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ی ت کار و ی                                    ح ا  آزادی                                  

	كارگران جهان متحد شويد!

بهـمـن مـاه       6روز سه شنبه       
اعتراض كارگران مجتمـع مـس     
خاتون آباد يك بار ديـگـر مـورد      
حمله مزدوران جمهوري اسالمـي  
قرار گرفت و در نتيجه آن بيسـت  
نفر از كارگران دستگير شدند. بـر     
اساس اخبار منتـشـره از ايـلـنـا          
اعتراض كارگران به بيكار سـازي  
و تعديل نيروي كـار از جـانـب        
كارفرما بوده است. كـارگـران و        
خانواده هاي آنها حدود سه هفتـه  
به شيوه هاي مختلف از مراجـعـه   
به مقامات دولتي و كارفـرمـا تـا      
شكايات و تجمع در مجتمع مـس  
خاتون آباد، اعتراض خود را بـه      

نـفـر از        150بيكارسازي حدود   
كارگران اعالم كردند، و سرانجـام  
روز سه شنبه مورد حمله يگانهاي 

 ويژه قرار گرفتند.
اين اولين بار نـيـسـت كـه              

اعتراض كارگران مس خاتون آباد 
توسط مزدوران جمهوري اسالمي 
مورد حمله قرار ميگيرد. چـهـارم      

، زماني كه كـارگـران   1382بهمن 
معدن مس همراه خانـواده هـاي     
خود عليه اخراج و بيـكـار كـردن      

نفر از كارگـران دسـت بـه         200
راهپيمايي زدند و مردم شـهـرك     
بابك آنها را همـراهـي كـردنـد،       
مزدوران مسلح جمهوري اسالمـي  
از زمين و هوا آنها را به گـلـوـلـه     
بستند كه در نتيجه ايـن عـمـل        
جنايتكارانه  چهار نفر از كارگـران  
به اسامـي ريـاحـي، مـهـدوي،          

جاويدي و مومني جان باختنـد و    
تعداد زيادي زخمي شدند. بعـالوه   

نيز يك بار  92در ارديبهشت سال 
ديگر به كارگران معترض كه جلو 
در ورودي اين شركت اعـتـراض     
كرده و ورودي را بسـتـه بـودنـد       

 حمله كردند.
خواست كارگران مس خاتـون      

آباد بازگشت به كـار كـارگـران        
اخراجي و همزمان رسمي كـردن    
كارگران قرار دادي است. بـهـانـه     

شركت مس اين است كـه ايـن       
كارگران از آزموني كه از آنها بـه    
عمل آمده است، نمـره قـبـولـي       

 نياورده اند! 
اين توجيهـات مسـخـره در             

شرايطي است كه آنها سالـهـا در     
اين شركت كار كرده اند. سالهايي  
كه نيروي كار مس خاتون آباد هر 
ساله به بهانه هاي واهي كـاهـش   
يافته است و بخشي از كـارگـران   

 اخراج شده اند. ...

 جمهوري اسالمي بدون مجلس
 مجلس بدون اپوزيسيون!

 
 ثريا شهابي

 
نه مجلس جمهوري اسالمي مجلس نمايندگان مردم     

است.  نه چند دهه دعوا بر سر كرسي هاي آن ربطي بـه   
دمكراسي پارلماني غرب بعنوان ابزاري براي كـانـالـيـزه     
كردن اعتراض پايين به سمت باال،  با همه عقيم مانـدن  
پارلمانتاريسم در خود جوامع غربي، دارد.  نه توده مـردم     
ايران، با همه امكان گرايي كه خصلت همه جوامع است، 
هرگز توهمي نسبت به اينكه آبي از اين مضحكه به نفـع  
آنها گرم شود، داشته اند.  با اين وجود نگاه به شـمـايـي     

مجلس و  “  انتخاباتي” كلي از وضعيت امروز كمپين هاي 
مباحث حول آن، خالي از تفريح نيست! گفته ميشود كـه   
يك ماه به انتخابات مانده، ناگهان در كمـال بـهـت و        

درصد از نـامـزدهـاي       90حيرت اصالح طلبان، بيش از 
زدنـهـاي    “ له له” آنان رد صالحيت شدند.  در گرما گرم  

