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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

آموزش رایگان 

 حق همه است

 پیام رحمان حسین زاده به 

 مناسبت آغاز سال تحصیلی 

اول مهر روز بازگشایی مدارس و 

دانشگاهها و محیط های آموزشی را به 

همه دانش آموزان و دانشجویان و 

تحصیلکردگان و به معلمین و استادان 

مترقی تبریک میگویم. نسل نوجوان و 

جوان، امیدهای حال و آینده جامعه، با 

توقعات فراوان، با امید به پیشرفت و 

فراگرفتن دستاوردهای علمی و آموزشی و 

خالقیتهای بشر در اول مهر به محیط های 

آموزشی پای میگذارند. امیدوارم سال 

تحصیلی جدید فرصتی باشد که دختران و 

پسران، نسل سرزنده و پرتوقع و بالنده 

جامعه ایران بیشترین موفقیتها را در 

عرصه تحصیل و در ابعاد متنوع زندگی 

 کسب کنند. 

در روز اول مهر اما این تاسف و درد 

عمیق بر فکر و دلمان 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
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سنگینی میکند که در عین حال و در ابعاد وسیع و میلیونی، 

نوجوانان و جوانانی هستند، که مشتاق تحصیل و آموزشند، اما به 

دلیل فقر و نداری و بی بضاعتی نمیتوانند، همراه هم سن و 

سالهایشان به تحصیل بپردازند. به عالوه  از مدتی قبل و در آستانه 

اول مهر دغدغه و نگرانی میلیونها خانواده کارگری و مردم 

زحمتکش این واقعیت تلخ است که چگونه امکانات روانه کردن 

فرزندانشان را به مدرسه و آموزش مهیا کنند و بسیاری در ابعاد 

گسترده توانایی تامین هزینه شهریه های سنگین و دیگر ابزار و 

وسایل آموزش، مسکن و معیشت فرزندانشان را به ویژه که دور 

از محیط خانواده خود زندگی کنند، ندارند. این در شرایطی است 

که خود مقامات و رسانه های جمهوری اسالمی اذعان دارند که 

دولت فاقد حدقل برنامه ای برای تامین هزینه آموزشی 

تحصیلکردگان است و آمارهایی که ارائه میکنند مایه ننگ و شرم 

حاکمیت جمهوری اسالمی است. بخش وسیعی از دانش آموزان و 

دانشجویان در حال تحصیل، با فقر و محدویت مالی فشار این دوره 

را طی میکنند. این وضعیت ناشی از سیطره نظم وارونه سرمایه 

و تبعیض و نابرابری و فقر و نداری تحمیل شده این سیستم جهنمی 

است. به همین دلیل بسیار زود بخش وسیع نسل جوان به ماهیت 

طبقاتی و استثمارگرانه این نظم پی میبرند و جوانه های مبارزه 

جویی و تصمیم به دگرگون کردن و تغییر این نظم وارونه را به 

 امر خود تبدیل میکنند.   

عالوه بر تحمل فقر و نداری، واقعیت تلخ دیگر  اینست که نزدیک 

به چهار دهه حاکمیت سیاه جمهوری اسالمی، دانش آموزان و 

دانشجویان  ایران را با این پدیده متناقض  روبرو کرده، که در 

کنار تالش برای فراگیری دستاوردهای علمی و اجتماعی و 

فرهنگی و آموزشی شایسته انسان امروز، همزمان با جهل و 

خرافه و افکار و عقاید قرون وسطایی اسالمی که در قالب درس و 

آموزش بر محیط های آموزشی و نسل جوان تحمیل شده، دست و 

پنجه نرم میکنند. این مسئله، مصافی بوده و هست که دانش آموزان 

و دانشجویان به آن تن نداده اند و این جدال هر ساله و امسال هم 

ادامه پیدا میکند. علیرغم کلی فشارها و تضییقات در این عرصه، 

جمهوری اسالمی نتوانسته است نسل جوان و پرتوقع و کنجکاو 

جامعه ایران را که به آسانی به دستاوردهای دنیا ی مدرن امروز 

 دسترسی پیدا کرده، به تمکین بکشاند. 

در تقابل با کلیت این اوضاع یعنی علیه فقر و تبعیض و نابرابری 

و در مقابل تقالی مستمر جمهوری اسالمی برای تحمیل جهل و 

خرافه بر مدارس و دانشگاهها ، به طور واقعی محیط های 

آموزشی و به ویژه دانشگاهها همیشه 

کانون گرم مبارزات حق طلبانه بوده 

اند. مبارزات سراسری معلمان در 

دوسال گذشته علیه شرایط بد آموزشی و فضای مختنق، علیه 

تبعیض و نابرابری، علیه حقوقهای پایین و ... تجربه مهم مبارزه 

بخش موثری از اردوی کار ایران در مدارس و محیط های 

آموزشی است. با اتکا به تجارب دوران اخیر و در تناسب قوای 

مساعدتر مبارزات چند ماهه اخیر، گسترش مبارزت معلمان و 

دانش آموزان در صفی واحد در چشم انداز است. بر اساس این 

زمینه ها تشکل معلمان اعتراض سراسری را در روز اول مهر 

فراخوان داده است. به این فراخوان الزمست جواب مثبت داد و 

معلمان و دانش آموزان و دانشجویان در صفی محکم و گسترده  

در همان روز اول تحصیل، میتوانند اولتیماتیوم مهم و متحدانه 

خود را برای تحقق مطالبات برحق شان اعالم کنند. در سال 

تحصیلی جدید پیگیری خواسته های جواب نگرفته تاکنونی و 

برجسته کردن مطالبه آموزش رایگان برای همه متقاضیان و 

تامین کمک هزینه کافی به دانشجویان از اهمیت اساسی 

برخوردار است. این واقعیت که آموزش حق همه است و دسترسی 

به آموزش و دوره های آموزشی را باید کامال از سطح درآمد 

خانواده مستقل کرد، میتوان و باید به خواست و محور جنبش 

اعتراضی در محیط های آموزشی، در جنبش معلمان و نسل جوان 

 و دانشگاه تبدیل کرد. 

نسل جوان در دانشگاههای ایران، همیشه صف پیشرو 

تحقیر و تبعیض و  ٬سرکوب ٬آزادیخواهی و مبارزه علیه اختناق

بی امکاناتی را علیه ارتجاع حاکم شکل داده است. چه در دوره 

سلطنت و چه در همه دوران حاکمیت جمهوری اسالمی نسل 

جوان ستون محکم مبارزه آزادیخواهانه و انقالبی و رادیکال و 

ساله اخیر دهها  ۹۳میلیتانت علیه استبداد حاکم بوده است. در 

هزار دانشجو طعم اعدام و زندان و شکنجه و احضار و اخراج و 

ستاره دار شدن را توسط حکومت جمهوری اسالمی چشیده اند و 

به جرم دفاع از آزدیهای سیاسی  ٬به جرم مخالفت با ارتجاع حاکم

سرکوب شده اند. جمهوری اسالمی با علم به این حقیقت که 

تالش کرده است  ٬دانشگاه یکی از کانونهای پر تپش جامعه است

با سرکوب آن کل فضای جامعه را مختنق نگاه دارد. در دهه 

هشتاد شمسی شاهد جدال وسیعی در دانشگاههای ایران بودیم. 

