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ی ت کار ی                  حو ا  آزادی                     

 کارگران جهان متحد شويد!

خانم ساكت باشيد، مجلس 
 جاي اينكارا نيست!

 مونا شاد

آقاي رضا پهلوي اخيرا از زيـر       
اش، “ شــوراي مــلــي  ” كــرســي   

اطالعيه اي صادر كرده و دنـبـال   
كسب اعتبار سياسي روي بشـكـه   

اينك زمان آن فـرا  ” باروت است:  
رسيده تا از يارانه هاي ناچـيـز و     

تومـانـي    2400سبد مواد خوراكي 
گذر كنيم و براي آنچه شايسته و   
درخور نام ملت بزرگ ايران است، 

“ برابري، رفاه و امـنـيـت     ” همانا 
براي هر شهروند ايرانـي داشـتـه      
باشيم... باري زمان آن فرا رسيـده     
تا بارديگر براي تحقق آرمان هاي 
ملي و در راستاي منـافـع مـردم      
كشورمان گام برداريم و دست در   
دست هم به مبارزه خود قوي تـر  
از هرزماني ادامه دهيم تا وطن را   

 “ آباد كنيم.

چه شده است؟! پهلوي و     -1     
؟! به  “ برابري، رفاه و امنيت” پرچم 

هيچ وجه! ايشان نگـران سـهـم       
تاريخي بخشي از بورژوازي ايـران  
در خارج كشور اسـت كـه خـود        
نماينده سياسي آن است. اين نوع  
اظهارات پوپوليستي و گريم هـاي  
چهره در اين دوره زمانه از جانـب  
ــريــن گــرايشــات و          راســت ت
شخصيتها، و متر كردن خـود در      

مـردم  “  مطالبات رفـاهـي    ” قامت 
محروم، مد شده است. سالهاي نه  
چندان دور، خميني هم گفته بـود  

خدا خودش كارگر اسـت و      ” كه 
، “ الكن مـا هـمـه كـارگـريـم            

و “  آزادي زنان” رفسنجاني كمپين 
تمجيد از نقش كارگران نفـت در    

را راه انداخته بود. نـوه    57انقالب 

در بازخواني زنـدگـانـي و      “  امام” 
دستاوردهاي پدربزرگ ادعا ميكند 

محصـول  “  امام” كه اساسا مكتب 
بـوده  “  هاري كريشنا” آموزه هاي 

است. خامنه اي هم گفته بود كـه   
 اصال فقه نبايد از هنر غافل شود!

  
و اكنون جناب پهلوي، كسـي       

كه با روياي چلپي شـدن و بـا         
پشتوانه ارتش و آذوقه آمـريـكـا      
ميخواست شـانـس بـه قـدرت           
رسيدنش را با عـراقـيـزه كـردن       
جامعه ايران امتحان كند، حال بعد 

“ رژيـم چـنـج     ” از كور شدن افق 
عموسام، آتيه سياسي خود را بـه    

و پوپولـيـسـتـي كـردن        “  خلقي” 
آرمانهاي بخشي از بورژوازي رانده 

 از حكومت گره زده است! 

نوشين احمدي خراساني اخيرا ويدئويي را مـنـتـشـر          
كرده كه از زنان دستفروش نظرشان را جويا ميشود كه از 

 زنان نمايندگان مجلس چه خواسته هايي را دارند: 
 

 دستفروش: من از مجلس يه خونه ميخام!  
 خراساني: مجلس جاي قانونگذاريه!!!

