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!كارگران جهان متحد شويد 	

نوامرب بار ديگر جهان شاهد يك سلسلـه  ١٣شامگاه جمعه      
عمليات تروريستي عليه شهروندان بيگناه، اين بار در پـاريـس 

كشـتـه و  ١٢٨سلسله جنايايت  كه تا انتشار اين اطالعيه، .  بود
 .     زخمي برجاي گذاشته است ٢٠٠
قتل عام كور تروريستي در پاريس، كشتار دسته جمعي و      

زخمي كردن صدها نفر از مردم بيگناهي كه كمرتين نقيش در 
جنگ و خشونت عنان گسيخته تروريست هـاي اسـالمـي و 
دولتي  ندارند، ايجاد وحشت و هراس در سـوخـت و سـاز 
زندگي عادي مردم، بار ديگر جهاين را شوكه و مرعوب كـرد و 

 .  به ماتم كشاند
اين قتل عام، كه حاصل يك سلسله عمليات تروريستي بـه     

رگبار بسنت و عمليات انتحاري همزمان در رستورانها، كنـرسـت 
و استاديوم ورزيش است، عمليايت كه يب دفـاع تـريـن بـخـش 
شهروندان بيگناه را قرباين سبعيت و قتل عام خود كـرد، بـار 
ديگر چهره كثيف، جنايي و ضدبرشي تروريسم اسالمي را در 

 .  مقابل چشم همگان گذاشت
افسار تروريسم عفونت بار اسالمي، كه مي چرخد و هـر      

روز جايي جنايت جديدي مي آفريند را بايد مهار كرد و همـه 
رسكردگان جنايتكار آن را، در هر كجا و در هر جـغـرافـيـايـي، 

 .  دستگري و به جرم جنايت عليه برشيت محاكمه كرد
 

يب ترديد هييت حاكمه فرانسه و دول غريب تالش ميـكـنـنـد     
خون هاي ريخته مردم بيگناه در فرانسه را ابـزار و وسـيـلـه 

“ خارجي” تعرض بيشرت به حلقه هاي ضعيف تر، به شهروندان 
و به  محرومني كنند و به بهانه حفظ امنيت، هرچـه بـيـشـرت 
. محيط كار و زندگي مردم و جامعه را پلييس و جنايي كـنـنـد

نبايد اجازه داد اين تروريسم عنان گسيخته اسالمي با تروريزه 
تر كردن محيط زندگي مردم در فرانسه و خاورميانه و نـقـاط 

 . دورتر از اروپا، با تروريسم دولتي  پاسخ گريد
 

اجراي عدالت، حفظ امنيت شهروندان و پايـان دادن بـه      
اين تروريسم عنان گسيخته، كار برشيت مرتقي و در راس آن 

 . كمونيسم طبقه كارگر است
  

 )خط رسمي(حکمتيست  –حزب کمونيست کارگري 
 ٢٠١٥نوامرب  ١٤ 

متـدن نـويـن ” خامنه اي در ديدار با روساي دانشگاه ها بر شـکـلـگـريي      
 : تاکيد کرد و گفت“ اسالمي

ایران در طول تاریخ، قله تولید فکر و علم بوده است و این روند تا قبـل ”      
غريب ها به منظور تربـیـت مـدیـرانـی .  از دوران قاجار و پهلوی ادامه داشت

هـا در اجـرای ایـن  براساس تفکر و سبک زندگی غربی از طریـق دانشـگـاه
طراحی خود در ایران، به دلیل هویت ایرانی و همچنین گسرتش و تـعـمـیـق 
تفکرات اسالمی و دینی در میان دانشجویان و دانشگاهیان با مشکل مـواجـه 

ها بـا اسـتـفـاده از ایـن  ترین سؤال این است که دانشگاه اکنون مهم.  شدند
تـوانـنـد  قدر انقالب اسالمی، چگونه مـی میراث تاریخی و علمی و تجربه گران

اسـت، “  جامعه آرمانـی اسـالم” که هامن “  متدن نوین اسالمی” گیری  در شکل
 ٣صفحه...                                                              “ آفرینی کنند نقش

 از معضل شرب خمر ، تا 
 داعيه هاي توخالي خامنه اي

 
 فواد عبداللهي

وخامت اوضاع و وضوح عدم اجرای وعده ها و قول های داده شده حاکمیت 
در مورد بهبود رشایط، بدان حد بیانگر بن بست کامل جمهوری اسالمی است 

هـرکـدام .  که دعواهای جناح های رقیب را دچار مشکالت اساسی کرده اسـت
به دیگری خرده می گیرند که صفوفشان متشنج و اتحـادهـای درونـی شـان 

رسام دربـدر دنـبـال "  اصالح طلبان" و هم "  اصول گرایان" هم .  شکننده است
محوری برای اتحاد می گردند، و هر دو هاج و واج برای ارائه افقی به هذیان 

اما آنچه هر دو بر آن اتحاد دارند این است که بایسـتـی راه .  گویی مشغولند
هر دو به هر امکانی دست می برند تا .  پیدا کنند"  مشارکت مردم" حلی برای 

