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 آذر ماجدى 

 

 :  يونان
 رياضت کشی اقتصادی يا هالکت اقتصادی؟

 

 ! کمونيسم کارگری تنها پاسخ
 

يکشنبه اخير پارلمان يونان پيشنهادات اتحاديه اروپا                     
بمنظور تشديد سياست رياضت کشی را در حاليکه در                 
مقابل پارلمان هزاران نفر در اعتراض به اين سياست با            
پليس ضد شورش در حال جنگ و گريز بودند، به                           

طبق اين مصوبه که برای کاهش مبلغ             .  تصويب رساند  
ميليارد يورو از هزينه های دولتی به تصويب                          ٣/٣

درصد کاهش      ٢٢رسيده است، حداقل دستمزد بميزان            

يافت و بمدت سه سال ثابت می ماند؛ سياست کلکتيو                      
هزار کارگر    ١۵ملغی و   )  قرارداد دستجمعى (بارگنينگ  

هزار شغل بعلت عدم            ١۵٠دولتی اخراج می شوند؛            
اين کاهش شرط پرداخت    .  تمديد قرارداد از بين می روند      

 .ميليارد يورو وام توسط اتحاديه اروپا است ١٣٠
 

کشور يونان اولين کشور درون اتحاديه اروپا بود که به               
نقطه ورشکستگی رسيد و اتحاديه اروپا بمنظور حفظ آن          

طی دو سال اخير         .  در منطقه يورو وارد صحنه شد             
جامعه يونان دستخوش ناآراميها، اعتراضات، اعتصابات      
عمومی و شورش های خيابانی عليه دولت و سياست                    

. های رياضت کشی آن بوده است              

 

 خطاب به نيروها و مردم آزاديخواه جهان
 

 از مبارزات مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی 
 !و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمايت کنيد

٢صفحه   

 

  با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

 در افشای تالشهای دول غربی و اپوزيسيون راست
  تراشی" رهبر"و " آلترناتيو"برای 

 

 نسرين رمضانعلى ،سياوش دانشور ،آذر ماجدى ،على جوادى

 

 پالتفرم ما عليه جنگ تروريستها
 

  رئوس سياست حزب در خارج کشور

 

چرا هما ارجمند برنده جايزه 
 شد؟ ٢٠١١روبی سال 

 اگر مردم 
 !حکومتو سرنگون کنن، چی؟

 
 ١٢صفحه سعيد مدانلو                                               

 کنفرانس بين المللى روز جهانى زن

 

 ! وحشت بورژوازى از لنين
 

 ١۴صفحه پدرام نوانديش                                              

  ،ستون اول



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

فقر روزافزون، بيکاری وسيع،            
بی خانمانی گسترده و فشارهای            
بسيار اقتصادی، اجتماعی و                    
پليسی زندگی اکثريت مردم کارگر     
و زحمتکش يونان را به ورطه               

بسياری از   .  نابودی کشانده است     
بيمارستان ها خالی از دارو و                  
نيمی از جمعيت جوان بيکار                    
هستند، برخی کارگران ماه ها                
است که دستمزد دريافت نکرده اند    
و سطح زندگی بازنشستگان بسيار      
وخيم است؛ بسياری از مردم در            
سطل های زباله دنبال لقمه ای غذا       

طی دو سال اخير            .  می گردند   
دستمزد ها به ميزان بيش از نيمی         
از متوسط دستمزد کاهش يافته               

ميليون    ١٠در کشوری که       .  است
هزار نفر    ۴جمعيت دارد، روزانه    

. کار خود را از دست می دهند                
تعداد بسياری از مردمی که تا                 
همين پنج شش ماه پيش دارای                 
خانه و مسکن بودند، اکنون به                 
خيل بی خانمانها پيوسته و شب را        
 .در خيابان ها به روز می رسانند

 