نسل جوان کمونیست و برابری طلب به عنوان پرچمدار 

آزادیخواهی و برابری طلبی در تجربه دانشجویان آزادیخواه  و 

   

 آموزش رایگان حق همه است

 مرگ بر جمهوری اسالمی!
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آموزش رایگان 

 حق همه است

برابری طلب )داب( قد علم 

فضای دانشگاهها را در  ٬کرد

جریانات  ٬دست گرفت

ارتجاعی از انجمنهای 

تا  ٬اسالمی و تحکیم وحدت

گرایشات ناسیونالیستی و 

لیبرالی را حاشیه ای کردند و 

پرچم آزادی و برابری را به 

اهتزاز درآورند. این تحرک 

انسانی که تا اعماق جامعه 

اثر کرد، توجه طبقه کارگر 

ایران و زنان و جوانان 

آزادیخواه را به خود جلب 

در دل کشمکشی خونین  ٬کرد

در آن مقطع سرکوب شد. اما 

پایه های جنبشی ماندگار را 

بنا نهاده که دوباره خود را 

میسازد و با اندکی فضای 

مساعد بسیار قدرتمندتر پا به 

صحنه میگذارد. این جنبش و 

مبارزه برحق در دانشگاه و 

محیط های آموزشی و در 

جنبش معلمان باید با 

خودآگاهی و سازمانیافتگی و 

اتحاد محکم فعالین آزادیخواه 

و برابری طلب استحکام یابد. 

شبکه خودآگاه و به هم پیوسته 

فعالین و محافل کمونیستها و 

آزادیخواهان و برابری طلبان 

میتواند الهام بخش شکل دادن 

به جنبش متمایز و متفاوتی 

باشد که در برابر جمهوری 

اسالمی و ارتجاع با قدرت قد 

 علم کند. 

 اعالمیه حزب حکمتیست 

 کارگر دستگیر شده هپکو فورا باید آزاد شوند! ۷۱

 

بنا به اخبار منتشر شده، کارگران هپکو که از سال گذشته تا هفته هاای اخایار در راباطاه باا وضاعایات 

نامشخص شغلی خود، واگذاری شرکت به بخش خصوصی و دستمزدهای معوقه دست باه اعاتاراض و 

اعتصاب زده بودند، بعد از مستقر شدن نیروهای امنیتی در محیط کاارخااناه و تشادیاد فضاای کاناتارل، 

نفر از  کاارگاران را باه اتاهااماات واهای مااناناد  جشارکات در اجاتامااعاات  ۶۱اکنون دادستانی اراک 

مهرماه محااکاماه  ۷غیرقانونیج و جتبلیغ علیه نظامج، به بیدادگاه اسالمی احضار نموده و قرار است در 

 شوند.

هدف رژیم اسالمی صرفا کارگران معترض هپکو نیست. این سیاستی است که بعد از هار اعاتاصااب  

کارگری مهم از جمله در معادن و فوالد و نیشکر و غیره دنبال شده است. مشخصا جماهاوری اساالمای 

در شرایط کنونی که همه چشمها به سمت جنبش کارگری دوخته شده است و سیر اعتراض و اعتصااب 

کاارگار ماعاتارض هاپاکاو تاالش دارد مااناع گساتارش  ۶۱در ایران هر روز باال میگارد، باا احضاار 

اعتراضات کارگری شود. این رژیم جنایتکار و ضد کارگری قبال علیه کارگران معترض نیاروی ضاد 

شورش ویژه اجتماعات کارگری سازمان داده و برای آن مانوور برگزار کرده است. احضار کارگاران 

هپکو نشان قدرت رژیم نیست بلکه بیانگر وحشت حکومت اسالمی سرمایه داران از روند رو باه رشاد 

 اعتراضات و اعتصابات کارگری در سراسر ایران است. 

کارگران حق دارند علیه منافع سرمایه داران و نظامی که آنها را به فقر و گرسنگی محکوم کرده اسات 

اجتماع کنند. کارگران حق دارند برای تحقق خواست هایشان هر زمان که بخواهند اعتصاب کنناد. اگار 

تجمع کارگر و خواست پرداخت حقوقها و یا خواست امنیت شغلی تبلیغ علیه نظام است و یا باا جماناافاع 

ملیج یعنی منفعت سرمایه داران در تضاد قرار میگیرد، معنی اش اینست که منفعت نظام و امنیت مالای 

علیه کارگر است و باید به زباله دان ریخته شود. اگر کسی و یا کسانی قرار است برای برهم زدن نظام 

جامعه محاکمه شود این نظام کثیف سرمایه داری و سران رژیم اسالمی هستند کاه مایالایاوناهاا خااناواده 

کارگری را به خاک سیاه نشاندند، کودکانشان را از تحصیل محروم کردند و از ناان و کاار و سارپانااه 

 محروم کردند. 

 کارگران! 

اعتراض برای فراهم آورن شرایط بهتر در محیط کارگر و زیست حق پایه ای شماست. هیا  مارجاعای 

اجازه ندارد در مقابله با شما به تهدید و سرکوب و زندان ماتاوسال شاود. کاارگاران هاپاکاو و آذرآب و 

شهرک صنعتی اراک باید متحدانه و با اعتصابات حمایتای و اخاطااری از هاماکاارانشاان دفااع کاناناد. 

بخشهای مختلف طبقه کارگر باید علیه این سیاست کثیف ضد کارگری واکناش نشاان دهاناد. در خاارج 

کشور باید همه امکانات را برای مقابله با سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگاراناه جاماهاوری اساالمای 

بکار گرفت. حمله به کارگر هپکو و فوالد و نیشکر هفت تپه و هر بخش دیگر کارگری، باید حمالاه ای 

به کل طبقه کارگر تلقی شود. برای پشتیبانی از کارگران هپکو باید بسیج شد و همراه خااناواده هاایشاان 

 در مقابل دادستانی از آنها حمایت کرد. خواست فوری همه ما آزادی بیقید و شرط دستگیر شدگان است. 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری 
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ایدئولوژی حاکم و سیاستهای 

حاکم نقدی داشته و احیانا علیه 

آن دست به حرکتی اعتراضی 

زده است. زندانی سیاسی زنان 

پیشروی هستند که قوانین حاکم 

و مردساالر و ضد زن را 

بمصاف طلبیده اند. زندانی 

سیاسی هنرمند و 

کاریکاتوریست و نویسنده ای 

است که نقدی به قدرت فائقه 

دارد و یا اثری انتقادی خلق 

کرده است. زندانی سیاسی 

وکالی متعهد و شرافتمندی 

هستند که بنا به تعهد شغلی 

خواسته اند از حقوق زندانیان 

و افرادی که توسط همین 

حکومت ترور شدند دفاع کنند. 

و این لیست در حکومتهائی 

مانند جمهوری اسالمی بسیار 

فراتر میرود. هر کسی که چیز 

دیگری جز شیعه دوازده امامی 

میگوید، به انحأ مختلف تحِت 

سرکوب قرار میگیرد و 

اعتراض با سرکوب با 

دستگیری و زندان روبرو می 

 شود. 