با وجود کلی بد و بیراه گویی به هـم .  بنامند"  تاریخی" انتخابات این دوره را 
دیگر، واضح است که هر دو خواهان ادامه همین رشایط موجود هسـتـنـد و 
بار دیگر معلوم شده است که هامنا رهرب، و شخص خود خامنه ای است کـه 

رعـایـت اصـول " سنجیـده و "  اصالح" بر فراز این اختالفات، در راس هرگونه 
مبثابه تضمینی برای ادامه حیات رژیم حـتـی در دوره بـرجـام، و "  اسالمی

 ٢صفحه. ...                                  رسکوب هر اعرتاضی نقش بازی می کند

محور اتحاد جناحهاي رقيب در 
 پيش رو “ تاريخي”انتخابات 

 
 امان کفا

قاضی دادگاه او را به جرم پیگیری ابتدایـی .  جعفر عظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس روانه زندان گردید     
. ترین حق کارگران و پایامل شدن خواست شان که  تامین معیشت و رفاه است به شش سال زندان محکوم کرده است

جعفر بنا به حس انسان دوستی و حق طلبی و بی تفاوت نبودن در برابر ظلم و ستم  و استثامر کارگران و بـعـنـوان 
 .   یک کارگر خستگی ناپذیر مخاطرات فعالیت در دفاع از کارگران تحت حکومتی بشدت ضدکارگری را به جان خرید

وي نه به کسی کمرتین آزاری رسانده بود و نه مال کسی را خورد بود، نه جیب کسی را زده بود و نه اختالس کرده      
فعالیت های جعفر در بیشرت کشورهای دنیا و حتی طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی در ایران هم مثال قانونی .  بود

این تعرضی بیش نیست و باید .  و هیچ دلیلی ندارد که وی نه شش سال بلکه حتی شش روز هم در زندان باشد!  است
جمع آوری چهل هزار امضاء کارگران خطاب به دولت، اعرتاض به حقوق معوقه، فعالیت و پـیـگـیـری .  آن را عقب زد

 ٤صفحه ...                                                                          بیمه بیکاری برای همه کارگران، اعرتاض ساالنه به 

جعفر عظيم زاده و همه فعالين 
 كارگري در زندان را آزاد كنيم

 
 بختيار پريخرضي

 تروريسم اسالمي؛   
 !قتل عام در پاريس
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آئين نامه انتخابات   
كنگره هشتم  حزب 
كمونيست كارگري 

 حكمتيست 
 )            خط رسمي(

      ٢٠١٥اکترب  ٧مصوب کمیته رهربی 
 ٢صفحه

هیئت نظارت بر انتخابات کنگره : از
 هشتم 

 )خط رسمي(اعضا حزب حکمتیست : به
 انتخابات منایندگان کنگره : موضوع

 
 !رفقای عزیز

همراه ایـن نـامـه آئـیـن نـامـه      
انتخابات منایندگان کـنـگـره هشـتـم 
. حزب حکمتیست را دریافت میکنیـد

انتخابات منایندگان کنگره با دریافـت 
لذا .  آئین نامه عمال رشوع خواهد شد

و بدینوسیله از همه کـمـیـتـه هـای 
حزبی و ارگانها و مسئولـیـن عـرصـه 
های مختلف درخواست میشـود کـه 
انتخابات در حـوزه هـای خـود را 
رشوع و اعضا تشکیالتهای خود را در 
مورد چگونگی انتخـابـات در حـوزه 

هـمـزمـان از .  مربوطه را مطلع کنند
کل اعضا حزب در خواست میکـنـیـم 
که در مورد چگونگی کاندیداتوری و 
رشکت در انتخابـات بـا مسـئـولـیـن 
تشکیالت خود و یـا هـیـئـت هـای 
نظارت بر انتخابـات در تشـکـیـالت 

 .مربوطه متاس بگیرند
همینجا به اطالع میرسانـیـم کـه      

انتخابات در کل تشـکـیـالتـهـا بـایـد 
دسامرب پایان یـافـتـه و  ١٠حداکرث تا 

گزارش رسمی آن به هیئت نظارت بر 
 .کل انتخابات کنگره هشتم برسد

 
 با احرتام

از طرف هیئت نظارت بر انتـخـابـات 
 کنگره هشتم حزب
 خالد حاج محمدی

 ٢٠١٥نوامرب  ١٦
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-I   مطابق اصول سازمانی حزب، در کنگره
تشکیالتهای حزب به تناسب وزنه آنهـا در 
عملکرد و اسـرتاتـژی حـزب منـایـنـدگـی 

 . میشوند
منایندگان تشکیالت های زیر در کـنـگـره 

 :رشکت خواهند کرد
 تشکیالت حزب در داخل کشور  -١
 تشکیالت حزب در خارج کشور   -٢
 کمیته مرکزی  -٣
 دفرت کردستان  -٤
 سازمان مرکزی  -٥
  

-II توزیع منایندگان به رشح زیر است: 

 ٥٠تشکیالت حزب در داخـل کشـور   -١
 درصد 

 درصد  ٣٠تشکیالت خارج کشور  -٢
 درصد     ٨کمیته مرکزی   -٣
 درصد   ١٠دفرت کردستان   -٤
 درصد  ٢سازمان مرکزی  -٥
 

