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خـط  ( حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيـسـت          
، بعنوان نيروي پيشرو كارگران در ايـران،      ) رسمي

بعنوان نيروي پيشرو جنبش رهايي زن و جـنـبـش    
اسالم زدايي در ايران، بعنوان نيروي پيشرو هـمـه     
آزاديخواهان و برابري طلبان، رئوس اصلى حـقـوق   
مسلم و انكارناپذير كارگران و محرومين ايران را، كه 
نهايتا يك قيام توده اي به رهبري طبقه كـارگـر و     
حزب كمونيست اش ضامن تحقق آنهـاسـت، بـه      

 . صراحت اعالم مينمايد
مبارزه ما براي برابري، رفع تبعيض و رفاه جـزء         

الينفك مبارزه وسيع تر و اساسي ما بـراي شـكـل      
دادن به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابـر و    

مبارزه اي كـه سـرنـگـونـي        .  آزاد كمونيستي است
جمهوري اسالمي ايران،  اولين  شرط پيـشـروي و     

 . پيروزي آن است
ما مردم محروم ايران را به برافراشتن پرچم اين      

اهداف انقالبى، در برابر جمهورى اسـالمـى و هـر        
نيروى مدافع استثمار و استبداد، و براي مقابلـه بـا     

 . گسترش فقر و نا امني و محروميت، فراميخوانيم

 

آذر ميرويم، مناسبتي كه جامعه به نسل جوان چشم ميدوزد و توقع دارد در اين روز پرچم حق  16به استقبال      
طلبي اكثريت مردم و در راس آن نسل جوان در دفاع از رفاه و آزادي از دانشگاه بلند شود و رنگ خـود را بـه         

 . فضاي سياسي جامعه بزند
جمهوري اسالمي در كنار تبليغات وسيع و تحميل قوانين عقب مانده با سركوب و پادگانـي كـردن دانشـگـاه،         
همزمان تالش دائمي شاخه هاي دانشجويي جناح هاي حكومتي از دفتر تحكيم و انجمن هـاي اسـالمـي تـا         

آذر به محـمـل    16و پرچمهاي سبزشان، براي تبديل كردن دانشگاه و “  يا حسين ميرحسين” مريدان موسوي با 
 . ...تسويه حسابها و بازار گرمي هاي جناحي هيچوقت نتوانستند دانشگاه را نه خفه و نه تسخير كنند

 ) خط رسمي(حزب حكمتيست 
 آذر؛ 16

 رنگ كدام جنبش و كدام دوره

... اسفندماه مـيـĤيـم   ”: هاشمي     
اين انتخابات يكي از سـرنـوشـت    
سازترين انتخاباتـهـاي انـقـالب       

 . “اسالمي است
 

نه بدين خاطر كه هاشمي   -1     
عزم خود را جزم كرده كه بـقـول   

تاخير و تعـلـل در مسـيـر         ” خود 
را در دور آتي جبران كند، “  توسعه
و نابرابـري  “  معضل بيكاري” يا بر 

بلكه بدين .  و فالكت دستي بكشد
خاطر كه امنيت و حـفـظ نـظـام       

تمـام جـنـاح هـاي         .  مسله است
بورژوازي ايران و دولتـشـان بـار      
ديگر و از قضا بر سر تامين همين 

به سمت انتخابـات  “  امنيت” مسله 
 . اسفندماه ميروند

دوران برجام اسـت؛ دورانـي          
است كه دست تك تك شان در   
مقابل ميليونها انسـان رو شـده         

نه بحران مزمن اقتـصـادي   .  است
حل شد، نه ناني به سفره كـارگـر   
اضافه شد، نه ابراز عقيده و بـيـان   
آزاد شد، نه احزاب سـيـاسـي و        