 
خراساني اين دلسوخته نظام چه بي شرمانـه در آن           

سوي تريبون قرار مي گيرد و در چشمان زني نگاه ميكند 
و به دروغ مژده  تصويب قوانين براي بهبود وضـعـيـت      
زنان را ميدهد. دستفروشاني كه تمام سرمايه زندگي شان  
يك گاري دستي از لبو، سبزي، تعداد دستمال كاغذي و   
خرت و پرت است و اين روزها تـوسـط سـگـان هـار            

شهرداري و مجريان قانون دولت اعتدال و اميد روحانـي،   
وسايل شان به يغما برده ميشود و در جلـوي چشـمـان      
مردم مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار ميگيرند، چگـونـه   
توسط امثال خانم خراساني به نفهمي متهم ميشوند! گويا  

حق بـرخـورداري از     ” مطالبه تصويب قانوني در تضمين 
حرف نامربوطي است. اما  در  “  مسكن مناسب براي همه

گنـد  ” عوض حشر و نشر و گفتمان اين طيف تكنوكرات 
از خود راضي، با مقامات بر سـر تـفـاسـيـر مـن           “ دماغ

 درآورديشان از اسالم، خيلي به زندگي زنان مربوط است!  
اين فمنيست اسالمي تمام تالشش را ميكند تا اثبات      

كند كه هنوز ميتوان به حكومت اعدام، جاني، شكـنـجـه    
 4گر، ضدزن اميد داشت. ...                          صفحه 

 “برابري، رفاه و امنيت”
 جوالن اعليحضرت روي بشكه باروت!

 فواد عبداللهي

سرنوشت هر انتخاباتي بـراي       
مجالس جـمـهـوري اسـالمـي          
برخالف نظر خيل مفـسـريـن و      

، مـردم تـعـيـيـن        “ صاحبنظران” 
ميكنند، نه جمهـوري اسـالمـي.      
اينكه بورژوازي هر كشوري و از     
جمله ايران در جريان انتـخـابـات    
چه اندازه تقلب ميكنند يا در عرف 
جمهوري اسالمي چه تعـدادي از    
كانديداها از غربال شوراي نگهبان 
ميگذرند و چقدر مـيـمـانـنـد در        
سرنوشت انتخابات تعيين كنـنـده   
نيست. تعداد كساني كه ميخواهند  

به مجلس شوراي اسالمي بروند و 
به اين رژيم مشروعيت بدهند هـر  
اندازه زياد يا كم هم باشد فـرقـي   
 نميكند باالخره تعدادي بايد بروند.

رفتن اين تعداد با هر هدفي و از    
هر گرايشي چه ان كسي كه فكـر  
ميكند به  مجلس ميرود و حـق      

موكلينش را ميگيرد، حق كردها يا  
بلوچ ها و غيره را ميگيرد يا كسي 
كه اصالحاتچي است و مـيـرود       
فضا را براي جنبش خـودش بـاز     
كند...، فرقي نمي كند. سرانـجـام       
همه ميروند تا حافظ نظام سرمايه 

داري و جمهوري اسالمي و قانون 
اساسي و شريعت ضد زن اش و     
غيره باشند. حتي اگر بگذارند يك  
نماينده به نام كارگر بـرود و از        
حقوق كارگر بگويد بدوا و قبل از   
اشغال كرسي مجلس بايد به سـر  
 نظام و قوانينش قسم خورده باشد.

در انتخابات پيشاروي در ايران      
مثل هميشه، سرنوشت انتخـابـات   
نه از باال بلكه از پايين تـعـيـيـن       
ميشود. چه تـعـدادي از مـردم           
شركت ميكنند يا نمي كنند تعيين 
كننده اين انتخابات است. اين كـه   
كل بورژوازي از خامنه اي تا پايين 
ترين شان از مردم التماس ميكنند 
در انتخابات شركت كنـيـد، يـك      
حيله يا حقه بازي نيسـت. جـدي      
 3است! ...                     صفحه

سرنوشت انتخابات را كه 
 تعيين ميكند!