و مسـخ     “ تغيير چهره مردانه مـجـلـس     ” خانمان مدافع 
شدگان ترهات  مقام معظم در مورد عالقه ايشـان بـه       
شركت مخالفين نظام در اين انتخابات معـيـن،  فـقـط         

ل          30صالحيت  نفر از اصالح طلبان  تاييد شـد. بـه گـ
بـه   “ اصالح طلبان بي ادعا” نشستن چندباره بلَم شكسته 

جاي خود، حال آقاي نگهدار و خانم خراساني جداً بـايـد   
اين روزها خيلي منقلب و بد باشد! براي بكار انـداخـتـن       
آپارات هر پارلمان و مجلسي، براي گرم نـگـاه داشـتـن       
بساط هر  انتخاباتي در پوچ ترين و بي محـتـوا تـريـن       

ساختار سياسي بورژوايي، بايد براي خودي ها حداقلي از    
وجود داشته باشد. پارلمان بدون   “  بد و بدتر” انتخاب بين 

اپوزيسيون، مجلس و انتخابات بدون اپوزيسيون و بـدون  
دسته بندي هاي واقعي بين جناح هاي مختـلـف خـود      
طبقه حاكم، بدون به اصطالح چپ و راست بـورژوايـي،     
شب نشيني هاي مجالس انتخاباتي دولت هاي بشار اسد 
 4و شاهنشاه آريامهر و مجلس شوراي اسالمي است. ص

 را “ خاتون آباد”دستگيرشدگان 
 آزاد كنيم!
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با كمال تاسف مطلع شديم تراب حق شناس، از شخصيت هاي سرشـنـاس   
چپ ايران، يكي از بنيان گذاران سازمان پيكار و مبارزين احـقـاق حـقـوق       

سالگي در پاريس درگذشـت. بـا احـتـرام بـه              72مردم فلسطين، در سن 
تالشهاي انساني و عدالتخواهانه ايشان، درگذشت وي را بـه خـانـواده و          

 بازماندگانش تسليت ميگوئيم.
 حكمتيست (خط رسمي)  -دبير خانه حزب كمونيست كارگري
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گزارشي از جلسه گفت و شنود در لندن با 
  3خط رسمي ص -كميته انگلستان حزب حكمتيست آذر مدرسي 

 به مناسبت درگذشت 
 تراب حق شناس!
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حمله به كارگر خاتون آباد تنها يك      
نمونه از هزاران مورد از تعرض و دهـن  
كجي سرمايه داران و دولت جمـهـوري   
اسالمي به طبقه كارگر و مزدبـگـيـران    
اين جامعه است. حمله به كارگر خاتـون   
آباد را در كنار جـهـنـمـي كـه بـراي           
كارگران مراكز آزاد صنعتي گذاشته انـد،  
در كنار تهديدهاي كارگران بـافـق و       
محاكمه آنها و در كنار تهديد و پرونـده  
سازي هر روز براي فعالين و رهـبـران     
كارگري بگذاريد، آنها را در كنار تـالش  
هر روز دولت جناب روحاني بـراي بـاز     

گذاشتن هر چه بيشتر دست سـرمـايـه    
داران در استثمار بـي حـد و حصـر            
كارگران قرار دهيد، تا چهره كريه و ضد 
كارگري جمهوري اسالمـي و هـمـه        
سران و مهره هاي آن را بخوبي درك   

 كنيد. 
اين اقدامات و اين دهن كجي ها پا      

جامعه ” به پاي راه يافتن ايران به جرگه 
و توافقات برجام نه تنها بيشتـر  “  جهاني

ميشود كه در ابعاد همه جانبه نـقـشـه      
بورژوازي ايران و دولتش بـراي خـفـه      
كردن يك طبقه دهها ميليونـي و بـه       
تمكين كشاندن آنها در مقابل بورژوازي 
ايران است. اين تعرضات بـخـشـي از       

اقدامات جمهوري اسالمي براي تاميـن  
امنيت سرمايه و جلب سرمايه به ايـران  
و راضي نگهداشتن مشتـي انـگـل و        