يونان تنها کشور اروپايی نيست            
که در چنين شرايط وخيم اقتصادی  

پرتغال، ايرلند،  .  قرار گرفته است   
ايتاليا و اسپانيا نيز در شرايطی              
مشابه قرار دارند و وضعيت شان        

. روز به روز وخيم تر می شود              
اين شرايط حاصل بحران اقتصاد         
سرمايه داری است که اين بار با            
شدت و گسترش وسيع تری دنيا             

. را به کام خود کشيده است                        
شورش های توده ای عليه اين                 
وضعيت در تمام گوشه و کنار دنيا     

دنيا شاهد يک         .  ديده می شود        
. مصاف عظيم طبقاتی است                    

بورژوازی جهانی در مقابل طبقه        
کارگر و مردم زحمتکش صف              

بيش از هر        .  آرايی کرده است       
زمانی هر نوع ماسک ريای                    
ايدئولوژيکی کنار رفته است و              
مردم بعينه سرمايه، بورژوازی و       
حکومت های بورژوايی را در              

 :  يونان
 رياضت کشی اقتصادی يا هالکت اقتصادی؟

 

 ...کمونيسم کارگری تنها پاسخ

هيبت واقعی شان می بينند که           
چگونه با چنگ و دندان به                  
معاش حقير کارگر و زحمتکش     

مشاهده می    .  حمله آورده اند       
کنند که حتی در شرايط بحران        
اقتصادی در حاليکه ميليون ها       
نفر به خيل بيکاران پيوسته اند، 
دستمزدهای حقير شان کاهش         
يافته است، وضعيت درمان و         
بهداشت و آموزش و پروش              
کودکانشان هر روز بدتر می           
شود، مزايای ميليونی به                     
روسای بانک ها و شرکت های    
بزرگ اهداء می شود و چگونه      
روسای برکنار شده بانک های       
دولتی شده با حقوق ميليون                

. يورويی بازنشسته می شوند          
اينها واقعيات عيانی است که            
اگر پيش از اين ناديده گرفته              
می شد، اکنون با کراهت                     
خشنی در مقابل چشمان جامعه       

 .قرار گرفته است
 

مردم دريافته اند که اين نظام            
دچار يک بيماری العالج                  

حتی ديگر حکومت های     .  است
مدافع سرمايه داری جرئت               
نمی کنند که بصراحت از                   

نام .  سرمايه داری دفاع کنند          
سرمايه داری با تف و لعن                  

اکنون بهترين   .  همراه می شود   
شرايط برای سرنگونی سرمايه    

. داری فرا رسيده است                         
شرايطی که قابليت تبديل به               
آخرين مصاف و جنگ طبقاتی       

اما متاسفانه در     .  را دارا است    
اين ميان نه کمونيسم کارگری،       
بلکه کمونيسم غيرکارگری و          
چپ بورژوازی حاکميت                   

. ايدئولوژيک و سياسی دارند         
دموکراسی، رفرميسم و                      
ناسيوناليسم موانع اصلی                    

ايدئولوژيک در مقابل     -سياسی  
طبقه کارگر برای عبور از                
سرمايه داری و واژگونی نظام       

 .استثمار و کار مزدی است

٢۴٢شماره   
جنبش اعتراضی وسيع و توده ای             

درصد که در پاييز      ٩٩جنبش  .  است
به صحنه آمد يک نمونه اين                           

مردم از   .  اعتراض توده ای است        
سرمايه و سرمايه دار، از بانک و             

بخوبی می دانند     .  بانکدار منزجزند  
که اين نظام مسبب اين فالکت و                  
بدبختی است که بر آنها تحميل شده           

اين ناامنی اقتصادی و                   .  است
اجتماعی ای که زندگی آنها و آينده           
فرزندانشان را تهديد می کند،                      
محصول صرفا سرمايه مالی يا                  
برخی بورس بازهای ماجراجو                 

اين محصول سرمايه داری        .  نيست
اما پاسخ هايی که داده می              .  است