 

باید تصریح کرد که توجیهاتی 

مانند جاجتماع غیر قانونیج و 

جاقدام علیه امنیت ملیج 

زرورِق منافع بنیادی تر 

طبقات حاکمه اند. در این 

کشورها اجتماع قانونی و 

تشکل در چهارچوب قانون 

اساسا در انحصار سرمایه 

داران است. حکومتی ها و 

جناح های مختلف سرمایه 

نیاز به زندان و شکنجه گر و 

شکنجه گاه دارد. نیاز به اِرعاب 

و اِعمال محرومیت و محدودیِت 

سیاسی و اجتماعی دارد. نیاز به 

دستگاه سرکوب و نیروی ضد 

شورش و تکنولوژی سرکوب 

دارد. وقتی در باره این نیاز 

مادّی در کشورهائی مانند ایران 

دقیق می شوید، که این البته 

شامل اکثریت عظیمی از 

کشورهای سرمایه داری 

بدرجات مختلف می شود، می 

بینید این نیاز کارکرِد تولیِد 

سرمایه داری است که احزاب 

سیاسی و مشخصا احزاب 

کمونیستی و سرنگونی طلب را 

ممنوع میکند، ایجاد سازمان 

کارگری را ممنوع می کند و 

هر نوع تشکل و تحزب و امر 

جمعی گروههای مختلف 

شهروندان را جغیر قانونیج، 

جاقدام علیه امنیت ملیج و 

 جتروریسمج و غیره می نامد. 

 

زندانی سیاسی و استبداد سیاسی 

محصول این نیاز است و چه 

کسی نمیداند که توجیهاِت طبقه 

حاکم و نهادهای تبلیغاتی اش 

تماما پوچ و بی پایه است. 

زندانی سیاسی در ایران 

کارگری است که دست به 

اعتصاب زده است، حقوق کار 

تحویل داده را طلب کرده و یا 

تالش کرده که سازمان کارگری 

ایجاد کند. زندانی سیاسی 

دانشجوئی است که به 

  ٤صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤8۲شماره    

کمونیست هفتگی میپرسد؟ 

زندانی سیاسی آزاد باید " 

گرددج از شعارهای محوری 

جنبش اعتراضی رادیکال علیه 

استبداد و جمهوری اسالمی و 

از شعارهای مهم حزب در 

اوضاع سیاسی جاری ایران 

است. ضرورت این شعار 

چیست؟ چرا در پروسه مبارزه 

علیه جمهوری اسالمی این 

 درجه اهمیت دارد؟ 

  

وجوِد  ِِ نفس :سیاوش دانشور

زندانی سیاسی در هر جامعه 

ای بیانگر این واقعیت است که 

نظام حاکم و حکومِت 

مربوطه، بطرِق قانونی و 

رسمی حِق آزادی بیان و 

فعالیت سیاسی را برای 

شهروندان ممنوع کرده است. 

بعبارت دیگر، شهروندان و 

فعالین جنبش های مختلِف 

اجتماعی و عموما مخالف 

رژیم حاکم، بدلیل ابراز 

مخالفِت سیاسی، بدلیل فعالیِت 

سیاسی، بدلیل نقد به جوانب 

مختلف حقوقی و سیاسی و 

مذهبی و اداری قدرِت حاکم، با 

سد پلیس سیاسی و نهادهای 

امنیتی و دادگاه و زندان روبرو 

میشوند. وجود زندانی سیاسی 

و زنداِن سیاسی در جوامع 

سرمایه داری و کشورهائی 

مانند ایران، معنی اش اینست 

که حکومت و نظام مربوطه 

بدون تسّری دادن اختناق به کل 

جامعه، اُمورش نمی گذرد. لذا 

 آزادی زندانیان سیاسی
 سیاوش دانشور  

5صفحه   

داران در دیکتاتوری ترین 

نظامهای سیاسی همواره از 

آزادی تشکل و تحزب و 

اجتماع و برگزاری کنگره و 

جلسه و حق تبلیغات به وفور 

برخوردارند. تریبونها و رسانه 

ها در انحصار آنهاست. دولت، 

دولِت آنهاست. قانون، بیان 

اراده آنهاست. دادگاه و فلسفه 

قضا براساس منفعت آنها تنظیم 

شده است. هر روز علیه 

مخالفین بطور انبوه دروغ 

میگویند و کسی حق جواب 

دادن ندارد. در ایران حتی در 

همان چهارچوب قانون به کسی 

بیرون جخودیج ها اجازه 

برپائی اجتماع و اعتراض و 

تظاهرات و تشکل داده نمی 

شود. بجز اقلیتی ناچیز و 

طفیلی، کسی از حق جتجمع 

قانونیج و برسمیت شناخته شده 

برخوردار نیست. بعبارت 

دیگر، آزادی ابراز وجود 

سیاسی در این کشورها، و حتی 

در اشکال بسط یافته و واقعی 

اش در کشورهائی که ظاهرا 

دمکراسی حاکم است، در 

انحصار طبقاِت دارا است. 

یعنی کسانی که قدرت اقتصادی 

را در اختیار دارند، از آزادی 

سیاسی هم برخوردارند و سهم 

بخش عظیم جامعه بیحقوقی و 

سرکوب و فقر است. و یا 

جاقدام علیه امنیت ملیج پوچ 

ترین و بی معنا ترین توجیه 

سیاسی و تبلیغاتی است. اساسا 

پدیده ای بنام جمنفعت ملیج و 

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!
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 آزادی زندانیان سیاسی

مختلف سیاسی مان گنجانده 

ایم و برای آن جنگیده ایم  می 

گوئیم جامعه ای که زندانی 

سیاسی و زندان سیاسی دارد، 

جامعه ای آزاد نیست و 

پیشاپیش بسیاری از حقوق 

پایه شهروندان را لغو و با 

اتکا به نهادهای سرکوب 

قانونی کرده است. ما می 

گوئیم اصوال مقوله ای بنام 

ججرم سیاسیج نباید وجود 

داشته باشد و هی  قدرتی نباید 

این حق را داشته باشد که 

شهروندان را جبجرمج 

مخالفت سیاسی و ابراز وجود 

سیاسی تحت پیگرد قرار دهد 

تا چه رسد به اینکه دستگیر 

کند و تحت فشار و شکنجه 

قرار دهد و یا زندانی کند. این 

بساط جهالت و استبداد نیاز 

سرمایه داری و نیاز سلب 

حقوق پایه ای و بدیهی 

شهروندان است و باید 

برانداخته شود. مشخصا در 

وضعیت امروز، برای تقابل 

با حکومت اسالمی و 

همینطور تقابل با بخشهای 

مختلف طبقات دارا، که بعد 

از جمهوری اسالمی 

میخواهند وضع موجود را در 

اشکال دیگری تداوم بخشند، 

باید شعار آزادی کلیه زندانیان 

سیاسی، لغو شکنجه و اذیت و 

آزار فیزیکی و روانی، لغو 

احکامی که توسط 

بیدادگاههای اسالمی سرمایه 

صادر شده است، به صدر 

شعار بیش از هر زمانی اهمیت 

دارد و باید در صدر مبارزه توده 

ای و کارگری علیه جمهوری 

اسالمی قرار گیرد. همین هفته در 

اجتماع بازنشستگان و فرهنگیان 

شعار جزندانی سیاسی آزاد باید 

گرددج مجددا سر داده شد و در 

اجتماعات دیماه نیز تکرار می 

شد. جنبه ُمهم دیگر این شعار رو 

به آینده است. امروز اپوزیسیون 

بورژوائی ممکن است خواهان 

آزادی زندانیان سیاسی باشد و یا 

مخالفتی با آن نکند، اما با نفِس 

زنداِن سیاسی و سرکوِب مخالفین 

سیاسی نه فقط مشکلی ندارند بلکه 

برای بازسازی سرمایه داری به 

دادگاه ها و شکنجه گر و شکنجه 

گاه برای دفاع از مالکیت 

خصوصی طبقه بورژوا و آزادی 

استثمار عمیقا نیاز دارند. همین 

امروز اصالح طلبان مرتجع و 

جنایتکار منظورشان از آزادی 

زندانیان سیاسی، آزادی زندانیان 

جخودیج است و یا اپوزیسیون 

راست ایران هنوز دستش به یک 

آبادی نرسیده است، دارند علیه 

کمونیست ها شاخ و شانه می 

 کشند. 