 صاحب سرمايه در اين جامعه است.
دفاع از كارگران خـاتـون آبـاد و               

مقابله با هر تعرض بـورژوازي ايـران       
عليه اعتراض كارگري، مقابله با اخـراج  
و بيكار سازي، مقابله با پرونده سازي و 
توطئه هر روز در تقليل نيروي كـار و      
بردگي بيشتر طبقه كارگر، به اتـحـادي   
وسيع و همه جانبه در ميان خـود ايـن     
طبقه نياز دارد. اتحادي كه شرط اولـيـه    
ايجاد آن مقابله با هر نوع تـفـرقـه در      
ميان كارگران، مقابله با كل آراء و افقي 

است كه بورژوازي و دولتش روزانه در   
آن جامعه و در ميان خود طبقه كـارگـر   
بازتوليد ميكند.  اتحادي كـه امـكـان         
تعرض و دسـت درازي جـمـهـوري           
اسالمي و اوباش آنـرا از زنـدگـي و          
آسايش كارگر و مردم محروم را به آنها 
ندهد. دستگير شدگان خاتون را بايد بـا   
همين قدرت متحد و معترض خود آزاد   

 كرد. 
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ت! ل او ب و  ه کار    درت 

 دستگيرشدگان خاتون آباد ...

بـه  “  حسن روحـانـي    ” همزمان با سفر 
اروپا و پس از ورودش بـه فـرانسـه،          
تجمعاتي در نقاط مختلف شهر پاريـس  
برگذار شد. در روز بيسـت و هـفـتـم          
ژانويه، از ساعت سه بعد ازظهر، احـزاب  

پـاريـس   “  جمهوري” مختلف در ميدان 
(پالس رِپوبليك) جمع شدند و اقدام به   
پخش اعالميه ها و گبفتگو بـا مـردم       
محل كردند. در خالل ايـن تـجـمـع          
نمايندگاني از احزاب، اتـحـاديـه هـاي       

كارگري و جريانات چپ و سوسياليست  
فرانسوي و ايراني به ايراد سـخـنـرانـي     
پرداختند و جمهوري اسالمي را به جرم 
بيش از سه دهه جنايت در حق مـردم    
ايران و تعرض مداوم به سطح معيشـت  
طبقه كارگر و سلب هر گـونـه آزادي       
احزاب و تشكل هاي غـيـر دولـتـي،         
محكوم كردند. شعارهايي نيز از سـوي     
تظاهر كنندگان به زبان هاي فـارسـي،   
انگليسي و فرانسه سر داده مـي شـد.       
دولت فرانسه با استقرار نيرو هاي پليس 
در اطراف ميدان، كـنـتـرل تـظـاهـر           

 كنندگان را در دست داشت.
در روز بيست و هشتم ژانويه نيـز         

برگـزار  “  سنا” تجمعي در مقابل مجلس 

شد كه با تركيب مشابهي از جريـانـات   
روز قبل در آن حضور داشتند. پـالكـارد    
هاي زيادي بر ديوارها نصب شده بـود    
كه نشان دهنده گوشه اي از جـنـايـات    

 جمهوري اسالمي بود.  
پس از سخنراني چند فعال سياسي،      

پخش اعالميه هاي مختـلـف و دادن       
شعار به سمت مجلس سنا تجمع بـدون  
تنش خاصي پايان يافت. الزم به ذكـر     
است كه اين تجمع قرار بود در مكانـي  

انجام شود كه نزديـك  “  ان وليد” به نام 
به كاخ اليزه، محل اقامت آقاي روحاني، 
بود. اما يك روز قبل از تجمع، مـجـوز      
حضور تمامي فعالين سياسـي در ايـن       
مكان لغو شد و به ناچار مقابل مجلـس  
سنا به عنوان مكان جايگزين پيشنـهـاد   

 شد.
در هر دو روز تظاهـرات اعضـا و            

كادرهاي حزب حكـمـتـيـسـت (خـط          
رسمي) نيز حضوري فعـال داشـتـه و         
ضمن پخش اطالعيه تشكيالت خـارج  
كشور حزب در اين رابطه به بـحـث و     
گفتگو با حـاضـريـن در تـظـاهـرات           

 پرداختند.  
ما در اطالعيه رسمي خـود اعـالم          

تالش امروز پـاريـس   ” كرده بوديم كه:  
براي پهن كردن فرش قرمز زير پـاي    
روحاني براي بسرانجام رساندن وظيفـه  
اي كه خميني و دولت هاي مخـتـلـف    
جمهوري اسالمي ايران قادر نشدند آن   
را به پايان برسانند، جانوري اسـت كـه     
مرده بدنيا آمده است. مردم ايران نتيجه  