شود، پاسخ هايی ناقص، نصف و             
نيمه کاره و در تحليل نهايی منحرف       

 .کننده است
 

چپ بورژوايی نقد سرمايه داری را       
صرفا به نقد نئوليبراليسم کاهش می        
دهد و از نقد نظام حاکم به سرمايه             

الجرم تنها   .  داری دولتی می رسد       
پاسخی که در مقابل اين شرايط می          

. گذارد، پاسخی رفرميستی است              
دولتی کردن بانک ها و سرمايه                  
های اصلی، محدود کردن و کنترل          
بازار تمام راه حلی است که در                   

! عجبا.  مقابل اين شرايط می گذارد       
اگر سياست دولتی کردن و کنترل             
بازار قرار بود پاسخ دهد، پيش از            

. اين اوضاع جهان گلزار شده بود            
در سطح سياسی نقد شان به                           

حداکثر .  کمبودهای دموکراسی است   
دموکراسی مستقيم را بعنوان                       

يک نقد    .  آلترناتيو ارائه می دهند         
اصلی اين چپ به دولت يونان،                   
انتصابی بودن نخست وزير آنست؛         
گويی زمانی که نخست وزير                       
منتخب بر کرسی قدرت تکيه داده            

. بود، شرايط مردم از اين بهتر بود          
يا زمانی که برلوسکونی نخست                
وزير منتخب در ايتاليا حکم می                  
راند، وضعيت اقتصادی، اجتماعی        

. و سياسی مردم چنگی بدل می زد           
اين چپ از نقد راديکال به سيستم               

تحت نام    .  دموکراسی عاجز است      
رئال دموکراسی، دموکراسی                     
واقعی، دموکراسی مستقيم مشغول         
توهم پراکنی و منحرف کردن                     

برخی نقد  .  مبارزات توده مردم است   
شان به سيستم، ناسيوناليستی و از            

سياست .  زاويه استقالل ملی است     
يورو و اتحاديه اروپا را نقد می             
کنند، نه بعنوان يک نظام سرمايه        
دارانه، بلکه از زاويه دخالت در          
کشور مستقل يونان و خدشه                    
 .آوردن به استقالل ملی اين کشور

 
بايد بهمراه افشای بی امان                         
سرمايه داری بمثابه مسبب اصلی      
فقر و فالکت و بيحقوقی مردم،              
اين چپ غيرکارگری و                              

. بورژوايی را نيز افشاء نمود                
حاکميت توهمات و آراء چپ                  
غيرکارگری مبارزه توده های              
مردم را به بيراهه می کشد؛                     
موجبات حاکم شدن استيصال و            

. دلسردی بر مردم می گردد                    
بحران اقتصادی دو پاسخ بيشتر           

يک، پاسخ بورژوايی که         .  ندارد
بمعنای قربانی شدن ميليون ها               

بايد يک نسل از            .  انسان است   
کارگران و زحمتکشان قربانی             
شوند تا سرمايه داری بتواند از              
بحران بدرآيد و دوباره روی                   

دو، .  پاهای رنجورش قرار گيرد      
پاسخ کارگری که بمعنای متشکل        
شدن کارگران و توده مردم در               
تشکالت مستقل خود و زير پرچم        

. کمونيستی کارگری است                       
سازماندهی يک انقالب کارگری        
بمنظور سرنگونی سرمايه داری        
و استقرار سوسياليسم بر ويرانه           

شق سومی نمی تواند در      .  های آن 
يا راست بورژوايی يا     .  ميان باشد 

کمونيسم کارگری قادر به حل اين       
  .شرايط هستند

 
هم اکنون حرکات وسيعی برای            
همبستگی با مردم يونان در                      

. سراسر اروپا شکل گرفته است          
اتحاديه های کارگری، احزاب              
چپ مرکز و چپ به اين کمپين               