 

جنبش ما بعنوان کمونیست هائی 

که بحث و شعار جآزادی بیقید و 

شرط سیاسیج را از مقطع انقالب 

وارد فرهنگ سیاسی آن  ۶۹٣۷

جامعه کرده ایم و آزادی بیان و 

انتقاد و تشکل و تحزب و 

اعتصاب را در برنامه های 

جامنیت ملیج وجود خارجی 

ندارد. این منفعت طبقه بورژوا 

و طبقاِت دارا است که تحت 

عنوان جمنفعت ملیج بسته بندی 

میشود. جامنیت ملیج هم بطرق 

اولی بیاِن وارونه امنیت سرمایه 

و آزادی استثمار و آزادی 

تجارت و آزادی سازماندهی 

بردگی ُمزدی است و نه امنیت 

کلیه شهروندان در یک 

 جغرافیای معین و کشوری. 

 

تقابل با استبداد و تسّری دادِن 

اختناق به جامعه همواره کار 

جنبش هائی بوده است که در 

وضع موجود منفعتی ندارند. 

جنبش کمونیستی کارگری و 

جریانان پیشرو و آزاداندیش 

همواره از حق بیقید و شرط 

آزادی بیان و تشکل و تحزب و 

اجتماع و تظاهرات دفاع کرده 

اند. اینها به قدمِت مبارزه و 

کشمکش طبقاتی در جامعه 

سرمایه داری است. طبقه کارگر 

و کمونیسم منفعتی در تحدید 

آزادی و حقوق پایه شهروندان 

ندارد و همواره یک شعار 

تاکتیکی کمونیست ها مبارزه 

برای آزادی زندانیان سیاسی، 

برچیدن زندانهای سیاسی و لغو 

مقوله ای بنام ججرم سیاسیج 

 بوده است. 

 

در شرایط کنونی که جامعه 

وارد یک دوره تعییِن تکلیف با 

جمهوری اسالمی شده است، این 

مطالبات برود. کارگران و 

جنبش سوسیالیستی شان 

منفعتی در تداوم زندان سیاسی 

و زندانی سیاسی و بساط 

تحقیر شعور مردم ندارند. 

برچیدِن زندانهای سیاسی و 

قوانین ارتجاعی ای که حقوق 

شهروندان را پایمال می کند، 

تنها مقدمه ای و دریچه ای به 

بدست دادن الگوی آزادی قرن 

بیست و یکمی است که اساس 

مناسباتی را برمیچینید که 

زندانی سیاسی و زندان سیاسی 

و زندانبان و شکنجه گر و 

شکنجه گاه از ضروریات 

آنست. جامعه آزاد و 

سوسیالیستی نیازی به میراث 

عهد عتیق که توسط 

بورژوازی نونوار شده است، 

 ندارد. 

 *** 

 

کارگران در 

اعتراضات به مجمع 

 عمومی متکی شوید! 
 

جنبش مجمع عمومی 

کارگری را گسترش 

 دهید!



 سال تحصیلی جدید، سال پایان جمهوری اسالمی 

 پروین کابلی 
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شااااهااااروناااادان را باااارای 

دسترسی به آماوزش مادرن 

و امروزی در ماقاابال خاود 

قاارار دهاانااد. باادون شااک 

ماباارزات ماعاالاماان در ایاان 

دوره با توجه باه گساتاردش 

داماانااه ی فااقاار وارد فاااز 

باالتری خواهد شد و در این 

دوره باااهااتاااریاان مااتاااحااادان 

معلمان خاناواده هاای داناش 

آموزان و کارگرانی هساتاناد 

کاااه هااازیاااناااه تاااحاااصااایااال 

فرزندانشاان بارایشاان قاابال 

 تامین نیست. 

خواست آماوزش رایاگاان و 

بهره مندی همه ی کاودکاان 

و نوجوانان برای دساتارسای 

به آموزش بادون شاک یاک 

خااااااواساااااات بااااااحااااااق و 

ضروریسات. کاودکاان حاق 

دارند که از آماوزش مادرن 

و امروزی بهره مناد شاوناد. 

جدا از اینکه در چه خاناواده 

ای باادناایااا آمااده انااد از یااک 

کودکی و نوجوانی شاد بهره 

ماانااد شااونااد. چاایاازی کااه در 

جاامااهااوری اسااالماای جاازو 

 محاالت است. 

سال تحصیلی جدید، میتواناد 

سال پایان جمهوری اسالمی 

باشد. باید نظامی کاه فاقار و 

فالکت و بدبختی را به مردم 

تحمیل کارده و کاودکاان را 

از کااودکاای و زیسااتاان شاااد 

محروم کرده است،الزمسات 

به زباله دانی تاریخ انداخاتاه 

شااود. تاانااهااا بااا ساارنااگااوناای 

جمهوری اساالمای و ایاجااد 

نظامی که انساان و رفااه و 

خوشبختی وی را سارلاوحاه 

ی خود قرار میدهد مایاتاوان 

به این دور تسلاسال سایااهای 

 پایان داد. 

کااارماانااد صاانااایااع کااوچااک و 

باازرب باایااکااار شااده انااد و بااا 

تااوجااه بااه  ناارخ ساارسااام آور 

مایحتاج زندگی و نزول ارزش 

پااول در ایااران ماایااتااوان بااه 

روشنی ارزیابی نمود که شمار 

بسیاری از کاودکاان کاارگاران 

 ۳۷نمیتوانند در سال تحصیلی 

در کااالااسااهااای درس حضااور 

مااه اسات  ۱یابند. کارگری که 

دساتامازدی دریاافات ناکارده و 

بخاطار ماباارزه بارای حاقاوق 

معومقه اش تحت تعقایاب اسات 

و نمیتواند شکم فارزناداناش را 

سیر کند  دیاگارمادرساه رفاتان 

فرزند گرسنه اش نه تنهاا تاقادم 

ندارد، بلکه لوکس است و قادر 

به تامین ماخاارج مادرساه اش 

نیست.  به هامایان خااطار باایاد 

آمارهای دولتی را بعنوان یاک 

فااریااب تااباالاایااغاای از طاارف 

 جمهوری اسالمی نگاه کرد. 

نظام آموزشی در ایاران یاکای 

از کثیف تاریان و سایااهاتاریان 

نظم هاای آماوزشای اسات کاه 

اصل بر  تحجر و کاشتن عقاب 

مانده ترین و ارتاجااعای تاریان 

افکاار در مایاان ناوجاواناان و 

جوانان اسات. ناظاام آماوزشای 

قرار است که انسااناهاای مساخ 

شده ی مذهب را برای تماکایان 

به خدا و نمایندگاناش بار روی 

زمایاان بسااازد تاا کااارخااانااه ی 

مذهب همچنان بردوام بمااناد و 

سران رژیم غرق در ناعامات ، 

حکومت کنند و ماردم فاقایار و 

زحاامااتااکااش باار درگاااهشااان 

تقاضای عفو و باخاشاش کاناناد. 

انسااان قاارار اساات باارده خاادا 

 باشد. 