“ سـازنـدگـي   ” همه انواع دولت هـاي    
خـاتـمـي،    “  اطـالحـات  ” رفسنجانـي،    

حكومت مستضف پناه احـمـدي نـژاد،      
جنبش سبز، جامعه اعتدال و تـدبـيـر        
روحاني، را ديده اند و مزه ابراز وجود و   
حاكميت همه شان را چشيده اند. هـم     
اكنون به صف احـزاب اپـوزيسـيـون         
بورژوايي جمهوري اسـالمـي و پـرو          
رژيمي نگاه كنيد. به راديو تلـويـزيـون     
هايي نظير بي بي سي توجه دهيد. همه  
شال و كاله كرده اند و  مـيـخـواهـنـد      
قدرت ما و اميد و دنياي ما را به سـايـه   
برانند. از قدرت ما و از آنچـه كـه مـا         
ميتوانيم بوجود آوريم وحشت دارند. هـر   
روز سعي ميكنند بقبوالنند كه افقـهـاي   
مقابل جامعه راه حل انهـا و رهـبـري        
جامعه يكي از مهره ها و راهـكـارهـاي    

 “آنان است.
گشـايـش   ” امروز شكست سـيـاسـت        

دولت اعتدال آقاي “  اقتصادي و سياسي
روحاني براي همگان آشكار شده است؛ 

در حكومت ايشان است كه ” هم اكنون 

ميليونها نفر زير خط فقر زندگي ميكنند، 
كه هفت ميليون كودك كار وجود دارد؛ 
پرداختن يا باالكشيدن مزد كـارگـران،     
تعيين سهم يا ابعاد محروميت مردم از   
بهداشت و مسكن و سـوادآمـوزي، بـا      
ايشان است. ايشان است كـه بـودجـه       
حوزه هاي علميه قم، سپاه و بسيـج و    
نهادهاي سركوبگر را تعيين ميكـنـد و     
ميـپـردازد. ايشـان اسـت كـه دارد               
افغانستاني هـاي سـاكـن ايـران را             
پاكسازي قومي ميكند، آپارتايد جنسي و 
قومي را در جامعه در ميان شهـرونـدان   
دامن مي زند، بزور حجاب سـر زنـان       
ميكنـد. ايشـان رئـيـس كـل ايـن                
بوروكراسي ضد انساني، ضد كارگري و 

 “  ضد زن در ايران است.
فعالين حزب حكمتـيـسـت (خـط             

رسمي) كماكان تاكيد كردند كه پـايـان    
دادن به حضور جمهوري اسـالمـي در     
خارج كشور از يكسو در گرو اعـتـراض   
احزاب سوسياليست و اتحـاديـه هـاي      
كارگري در اروپا به دول غـربـي و از       
سوي ديگر اعالم هم سرنـوشـتـي بـا       
مبارزه طبقه كارگر و جبهه آزاديخواهـي  
و برابري طلبي در ايران عليه جمهوري 

 اسالمي است.  
تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست 

 (خط رسمي)
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سم! یا و ده باد  ی!                                       ز وری اسال  گ  

جلـسـه    2015ژانويه   30روز شنبه      
و “  انتخابات” گفت و شنودي با موضوع 

اوضاع سياسي ايران، از جانب كمـيـتـه    
انگلستان حزب حكمتيست(خط رسمي)  
با شركت آذر مدرسي دبيـر كـمـيـتـه        
مركزي حزب، در لندن برگزار گـرديـد.   
پس از خوشامـدگـويـي بـه شـركـت           
كنندگان، معرفي بحث و اهـمـيـت و        
ضرورت  تشكيل اين جلسه از جـانـب     
بختيار پير خضري دبيـر تشـكـيـالت       
انگلستان حزب، گـفـت و شـنـود در           
فضايي كامال صميمي و سياسي شـروع  