کمونيسم کارگری نيز    .  پيوسته اند 
بايد در اين کمپين همبستگی                     
فعاالنه شرکت داشته باشد و                    
بکوشد که توهمات چپ                              
بورژوايی را زدوده و پاسخ                    
کمونيستی کارگری را هر چه                

 .بيشتر اشاعه دهد
 

*** 
 



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

 

 پالتفرم ما عليه جنگ تروريستها
 

 رئوس سياست حزب در خارج کشور
  

هدف ما تاثير گذاری بر افکار عمومی و به ميدان آوردن توده های مردم آزاديخواه در کشورهای غربی به مقابله با جنگ و کشمکش هر دو                              :اهداف
 .  قطب تروريستی جهان معاصر است

 
نه   ،نه به حمله نظامی   "  ،"مرگ بر جمهوری اسالمی     ،اسرائيل  -نه به ميليتاريسم آمريکا      "  ،"مرگ بر جنگ تروريستها   ":  شعارهای استراتژيک ما  

زنده باد  "  ،"نه به سالحهای کشتار دسته جمعی در سراسر جهان          "  ،"نه به تروريسم اسالمی      ،اسرائيل  -نه به ميلتاريسم آمريکا        ،به تحريم اقتصادی  
 !"رفاه ،برابری ،آزادی

 
Down with the war of terrorists! 

NO to US-Israeli militarism, Down with the Islamic Regime! 
No to military attacks, No to economic sanctions, No to Islamic terrorism! 

No to atomic weapons  and weapons of mass destruction, world over! 
Long live Freedom, Equality, Prosperity! 

 
 ،ما خواهان در هم شکستن ميليتاريسم آمريکا       .  ما عليه اين جنگ تروريستی و ضد انسانی هستيم         .  سياست ما در خارج کشور دارای ارکان زير است         

حمله نظامی را اقدامی عليه زندگی مردم          ،ما هر گونه تحريم اقتصادی    .  ما برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی تالش ميکنيم        .  اسرائيل و ناتو هستيم   
. ما خواهان برچيدن تمام سالحهای کشتار دسته جمعی و عدم دستيابی هر نيرويی به سالح کشتار دسته جمعی هستيم                      .  و سالحی کشنده قلمداد ميکنيم     

تروريستها دعوت نميکنيم برای سرنگونی تروريسم اسالمی و در هم شکستن قدر قدرتی و ميليتاريسم تروريسم دولتی تالش                      "  صلح"ما مردم را به      
  .ما برای آزادی و برابری و رفاه تالش ميکنيم. سياست ما حفظ وضع موجود نيست. ميکنيم

 
ما هر گونه حضور جريانات اسالميستی و يا تخفيف به جريانات اسالمی              .  ما در جنبش ضد جنگ فعاالنه و بطور انتقادی شرکت ميکنيم              :سبک کار 

ما در عين حال تالش ميکنيم که به ائتالفهای سياسی پيرامون خط استراتژيک خود شکل دهيم و آلترناتيوی راديکال را در   . را قويا نقد و افشاء ميکنيم
ما در هر شهر و کشوری بايد بتوانيم به ائتالفی گسترده با جريانات راديکال پيرامون شعارهای استراتژيک                        .  مقابله با جنگ تروريستها شکل دهيم       

  .خود دست پيدا کنيم
 

  .ما در جنبش ضد جنگ با شعارهای استراتژيک حزب خود و همچنين شعارهای ويژه اين شرايط شرکت ميکنيم :ماتريال تبليغی
 

ما با اعتماد به نفس به جامعه جهانی اعالم ميکنيم که ما صدای کارگر و کمونيسم و آزاديخواهی و برابری طلبی در                                :ويژگی سياست  تبليغاتی ما     
 ١در صد عليه اقليت استثمارگر         ٩٩ما بخشی از اردوی بشريت متمدن و         .  ما فرياد مردم منزجر از جنگ و تروريسم در ايران هستيم            .  ايران هستيم 