 مظفر محمدي

 و اوضاع سياسي ايران “ انتخابات”
جلسه گفت و شنود با آذر مدرسي از رهبري حزب 

 4حكمتيست (خط رسمي) در لندن          صفحه 



ی    ت    ٩٩ماره    ٢ ح

ايشان مدافع رفاه، برابري و امنيـت       
مردم نيست، برعكس، در جسـتـجـوي    
راهي است كه سهم و قدرت سيـاسـي   
حاجي برخوردارها، دودمان خسروشاهي 
ها، ايرواني ها، خيامي ها، و مـيـراث       
خيل سرمايه داران بي عمامه را در كنار 
رفسنجاني ها، خامنه اي ها، بچه هـاي  

اكثريت با شعـار   -سپاه، و خاندان توده 
“ برابري، رفاه و امـنـيـت     ” پرطمطراق 

 نمايندگي كند. 
امروز آن عاملي كه بورژوازي ايران      

از روحاني تا پهلوي و نگهدار را بـغـل     
هم ميگذارد، از آنها عكس يـادگـاري     
ميگيرد و مجبورشان ميكند از مطالبات 
رفاهي مردم دم بزنند، چيزي جز فشـار  
از پايين و نقش كليدي طبقه كـارگـر     

شـروع   57نيست. فشاري كه با انقالب  
شد و هنوز كابوس بـورژوازي ايـران       
است. اين آن واقعيتي است كه هـمـه      
جناح ها و اشكال بورژوازي در ايـران،    
اين گرگهاي در لباس مـيـش را بـه          
چاپلوسي آشكار پوپوليستي در بـرابـر       
طبقه كارگر انداخته است! تـمـامشـان       
مونوتون سخن ميگويند، تمامشان هـم  
قيافه و هم وزن و هم قافيه شده انـد.    
انگار همه اين اردو در يـك گـرمـابـه       
عمومي مشت و مال خورده اند؛ هذيان 
هاي مشابه، همدلي هـا و دردهـاي         
مشترك بي درمان؛ فهميده اند كـه بـا     
جامعه طرفند، و نه با مشتي سـيـم و       
فيوز سوخته! با شبكه پيچـيـده اي از        
روابط و مناسبات اجتماعي كه احسـاس  

را در خـارج از       21و شعور انسان قرن 
 -محدوده اختناق و استـبـداد مـلـي         

مذهبي شكل ميدهد. فهميده انـد كـه      
مخاطب اين دولت و اين نظم امـروز،    
ديرزماني است از روبـنـاي گـنـديـده        
سياسي اين سيستم و جناحهاي سوخته 

 بورژوازي آن عبور كرده است. 
 

اينكه كسى مانند رضا پهلـوي   -2      

بـرابـري، رفـاه و        ” بيايد و از مطالبه   
كه اساسا به سنت كارگـرى و    “  امنيت

جنبش سوسياليستى مربوط است، را به 
“ آرمانهاي مـلـي  ” ناسيوناليسم ايرانى و 

اعتمـاد بـه     ” وصل كند، آلياژ بااليى از 
نياز دارد. ده ها ميليون بـيـكـار،     “  نفس

شاغلين با مزدهاي پرداخت نشـده يـا     
ناكافي، بي منزل ها و بي خانمان ها و   

و دفاع از   “  دموكراسي” غيره... با وعده    
هم نـمـيـتـوان ايـن        “  آرمانهاي ملي” 

كارگران، معلمين، پرستارها، كارمنـدان  
جزء و غيره را ساكت كرد و به خـانـه     
فرستاد. اين مشكل اصلي رضا پهلـوي   
و جمهوري اسالمي است. براى هركس  
كه امروز چشم به قدرت در ايران دارد   
كافى است كه نشان دهد با اين دودوزه 
بازي هاي پوپوليستي و با بدل كـردن    
مطالبات عميق رفاهي طبقه كارگر بـه    

“ آرمـانـهـاي مـلـي       ” سيم بوكسيـل    
بورژوازي ايران، نميشود يك طـبـقـه      
اجتماعى قدرتمـنـد كـه چـرخـهـاى           
اقتصادى مملكت را در دست دارد، بـه    
زاپاس سياسي طبقه حاكمه و جنـبـش   