 شد.
در ادامه، آذر مدرسي ابتدا به بحران      

خاورميانـه، تـوازن قـواي كـنـونـي،             
ناكارآمدي و ضد انساني بودن جوابهاي 
بورژوازي غرب و كشورهاي دخيـل در    
بحران خاورميانه و به جايگاه جمهـوري  
اسالمي در اين اوضاع  پـرداخـت. در        
بخشي از سخنان خود در متن اوضـاع    
خاورميانه به موقعيت جمهوري اسالمي 
و شرايط جديدي كه در كل مـنـطـقـه     
ايجاد شده است و تاثيرات آن بر مبارزه 
طبقه كارگر و محرومان جامـعـه نـيـز       

 اشاره كرد.
دبير كميته مركزي در سخـنـرانـي         

انـتـخـابـات در       ” خود ضمن اشاره به   
بـه تـالش كـل        “  جمهوري اسالمـي 

جناحهاي حاكم براي كشاندن مردم بـا  
حربه و سياسـت هـاي مـعـمـول و            
هميشگي به پاي صندوقهـاي راي و      
چرايي و چگونگي آن پرداخت. وي در    
ادامه تاكيد كرد كه حزب حكمتـيـسـت    
عالوه بر دعوت مردم ايران به شركـت  
نكردن در انتخابات، آنها را به دخـالـت   
فعال در اين فضـا بـه نـفـع صـف              
آزاديخواهي و در مقـابـل جـمـهـوري        

 اسالمي و كل طرفدارانش فرا ميخواند.
ايشان در ادامه همچنين اشاره كرد      

كه در اين دوره و براي جـلـب تـوجـه       
و “  انتخابات مجلـس ” جامعه به اهميت 

اهميت شركت مردم در آن از جـانـب       
جناحهاي مختلف در حاكمـيـت، خـود      
جــمــهــوري اســالمــي دســت روي       
موضوعاتي مانند مسـئلـه زن، آزادي         
هاي سياسي، حل معضالت اقتصـادي،  
امنيت ، رفا و ... گذاشـتـه اسـت. وي           
گفت اينها مسائلي هستند كه جامعه بـه  
آنها حساس و در ميان طبقـه كـارگـر،      
زنان و محرومان و نسل جوان مسئله و 
معظل مهمي هستند. جمهوري اسالمي  
قطعا جواب خود را از زاويه خـود و در      
جهارچوب حاكميت به اين موضـوعـات   
ميدهد و سعي ميكند با انگشت گذاشتن 
بر اين مسائل توجه جامعه را به اهميت 
شركت در انتخابات و طبيعتا جلب توجه 
آنها به جوابهاي جناحهاي حاكم جـلـب   

 كند.
 

وي تاكيد كرد كه كارگر و كمونيست    
در آن جامعه و آزاديخواهان بايد تالش 
كنند در كارخانه، دانشـگـاه و مـحـل         
زندگي، با دخالتي فعال از زاويه منفعـت  
طبقه كارگر، پاسخ روشن و قاطع خـود    
به امر برابري زن و مرد، به آزاديـهـاي   
وسيع سياسي و امنيت جامعه در بـرابـر   
تعرض جمهوري اسالمي را در مقـابـل   
اوضاع پيش رو و در بـرابـر بـورژوازي      
ايران داشته باشند. بايد اعالم كرد كـه     
ما نماينده واقعي آزادي و رفاه در جامعه 
ايران هستيم و اين مسائل را مـحـور       
مبارزه خود قرار ميدهيم. همچنـيـن از      
زاويه رفاه و امنيت و سعادت جـامـعـه،    
صف خود را متحد ميكنيم و بي ربطـي  
شعارهاي كل بورژوازي و احزاب آن از   
پوزيسيون تا اپوزيسيون را در تمام ايـن  

 سطوح نشان دهيم.
بعد از سخنان آذر مدرسي شـركـت       

كنندگان نيز با دخالت فعال بـه طـرح       
نقطه نظرات خود در اين زمينه هـا و      
همزمان طرح سواالتي از سخنـران در    
مورد مسائل مورد بحث پرداختند. فايـل   
صوتي اين گفت و شنود به زودي و از   

طريق سايت هاي حزب در اختيار عموم 
 قرار خواهد گرفت.