-III  با توجه به محدودیـتـهـا و مسـائـل
امنیتی چگونـگـی تـعـیـیـن منـایـنـدگـان 
تشکیالت داخل کشور و نحوه منـایـنـدگـی 
شدن آنها در کنگره در دستورالـعـمـلـهـای 
ویژه که به تصویب کمیته داخل، و تائـیـد 

 . کمیته رهربی رسیده باشد، ابالغ میشود
 

IV - اعضا: 
هر عضو حزب در انتخابات یـک رای   -١

 .دارد
هر عضو تنها در حـوزه انـتـخـابـاتـی   -٢

 .تشکیالت خود در رای گیری رشکت میکند
هر عضو تنها در یک حوزه انتخـابـاتـی   -٣

 . میتواند خود را کاندید کند
اعضائی که در چند تشکـیـالت فـعـال   -٤

هستند باید تشکیالت اصلی خود را تعیین 
 . کنند و در حوزه های آن ثبت نام کنند

انتخابات یـک مـرحـلـه ای اسـت و   -٥
منایندگان با اکرثیت نسـبـی آرا از مـیـان 

 .کاندیدها انتخاب میشوند
هر عضو حزب میتواند خود را در هـر   -٦

 . حوزه ای که مایل باشد کاندید کند
 
V- هیات های نظارت بر انتخابات 

کمیته مرکزی یک هیات سه نفـره شـامـل 
امان کفـا و خـالـد حـاج  ٬فواد عبداللهی

محمدی را برای نظارت بر انتـخـابـات در 
این هیات بـر .  کل حزب تعیین کرده است

انتخابات نظارت و نتیجه قطعی انـتـخـاب 
 .منایندگان را اعالم میکند

 
VI - مراحل انتخابات 

مرحـلـه اول اعـالم رسـمـی انـتـخـاب   -
 منایندگان و سهمیه حوزه های انتخاباتی

مرحله دوم اسم نویسی كـانـدیـداهـای   -
 انتخاب منایندگان 

 مرحله سوم رای گیری -

مرحلـه چـهـارم شـامرش آرا و اعـالم   -
 منایندگان

 
VII - شكایات 

همه اعضا میتوانند ظـرف حـداکـرث یـک 
هفته از اعالم نتیجه انتخابات در صـورت 
لزوم به عدم انطباق انتخابات با آئین نامه 
ها و مقررات اعالم شده به هیات مـرکـزی 

هـیـات .  نظارت بر انتخابات شکایت کننـد
نظارت میتواند انتخابات را ملغـی و آنـرا 

در صورت شکایات از هیئـت .  تجدید مناید
کـمـیـتـه رهـربی  ٬نظارت بر کل انتخابات

 .رسیدگی خواهد کرد
 

IX-   کمیته های داخـل و خـارج کشـور
میتوانند آئین نامه تکمـیـلـی انـتـخـابـات 
تشکیالت خود، شامل حوزه بندی و توزیع 
منایندگان میان حوزه ها، تعییـن هـیـئـت 
نظارت بر حوزه مربـوطـه و نـحـوه رای 
گیری و شامرش رای و غیره را، تدوین و بر 
اساس آن انتخابات حوزه خود را بـرگـزار 

 .کنند

آئين نامه انتخابات   
كنگره هشتم  حزب 
كمونيست كارگري 

 حكمتيست 
 )            خط رسمي(

       ٢٠١٥اکترب  ٧مصوب کمیته رهربی 

متام هرن رهرب و دسـتـگـاه عـریـض و      
طویل ولی فقیه در این است که باالنسـی 

بی جهت نیست کـه .  مناسب برقرار سازد
هفته گذشته طرح دوفوریتی معلوم شدن 
بودجه و منابع درآمد های پرداختی حتـی 
نامزدهای انتخاباتی را نـیـز خـامـنـه ای 

بهرحال همین حد تـوافـق .  مطرح می کند
بر نقش رهرب برای جناح های رژیم کـافـی 
است تا جلوی بهم ریخنت اوضاع  را بگیـرد 
و چهره ای از توازن بـیـن جـنـاح هـا را 

نیاز به یک مرجع .  کامکان برقرار نگه دارد
مقتدر و یک مقامی که حرف آخر را بزند، 
بخش تعیین کننده و هویتی است که نـه 
جمهوری اسالمی بلکه کـل بـورژوازی در 
ایران به مثابه یک کشور تحت سلطـه بـه 

این هامن امری است که .  آن نیازمند است
از ابتدا در پروسه مذاکرات نیز مورد تاکید 

بـوده  ٥+    ١اوباما و خواست کشورهای 
است و رسام اوباما  هم بر اهمیت حضور 
مستقیم خامنه ای و تایید وی، پا فشـاری 

 .کرده بود
 

در عین حال، کارآیی این مقام رهـربی      
در مقابل کل جامعه نیز بایستی به وضوح 

اینجاست کـه ارائـه طـرح و . دیده شود
نشان دادن راه خروج از رشایـط وخـیـم 
فعلی، و امکان هرگونه آیـنـده ای، بـرای 
افــزایــش و رشــد و گــردش رسمــایــه و 
مقبولیت آن برای بورژوازی ایران هم جزو 