امااا  تاامااام ساارمااایااه گااذاری  

 ۰٢جمهوری اسالمی در ایان 

سااال گااذشااتااه بااا رویااگاارداناای 

جوانان نقش بر آب شاد و عاماال 

مدارس و دانشگاه ها به کانونهای 

 ضد اسالمی تبدیل شده اند.     

گااذشااتااه از آمااوزش خاارافااات، 

مدارس مخروبه و فاقاد اماکااناات 

آموزشی مناسب  ومدرن، ناباودن 

معلمین کار آزماوده یاک مشاکال 

دیگری اسات کاه خااناواده هاا و 

دانش آموزان با آن دست و پاناچاه 

نرم میکنند.دولتی که حاضر است 

تا دندان خود را مسلح به پیشرفتاه 

ترین ساالح هاای جاناگای کاناد و 

اختالس چیاان و دزدان وکایال و 

وزیر هستند،  بسیار روشن اسات 

که قادر به تامایان اباتادائای تاریان 

خواسته های های مردم نایاسات و 

 نخواهد بود. 

مااعااماالااماایاان در ایااران یااکاای از  

محرومتریان طاباقاات جااماعاه را 

تشکیال مایادهاناد. ماباارزات آناهاا 

باارای حااداقاال ماازد و تاااماایاان 

زندگیشان در چاناد ساال گاذشاتاه 

عاالاایاارغاام ایاانااک مااورد حاامااایاات 

جامعه قرار گرفاتاه اسات،  ناتاهاا 

نتوانسته اناد باه حاقاوق پاایاه ای 

خود دست یابد بلکه معلمین فعالی 

را کااه در راس ایاان ماابااارزات 

قرار گرفته اند در سایااهاچاالاهاای 

جمهوری اساالمای زنادانای کارده 

 اند.

بازگشایی مادارس و دانشاگااهاهاا 

در ایااااران در دوراناااای کااااه 

جمهوری اسالمی برای بقای خود 

تقال مایاکاناد باا تاوجاه باه فاقار و 

فالکتی که مردم و بویژه خااناواده 

های کارگری را فرا گرفته است، 

میتواند به تاحاولای در ماباارزات 

ماردم عاالایااه جامااهاوری اساالماای 

دامن بزند. مردم به تنگ آماده از 

گاارساانااگاای و باایااکاااری و ناابااود 

امکانات آموزشی مانااساب بارای 

فرزندانشان باید خواست آماوزش 

رایگان و حقوق برابر کودکاان و 

 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

اول مهر درهای مدارس در  

ایران باز میشود. قرار اسات 

میلیاوناهاا کاودک و ناوجاوان 

بار دیگر صحاناه ی مادارس 

و دانشگاههاا را باه تصارف 

خود در بیاورند و با دانش نو 

زور آزمائی کنند. با شادی و 

عشااق و نااویااد بااه آیاانااده ای 

روشاان هاامااه ی خاایااابااان و 

کاااوچاااه هاااای شاااهااارهاااا و 

روستاها را از آن خود کناناد. 

اول مهار باایاد روز ناماایاش 

چهره های جوان در همه جاا 

باشد. از کاودکای کاه اولایان 

روزمدرسه را شروع میکاناد 

و باا دلاهاره دسات در دسات 

والدینش با تردید و دو دلی و 

اشک ریختان راهای دنایاایای 

دیگر میشود، تا جواناانای کاه 

قاعدتا باید تابستان خاوبای را 

گذارنده بااشاناد و هافاتاه اول 

مهر را به بازگویی خاطارات 

خود از تجربه های تاابساتاان 

 اختصاص دهند.

این تصویر حداقلی اسات کاه 

ماایااتااوان از ساایااسااتاام نااظااام 

آموزشی و بازگشت جاواناان 

به محیاط هاای آماوزشای در 

 هرجای دنیا داشت. 

در  ۶۹۳۷اما اول ماه ماهار 

ایران شاروع دیاگاری بارای 

دانااش آمااوزان دارد. طاابااق 

میلیاون  ۶٩آمار دولتی ایران 

هااازار کاااودک و  ۱٢٢و 

نوجوان برای شروع در سال 

 تحصیلی نام نویسی کرده اند. 

اینکه چقدر ایان آماار باطاور 

واقاعای تصااویاری درسات و 

عمومی از کودکانی که واجاد 

شرایط هستناد، مایادهاد جاای 

شک و تردیاد فاراوان اسات. 

بااطااور واقااعاای از تااابسااتااان 

تاکنون صدها هزار کارگر و 



فروش غیر قانونی وتخلف 

شهرداری تهران در زملن 

محمدباقر قالیباف  پرونده 

بابک زنجانی  استفاده شخصی 

از ویالهای مصادره ای توسط 

محمد خاتمی و حسن فیروز 

آبادی و علی اکبر والیتی و 

 صدها مورد دیگر اشاره کرد.

فساد بخش تفکیک ناپذیر نظم 

استثمارگر سرمایه و دولتهای 

سرمایه اری است. اما در 

حکومتهای استبدادی و فوق 

ارتجاعی مثل جمهوری 

اسالمی ابعاد غیرقابل باوری 

علم اقتصاد  دارد. از دیدگاه 

سیاسی در این جنبه بخصوص 

حکومت جمهوری اسالمی را 

میتوان مثال بارز حکومتهای 

ج کلیپتوکراسی ج یا 

حکومتهای دزدساالرانه 

 نامبرد.

این نوع حکومتها بیشتر در 

کشورهای توسعه نیافته دارای 

رژیمهای مستبد و دیکتاتور که 

تالش میگردد سطح آگاهی 

مردم را پایین نگه داشته و به 

حقوق و جایگاه خود ونقش 

متقابل مردم و دولت واقف 

نیستند و بلوغ سیاسی و 

فرهنگی جامعه را نادیده 

 میگیرند،  دیده میشود.

در این نوع حکومتهای 

یغماساالرانه ,فساد از سطح 

کالن مدیریتی آغاز و به الیه 

تاکتیکی جهت برون رفت از 

بحران و در جهت تلطیف و 

اقناع افکارعمومی سابقه داشته 

و دیگر بصورت تاکتیکی نخ 

 نماو بی تاثیر درآمده است.

از محاکمه و اعدام فاضل 

به اتهام  ۷۰خداداد در سال 

اختالس و فساد مالی در دوران 

محمد یزدی بعنوان رییس قوه 

قضاییه رژیم تا به امروز 

نمونه های بسیارزیادی را 

میتوان نامبرد که وجه مشترک 

همه آ نها در واقع تصفیه 

حساب جناحی و جهت سرپوش 

نهادن به فساد ذاتی برکل 

سیستم جمهوری اسالمی بوده 

ادامه این سریال را  وهست . 

میتوان از دادگاه غالمحسین 

کرباسچی و افراشته پور در 

شهرداری تهران   شهرام 

جزایری  پرونده مختومه فاسد 

 ۱۵٢در صدا وسیما   پرونده 

میلیون یوریی شرکت 

سپیداستوارآسیا از بانک 

میلیارد  ۶۱مرکزی   برداشت 

تومان از حساب دولت توسط 

احمدی نژاد   پرونده رشوه 

نماینده مجلس از محمد  ۶۷٢

رضا رحیمی معاون اول 

 ۷٢٢احمدی نژاد   حیف ومیل 

میلیارد دالر در دوران هشت  

ساله دولت احمدی نژاد   

اختالس هشت هزار میلیاردی 

از صندوق ذخیره فرهنگیان   

پروندهای متعدد اختالس و 

اقتصاد و نظام فاسد جمهوری اسالمی را باید 

 برچید!
 وریا روشنفکر 

 به حزب حکمتیست بپیوندید!
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های میانی وخرد و حتی بدنه 

خدماتی دولت تسری میابد. 