  .درصد در ايران هستيم
 

  : مقابله با سياستهای ناسيوناليستی
 .افشاء و ايزوله می کنيم ،ما بطور همه جانبه کليه نيروهای دست راستی پرو غربی که مدافع حمله نظامی و تحريم اقتصادی هستند

 
  .ما بطور فعالی سياستهای دفاع طلبی ناسيوناليستی از رژيم اسالمی را عميقا و بطور همه جانبه نقد ميکنيم

 
سی و چند ساله رژيم اسالمی عليه توده         "  حمله نظامی "و  "  تحريم"نقد ما به سياست تحريم اقتصادی و حمله نظامی در عين حال و در خود نقدی به                     

کرده "  حمله نظامی "کرده و به آنها     "  تحريم"از نقطه کارگر و آزاديخواهی رژيم اسالمی سی و سه سال است که مردم را          . های مردم زحمتکش است
ما نشان ميدهيم که اين اقدامات تالشهای عليه توده          .  ما تحريم اقتصادی آمريکا و اروپا و حمله نظامی را از اين زاويه مورد انتقاد قرار ميدهيم                  .  است

 .اقدامی از يک جنس است ،های مردم کارگر و زحمتکش و عليرغم تخاصمشان
 

*** 

٢۴٢شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

خطر جنگ دو اردوی تروريستی                
آمريکا و رژيم جمهوری اسالمی بر          
باالی سر بشريت متمدن قرار گرفته          

اين يک جنگ ارتجاعی و ضد        .  است
قربانيان اين جنگ         .  انسانی است    

مردم عادی در ايران و منطقه و                    
بار ديگر ميخواهند        .  جهان هستند   

يک کشور را به تمامی با بمب                        
بار ديگر بشريت بايد شاهد         .  بکوبند

گسترش سرسام آور عمليات                          
. تروريستی و انتحاری اسالمی باشد       

فجايع اين جنگ بمراتب از جنگ و             
کشتار در افغانستان و عراق و                       

 .فلسطين گسترده تر خواهد بود
     

توجيهات جنگ  طلبى هيات حاکمه             
جنگ عليه     "آمريکا را مبنى بر                 

مقابله با سالح کشتار    "و  "  تروريسم
هر دو طرف     .  نبايد پذيرفت  "  جمعى

جنگ خود نيروهای تروريستی                    
هستند و کارنامه خونينی در جنايت           

هر دو طرف        .  عليه بشريت دارند       
جنگ در کشتار جمعى مردم عادی              

اين جنگ      .  تاريخ سياهی دارند           
احتمالى از هر دو سو، برسر قدرت            
سياسی و حوزه نفوذ سياسی و                     

. اقتصادى در منطقه و جهان است              
آمريکا ميخواهد شکست در عراق را      

. با حمله به ايران جبران کند                            
جمهوری اسالمی براى بقای                          
حکومت ارتجاعی خود در ايران و              
تثبيت موقعيت منطقه اى اش به                    

هر دو طرف،     .  استقبال جنگ ميرود    
جنگ را حلقه ای در حفظ و گسترش         

 .موقعيت سياسی خود ميدانند
     

. بايد مانع شروع اين جنگ شد                     
بخاطر توحش و کشتاری که به                     

بخاطر ارعاب و        .  نمايش ميگذارد   
قلدری ای که بر زندگی مردم تحميل           

بخاطر عقبگرد فرهنگی و           .  ميکند
سياسی و تعصب و جهالت مذهبی ای       

اين .  که بر بشريت تحميل ميکند               
 .جنگ تروريستی  بايد متوقف شود

     
اما توقف جنگ نميتواند تنها دستور         
کار مردمی باشد که نميخواهند جهان       
در زير سلطه ماشين کشتار                              
ميليتاريسم آمريکا و ماشين                            
تروريستی رژيم اسالمی قرار داشته        