 ناسيوناليستي تبديل كرد. 
از سوي ديگر، نمي توان بـا يـك          

گردش دست، تاريخي هشتاد سالـه را    
محو كرد و در ميان بهـت و حـيـرت        

خوب، از اول     ” همگان اعالم كرد كه 
“ اپـيـزود  ” بويژه اين كه   “.  شروع كنيم

جمهوري اسالمي اين تاريخ، نـتـيـجـه     
مستقيم بخش پهلوي آن است. از نقطه  
نظر جامعه ايران، هشتاد سال گذشـتـه   
يك تاريخ يك دست را تشكيل ميدهد، 

 يك تاريخ استبدادي؛  
و به اين اعتبار، پاسداري از سرمايـه      

، و   “ دموكـراسـي  ” و امنيت آن با بيرق 
مطالبات پوپوليستي بورژوازي مـحـال     
اندر محال است؛ تامين كار ارزان كارگر 
و سودآوري سرمايه در ايران تنـهـا در     
گرو ديكتاتوري مطلق طبقه حـاكـمـه      
است و نه هـيـچ كـدام از اشـكـال            

بورژوازي و آلترناتـيـوهـاي    “ خوشخيم”
آن! طومار سـرمـايـه و       “  دموكراتيك” 

ارتجاع در ايران با سربرآوردن هـر ذره    
از مطالبات رفاهي طبـقـه كـارگـر، و         
خواست عميق آزادي و برابري در هـم    
مي پيچد. بيخود نيست كه تضـمـيـن       
امنيت سرمايه در ايران با بيش از نـيـم   
قرن تاريخ، به كمك شاه يا ولي فقـيـه   
نيازمند تحميل استبـداد، ضـديـت بـا         
كمونيسم و سركوب مطالبات رفـاهـي     

 طبقه كارگر بوده است.
 

طبقه كارگـر در ايـران وزن          -3     
بااليى دارد؛ يك تلنگر كمـونـيـسـتـي      
كافي است تا بساط سرمـايـه داري و       
دولتش را در هم پيچد. خطر كمونيسـم   
و كارگر، آن عقبه اي است كـه آقـاي     
پهلوي و كل سران ايـن رژيـم را از         

ترس و وحشت به دم زدن دروغيـن از    
مطالبات رفاهـي طـبـقـه كـارگـر و             
محرومين در ايران كشانده است. طبقه  
كارگر در ايران بيش از اين گوشت دم   
توپ سهم خواهي جناح هاي سرمـايـه   
نخواهد شد. به ايـن اعـتـبـار زمـان             
رقصيدن كمونيسم و طبقه كارگر است. 
زمان دخالتگري كمونيستي و كارگـري  
در سياست، متحد و متـحـزب شـدن،      
قدرتمند شدن و به مصاف طـلـبـيـدن     
اردوي بورژوازي است. جامعـه ايـران،      
كمونيستها و طبقه كارگر ميتوانند پيش 
درآمد انقالب كارگري و به اين اعتبـار،  
رهايي واقعي انسان در سراسر جـهـان     
شوند. تنها آنوقت بشريت طعـم رفـاه،      
 امنيت، آزادي و برابري را خواهد چشيد.

 جوالن اعليحضرت ...

م! یا و ده باد  ی!                ز سال وری   گ  

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

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

از هر نوع تعرض ابتدايي ترين حق و از ضروريات زندگي متعارف در جامعه 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 

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

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمـات  
و بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه.  ارايه 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 (نمانيدگـان 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 نيست. از    
اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگان 

 است.
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بنابراين مخاطب ما نه بورژوازي و        
يا كانديداهاي گرايشات مختلـف درون    
طبقه حاكمه، بلكه طبقه كارگر و مـردم  
زحمتكش است. ما بـه ان اولـي هـا           
ايرادي نميتوانيم بگيريم كـه چـرا بـه        
مجلس ميرويد يا نامزد ميشويـد. انـهـا       
تصميم شان گرفته اند بروند به نـظـام     
خدمت كنند. مجلس اسالمي نـهـادي      
مثل سپاه پاسدران و بسـيـج و قـوه          