این اپیدمی درکل جامعه شایع 

میگردد وهرکسی که منابعی 

در اختیار دارد   بسته به 

میزان نفوذ وتوان وجایگاه 

خود دست به یغماوچپاول 

میزند. این امر سبب تباهی 

وسقوط اخالقی عمیق در 

جامعه میگردد.همچنین چون 

مبالغ ومنابع به تاراج رفته 

توسط سردمداران و صاحبان 

قدرت در واقع ازمنابع 

عمومی ودارایی های 

جمعیست که باید صرف 

توسعه و پیشرفت 

گردد.بنابراین سطح وکیفیت 

زندگی و میزان برخورداری 

مردم از رفاه و آسایش و به 

طبع آن امنیت اجتماعی و 

اقتصادی بشدت افت 

مینماید.این فساد چون از الیه 

های قدرت منشاء میگیرد 

اجازه شفافیت در اقتصاد داده 

نمیشود ودر نتیجه اقتصاد این 

نوع ممالک عمیقا 

فاسد غیرشفاف و ناایمن 

 میگردند.

  

در تمامی این نوع نظامها 

انتخاب افراد جهت تصدی 

مناسب دولتی نه بر اساس 

توانایی و خدمت به مردم بلکه 

براساس رانت 
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همزمان با اظهارات دادستان 

حکومتی تهران مبنی بر 

بازداشت سه مقام دولتی در 

ارتباط بابازار ارز و واردات 

کاال  وزارت اطالعات از 

نفر خبر دادکه  ۶٢دستگیری 

عضو شبکه هرمی جآنهارا 

خروج ارز از کشور جخوانده 

 است.

عباس جعفری دولت آبادی 

,دادستان حکومتی تهران , 

شهریور گفت  ٩۰روز شنبه 

در مدت چند روزگذشته سه 

مقام دولتی در ارتباط با 

پرونده هایجشعب ویژه ج 

 دستگیر شده اند.

شعب ویژه دادگاه هایی هستند 

که در این دوره وپس از 

بحران ارزی وبازار سکه در 

جمهوری اسالمی 

بادرخواست رئیس قوه 

قضاییه و دستور خامنه ای 

برای رسیدگی به پرونده های 

ج مفسدان اقتصادی جتشکیل 

گردید.در این میان نام احمد 

عراقچی , معاون ارزی بانک 

مرکزی   باالترین  مقام 

دولتی است که در این رابطه 

 بازداشت شده است .

سابقه اجرای خیمه شب بازی 

برپایی دادگاه های این چنینی 

از اول حکومت اسالمی و در 

شرایط بحرانی به عنوان 



 یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد آماده به کار!
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اقتصاد و نظام فاسد جمهوری اسالمی را باید 

 برچید!

می باشد که شعار اصالح طلاب 

, اصول گرا دیگه تمومه ماجارا 

  در واقع رای جناهج بازرب و 

واضح به تمامیت حکومت فاسد 

وجنایتکاار جاماهاوری اساالمای 

می باشد.در پایاان الزم مایادانام 

بسیار کوتاه به این نکاتاه اشااره 

کنم، تنها راه عمالای و صاحایاح 

ناباودی ناظاام حااکام بار ایاران 

پیروزی طبقاه کاارگار و دسات 

یابی پارولاتااریاا باه قادرت مای 

باشد.زیرا طبقه کارگر بواساطاه 

نااقااشاای کااه درتااولاایااد و حاایااات 

جامعه دارد  می تواند به عنوان 

ناایااروی مااحاارک انااقااالب   بااا 

برپایی جنبش شورایی در باطان 

مبارزات جاری بعنوان نیاروی  

پایاشارو ورهابار مایادانای عامال 

نماید و باا هامایااری نایاروهاای 

زحمتکش و زناان وجاواناان و 

تهیدستان شاهاری   زیار باناای 

تشکیل جمهوری سوسیاالایاساتای 

 را برپا نماید.

و عمق و جهت مبارزه باتوجاه باه 

تااجااربااه و پااخااتااگاای مااخااالاافااان و 

سرنگونی طلبان حکومت اساالمای 

 قویتر و هدف مند تر گشته و امید 

تحقق یافتن آرمانهای حق طلبانه و 

رادیکال و  عمیق انسانی ماحاتامال 

 تر گردیده است.

آخرین نمونه از این بلوغ سایااسای 

و اجاااتااامااااعااای را مااایاااتاااوان در 

اعااتااصااابااات اخاایاار در شااهاارهااای 

کردستان دید که درواقع در تاداوم 

حرکتهای سایر مردم ایران از دی 

ماه سال گذشته   رفراندوم واعاالم 

نااظاار عاامااوماای ماابااناای باار عاادم 

مشروعیت کلیه ارکاان وسااخاتاار 

جمهوری اسالمی از صدر تا زیال 

می  ۵۷ترین نمونه آن انقالب 

باشد که توسط سخیفترین و 

قشری ترین تفکر وحرکت 

ممکن یعنی جریان کپک زده 

اسالمی بود، که در عین 

ناباوری منجر به حکومتی به 

تمام معنا دارای ویژگی های 

یک حکومت کلیپتوکراسی به 

عنوان یکی از چندین 

خصوصیت نامطلوب و 

 غیرقابل قبول گردید.

در طول این چاهاار دهاه و از 

ماباارزه   ۵۷بهمن  ٩٩فردای 

وتالش جاهات سارناگاونای ایان 

نظام آغاز گردیاد و هارچاه باه 

امروز نزدیک تر میشویم ناوع 

و تابعیت از راس حکومت 

می باشد در نتیجه حاکمان بر 

گرده مردم سوار میشوند و 

 ظلم در جامعه گسترش میابد.

برآیند این نوع حکومت ها به 

تبع ایجاد فساد  دزدی  رشوه 

خواری ورانت بازی به لحاظ 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

 می باشد. 

تنها راه عالج در این نوع 

حکومتها دگرگونی عمیق و 

برداشتن وحذف کامل مبانی 

و مظاهر نظام تبعیض و 

دزدی است و هرنوع 

مماشات وارائه راه حلهای 

مسالمت جویانه نظیراصالح 

و بازسازی و از این قبیل در 

واقع بخشی از مشروعیت 

بخشیدن به این سیستم فاسد و 

در واقع بازی کردن در زمین 

حریف و تداوم وخرید عمر 

برای این نوع حکومتها می 

 باشد.

مردم ایران در امتدادیک صد 

گذشته به کرات جهت  سال 

احقاق حقوق مسلم خود بپا 

خواسته و قیام کرده اند.  

فارغ از ماهیت این حرکتها 

به نسبت بلوغ سیاسی و 

اجتماعی در آن بره تاریخی 

وجه مشترک سرانجام همه 

این تالشها به نتیجه مطلوب 

نرسیدن قیام و مبارزه مردم 

حق طلب به است.  متاخر 
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 کارگران و انقالب
 منصور حکمت  

 ۳صفحه 

کارگران بوده اند و انقالب 

خود به دستاویز جدیدى 

براى سرکوب جنبش 

 . کارگرى تبدیل شده است

بنابراین وقتى کارگر از 

انقالب صحبت میکند باید 

دقیقا بداند که چه چیز 

میخواهد و چه چیز 

نمیخواهد. ما خواهان 

انقالب کارگرى علیه کل 

سیستم سرمایه دارى و کل 

قدرت طبقه سرمایه دارى 

هستیم. ما خواهان انقالب 

کمونیستى هستیم که جامعه 

موجود را از بنیاد دگرگون 

 . میکند

انقالب کارگرى چه هدفى 

را دنبال میکند؟ پاسخ این 

سوال در همین جامعه 

سرمایه دارى نهفته است. 