تشكل هاي غير دولـتـي اجـازه        
فعاليت يافتند، نه برابري طـلـبـي    
جايي براي عرض اندام يافت، نـه  
سركوب و جنايت و فـالكـت و       
مهندسي بردگي فروكش كرد، نـه  
بيمه بيكاري مكفي به موج رو بـه  
افزايش كارگران بيكار داده شـد،    
نه دست مذهب از زندگي مـردم    
كوتاه شد، نه زن از رده احشـام      
خارج شد، نه آپارتـايـد جـنـسـي        
كاهش يافت، نه كـارگـران حـق      
تشكل و تحزب و اعتصاب پـيـدا     
كردند، نه كار كودك ممنوع شـد،  
نه اخـراجـهـا و تـهـديـدهـا و              
بيكارسازي ها متوقف شـد، نـه       
بساط لفت و ليس سران اين رژيم 
برچيده شد، نه ريالي از ميليونـهـا   
ميليون از پولهاي بلوكه شده قبلي 
و آزاد شده فعلي اين رژيم كـه از    
قضا ثروتي است كه با خون طبقه 
كارگر توليد شده صرف خـدمـات   
اجتماعي و امكانات رفاه شد، نـه    
فحشا و اعتياد و زندان كـاهـش     
يافت، نه اعدام از سيستم و فلسفه 

قضايي اين جامعه  برداشته شـد،    
نه اميد به خوشبختي و آينده  اوج 
گرفت، نه نقد مذهب و مبارزه بـا    
قساوت ديني و دفاع از هـويـت       
انساني حق ابراز وجود يافت و نـه  
مردم به اعمال اراده مستقيـم در    
تمام سطوح سياسي و آينده جامعه 
خود دست يافتند و نه قـرار بـود     
هيچكدام از اين مطالبات متحقـق  

اما انصافا تا دلتان بخـواهـد   .  شوند
بازار سركوب و  اختناق و تزوير و   
تحقير و به جيب زدن سـودهـاي   

به زندگـي  .  كالن، داغ و داغتر شد
تحت بركات دولت اعتدال خـوش  

 !آمديد
نتايج سرعقل آمدن ولي فقيه   -2 

در آشتي با آمريكا و گـرم شـدن     
اهـمـيـت    ” بازار تبليغات در مورد   

از همان اول   “  ايران در خاورميانه
معلوم بود كه چيزي جز بازار فقـر  
و بي حقوقي كامل اقتـصـادي و     
سياسي براي طبـقـه كـارگـر و         
اكثريت مردم محروم ايران در بـر  

. اين يك روي واقعيت است.  ندارد
روي ديگر اما تالش يـك صـف     
ملون و متحد از حـاكـمـيـت و         

اپوزيسيون دستگاهي آن است كه  
به بهانه انتخابات براي حفظ ايـن  
مناسبات گنديده و پوسيـده، بـاز     

 3صفحه . ... شال و كاله كرده اند

 انتخابات؛ 
 ها “ ال كاپون”رژه امنيت 

 
 فواد عبداللهي
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دولت اعتدال و هياهوي گشـايـش        
فرهنگي و سياسي در دانشـگـاهـهـا،         
پزهاي ناشيانه رئيس دولت اعتـدال در    
دفاع از آزادي سياسي در دانشگـاهـهـا    
بسيار سريعتر از چيزي كه تصـورش را    

دوره اخير دولـت    .  ميكردند رنگ باخت
روحاني و كل جناحهـاي جـمـهـوري       
اسالمي با لشكر پياده نظام بورژوازي و 
روشنفكران بيمايه شان، تالش كـردنـد   
توافقات هسته اي را به عنوان پـرچـم     
موفقيت خود به ابزاري براي امـيـدوار     
كردن جامعه به بهبودي در آيـنـده و       
ساكت كردن و رضايت دادن به وضـع    

تالش كردند .  موجود در انتظار نگهدارند
با دميدن در عرق ملي و عظمت طلبـي  
ايراني، بـا رشـد تـعـصـبـات كـور                
ناسيوناليستي اعتراض محرومان و نسل 
جوان معترض به بي حقوقي را حاشـيـه   

 . اي كنند
 

امروز كل رسانه هـا و مـقـامـات              
مختلف دولت و خيل روشنـفـكـران و      
محققين حقوق بگيرشان در لزوم صبـر  
و حوصله به خرج دادن براي بـهـبـود      
اقتصادي در آيـنـده اي دور، روضـه          
ميخوانند و طبقه كارگر ايران و ميليونها 
جوان تحصيل كرده بيكار را نصيـحـت   
ميكنند كه فقر و گرسنگي امروز را بـه    
عنوان ضرورت يك دوره و بـه امـيـد      