 قضاييه و غيره است. 
اما ايرادي اگر هست كه هست، اين      

است كه مردم بروند و بـه آنـهـا راي        
بدهند. بايد يقه خودمان را بگيريم. يقـه    
طبقه كارگر و مردم زحمتكشي كـه در    
مدت بيش از سه دهه ايـن نـظـام و          
مجلس هايش مي دانند چگونه زندگـي  
كرده و ميكنند و چه مصيبت و فالكـت  
و سركوبي را  متحمل شده اند. بنابراين  
الزم نيست به ايـن طـبـقـه و كـل            
زحمتكشان جامعه از زن و مرد گـفـت     

 چرا نبايد در انتخابات شركت كنند.
اما در اين ميان ما با جماعتي روبرو      

هستيم كه مي خواهند با انواع حيلـه و    
ريا و وعده و اميد دادن، بـخـشـي از          
جامعه را قانع كنند كـه شـركـت در          
انتخابات الزم است. ميگـويـنـد شـمـا         
شركت بكنيد يا نكنيد انها نمايندگانشان 
را به مجلس مي فرستند پس بهتر است 
شركت كنيد و ميان بد و بدتـر، بـد را       
انتخاب كنيد. بعضي ها پا را فراتر مـي     
گذارند و ميگويند در ميان نامزدهـا ادم    
هاي خوبي هستند كه نيت خير دارند و   
اگر بروند كار خيري انجام ميدهند. براي  
مثال در ميان احزاب ناسيونالـيـسـت و      
فدراليست و قوم پرست كردسـتـان دو     
عدد به اسامي خالد عزيزي رييس حزب 
دمكرات كردستان و عبداهللا مـهـتـدي      
رييس سازمان زحمتكشان  پيدا شده اند 
كه به مردم كردستان مي گـويـنـد در      
انتخابات شركت كنيد تـا از ايـن راه         
مساله كرد به مجلس برود و اين به نفع 

مردم كردستان است و مي گويند مـگـر   
فراكسيون كردهاي مجلس تا حال بـد    

 بوده؟!
بگذريم كه اين دو حزب و سازمـان       

و رهبرانشان در كردستان عددي نيستند 
و اعتباري ندارند. سياست الـتـمـاس و       
توكل شان به جمهوري اسـالمـي كـه      
بلكه دو پاسـدار بـفـرسـتـنـد تـا در              
كنسولگري جمهوري اسالمي در اربيـل  
انها را بحضور بپذيرد، بر همه آشـكـار     
است. كسي هست نداند كه اينها حـتـي   
به سپردن ژاندارمري چند روستاي لـب  
مرز به انها هم قانع اند اما اين اجازه را   

 هم تا حاال نگرفته اند!
عقل زيادي الزم ندارد تا به اينـهـا        

گفته شود كه هر دو مساله  و تـوجـيـه    
تان چقدر پوچ و وارونه است. تاريخ سـه   
دهه اخير نشان داده است كه رفع ستـم  
ملي و بيحقوقي كارگر و زحمتـكـش و     
زن و جوان در كردستان تا حاال نـه از      
طريق مجلس و فراكسيون كـردهـا در     
آن، بلكه در يك مـبـارزه نـظـامـي و          
سياسي  و يك جنبش اعـتـراضـي و        
راديكال قدرتمند تا كنـون روي مـيـز        