هر کارگرى که ده دقیقه به 

اوضاع خودش فکر کند 

ایراد اصلى اى را که باید 

در دنیا برطرف شود 

تشخیص میدهد. این جامعه 

وارونه است. تولید کنندگان 

ثروت جامعه، کارگران، 

بى چیزند و بیکارگان 

ثروتمند. پست ترین و 

فرومایه ترین عناصر، 

نجبا و عالیجنابان این 

جامعه اند و شریف ترین 

مردم، توده زحمتکشان 

فرودست و بى حقوق اند. 

آنها که یک عمر 

کار کرده اند و 
  10صفحه 

دشمن چنین انقالبات و 

 . انقالبیون دروغینى است

برخى دیگر از انقالبات 

چیزى فراتر از اصالحات 

محدود در وضع موجود 

خالصى از استبداد، . نیستند

کسب استقالل اقتصادى، 

برنامه ریزى و بهبود 

سطح تولید، توزیع به 

اصطالح جعادالنه ترج 

ثروت و غیره مضمون 

اصلى بسیارى از تحوالتى 

بوده است که در کشورهاى 

مختلف تحت عنوان انقالب 

صورت گرفته است. در 

همه این موارد بنیاد 

مناسبات موجود در جامعه 

و کل نظامى که مایه 

مشقات و محرومیت هاى 

توده مردم کارگر و 

زحمتکش را تشکیل میدهد 

دست نخورده باقى مانده 

دو دهه قبل شاهد .  است

انقالبات متعدد اینچنینى در 

کشورهاى تحت سلطه بوده 

امروز وقتى به این . است

کشورهاى انقالب کرده 

نگاه میکنیم دیگر حتى 

نشانى از همان تحوالت 

محدود ناشى از انقالب هم 

باقى نمانده است و منطق 

نظام سرمایه دارى بار 

دیگر این واقعیت را آشکار 

کرده است که مادام که 

اساس سرمایه و سرمایه 

دارى پابرجاست نصیب 

توده کارگر و زحمتکش 

جز فقر و بى حقوقى 

سیاسى و اجتماعى نخواهد 

 . بود

خاصیت مشترک همه این 

انقالبات دروغین و نیم بند 

این است که تماما تحت 

تاثیر اهداف و مقاصد بخش 

هائى از خود طبقات حاکمه 

قرار داشته اند و رهبرى 

سیاسى و عملى آنها بدست 

همین اقشار بوده است. 

کارگران همواره بعنوان 

نیروى ذخیره و کمکى به 

میدان کشیده شده اند، 

جنگیده اند و فداکارى هاى 

بى نظیر از خود نشان داده 

اند. اما حاصل کار جز 

دست بدست شدن قدرت در 

درون خود طبقه سرمایه 

دار و جز پیدایش شکل 

هاى جدیدى براى اداره 

نظام استثمارگر موجود 

نبوده است. در بسیارى 

موارد اولین کسانى که 

مورد تعرض بخش هاى 

تازه بقدرت رسیده طبقه 

حاکمه قرار گرفته اند خود 

 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

کارگران کمونیست 

خواهان انقالبند. اما کدام 

انقالب؟ طبقات مختلف و 

گرایشات سیاسى و 

اجتماعى مختلف 

جانقالبج را به معانى 

بسیار متفاوتى بکار 

دنیاى ما همه .  میبرند

نوع جانقالبج و همه 

نوع جانقالبىجاى بخود 

دیده است. تقریبا هر کس 

و هر جریانى که 

میخواهد وضع موجود 

در جامعه را بشیوه اى 

ناگهانى و بطور 

غیرمسالمت آمیز تغییر 

بدهد از انقالب حرف 

میزند و خودش را 

خیلى از . انقالبى مینامد

این انقالبات چیزى بیشتر 

از ارتجاع صرف 

نیستند. نمونه جانقالب 

اسالمىج زنده و حى و 

حاضر جلوى چشم 

ماست. عقب مانده ترین 

خرافات و مشقت 

بارترین اوضاع را 

انقالب نام گذاشته اند. 

مرتجع ترین و کثیف 

ترین عناصر نام انقالبى 

برخود نهاده اند. کارگر 

کمونیست پیگیرترین 
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تمام این تحول عظیم 

اجتماعى. مبارزه براى 

آزادى، برابرى و حکومت 

کارگرى. اگر کارگر به 

میدان سیاست میاید باید 

براى این بیاید. باید بعنوان 

رهبر رهائى کل جامعه به 

میدان بیاید. دوران کشیده 

شدن کارگران بدنبال این و 

آن بسر رسیده است. 

جریان کمونیستى در درون 

طبقه کارگر هدف خود را 

این قرار داده است که 

کارگران را به این دورنما 

مجهز کند و حرکت مستقل 

کارگران براى کسب قدرت 

سیاسى و انجام انقالب 

 . کارگرى را سازمان بدهد

اگر چیزى گرایش 

کمونیستى را از سایر 

گرایشات در درون جنبش 

کارگرى متمایز میکند 

همین تالش براى جایگیر 

کردن آرمان انقالب 

کارگرى در درون طبقه 

کارگر و سازمان دادن 

نیروى این انقالب است. 

کارگر کمونیست در صف 

مقدم هر مبارزه براى 

بهبود شرایط کار و زندگى 

کارگران است. اما او در 

این مبارزه هدف عالى 

ترى را نیز دنبال میکند. از 

نظر ما در دل این 

مبارزات است که کارگر 

خود را به 

عنوان یک 

کل تبعیضات اجتماعى و 

سیاسى و کل فساد و تباهى 

اخالقى جامعه حاضر، از 

ستمگرى بر زنان و تبعیض 

نژادى تا اعتیاد و فحشا، از 

رقابت و منفعت طلبى 

فردى که در خون جامعه 

جریان دارد تا قحطى و 

گرسنگى و بیمارى که هر 

روز میلیونها انسان محروم 

را بکام مرب میکشد، همه 

حاصل این وارونگى جامعه 

جامعه اى که صاحبان . اند

برحق و آفرینندگان واقعى 

آن، کارگران، اسیر بردگى 

مزدى اند. انقالب کارگرى 

بر سر در هم کوبیدن بنیاد 

 . این جامعه طبقاتى است

بنیاد این نظام مالکیت 

خصوصى اقلیتى کوچک 

بر وسائل تولید در جامعه 

مادام که انسانها براى . است

نان خوردن و براى 

برخوردار شدن از حداقلى 

از رفاه ناگزیرند براى کس 

دیگرى کار کنند که اختیار 

وسائل تولید را در دست 

گرفته است، مادام که تولید 

اجتماعى و تامین مایحتاج 

بشر تنها از طریق سود 

رسانى به مالکان انگل 

وسائل تولید ممکن است، 

صحبتى از آزادى و برابرى 

انسانها و از میان بردن 

محرومیت ها و تبعیضات 

نمیتواند در میان باشد. 