اما ديوار توهم .  آينده بهتر از آنها بخرند
به بهبود اقتصادي و رفاه و فضاي بـاز    
سياسي، چيزي كه مـدافـعـان دولـت         
روحاني در بوق و كرنا كـرده بـودنـد،        
امروز نزد متوهم تريـن اقشـار مـردم        

 . ايران، فروريخته است
 

آذر امسال همزمان در دوره اي  16     
فرا ميرسد كه تبلـيـغـات جـمـهـوري         
اسالمي و سـخـنـگـويـان آن حـول           

انتخابات مجلس و نقش تعيين كنـنـده    
آن در جواب به معضالت عديده مـردم،  
فضاي عمومي جامعه را فـرا گـرفـتـه       

امسال هم جمهـوري اسـالمـي      .  است
آذر بـه     16تالش ميكند دانشگاه را در 

عنوان عرصه اي از كـار بـه مـيـدان         
جلسات و سخنراني هـاي فـرمـايشـي       

ظاهرا قـرار    .  سران حكومت تبديل كند
آذر امسـال رنـگ          16است مناسبت 

دولـت اعـتـدال و        “  بـرد ” انتخابات و 
بـه  “  افتخاراتش” عظمت طلبي ايراني و 

عنوان قدرتي بزرگ در مـنـطـقـه و           
افزايش احساسات كور و عقب مـانـده     
ناسيوناليستي و ميهن پرستانه تـبـديـل    

 . كنند
 

جامـعـه   .  اما اين كل واقعيت نيست     
ايران و دانشگاهـهـاي آن، مـيـدانـي          
برهوت براي تحميق جامعه و جوالنگاه 
نمايندگان سرمايه و عاملين محروميـت  
و فقر و استبداد و خفقان بر اكـثـريـت      

دانشگاهها در .  بزرگ مردم ايران نيست
ايران صحنه جدال دائمي آزاديخواهي و 
ارتجاع حاكم بوده و هست و در هـر        
دوره اي رنگ فضاي عمومي و خواست 
و تمايل اكثريت مردم را با تـوجـه بـه      
توازن قواي مبارزاتي مـيـان آنـهـا و         
حاكميت بر خود داشته است و امسـال    

 . هم نميتواند جز اين باشد
 

آذر امسال نـمـيـتـوانـد رنـگ          16     
نارضايتي عمومي و اعتراض بـر حـق       
اكثريت محروم جامعه به بي حقوقي، به 
بيعدالتي، به استبداد و زن ستيزي بخود 

 . نگيرد
 

نبايد اجازه داد دانشگاهها به ميدان      
و جوالنگاه سران دولـت اعـتـدال و          
مجلس نشينان بورژوا و سـخـنـوران        
جناحهاي جمهوري اسالمـي تـبـديـل       

نسل جوان معترض و آزاديخـواه  .  شوند
ميتواند رنگ خـود و تـمـايـالت و             
عدالتخواهي و برابري طلبي خود را بـه  

پرچمي كه هـر روز در      .  دانشگاه بزنند
گوشه اي از مملكت، در اعـتـراضـات        
طبقه كارگر، در اعتراض زن و جـوانـان   
به نابرابري، به فقر و بي عدالتي و بـه    

دزدي و چپاول روز افزون و به افزايـش  
عظيم فاصله طبقاتي در گوشه و كـنـار   
اين كشور در كارخانه و محـل و هـر       

نسل جوان، .  تجمع كارگري بلند ميشود
ميليونها دانشجو از طبقه كارگر كه بـه    
دانشگاه راه يافته است، صـف وسـيـع      
جوانان آزاديخواه ميتوانند مـبـتـكـر و       
نماينده آزاديخواهي و برابري طـلـبـي      
باشند و فضاي عمومي دانشگاهها را در 
اين جهت تحت تاثير قـرار دهـنـد و        

 .نمايندگي كنند
 

 !دانشجويان كمونيست
 

دانشگاههاي ايران تاريخا مـحـل          
. عروج جوانان كمونيست بـوده اسـت      

كمونيستهايي كه در دوره هاي معيـنـي   
با اتكا به كار جدي و پايه اي، با اتكا به 
تشكيل جمع ها و محافل و كميته هاي 
كمونيستي، با بلند كـردن مـطـالـبـات        
انساني و آزاديخواهانه توانسته اند رنـگ  
خود و اميال انساني خود را در ابعاد توده 
. اي به تحركات دانشجـويـي بـزنـنـد       