اقتصـاد " طرح .  وظایف رهرب قرار می گیرد

خامنه ای هم از هـمـیـن نـیـاز " مقاومتی
این هامن طرحـی اسـت .  برخواسته است

گسرتش تولیدات داخلی در " که تحت نام 
قرار است که پیام "  مقابل کاالهای وارداتی

آور بوجود آوردن اشـتـغـال و خـروج از 
رشایط وخیمی که گریبان اکرثیت جامـعـه 

طرحی کـه .  را گرفته است، تبلیغ می شود
احرتام به تولیـدات " به روشنی از زیر لوای 

، از مــیــان بــرداشــنت هــرگــونــه " وطـنــی
محدودیتی بر استثامر شدیـد کـارگـر در 

 .ایران را دنبال می کند
      
دفاع از دنبال کردن پروسه بـرجـام و      

درودهای متعدد به هـیـئـت مـذاکـره و 
دولت از یک طرف، و پیشربد و از مـیـان 
برداشنت هر گونه محدودیتی در اسـتـثـامر 
روزافزون کارگر، کل سیاستی است که ولی 

ایـن هـم هـامن .  فقیه ارائه کرده اسـت
سیاستی است کـه جـنـاح هـای فـعـلـی 
جمهوری اسالمی، همگی بـر آن وحـدت 
نظر دارند و همچنین رسام بـر وظـیـفـه 
دولت برای پیشربد این سـیـاسـت تـوافـق 

دقیقا همین سیاست اسـت کـه .  کرده اند
حجاریان در مصاحبه اش از آن بـه عـدم 

نـام "  بی بـدیـلـی" چالش شورای نگهبان و 
می برد و محجوب در مصاحبه اخیرش در 
روزنامه اعتامد، به نحوی دیـگـر، بـر آن 

بودن ایـن "  تاریخی. " صحه  گذاشته است
انتخابات، در همین وحدت نـظـر جـنـاح 

 .های گوناگون جمهوری اسالمی است
اما همچون هر پدیده دیگری، ما بـه ازاء 
همین توازن و هم نـظـری مـوجـود، بـه 
مشکلی در مقابل کل این حاکمیـت بـدل 

و به خـط کـردن "  فتنه" زدودن .  می شود
جناح ها در پشت رس پرچم ولی فقیه، بـه 
عبارتی دیگر، باال بردن دوز اتحاد نظر در 
میان جناح ها، به هامن اندازه بر توانایـی 
جمهوری اسـالمـی و کـل بـورژوازی از 

"  مشـارکـت" تحمیق و فشار به مردم برای 
و سیاه لشگر کردن مردم به دنبال ایـن و 
یا آن نامزد و جناح جمهوری اسـالمـی در 

این مخمصه ای اسـت .  انتخابات می کاهد
که کل حاکمیت، جدا از جناح بندی هـای 

این را هـیـچ .  درونی اش با آن روبروست
اندازه از تبلیغات جناح هـا، و مشـاوران 
چپ و راسـت بـورژوازی و جـمـهـوری 
اسالمی رسمایه، از حزب توده و اکـرثیـت 
گرفته تا زیباکالم، از مناینده خانه کارگر تـا 
. رشیعتمداری، منی توانند پرده پوشی کنند

کنار رفنت تصاویر جـنـاحـی و راه هـای 
پیشربدی که در مقابل جامعـه ابـراز مـی 
شود، بدین معنی است که بـار دیـگـر، و 
پس از یک دوره نسبتا طوالنـی از عـمـر 
جمهوری اسالمی، اینبـار کـل جـمـهـوری 
اسالمی، در یک تصویر مشابه در مـقـابـل 

این هم، به این اعـتـبـار .  جامعه قرار دارد
بودن این انـتـخـابـات "  تاریخی" بخشی از 

 . است
 

جمهوری اسالمی با ولی فقیه و دولت      
اعتدالش، امروز در یک قـامـت سـیـاسـی 
متحد، در مقابل کل جامعه قـرار گـرفـتـه 

شناخنت این واقـعـیـت، بـه هـامن .  است
درجه نشانی از فرصت مناسبی است کـه 
طبقه ما هـم بـتـوانـد در مـقـابـل کـل 

زمانی که همـچـون .  حاکمیت، ظاهر شود

نیرویی متحد، در قامت طبقه ای کـه بـا 
شناخت منافع طبقاتی اش، برای خـود و 
. برکندن کل این نظام کارمزدی، ظاهر شود

این هم مسلام وظیفه ای اسـت کـه بـر 
عهده نیروی کارگران کمونیست و حـزب 

 . ما است

ی قالب کار ده باد ا  !ز

 ...محور اتحاد 
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اين روزها مقام معظم اينجا و آنـجـا   -١  
مرتب در پي ترميم شکاف در مباين اسـالم 
و جربان هزميت ايدولوژيك رژيم در حاکم 
کردن قوانني اسالمي بر جامعه و بـرپـايـي 