 جمهوري اسالمي قرار گرفته است. 
دوم گويا آدم ها و ناسيوناليستهـاي       

كرد خوبي هم داريم كه نيت خير دارند. 
اما مگر كسي  مغز خر خورده باشد كـه   
تاحاال نفهميده و نـفـهـمـد كـه در              
چهارچوب اين نظام و قوانين و عرف و   
سنت اش اگر فرشته هم باشي بايد در   
لباس ديو سر كرسي مجلس بنشيني و   
جز حفاظت از اين نظام و قـوانـيـنـش       
كاري نمي تواني بكني. مگر مـجـلـس     
شوراي اسالمي براي نمايندگي كـردن    
حقوق طبقه كارگر و زحمـتـكـشـان و       
حقوق بگيران جزء و زنان و جـوانـان       
بيكار چه فارس يا كرد يا بلوچ و عـرب    
داير شده و مي شود؟  بايد مثل خـالـد     
عزيزي و عـبـداهللا مـهـتـدي آنـقـدر            
ورشكسته و بيچاره و مستاصل بود كـه  

سال مبارزه  مردم كردسـتـان    35بعد از 
عليه جمهوري اسالمي و ستم و فقر و   

محروميتي كه متحمـل شـده اسـت،         
امروز به مجلس اسالمي ايـن نـظـام        
التماس كرد كه رحمي بـه حـال ايـن        
مردم بكند.  اگر ناسيوناليستـهـاي بـي       
اعتبار، افقي براي خود نمي بيننـد جـز     
التماس از جمهوري اسـالمـي، بـراي        
اينكه در گوشه اي ماموريتي يا ثـروتـي   
در جمهوري اسالمي نصيب شان شـود،  
اما كارگران و مردم زحمتكش كردستان 
كه در همه اين سالها مبارزه و اعتـراض  
و اعتصاب كارگري و عمومي و غيره را   
براي كسب حقوق شهروندي مساوي و 
دستمزد و آزاديهاي سياسي و اجتماعـي  
و برابري زن و مرد م، ادامه  و سازمـان  
داده اند، جواب ديگري دارنـد و بـايـد        

 داشته باشند. 
ناسيوناليستهاي كـرد مـايـوس و             

مستاصل بروند بلكه قرص ناني از خوان 
يغماي دسترنج طبقه كارگر و زحمتكش 
جلوشان انداخته شود، اما كـارگـران و       
زحمتكشان كردستان از زن و مـرد و        
جوان، به اين امامزاده به نام مـجـلـس    
اسالمي اميدي ندارند و تـوكـل نـمـي       
بندند. مردم به اميد و وعده  هر ادم خل  
و چل يا كالشي كه مي خـواهـد راي       
مردم را بگيرد تا يك كرسي در مجلس 
را از آن خود كند و حقوق بـيـشـتـري       

 بگيرد، فريب نخواهند خورد.
جواب كوتاه است: ما در انـتـخـابـات         

مجالس جمهوري اسالمي شركت نمـي  
كنيم. حق گرفتني است، دادني نيسـت!   
اين جواب نه تنها در كردستان بلكه در   
سراسر ايران، تعيين كننده  سـرنـوشـت    

 انتخابات است!

 سرنوشت انتخابات...

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

 
آزادي كامل و بي قيد و شرط انتقاد به كليه جوانب سياسـي ، فرهنگي و اخالقي و    - 

 ايدئولوژيكي جامعه. 
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب  -

 و تشكل.   
ـ آزادي مذهب و بي مذهبي و جدايي كامل مذهب از دولت و آمـوزش و پـرورش.         
هرنوع اجبار فيزيكي و روحي براي پذيرش مذهب ممنوع است. كودكان و نـوجـوانـان     

سال از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي مصون  16زير 
 بايد باشند. 

آزادي بي قيد و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمي و يا ضمـنـي      -
بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماكن عمومي. ممنوعيت هر نوع تبعيض  

 و يا اعمال محدوديت بر مبناي پوشش و لباس مردم.  
ـ برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي و لغو فوري كلـيـه   
قوانين و مقرراتي كه ناقض اين اصل است. برابري كامل حقوق و موقعيت قانوني زن    

 و مرد در خانواده.
سـيـاسـي و         -ـ تامين فوري برابري كامل زن و مرد در شركت در حيات اجتمـاعـي  