توانسته اند توجه كل طبقه كارگر و كل 
جامعه را به خود جلب كنند و اميـد بـه     
بهبود و رفاه را با اتكا به صف خـود و      
نيروي متحد خود نه تنها در دانشـگـاه     
كه در كارخانه و محلـه و در مـيـان          

 .ميليونها انسان حق طلب زنده كنند
 

 ! رفقا
 

فقط ما كمونيستها اين واقعيـت را         
كه هيچ جناح و جرياني در بـورژوازي      
ايران مبشر آزادي و سـعـادت و رفـاه        

فقـط مـا     .  نيستند را به جامعه گفته ايم
كمونيستها گفتيم هـمـه جـنـاحـهـاي         
بورژوازي ايران از اصالح طلب و اصول 
گرا تا به اصالح ليبرال و معتدل علـيـه   
آزادي و رفاه و سعادت اكثريـت مـردم     

امروز كـل اپـوزيسـيـون         .  محروم اند
بورژوايي ايران به دولت اعتدال امـيـد     
بسته است، دولتي كه هيچ جوابـي بـه     
وضعيت اقتصادي، به فقر و بـيـكـاري      

ما كمونيستها گفتيم كه اولـيـن     .  ندارد
مانع رفاه، سعادت و آزادي مـردم در        

 . ايران جمهوري اسالمي است
 

امروز در دل اعتراضات وسيع طبقه      
كارگر، در دل تمايالت وسيع بـرابـري     
طلبانه در ميـان نسـل جـوان، و در            
شرايطي كه همه جناحهاي بـورژوازي    
ايران امتحان پس داده اند، قـرار دادن    
افق رهايي در مقابل جامعه جانـب مـا     
كمونيستها، از جانب شما رفقا ميتـوانـد   

دانشگاه كوله باري از   .  اميد بخش باشد
تجربه تحرك كمونيسم مـتـشـكـل و       

وجـود  .  اجتماعي در دل خفقان را دارد    
همين حقيقت و هراس از عروج نسـل    
جوان كمونيست در دانشگاه است كـه    
بيت رهبري و كل حاكميت را هـر از      
چند گاهي عليه كمونيستها در دانشگـاه  

 . به سخن ميĤورد
 

آذر ميتواند رنگ عدالتخواهي و افق  16
اين مهـم  .  انساني را بر خود داشته باشد

به اتحاد و كارداني، به هوشياري به كار 
كمونيستي تا كنوني و به توان بسيج و   
اتوريته و نيروي پشت سر شما بستگـي  

جامعه چشم اميد بـه دانشـگـاه        .  دارد
دوخته است و اين اميد در جواب شـمـا   

 . به شرايط موجود تحقق خواهد يافت
 

 زنده باد آزادي، زنده باد برابري
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هاشمي، روحاني، عبدهللا نوري، نوه       
خميني، الريجاني، فائزه رفسنـجـانـي،    
قوچاني، ليالز، بسيج و سپاه، بـي بـي       
سي، نگهدار، بهنود، حزب توده، جبـهـه   
ملي، جمهوري خواهان الييك، همه و   
همه در يك جبهه واحد با سايه روشـن  
هاي نازك تاكتيكي بـا هـم، بـراي          
انتخابات پيش رو آماده مـيـشـونـد تـا        
امنيت سرمايه و نظامشان را تامـيـن و     

خامنه اي در راس هـرم    .  تضمين كنند
اين جبهه وسيع و بي افق از حاكميت و 

بـدون  .  اپوزيسيون پرو دولتي آن اسـت 
وي اساسا امـوراتشـان نـمـيـگـذرد؛           

چه كسي بـهـتـر از        .  قهرمانشان است
چـه  !  اوضاع را تحت كنترل دارد؟  “ آقا”

كسي بهتر از شخص شخيص ايشـان    
ميتواند اتحاد، يكپارچگي، هـمـدلـي و      
تداوم حاكميت جناح هـاي بـورژوازي     

كـدام  !  ايران را تامين و تضمين كـنـد؟  
نهاد امنيتي در ايران بهتر از ارتـش و      
سپاه و بسيج و حراست ميتواند سيـادت  