قوانني حاکميتـي .  بهشت مستضعفني است
كه در دنياي معارص به کسب رتبـه هـاي 
فوقاين براي ايران در راس هـرم بـيـکـاري، 
فقر، فحشا، اعتياد، اعدام و تحميل اختناق 

بعد از بـرجـام .  در جهان انجاميده است
در صدد است که اين بـحـران “  آقا” اينبار 

اسفبار هويتي را با خزيدن در خندق يـک 
. بفـروشـد“  ملت” ناسيوناليسم اسالمي به 

خندقي که هم بتوانند در آن دوشـادوش 
آرمانهاي ديرينه ناسيونالـيـسـم عـظـمـت 

سـلـطـنـت “  مرياث تاريخي” طلب ايراين و 
عليه اکرثيت مردم محروم سنگر بگريند و 

را دسـت در “  متدن نوين اسـالمـي” هم 
اکرثيت، نگهـدارهـا و   –دست حزب توده 

بهنودها، يب يب يس، جبهه ميل، بني صـدر، 
ديني غرفه قراضـه “  نوانديشان” و نبوي و 

عـالقـه .  تضمني کنند“  روز آنالين” و کساد 
خامنه اي به علم و توسعه و شـکـلـگـريي 

را فعال نشنـيـده “  متدن نوين اسالمي” يک 
بگرييد، معضل رشب خمر در ضيافت کـاخ 
اليزه با حضور روحاين و قافله لنگ دولـت 

رساله توضيح املسائـل .  اعتدال را حل کنيد
آيات عظام را ورق بزنيد و فرمول مناسبـي 
براي عقب نشيني هاي بيشرت اخالقيات و 

اگـر .  ارزشهاي مهوع اسالمي پيـدا كـنـيـد
اروپا از قرنها قبـل، تـوسـط رنسـانـس و 
انقالب کبري فرانسه بـا مـذهـب تسـويـه 
حساب کرده بود و در سـطـح سـيـايس، 
فرهنگي، علمي، فلسفي و در سطـح کـل 
جامعه مذهب را عقب رانده بود، امـا در 
ايران هيچگاه اين تسويه حسـاب انـجـام 

اولني بارقه هاي روشـنـگـري عـلـيـه .  نشد
مذهب در انقالب مرشوطه زيـر هـجـوم 
مرشوعه فلج شد و در متام دوره هاي بعد 
نيز مذهب در مقابله بـا خـيـزش هـا و 
جنبش هاي آزاديخواهـانـه مـردم نـقـش 

بورژوازي ايران که از بـاال .  فعايل ايفا کرد
به قدرت سيايس رسيد، نه تنها هـيـچـگـاه 
پرچم روشنگري و آته ايسم و سکوالريسم 
را بلند نکرد، بلکه در هراس از کمونيـسـم 
و انقالب کارگران به عباي آخونـد آويـزان 
شد و اسالم را بعنوان سنگـر ارتـجـاع در 

بويـژه در .  صحنه سياست ايران حفظ کرد
مرداد، خيل به  ٢٨دو دهه بعد از کودتاي 

اصطالح روشنفکران عقبامنده و رشقـزده 
ميداندار شدند و ارتجاع اسالم را بـعـنـوان 

عـلـم “  فرهنگ و مکتب انقاليب خودمـان” 
جنبيش ارتجاعي که مـرياث دارش .  کردند

امروز مردم ايـران، .  جمهوري اسالمي است
عمق باورها و ايدولوژي اسالمي رژيـم را  
به کناري نهاده اند، و در حرست حرکـتـي 

سرتگ براي ريشه کن کردن قوانني مذهبي 
 . از جامعه اند

اين رژيم نتيجه هامن فاکتورهـا و   -٢     
دالييل است که ساير فجايع قرن را بـبـار 

فاجعه بخون کشيدن دنـيـا در دو .  آورد
جنگ جهاين، فاجعه فاشيسم و کوره هـاي 
آدم سوزي، آپارتايد آفريقاي جنويب، تسويه 
حساب هاي خونني قومي و نژادي و مـيل 
در نيمي از اروپا، فاجعه القاعده و طالبان 
در افغانستان، فاجعه جنگ عليه عـراق و 
سوريه و ليبي، فاجعه به شکست کشاندن 
انقالبات بهار عريب، فـاجـعـه داعـش در 
خاورميانه، جنايات ارساييل در حق مـردم 

اينها همه نهـايـتـا نـتـيـجـه ...  فلسطني و 
مقاومت و تعرض ارتجاع جـهـاين و دول 
پاسدار حاکميت سود و رسمايه بر جـهـان، 
در پاسخ به خيزش ها و مبـارزات مـداوم 
. مردم دنيا براي رهايي و آزادي بوده است

دول غريب حامي حکـومـت شـاه، قـدرت 
را نداشتند، اسالم را از  ٥٧مقابله با انقالب 

رژميي را بر رس .  در پشتي وارد گود کردند
را کامال بـه  ٥٧کار آوردند که هم انقالب 

خون کشيد و به شکست کشـانـد و هـم 
امروز در جرگه عربستان، کويت، قـطـر و 

جـامـعـه ” ترکيه بعنوان عضوي از کلـوپ 
جايگاه رفيعي در ليست فـجـايـع “  جهاين

قرن و ادامه تحميل اسـتـبـداد بـر گـرده 
طبقه کارگر و اکرثيت جامعه پـيـدا کـرده 

به اين اعتبار، بورژوازي ايـران جـز . است
حكومت هاي مختنق مانند قاجار، پهلـوي 
و دايناسورهاي اسالمي چون خـمـيـنـي و 
روحاين و مقام معظم، توليد مني كند و در 
نتيجه، بدون آقايي استبداد يک روز هـم 