 
كميته انگلستان حزب حكمتيست (خط 

 2015ژانويه  31رسمي) 

 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    
نيست. اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر به مـيـدان تـعـرض        
تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شده است، بيش از پيش صدق مـيـكـنـد. حـزب         
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:       
  
ـ اطاعت بي چون و چراي پايين از باال در نيروهاي مسلح لغو شود. هر فرد نظامـي    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 .

 گزارشي از جلسه گفت و شنود در 
 لندن با آذر مدرسي 



ی    ت ت  ١٠٠ماره    ٤ حک  

ید! سا ان  ت کار د ت را   حک
 

در جمـهـوري اسـالمـي ايـران،               
جمهوري كه بنام انقالب عليه انـقـالب   
به قدرت رسيد،  مجلس و انتخابـات و    
اختالف و جناح بندي جـدي در بـاال،       
تماما  زايده اي بر ساختار سـيـاسـي و      
براي بقا نظام بسيار خطـرنـاك اسـت.      

 “ انتخابات” مقاهيم و پديده هايي چون 
، سـي و    “ حق كارگر” و  “ حق مردم” و 

شش سال است كه وزنه سنگين وبـال  
گردن جمهوري اسالمي است.  اين هـا   
ميراث برجاي مانده از انقالب سركـوب  
شده و به خون كشيده شده سي سـال    
قبل است. حذف و حصر و توسـر زدن     
سيستماتيك خودي ها، تيغ كشيـدن و    
خون پاشاندن بروي مخالف خودي، از   
مجاهد و بني صدر تا خاتمي و موسوي 
و كروبي، براي مصون نـگـاه داشـتـن       
حكومت از انقالبي ديگـر و تـعـرض        
ديگري از پايين بود. اين تقابل هـا و       
اين پديده ها امروز وارد فـاز ديـگـري      
ميشود.  امروز با همـه داعـيـه هـاي          
گشايش سياسي دولت اعتدال بـعـد از     

درصد از اصالح  90برجام، رد صالحيت 
طلبان بي چنگ و دندان و مـفـلـوك،      
خصلت نماي كامـل آن جـمـهـوري         
اسالمي در ايران اسـت، كـه ادعـاي        

 ماندگاري و ثبات سياسي دارد!  
بــورژوازي در ايــران، ثــبــات و              

ماندگاري اش در قدرت،  تنها و تنها بـا  
اختناق كامل و سكوت گـورسـتـانـي،       
سكوت گورستاني حتي در ميـان اليـه     
هاي مختلف طبقاتي خودش، مـمـكـن    
است. اينكه جمهوري اسالمي ميتـوانـد    
چنين آينده اي براي خود بسازد، توسط 
سران خود حكومت زير سـوال اسـت.     
فشار توقعات، اعـتـراضـات خـفـتـه،           
اعتصابات و اعتراضات هميشگي طبقـه  

 كارگر، غير از اين ميگويد.   
امروز در هيـت حـاكـمـه ايـران،                

اختالف ذايقه هست اما  اپوزيسـيـونـي    
وجود ندارد! كسي با كسي جدالي بر سر  
سياستي ماكرو، ندارند!  اصالح طـلـب      

بدون مطالبه و ادعا، سرگردان هـر روز     
به كسي و چيزي براي بـقـا دخـيـل         

و   “ فـتـنـه   ” ميبنند. اصالح طلب منشا    
در جريان جنبش سبز كه با “  كودتاچي” 
جناح مقابل سركوب شـد،     “ ضدكودتا” 

دوران اش بسرآمده است. خود سركوب  
شد، اما با دخالت ولي فقيه به مشروطـه  
اش رسيد. با به كرسي نشاندن دولـت     
اعتدال و آشتي با غرب و پايان برجـام،  
همه آرمان و مطالبه اش، توسط مـقـام   
معظم برآورده شد. در زمينه حرف مفت  
در مورد آزادي و حق زن و ... ولي فقيه    
از خاتمي فرسنگها جلو زد. در زمـيـنـه     
اقتصادي به غرب وصل شد، و هـمـه     
مخالفين داخلي را پشت سـرخـود بـه        
صف كرد. حرف پوچ و بي محـتـوا در      

مورد دمكراسي اسالمي و ارج گـذاري     
“ اسالميت” به جاي  “ ملت” و  “ ايرانيت” 
، همه از آن ولي فقيه شد.  بـر   “ امت” و 