طبقاتي و نقش سركوب دولتي را بـراي   
چه كسي ميتـوانـد   !  بورژوازي ايفا كند؟

همزمان هم بعنوان يكي از مرتجعترين 
دول موجود در مـنـطـقـه در جـرگـه           
عربستان و تركيه و قطر كه هـمـگـي      

قومي انـد    -باني ناامني و نفاق مذهبي 
را “  داخـل ” ظاهر شود و در عين حـال    
چه كسـي    !  نيز كنترل و سركوب كند؟

“ نرمش قهرمانـانـه  ” ميتوانست در يك 
هم شكست ايدولـوژيـك جـمـهـوري        
اسالمي را در مقابل نسل امروز جامعـه  
ايران رفو كند و هم پاي معامله با غرب 

 ! امضا بگذارد؟
اپوزيسيون ضدواليت فقيه، مدتـهـا        

است در مقابل نقش كـلـيـدي مـقـام        
معظم، سرتعظيم فرود آورده اسـت و        

. اسـت “  آقـا ” دست به سينه در خدمت   
آنروزها كه جامعه شاهد بازار داغ و بـرو  
بياي اين اپوزيسيون جناجي بود،  مـا      
گفتيم كه جمهوري اسالمي ايـران، از    

اين به بعد فقط و فقط يك اپوزيسيون، 
و آنهم اپوزيسيون طبقاتي خـود را در      

اين حقيقت امروز، و پس از .  مقابل دارد
تسليم، انحطاط و تباهي تمام و كـمـال   
اپوزيسيونهاي نيم بند دروني از جـنـس   

اكثـريـت و مـلـي           –دوخرداد و توده 
مذهبي ها، كامال آشكار شده است كـه  
جمهوري اسالمي بعنوان يك حكومـت  
بورژوايي در ايران منافع همه اقشـار و    
اليه هاي بـورژوازي را در مـقـابـل           
اپوزيسيون طبقاتي خود يعني طـبـقـه      
كارگر و كمونيسم اين طبقه نمايندگـي  
ميكند؛ يگانه دشمن طـبـقـاتـي كـه          
كماكان در صحنه مانده و حاكميـت را    

اكثريـتـي     -توده اي .  به چالش ميكشد
، و مبلغين فعاليت در “ اصالح طلبان” ها،

چهارچوب قانون اساسي، كساني كه در 
نقش صدا و سيما پا به پاي بلندگوهاي 

و “  مخرب” حكومت به كمونيستها انگ 
ميزدند، امروز بعد از توافـق  “  بي منطق”

جمهوري اسالمي با غرب، هـمـه زيـر      
عباي خامنه اي و به سر ايشـان قسـم     

اينها فعالين و نخبگان چنيـن  .  ميخورند
 ! تحولي اند

كسى كه روندهاى اساسى جامـعـه        
ايران تحت حاكميت جمهوري اسالمى 
را نشناسد، كسى كه شكست روبـنـاى     
ايدئولوژيك اسالمى رژيم در برابر بافت 
اجتماعى جامعه ايران، و تقابل طبقاتـي  
عميق تر گرايشات فرهنگى، فكـرى و    
اجتماعى آنرا از دير باز، از مقطع انقالب 
مشروطه و تا پروسه سرمايه دارى شدن 

 57ايران و تا تحول و نقطه عطف سال 
كه پروسه اى پيوسته در تـقـابـل بـا         
مذهب و سرمايه داري بوده اسـت، از      
معادالت خود حذف كنـد، كسـي كـه        
نداند كه چرا بورژوازي ايران و جـهـان   
نيازمند حاكميت استبداد و اخـتـنـاق و      
خونريزي است، خود را چپ بـدانـد يـا      
راست، عمال ناچار ميشود كـه يـا در         
ركاب يكي از بخش هاي بورژوازي در   
قدرت يا در اپوزيسيون پا بزند، يا اشفته 
و سردرگم هر روز بدنبال نسـخـه اي       

 . نجات بخش، پاندول وار نوسان كند
نياز به اختناق و سركوب و اتكا   -3     

به بي حقوقي مطلق شهروندان، ويژگي 
چه تـحـت     ( حاكميت سرمايه در ايران 

حاكميت شاه و چه تحت حـاكـمـيـت       
اين خصيصه، نه از سر .  است)  خامنه اي

انتخاب شخصي مقامات است، نه از سر 
بي سوادي و بي ريشگي و نه از سـر      

بلكه تنها .  ذاتي  اين و آن“  خونخواري” 
راه براي بقا سيستمي اسـت كـه در         
تقسيم كار جهاني سرمايه در حوزه كـار  