بـنـابـرايـن، رسـالـت .  دوام نخواهـد آورد
جمهوري اسالمي هامنند همه حاکـمـيـت 
هاي پيشني بورژوازي در ايـران، مـکـيـدن 
خون کارگر، ضديت با کمونيسم و برابـري 
طلبي و تضمني سـودآوري و بـازتـولـيـد 

براي حفظ امنيت رسمايه و .  رسمايه است
تامني کار ارزان و مفـت، رس پـا مـانـدن 
دستگاه رسکوب و بـازتـولـيـد اسـتـبـداد 
رضوري است و اساسا بـه عـلـت هـمـني 
فاکتور کليدي اسـت کـه بـورژوازي بـني 
املليل متاما زير بغل جمهوري اسـالمـي را 

بنابه اين داليل، نريو و تـوان .  گرفته است
بورژوازي ايران چيزي جز آزمون و تجربـه 

، يـکـي “ مستقل” و “  وابسته” دو حکومت 
و بـه .  سلطنتي و ديگري اسالمي، نيـسـت

اين اعتبار، ناسيوناليسم اين طبقه، چـه از 
نوع رشقي يا چه غريب آن قادر به مـانـور 
دادن خارج از محور استـبـداد و ارتـجـاع 

مقـام “ متدن نوين اسالمي”نظام و . نيست
معظم، امروز تنها و تنها بـه امـيـد يـک 

آنـهـم رشکـت در :  فاکتور نفس مي کشد
تخريب بيشرت خاورميانه و سـهـيـم شـدن 
ايران در کنار عـربسـتـان و تـرکـيـه در 
مديريت اين باتالق است و حقيقتا نيز کل 

همني بـود؛ دخـالـت در “  برجام” هدف 
خاورميانه و موش دواين در اين مـنـطـقـه، 
تکيه گاه امروز بورژوازي ايـران و هـمـه 
. جناحهاي آن به رسکردگي خامنه اي اسـت

اين آن مالت دروين است که کل اين طبقه 
را به هم چسبانده است و امنيت اوضـاع 
را براي رسمايه و رسمايه دار در ايـران از 
گزند تعرض طبقايت به دولت و حاکمـيـت 

يب .  آن يف الحال مصون نگه داشـتـه اسـت
رشيک اين “  اصالح طلبان” خود نيست که 

تکيه گاه اند و عـمـال در بـرابـر دولـت 
غالف کرده اند؛ ميدانند که “  آقا” اعتدال و 

قـطـار ” در رشايط خطري امروز، کاپـيـتـان 
کيس جـز خـود خـامـنـه اي “  اصالحات

و فاکتـور “  آقا” هم اکنون در سايه .  نيست
خاورميانه است که متامشـان مـيـخـورنـد، 
ميچرند، ميزنند، ميگريند و مـيـکـشـنـد و 

 . وقت ميخرند
اين منيتواند رسنوشت محتوم طبقه   -٣     

. کارگر و اکرثيت مردم محروم ايران بـاشـد
بدون يک صفبندي طبـقـايت در مـقـابـل 
اردوي بورژوازي ايران و به ايـن اعـتـبـار 
دخيل شدن در امر سياست، طبقه کارگر و 

جنبش آزاديخواهي و برابري طلبي رصفـا 
راه حـل، .  نظاره گر اوضاع خواهد مـانـد

صرب و انتظار و هزينه دادن بيشرت نيست؛ 
آيب از اين جمهوري و جدال جـنـاح هـاي 

اگر .  بورژوازي آن براي ما گرم نخواهد شد
جمهوري اسالمي جرثـومـه ارتـجـاع قـرن 
است، طبقه کارگر و کمونيـسـتـهـا ادامـه 
دهنده و مناينده مبارزات پيگريي هستـنـد 
که در رسارس قرن در مقابلش ادامه داشته 

افق و جنبش آل احمد و رشيعتي و .  است
. خميني به انتهاي خط خود رسيده اسـت

کارگر نفت ما رهـرب ” بايد جنبش و پرچم 
بـايـد .  را دوباره بـلـنـد کـرد“  رسسخت ما