اين متن، تالش جبهه اصالحات بـراي  
گرم نگاه داشتن بساط انتخـابـات، بـا       

چند چهره  “ خريداري” قرض كردن و يا 
شاخص اصالحات از بازار مهـره هـاي     
شخصيت هاي پيشتر سوختـه، بـا رد       

درصدي، مضحك تر 90صالحيت هاي 
از مضحك صف مغبون آنها را پريشـان  

 تر كرده است. 
ولي فقيه الزم نداشت مجلس را به      

توپ ببندد تا همان كاري را كه مجلس 
ميخواست انجام دهد، خود انجام دهـد!  
حداكثر اصالحاتي كه اپوزيسيون درون   
خانوادگي حاكميت آرزو ميكـرد، را او      
برآورد كرد. اصالح طلبي كه هرگز قادر  
به برداشتن قدمي در راه آرمان اش نبود 
را ولي فقيه با انجام داعيه هاي آن، بي 

مصرف كرد.  بعد از سـركـوب سـبـز،         
سازش با غرب و قـبـول شـكـسـت            

پـان  ” ايدئولوژيك و كنار گذاشتن پرچم 
پـان  ” و بلند كردن پرچـم     “ اسالميسم
، مقام معظم را رهبر بالمنـازع  “ ايرانيسم

مخالف و موافق و همـه جـنـاحـهـاي        
، عمال توسط “ اصالحات” حاكميت كرد.  

ولي فقيه به پيروزي رسيـده اسـت و       
همه، محصوالت آن را مي بينند. رشـد   
منحني وضعيت فالكت بار اقتصادي و   
رشد چشم گير اختناق سياسي حاكم، از 
محصوالت كامل جنبـش اصـالحـات      
است. از اين روست كه حـال جـبـهـه        

 اصالحات وخيم است.  
امروز جمهوري تالش ميكنـد كـه           

مجلس شوراي اسالمي و  ولي فقيه را   
به مدل ديروز شاهنشـاه آريـامـهـر و         
مجلس شوراي ملي، كامال منطبق كند. 
ساختار سياسي كه در آن ديگر هـرگـز     

توسط جناح داخـل     “ فتنه” جايي براي 
حكومتي، وجود نداشته باشد. اين تمـام   
جوهر حاكميت بـورژوازي در ايـران         
است. مجلس و پارلمان و ... بـازي بـا         
آتش است! بورژوازي ايران، براي طبقه  
خودش هم، قادر به تـحـمـل مـبـارزه        
سياسي و تحزب سياسي نيسـت! اگـر      
تعطيل شدن مشروطه سلطنتي در ايران 
تراژيك بود، تكرار آن به شكل تعطيـل  
شدن مشروطه اسالمي، كمدي بـيـش   

 نيست.  
هرنوع انتخاب و انتخابات واقعي در      

ايران، تنها و تنها  تـوسـط جـنـبـش          
سوسياليستي و  ضدكاپيتاليستي ممكـن  

است. در ايران هر تغيير و بهبود واقعي،  
در زمينه احقاق حقوق زنان، افـزايـش     
دستمزد كارگران، رفاه،  بهبود معيشـت  
و تامين و تضمين سـكـوالريسـم، بـه       

 پيشروي كمونيسم گره خورده است.
بار ديگر امثال زيباكالم ها و اقايان      

نگهدار و خانم هاي خراساني،  بـايـد       
بروند در كنج و ناخن بجوند و به امـيـد   
بهم خوردن صحنه در انتظـار ايـفـاي      
نقشي بمانند.  راه آزادي و رهايـي زن،     
رفع تبعيض و احقاق حـقـوق انسـانـي       
حرمت و كرامت كارگر، به كمونـيـسـم    

 گره خورده است.

ی! قالب کار ده باد ا  ز

 رفاه؛ جمهوري اسالمي بدون مجلس ...
 “)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       
است. براي تامين رفاه در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تـامـيـن       

 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)  5ساعت 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 
بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه.  ارايـه خـدمـات        

 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.   
ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور (نمانيـدگـان مـجـلـس، شـهـرداران،              

 استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و.....) برابر با مزد متوسط كارگر.  
ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيسـت. از     
اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگـان  

 است.

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
 سردبير: فواد عبداللهي

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 

  