تنـهـا   .  ارزان به حيات خود ادامه ميدهد
راه براي بقا اين نظام  تحميل استبـداد  
است، و اين تحميل تنهـا از طـريـق        

بـه ايـن     .  قدرت ميتواند متحقق شـود   
اعتبار، امروز بورژوازي ايران به مراتـب  
يكدست تر از هميشه نيازمند خامنه اي 
است؛ محتاج غريزه سركوب و ادامه بقا 
كه در ريشه هاي كاپيتاليسم معنايي جز 

قدرت مـالـي و قـدرت           ( قدرت ندارد 
از نقطه نظر منافع بـورژوازي    ).  نظامي

بـعـد از     “  آقـا ” ايران، هيچكس بهتر از 
اتمام مذاكرات هسته اي و در دوران       
برجام نميتواند در دفاع و پـاسـداري از     
حاكميت بورژوازي ايران و منافعش در   
مقابل مطالبات رفاهي فروكوفته طبقـه  
كارگر ايران و اكثريت مردم محروم در   

تـمـام   .  كمال آرامش شانه باال بيانـدازد 
تبليغات در مورد انتخابات مجلس پيش 
رو، از كمپين مجلس پنجاه پنجاه زنانـه  

مردانه تا ساير بالماسكه هاي مشـابـه،      
قرار است اين وضعيت را رنگ كنـد و    
بنام انتخابات و دموكراسي به جـامـعـه    

جناح هاي بـورژوازي ايـران،     .  بفروشد
روحاني و دولت اعتدالش تـنـهـا يـك       
نيروي سياسي دروغگو در اين راسـتـا     

احزاب بورژوازي همگي ناچار از .  نيستند
خلف وعده هستند، زيـرا مـطـالـبـات        
اكثريت جامعه هميشه با اهداف طبـقـه   

اين دولـت امـا       .  شان در تناقض است
جلوه اي تازه از سطحيگري و بازي بـا    
كلمات و شو سياسي را بـه نـمـايـش       
گذاشت كه در تاريخ سياست دنيـا بـي     

مانند است؛ مقوالتي مانـنـد امـنـيـت،        
توسعه، دموكراسي، رفاه و خوشبخـتـي،   
را آنچنان مسخ و تحريـف كـرد كـه        
حيرت آور است؛ لطماتي كه اين دولـت  

بـه شـعـور        -عالوه بر هر چيز ديگر  -
عمومي و فرهنگ سياسي جامعه ايـران  
زد، جبران ناپذيراست و بايد هر چه زود 
تر با خودشان و اعوان و انصار بـيـرون   

 .حكومت شان جارو شوند
با اين اوصاف تامين امـنـيـت        -4     

سرمايه و حفظ نظام تنها چشـم انـداز     
كل بورژوازي ايران در انتخابات مجلس 

تنهـا  .  اسالمي و خبرگان پيش رو است
بر متن بي افقي كـامـل جـمـهـوري          
اسالمي و بورژوازي ايران، در فـقـدان     
پاسخ به نيازهـاي اسـاسـي رفـاهـي،          
سياسي و اقتصادي جامعه اسـت كـه       
.  هاشمي هم شال و كاله كرده، مي آيد

هرچه اوضاع پيشتر ميرود اين جمهوري 
در مقابل جامعه و مطالبات رفاهـي آن    
بى افق تر و بي پاسخ تر ميشود و بـه      
اين اعتبار كـل بـورژوازي ايـران را            
يكدست تر و متحدتر در يك جـبـهـه      
واحد عليه طبقه كارگر و اكثريت مـردم  

 . محروم جامعه بخط ميكند
      
ما كمونيست ها و طبقه كارگـر    -5     

؟ آيـا  ! چقدر اين دوران را جدى ميگيريم
دنياي سياست را كماكـان بـه دسـت        

هاي كله خر و   “  ال كاپون” بورژوازي، 
! بالماسكه انتخاباتشان خواهيم سـپـرد؟  

آيا سوسياليسم كارگري را از حاشيه بـه  
متن سياست در ايران و به اين اعتـبـار   

زمـان  !  در جهان تبديل خواهيم كـرد؟   
حدس و گمان در باره آينده نـيـسـت؛      

دور آتـي دور      .  وقت ساختـن آنسـت    
كمونيست هاي طبقه كارگر بايد بـاشـد   
كه جدال نهايي كار و سرمايـه را بـه       
تقابل اصلي جامعه و متـحـزب كـردن      