 

 خطاب به نيروها و مردم آزاديخواه جهان

 از مبارزات مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی
 !و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمايت کنيد

يک رکن مهم و تعيين               .  باشند
کننده جنبش مقاومت مردمی                  
برای مقابله با اين وضعيت بايد             
دفاع از مبارزات مردم برای                    
سرنگونی رژيم اسالمی در ايران       
و برقراری آزادی و برابری و                

ايران افغانستان        .  رفاه باشد       
امروز .  ايران عراق نيست  .  نيست

در ايران مبارزه ای گسترده و                
همه جانبه عليه رژيم اسالمی در         

کارگر معترض       .  جريان است      
جوان .  زن معترض است      .  است

دانشجو معترض    .  معترض است   
اين مردم حکم به                       .  است

. سرنگونی رژيم اسالمی داده اند       
دفاع از   .  عليه آن بپا خاسته اند         

مبارزات مردم ايران برای                        
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی          
يک حلقه اساسی پيشروی                       
بشريت متمدن براى پايان دادن به      

سرنگونی انقالبی  .  تروريسم است 
رژيم اسالمی سيمای خاورميانه          

مردم .  را دگرگون خواهد کرد             
جهان را از شر يک قطب                            

. تروريستی خالص خواهد کرد            
اين پيروزی ممکن و قابل حصول       

بعالوه مردمی که رژيم             .  است
اسالمی را بزير ميکشند، نيرويی       
عظيم در مبارزه برای آزادی و              
برابری و رفاه در سطح جهان                

 .اند
     

ما خود را در کنار شما و نيرويی          
در مقابله با ميليتاريسم آمريکا و         
تهديداتی ميدانيم که زندگی مردم         
در کشورهای اروپايی و                             
آمريکايی را مورد تعرض قرار            

ما خود را در کنار             .  داده است   
اعتراض کارگر در مقابله با                     
تعرض سرمايه و تالش براى                 
زندگى ايمن تر و انسانى تر                      

ما در کنار شما برای              .  ميدانيم
آزادی و برابری و رفاه و                           

 .انسانيت و تمدن مبارزه ميکنيم
     

ما صدای آزادی و برابری و تمدن  
. و رفاه همگان در ايران هستيم           

ما اعالم ميکنيم که رژيم                             
جمهوری اسالمی نماينده و دولت      

رژيم .  منتخب مردم ايران نيست        
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سرکوب و کشتار و خفقان و زن                         
ستيزی و آپارتايد جنسی و فقر و                       

مار است      مسئول کشتار   .  فالکت و است
بيش از صد هزار تن از شريفترين                   

رژيم .  انسانهای نسلی از جامعه است        
اين .  چوبه های دار و سنگسار است           

رژيم را بايد از تمامی مراجع بين                       
سفارتخانه ها و       .  المللی اخراج کرد      

مراکز سياسی اين رژيم در اروپا و                  
آمريکا مراکز تروريستی و توطئه عليه      

. مردم آزاديخواه و اپوزيسيون است             
 !بايد برچيده شوند

     
ما خواهان لغو تحريم های اقتصادی              

ما در عين حال که قاطعانه                .  هستيم
برای سرنگونی رژيم اسالمی مبارزه           
ميکنيم در عين حال خواهان لغو هر               
گونه تعرض به زندگی و معيشت مردم          

تحريم اقتصادی خود يک سالح     .  هستيم
قربانيانش .  کشتار دسته جمعی است         

 .بايد فورا لغو شود. مردم عادی هستند
     

ما خود را به خلع سالح اتمی همگانی            
ما برای     .  در جهان متعهد ميدانيم             

نابودی تمامی سالحهای کشتار دسته           
ما اعالم ميکنيم    .  جمعی مبارزه ميکنيم   

که هدف دولت آمريکا نه جلوگيری از           
خطر گسترش سالح اتمی بلکه حفظ               
کنترل انحصاری بر اين سالح کشتار             