 اقتصادي جامعه در سطوح مختلف.
ـ  برابري كامل و بي قيد و شرط كليه شهروندان ايران، مستقل از تابعيت، در كـلـيـه      
حقوق و وظايف قانوني، اعم از فردي، مدني، سياسي، اجتماعي و رفاهي.  كليه ساكنين  
كشور، مستقل از مليت يا احساس تعلق ملي خويش، يا اعتقادات مـذهـبـي، اعضـاي       

 متساوي الحقوق جامعه اند و در دسترسي به همه امكانات جامعه،  برابراند.   
ـ ممنوعيت تفتيش عقايد. حق استنكاف شخص از اداي شهادت عليه خود كه بتواند به  

 اعالم جرم عليه وي منجر گردد. آزادي سكوت درباره نظرات و اعتقادات شخصي.  
مصونيت زندگي خصوصي افرادـ مصونيت محل زندگي، مكاتبات و مـراسـالت و         -

مكالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعي. ممنوعيت استراق سمع، تعـقـيـب و       
 مراقبت.  

مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد. اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم    -
 افراد (نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره) تحت هر شرايطي ممنوع است.   

ی! قالب کار ده باد ا  ز
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هنوز وعده ها و شعـارهـاي پـوچ           
گشايش اقتصادي و شعارهاي حـقـوق     
برابر زنان از طرف دولت اعـتـدال در       
گوشهاست كه خراساني ها و دارودستـه  
اش چادر به كمر بسته و براي حـفـظ     

تغيير چـهـره   ” تنور داغ انتخاباتي با نام 
به خيابان ها آمده اند تا “  مردانه مجلس

زنان را قانع كنند كه حضور زنان شكـم  
سيري چون ايشان به مجلـس تـنـهـا       

 روزنه اميد به تغيير وضعيت شماست.  
اينها ديگر دماغ شـان بـه انـدازه              

كافي بلند هست كه كسي دروغ شان را 
باور نكند. زني كه حق انتخاب پوشـش   
را ندارد و برايش تعيين تكليف ميكننـد،  
زني كه در قانون مـجـازات اسـالمـي       
ارزش جان او از ارزش جان مـرد بـه       
اندازه يك ششم يعني طـبـق جـدول        

ارزش ” محاسبات اسالمي بـه انـدازه       
گرم  580بيضه چپ مرد ( يعني معادل  

كمتر است، بي ترديد مخـاطـب   “  طال) 
خانم خراساني نيست. اين زنان تـنـهـا      

“ سنگ پـاي   ” ميتوانند به ابعاد نجومي 
 روي خانم خراساني درود بفرستند!   

وقتي تبعيض جنسي در حق زنان و      
در تمام ابعاد اجتماعي از داخل اتوبوسها 
گرفته تا محيط كار و دانشـگـاه و ...         
وجود دارد، ادعاي حـق انـتـخـاب و           
تصويب قوانين به نفع زنـان تـوسـط        

“ مجلس زن سـتـيـز   ” نمايندگان زن در 
 جوك است، فريبكاري است.

دولت اميد، سرمايه اي عظـيـم از          
جان كندن و عرق ريختن كارگراني كه 
هرماه براي دستمزد ماهيانه شان دست 
به اعتصاب ميزنند و اخراج ميشوند و يا 
در زندان ها جان ميدهند،  انـدوخـتـه      

 است.  
در حاليكه صدها تن خشت طال و        

ميلياردها ميليارد تومان از دالرهاي آزاد 
شده بعد از روابط با كشورهاي اروپايـي  
را براي بازسازي شيادخانه هـاي امـام     
زاده ها به كشورهاي ديگر مي بخشـد،  
و خـانـواده هـاي كـارگـري و زن              
دستفروشي كه تنها ميخواهد از همسـر  
بيمارش حمايت كـنـد و در حسـرت          
داشتن سرپناهي است تا بتواند لحظاتي 
در زير بار اينهمه مشكالت كمي نفـس  
بكشد، زندگي كند و بـچـه دار شـود،        
انتظارش از دسترسي به مسكن، از نظر 
خانم خراساني نامربوط است! خراسانـي   
ميخواهد زن را مجاب كنـد كـه ايـن        
خواسته ها بـي ربـط اسـت و كـار             