و ايـن    .  طبقه كارگر تبديل ميـكـنـنـد    
تالشي سترگ و هـر روزه  اسـت؛             
عظمتي به عظيـمـي يـك انـقـالب          

 .كارگري در ايران

 ...ها مي آيند “ال كاپون”
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 ...جعفر عظيم زاده و همه 

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 امنيت؛
 )“منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”بخشي از (

 
رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امـن، كـه در آن              

شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بدتر شدن اوضاع، به 
 . هر سرنوشتي كه سرمايه براي آنها رقم ميزند تسليم نشوند، ممكن نيست

بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبـي، كـه در دل آن                  
شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحق مردم مـمـكـن    

اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر به مـيـدان تـعـرض       .  نيست
حـزب  .  تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شده است، بيش از پيش صدق مـيـكـنـد      

كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حـرفـه اي،     
انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليه سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسـي  

 .  و اطالعاتي مخفي است
ـ حزب حكمتيست دفاع و امنيت را وظيفه نيروي مسلح مردم، متشكل در كميتـه       

هاي محل كار و زيست، مبتي بر آموزش نظامي عمومي و شركت همگاني در امـور      
 .   انتظامي و دفاعي، و جايگزين آن با ارتش حرفه اي و مافوق مردم ميداند

ـ حزب حكمتيست براي فراهم كردن شرايط دفاع، مسلح و غيرمسلح، عالوه بـر         
كميته هاي محل كار و زيست، براي شكل گيري گارد آزادي، مسلح و غير مسـلـح،     

 .  فعاليت ميكند
 

 : ـ با اين وجود مادام كه نيرويهاي مسلح وجود دارند موازين زير بايد برقرار گردند     
  
هر فرد نظامـي  .  ـ اطاعت بي چون و چراي پايين از باال در نيروهاي مسلح لغو شود 1

حق دارد از اجراي دستوراتي كه به نظر او با قوانين كشور در تناقض باشد يا با اصـول  
 .  انساني و وجداني وي مغايرت داشته باشد امتناع كند

ـ هر كس حق دارد از شركت در جنگ و يا هر فعاليت نظامي كه با اصول اعتقادات 2
 .  وي مغاير است، امتناع كند

ـ نيروهاي انتظامي بايد در حين ماموريت و انجام وظيفه، اونيفورم نظامي خود را به  3
 .  تن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوي حمل كنند كه ديده شود

ـ  تشكيل نيروي مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام ماموريت بعنوان پليس مسـلـح در     4
 .  لباس سيويل ممنوع است

 ـ لغو ديپلماسي سري  5
ـ ممنوعيت ورود كشور به پيمان هاي ضد مردمي، نظامي،  سـلـطـه طـلـبـانـه و            6

 سركوبگرانه 
ـ ممنوعيت گسترش ميليتاريسم، دخالت نظامي ميليتاريستي در كشورهاي منطـقـه،   7

 .ممنوعيت مسلح كردن دسته هاي قومي و مذهبي 

 رفاه؛
 )“منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”بخشي از (

 
رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فرد از   - 

هر نوع تعرض ابتدايي ترين حق و از ضروريات زندگي متعارف در جـامـعـه امـروزي       
براي تامين رفاه در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تـامـيـن      .  است

 .  است، بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد
 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران 
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

 ) روز شش ساعته 5(ساعت كار در هفته  30ـ برقرار فوري حداكثر 
 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته  

 سال  16ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افراد فاقد شغل باالي 
 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

سالي  55ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به همه افراد باالي 
 كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند 

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و 
ارايـه خـدمـات      .   بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه

 رايگان پزشكي و آموزشي و فرهنگي
ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفاه و سـعـادت هـر           

 .  كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است
نمانيـدگـان مـجـلـس، شـهـرداران،            ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  

 .  برابر با مزد متوسط كارگر.....) استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و
از .  ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيـسـت  

اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگـان  
 .است