آمريکا تنها کشوری   .  دسته جمعی است  
است که اين سالح مخرب را عليه مردم    

تمامی سالحهای     .  بکار گرفته است        
جمهوری .  اتمی بايد برچيده شوند              

اسالمی نبايد به سالح اتمی مجهز                    
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی       .  شود

تنها ضامن جلوگيری از تسليح اتمی              
 .اين رژيم ضد انسانی است

     
ما برای رفع خطر جنگ مبارزه                         

ما برای شکست سياستهای          .  ميکنيم
ميليتاريستی آمريکا در جهان مبارزه           

ما از شما ميخواهيم که اجازه         .  ميکنيم
ندهيد هيچ نيرويی در مبارزه خود عليه       
جنگ به رژيم اسالمی و مدافعين                      

. رنگارنگش کوچکترين تخفيفی بدهد        
اجازه ندهيد که نيروهای رنگارنگ                
اسالمی جايی در مبارزات مردمی عليه       

جاى جنگ طلبان     .  جنگ داشته باشند    
. در صف مبارزه عليه جنگ نيست                 

همسويی با يكی از دو طرف نبايد جايی        

در سياست جنبش مردمی عليه جنگ      
اين نيروها خود يک        .   داشته باشد  

عامل جنگ و نابودی و کشتار و                  
سران اين       .  ترور مردم هستند            

دستجات تروريستی و ميليتاريستی         
بايد به جرم جنايت و تروريسم عليه          

ما خواهان     .  مردم محاکمه شوند         
محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم         

 .جنايت عليه مردم در ايران هستيم
     

ما از شما ميخواهيم که نيروی فعالی        
در مبارزه با تمامی جرياناتى باشيد           
که ميکوشند بر مبنای بمباران و                 
کشتار مردم در ايران، يک حکومت         
ارتجاعی ديگر را از باالی سر مردم         
بر جامعه حقنه کنند و يا زمينه ساز           
شکل دادن وضعيتی مانند عراق و             

ما .  يوگسالوی و افغانستان شوند          
آمريکا را     "  رژيم چنج    "سياست     

سياستی ارتجاعی و ضد مردمی                  
   .ميدانيم

     
ما اعالم ميکنيم که مبارزات مردم              
برای سرنگونی رژيم اسالمی يک            
نيروی اساسی و تعيين کننده در                  
پايان دادن به خطر جنگ در منطقه            
و پايان دادن به عمر رژيم اسالمی             

 .است
     

ما اعالم ميکنيم که مردم ايران از               
از جنگ    .  تحريم اقتصادی بيزارند      

. از رژيم اسالمی بيزارند          .  بيزارند
جنگ را عاملی در طوالنی تر کردن          

. عمر اين رژيم ضد انسانی ميدانند            
اين مردم امروز در مبارزه شان به            

 .کمک شما نيازمندند
     

ما تمامی مردم آزاديخواه، برابری            
طلب، سکوالريست و انساندوست را      
به دفاع قاطعانه از مبارزات مردم               
ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم          
اسالمی و استقرار آزادی و برابری          

 !و رفاه فرا ميخوانيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶آذر  ٦ – ٢٠٠٧نوامبر  ٢٧

 
مصوب جلسه کميته مرکزى به    *

 ٢٦اتفاق آرا حاضرين در تاريخ 
 .نوامبر
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با تشديد تخاصمات دو                :مقدمه
 ،قطب تروريستی جهان معاصر         

تروريسم دولتی و تروريسم                     
ما شاهد تالشهای دول              ،اسالمی

غربی و برخی جريانات راست و        
ارتجاعی و قوم پرست برای شکل       
دهی به آلترناتيو حکومتی در                  