انقالب کارگرى در اساس 

خود انقالبى علیه مالکیت 

خصوصى طبقه سرمایه دار 

بر وسائل تولید اجتماعى 

است. انقالب کارگرى 

انقالبى براى برقرارى 

مالکیت و کنترل اشتراکى و 

دسته جمعى تولید کنندگان 

بر وسائل کار و تولید است. 

انقالب کارگرى انقالبى 

براى محو طبقات و استثمار 

 . طبقاتى است

بورژوازى به زبان خوش 

دست از قدرت اش بر 

نمیدارد و بساط استثمارش 

را جمع نمیکند. پس باید 

انقالب کرد، حکومتى 

کارگرى برقرار ساخت که 

مقاومت استثمارگران را در 

هم میشکند و راه را براى 

جامعه اى بدون استثمار و 

الجرم بدون نیاز به هی  

نوع حکومت و ستم و 

 . خرافه باز میکند

براى کارگر کمونیست 

انقالب یعنى خیزش طبقه 

کارگر براى عملى کردن 

 نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسالمی
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ثروت ساخته اند حتى پس 

از سى سال براى گذران 

هر روز از زندگى خود 

باید از نو براى کارشان 

مشترى پیدا کنند. قدرت 

خالقه و مولد کارگر خود 

را در قدرت اجتماعى و 

سیاسى روزافزون سرمایه 

و فرودستى هرچه بیشتر 

خود کارگر نشان میدهد. 

براى حفظ این جامعه 

وارونه دولت ها پیدا شده 

اند، ارتشها ایجاد شده اند، 

زندانها و شکنجه گاهها بنا 

شده اند، خدایان آفریده شده 

اند و مذاهب ساخته شده 

اند. مساله از روز روشن 

تر است. این جامعه مبتنى 

بردگى .  بر بردگى است

مزدى. هی  درجه رشد 

خدمات اجتماعى و بیمه ها 

و افزایش درآمد کارگران 

که تازه همه باید با نبرد و 

با زور از حلقوم طبقات 

حاکم بیرون کشیده شوند، 

در اساس این موقعیت برده 

وار کارگر تغییرى نمیدهد. 

کودکى که امروز در میان 

ما متولد میشود مهر 

استخدام سرمایه شدن را بر 

 . پیشانى خود دارد
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ما براى رفع مشقاتى که 

دامنگیر توده هاى وسیع 

زحمتکشان است، شعارها 

و خواستهاى ما همه 

روشن است. شعار 

آزادى، برابرى، حکومت 

کارگرى ، یعنى چکیده 

انقالب اجتماعى 

کارگران، هم اکنون در 

دل توده هاى وسیع طبقه 

ما جاى گرفته است. تبدیل 

همه این مصالح و 

امکانات به یک حزب 

قدرتمند اجتماعى که قادر 

به هدایت کل طبقه کارگر 

در نبرد هاى تعیین کننده 

آتى باشد، این کار ماست. 

این اولویت اساسى 

کارگران کمونیست در 

 . ایران است

 

منتشر شده برای اولین 

 بار در 

کمونیست ارگان مرکزى 

 حزب کمونیست ایران

  

، شهریور ٣۹شماره 

۶۹٣٢  

 

باز کرده اند. حکومت 

اسالمى هم اکنون فشار این 

حزب وسیع و اعالم نشده 

کارگرى را بشدت بر پیکر 

خود احساس میکند. به 

سرنوشت قانون کار اسالمى 

نگاه کنید، به حال و روز 

شوراهاى اسالمى نگاه 

کنید، مجامع عمومى 

کارگران و مطالبات آنان را 

ببینید، همه گواه یک 

رادیکالیسم قدرتمند کارگرى 

است که در طول دوره پس 

در ایران  ٣۷از انقالب 

شکل گرفته است. اگر 

بناست طبقه کارگر ایران 

در تحوالت آتى بار دیگر 

قربانى نشود، این حزب 

عظیم و اعالم نشده باید سر 

و سامان بگیرد. اجزاء 

مختلف آن، حزب کمونیست 

ایران، شبکه هاى گسترده 

محافل کارگران کمونیست، 

جنبش مجامع عمومى و 

سلول هاى رهبرى 

اعتراضات کارگرى باید در 

یک حرکت واحد کارگرى 

ادغام شوند. این عاجل ترین 

کارى است که کمونیسم 

کارگرى در ایران در برابر 

خود قرار میدهد. برنامه ما 

براى جامعه، راه حل هاى 

 کارگران و انقالب

هیچکس تردید ندارد که 

حکومت و اقتصاد سرمایه 

دارى در ایران دچار یک 

بحران عمیق است و جامعه 

ایران در آستانه تحوالت 

سیاسى تعیین کننده اى قرار 

گرفته است. دیر یا زود جدال 

طبقات اجتماعى در ایران اوج 

احزاب . تازه اى خواهد گرفت

و نیروهاى بورژوازى، چه 

در داخل حکومت اسالمى و 

چه در خارج آن دارند خود را 

براى زورآزمائى هاى نهائى 

آماده میکنند. اینبار ما باید 

تضمین کنیم که طبقه کارگر 

بعنوان یک نیروى مستقل، 

زیر پرچم خود و با آرمان 

انقالب کارگرى به میدان 

خواهد آمد. این کار عملى 

است. جریان کمونیستى در 

درون طبقه کارگر جریان 

قدرتمندى است. حزب 

کمونیست ایران گوشه اى از 

یک حزب کمونیستى کارگرى 

به مراتب نیرومندتر است که 

هم اکنون ریشه هاى خود را 

در درون طبقه کارگر و 

جنبش هاى اعتراضى 

کارگران محکم کرده است. 

شعارهاى ما و افق هاى ما هم 

اکنون راه خود را در میان 

توده هاى وسیع طبقه کارگر 

طبقه میشناسد، به قدرت 

خود واقف میشود و با 

راه رهائى خود، انقالب 

کارگرى علیه کل نظام 

اقتصادى و اجتماعى 

موجود آشنا میشود. 

سازماندهى انقالب 

کارگرى امرى مربوط به 

آینده دور نیست. این 

تالش هم اکنون در 

جریان است. هرجا اتحاد 

کارگران و آگاهى آنها 

نسبت به اینکه اعضاء 

یک طبقه جهانى اند 

تقویت میشود، هرجا 

کمونیسم بعنوان دورنماى 

انقالب کارگرى در میان 

کارگران رسوخ میکند و 

با هر رفیق کارگرى که 

به کمونیسم و به محافل و 

سلول هاى کمونیستى 

کارگران نزدیک میشود، 

یک گام به انقالب 

کمونیستى نزدیک تر شده 

ایم. سلول ها و محافل 

کمونیستى کارگرى که 

امروز تشکیل میشوند، 

فردا کانون هاى رهبرى 

انقالب کارگرى و پایه 

هاى قدرت حکومت 

کارگران را تشکیل 

 . خواهند داد

 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!



 سایت حزب حکمتیست

Www.hekmatist.org 

 سایت کمیته کردستان حزب حکمتیست

online.com-Www.october 

 زنده باد سوسیالیسم!

 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سردبیر: رحمان حسین زاده

 صفحه آرائی: سیوان کریمی
e.mail: hosienzade.r@gmail.com  

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید

 

سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است. کمونیست تنها مقاالتی را منتشر میکند  

 که برای این نشریه تهیه شدند. مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.

 جمعه ها 

 منتشر میشود!   

 

 به حزب کمک مالی کنید! 

حکمتیست به کمک های مالی شما نیازمند است. لطفا  -حزب کمونیست کارگری

 کمک های مالی خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید:

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   Bank: DNB 
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