متحزب شد، برنامه داشـت و اتـحـاد و 
همبستگي کمونيستها و رهربان کارگري را 

جامعه ايـران يـک انـقـالب .  تضمني کرد
کارگري و کمونيستي را به تاريخ بدهـکـار 

انقاليب که تنها يکي از ارکانش دفـاع .  است
از سکوالريزم و رنسانس و مذهب زدايـي 

 . از جامعه است
فقط يک طبقه کارگر آگاه، متشکل   -٤     

و متحزب ميتواند زمان اين تسويه حساب 
 . را فرا بخواند

منشور رفاه، آزادي و امنيت ” ...از معضل شرب خمر 
 !  را  برافرازيد“ مردم ايران
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، بعنوان نيروي پيشرو ) خط رسمي( حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست      
كارگران در ايران، بعنوان نيروي پيشرو جنبش رهايي زن و جنبـش اسـالم     
زدايي در ايران، بعنوان نيروي پيشرو همه آزاديخواهان و برابري طـلـبـان،      
رئوس اصلى حقوق مسلم و انكارناپذير كارگران و محرومين ايران را، كـه      
نهايتا يك قيام توده اي به رهبري طبقه كارگر و حزب كمونيست اش ضامـن  

 . تحقق آنهاست، به صراحت اعالم مينمايد
مبارزه ما براي برابري، رفع تبعيض و رفاه جزء الينفك مبارزه وسيع تر و        

اساسي ما براي شكل دادن به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد   
مبارزه اي كه سرنگوني جمهوري اسالمي ايران،  اولـيـن        .  كمونيستي است

 . شرط پيشروي و پيروزي آن است
ما مردم محروم ايران را به برافراشتن پرچم اين اهداف انقالبى، در برابر      

جمهورى اسالمى و هر نيروى مدافع استثمار و استبداد، و براي مـقـابلـه بـا       
 . گسترش فقر و نا امني و محروميت، فراميخوانيم
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تعیین حداقل دستمزدها، اعـرتاض بـه     
زندانی کردن فعالین کارگری، اعـرتاض بـه 
استثامر کودکان کار و دهها معضل دیـگـر 
که یقه کارگران را در ایران گـرفـتـه اسـت 
جزو فعالیتهای جعفر و سـایـر فـعـالـیـن 

نه جعفر و نه هیـچ فـعـال .  کارگری است
کارگری برای خواست این مطالبات نبـایـد 
نه فقط زندانی نشوند بلکه نبـایـد اجـازه 
داد آنها را حتی مورد بـازخـواسـت قـرار 

 .دهند
 

 !کارگران و خانواده های کارگری
 

جعفر را از زندان آزاد کـنـیـم، اجـازه      
ندهید او را هم بـه رسنـوشـت شـاهـرخ 

زندان های جـمـهـوری .  زمانی دچار کنند
اسالمی هیچ امنیتی ندارد و هیـچ بـعـیـد 
نیست که  بالیی  جربان نـاشـدنـی را بـه 
رسش بیاورند و فردا برای عکـس الـعـمـل 

از بین بـردن فـعـالـیـن !  بسیار دیر باشد
کارگری و مبارزین در زنـدان تـاکـتـیـک 
جدیدی نیست و به قـدمـت حـاکـمـیـت 
رژیم، این تاکتیک در زندان و بـیـرون از 

 .زندان وجود داشه اشت
جعفر و سایر فعالین کارگری به خاطر      

دفاع از حقوق اولیه شام اعرتاض و مبـارزه 
پس نباید شاهد و نـظـاره گـر .  می کنند

 .زندانی کردن و کشنت آنها باشیم
به خود بیـائـیـم و “  بس است دیگر”       

. اجازه ندهیم بیشرت از این قربانی بدهیـم
باید زندانها و دادگاهها را بـا جـمـعـیـت 
صدها هزار نفره قرق کرد، باید جمـهـوری 
اسالمی را وادار به آزاد کـردن جـعـفـر و 

این کار سخـتـی .  سایر فعالین کارگری کرد
اگر .  نیست فقط همت شام را می خواهد

فقط یک روز و چند سـاعـت جـمـعـتـی 
هزاران نفره در مقابل زندان جمع شوند و 
اعرتاض کنند، اگر در چـنـد مـرکـز مـهـم 
صنعتی در اعـرتاض بـه دسـتـگـیـری و 
بازجویی فعالـیـن کـارگـری تـهـدیـد بـه 
اعتصاب کنید و حتی عمال در اعرتاض بـه 
این احکام ضدکارگری دست از کار بکشيد 
جمهوری اسالمی مجبور به عقب نشیـنـی 
میشود و خیال دستگیری های بیشرت را از 

 . رسبدر میکند
در دولت اعتدال هم و بخصوص بـعـد     

از توافقات هسته ای تعـرض بـه طـبـقـه 
کارگر و فعالین کارگری نه تنها تـخـفـیـف 
پیدا نکرده است که همچنان ادامه دارد و 

فی الحال چندین نفر از فعالین کارگری را 
دستگیر و یا احکام سنگین را به آنها ابـالغ 

جمهوری اسالمی دچار بـحـران .   کرده اند
جناحهـای مـخـتـلـف .  عمیقی شده است

رسمایه در  درون نظام هر روز  در مجلس 
و رسانه هـا دعـوای هـای شـدیـدی بـا 
همدیگر دارند و در همین  راستا است که 
حمله شدیدی را به فعالین کارگـری آغـاز 

 . کرده اند
حکومتها از فعالیـن کـارگـری هـراس      

ترسی که از طبقه کـارگـر و . زیادی دارند
حزب کمونیستی  دارند از هـیـچ نـیـروی 

به خوبی می دانند که اگـر .  دیگری ندارند
طبقه کارگر به خود بیاید نه پلـیـس ضـد 
شورش، نه باتوم و گلوله و نه حتی  تـوپ 