 نمايندگان مجلس قانون گذاري است. 
خانم خراساني! زنان امروز ديـگـر           

بيشتر از شما مدعيان روشنفكر پـادوي    
بادمجان دور قاپ چيـن  ” حكومت ها و 

، به حق و حقوقشان آگاه هستـنـد.   “ ها
ميدانند كه نميخواهند كسي بـرايشـان   
تعيين و تكليف كند. حجابهاي خواست  
رژيم را پس زده اند. بدون زيربار رفتـن   
شريعت و دين، دخـتـران و پسـران          
انتخاب كرده اند كه زير يـك سـقـف      
زندگي كنند. هرجا كـه رژيـم بـراي           
محدودكردنشان بيشتر فشار مـي آورد،    
بيشتر رژيم دچار مشكل و هـزيـمـت      
ميشود. با وارد شدن زنان به بازار كار و  
اقتصاد هرچند رژيم سعي ميكند آنها را   
از عرصه اقتصادي محروم كنـد و بـه       
خانه داري و بچه داري مشغول كند، اما 
ديوارها و سدها را مي شكننـد. دسـت      
شما، كه هر زمان به بهانـه اي بـراي       
حفظ نظام تالش ميكند براي زنان رو   
شده است و  دماغ تان درازتـر از آن        
است كه كسي دورغ هاي شما را بـاور    

 كند. 
دست از سر جنبش زنان برداريد و        

برويد آش نذري تان را بپزيد! بـلـكـه       
امامان تان به دادتان رسيدند و شـوراي  

درصـد از       30نگهبان به رحم آمدند و 
سهم قدرت مجلس به دستتان افتاد تـا  
در مجلس و قانون  ضد زن، شما هـم    

 سهمي ببريد.
زنان آگاه تر و جلوتر از آنـنـد كـه           

شما تاريك انديشان مدعي روشنفكري، 
فكرش را مي كنيد. زنان كارگر ميدانند  
همانطور كه تاكنون ثابـت شـده راي       
دادن به دار و دسته رژيم جز مشروعيت 
بخشيدن به نظام سود و سرمايـه كـه     
تحكيم قدرت اش به ضرر اكثريت زنان 
است، سود ديگري براي آنها نخـواهـد   
داشت. زنان تسليم نمي شوند تـا بـر        
پشت شان پا بگذاريد و  باالي مـنـبـر      
برويد تا  حكم قوانين زن ستيـز را در      
بسته بنديهاي شيك تري، مشروعـيـت   

 دهيد. 
بايد بر تن خانم خراسـانـي پشـت           

خانم ساكت باشد مجلس جاي ” تريبون 
طرح مطالبه مسكن و هـزار و يـك         

، اول   “ مطالبه خفه شده ديگر نـيـسـت   
عباي اسالمي پوشاند و سپس ايشان را 

محترمانه يا غيرمحترمانه بسـمـت در       
خروج از جنبش زنان برد و ايشـان را      

 بيرون كرد. 
تغيير وضعيت زنان تنها در صورتي      

امكان پذير خواهد بود كه اين فشـارهـا    
از بيرون حكومت بر حاكميـت بـاشـد.      
تمام سيستم هاي قدرت،  سركـوب و    
امكانات موجود در اخـتـيـار دولـت و         
حاكميت است. اين تغيير موازنه قـوا و     
به عقب راندن جمهوري اسالمي تنـهـا   
در خارج از چهارچوب حكومت و از دل   
جامعه با دخالت وسيع طبقه كـارگـر و     
همه زنان و مردان آزايخواه و بـرابـري   

 طلب، امكان پذير خواهد شد. 

ت!   ل او ب  و  ه کار    درت 
حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
عبداللهي فواد   سردبير: 

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 

 خانم ساكت باشيد ...
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