دولتـهـا بـه .  و تانک هم جلودارش نیست
قدرت و نیروی عظیم و نهفته طبقه کارگر 
در به زیر کشاندن حکومتهایشان آگـاهـی 
کامل دارند و این را به خوبی متوجه شده 
اند، اما این کارگران هستند که این مهم را 
درک نکرده ند و به قدرت و نیروی عظیم 
خودشان اطمینان ندارند و باید بـه خـود 

 . بیائید و به پا خیزید
راه چاره برای آزادی همـه زنـدانـیـان      

سیاسی و همه فعالین کارگری چون جعفر 
عظیم زاده و یارانش و البته برای برچیـدن 
استثامر و بـردگـی فـقـط در اتـحـاد و 
همبستگی شام، در برپایی مجامع عمومی 
کارگری برای دخالت متحدانه و جمعی در 
اوضاع معیشتی و سیاسی، در  تشـکـیـل 
کمیته های کمونیستی در کارخانه و محل 
زندگی، در ایجاد کمیته های کنرتل مـحـل، 
در جلوگیری از هرنوع دستگیری و تعـرض 
به طبقه کارگر و فعالین ایـن طـبـقـه، و 
باالخره در خوابـانـدن هـمـه چـرخـهـای 
کارخانه و بسنت شیرهای نفت و بـه زیـر 
. کشیدن حکومت جـهـل رسمـایـه اسـت

کلیدهای کارخانه ها و شیرهای نفـت در 
این نقطه قـدرت مـا و . دستان شام است

طبقه کارگر و کانون امید بـرای تـغـیـیـر 
اوضاع به نفع طـبـقـه کـارگـر و هـمـه 

تعجیل کـنـیـد تـا .  محرومان جامعه است
شاهد تراژدی های دیگری نباشیم و هـمـه 

 . از قید بردگی و استثامر نجات یابیم
اگر شام به خود بیائید و اعـتـصـاب و     

اعرتاض سازمان دهید، بدون شک حامیـان 
و طرفداران شام در خارج کشور، تبعیـدی 
ها، فعالین کارگری و حتی طبقه کارگر در 
رسارس جهان هم  در حامیت از شـام بـر 

می خیزند و خیابانهای اروپا و امریـکـا را 
 . در دفاع از شام قرق میکنند

شام می توانید الگوی طبقه کـارگـر در     
 . رسارس جهان باشید

همین هفته گذشته در سنندج صدهـا      
رسود (  هزاران نفر با رسو انـرتنـاسـیـونـال

یکی دیـگـر از )  همبستگی کارگران جهان
بدون شک .  فعالین کارگری را بدرقه کردند

اگر جمعیت شـان قـابـل تـوجـه نـبـود 
نیروهای امنیتی به آنها حمله  و تـعـرض 

اما چون هم جـمـعـیـت قـابـل .  میکردند
توجهی بودند و هم چون متحـد بـودنـد، 
جمهوری اسالمی جرات هیچ نوع عـکـس 

 . العملی را به خود نداد
این فقط یک منونه کوچک در ابـعـاد      

بـدون شـک اگـر .  چند صد نفـره اسـت
هزاران و صدها هزار کارگر استثامر شـده 
از شام، که امکان تامین هـزیـنـه زنـدگـی 
خود و خانوا دتان را ندارید، متـشـکـل و 

متحد شوید و از قـدرت تـان در کـار و 
امکان استفاده از آن و توان تان در شـکـل 
دادن به عتصاب بخصوص در مراکز مـهـم 
و بزرگ  صنعتی، استـفـاده کـنـیـد، ورق 

و آن روز هیـچ نـیـروی .   برخواهد گشت
نظامی و امنیتی منی توانـد کـوچـکـرتیـن 

 . تعرضی را برای رسکوب تان سازمان دهد
اگر شیرهای نفت، گار و برق را ببندید      

نیروهای امنیتی سوخت برای روشن کردن 
بخش زیـادی .  ماشین رسکوب شان ندارند

از نیروهای ارتشی و انتظامی از خـانـواده 
 . های کارگری هستند

 
اینها اگر همت و قدرت شام را ببیننـد      

.  به شام می پیوندند، به همـیـن سـادگـی
پس به خود بیائید، متحد و متشکل شوید 
و به نیروی خود تعرض های ضدکارگری را 

 !در هم شکنید

 ...جعفر عظيم زاده و همه 

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 
رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امن، كه در      

آن شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بـدتـر   
شدن اوضاع، به هر سرنوشتي كه سرمايه براي آنها رقم ميزنـد تسـلـيـم       

 . نشوند، ممكن نيست
بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل         

آن  شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحـق  
اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كـه جـهـان        .  مردم ممكن نيست

سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شـده اسـت،     
حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مـدافـع     .  بيش از پيش صدق ميكند

برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسـداران  
و نيز كليه سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مـخـفـي    

 . است
 

ان” دم ا ه، آزادی و ا   “ ور ر
رید ت  د  !را 
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