. فردای رژيم اسالمی هستيم                    
اوالف مرکز     کنفرانس مخفيانه          

پالمه در استکهلم و کنفرانسهای            
مشابه در آلمان و آمريکا گوشه              

. هايی از اين پروژه ارتجاعی اند         
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در        
چند شماره تالش ميکند اهداف اين      
 .  پروژه را مورد بررسی قرار دهد

 
مدافعين اين          :يک دنيای بهتر         

پروژه مدعی اند که اين اقدام حلقه        
ای در گذر از حکومت اسالمی              

ميگويند مردم برای                 .  است
" رهبری"سرنگونی رژيم نيازمند    

ميگويند در صورت عدم              .  اند
در "  آلترناتيو حکومتی    "وجود     

تحوالت آتی و جنگ احتمالی                  
جامعه ميتواند به بخشهای                          

ارزيابی .  شود"  تجزيه"متخاصم   
 شما چيست؟ 

 
همه اين استدالالت        :علی جوادی  

و استدالالت بسيار ديگری که در         
 ،دفاع از اين پروژه بيان ميشود             

عمال توجيهی کودنانه برای شکل        
ساختگی و  "  رهبری"دادن به يک    

دست ساز توسط دول غربی در             
پس تحوالت حاضر و آتی در                  

اين تالشها با به            .  جامعه است   
پرواز درآمدن خطر جنگی                       

. خانمان برانداز تشديد شده است          
اجازه دهيد قبل از پرداختن به اين         
توجيهات به واقعيت مهمتری که           
در جريان است اشاره کنيم و                    
سپس در پرتو اين واقعيات به                  
بررسی توجيهات عوامفريبانه              
مدافعان اين پروژه ارتجاعی                   

 . بپردازيم

 

 در افشای تالشهای دول غربی و اپوزيسيون راست
 تراشی" رهبر"و " آلترناتيو"برای 

 

 ميزگرد هيات داير حزب

واقعيت اين است که جدال                 
ميان دو اردوی تروريستی به          
مرحله حساس و تعيين کننده             

خطر حمله    .  ای رسيده است       
نظامی و جنگ بر باالی سر             
جامعه ايران و مردم منطقه به         

اين خطر  .  پرواز در آمده است    
. اکنون بيش از هر زمان است        

از طرف ديگر هرگونه حمله           
نظامی اسرائيل و يا آمريکا در        
حقيقت چاشنی يک جنگ تمام         

. عيار و خانمانسوز خواهد بود      
تصور اينکه حمله نظامی در           

جنگ در ايران و          ،کليت خود  
يک      ،منطقه را دامن نزند              

عوامفريبی آشکار و زمخت             
اساسا بخشی از تبليغات      .  است

دستگاه تبليغاتی دولت اسرائيل       
و جريانات مشابه در توجيه              

. اقدام نظامی از اين جنس است      
حتی بسياری از خود                              
استراتژيستهای نظامی در                
غرب هم معتقدند که محتمل              
ترين شق در صورت حمله               

شکل گيری يک جنگ       ،نظامی
چرا که      .  تمام عيار است           

هرگونه حمله نظامی به                       
تاسيسات هسته ای رژيم                      
اسالمی مستلزم حمله به                       
تاسيسات و پدافند هوايی و                  
امکانات و قابليت مقابله در               

اين .  شکل تعيين کننده است           
اقدامات بدون ترديد مقدمه ای          
خونين بر يک جنگ تمام عيار        

از هم اکنون ما          .  خواهد بود   
شاهديم که چگونه سران رژيم        
آدمکشان اسالمی تهديد ميکنند       
که در صورت حمله نظامی              
تنگه هرمز را به آتش خواهند          

چگونه مراکز نفتی                  ،کشيد
کشوری مجاور و جنوبی خليج       
را در منطقه مورد هدف                      
حمالت نظامی خود قرار                    

و چگونه لشگر           ،خواهند داد   
تروريسم خود را به هر سو و           
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. هر گوشه ای روانه خواهند کرد              
اين اقدامات خود سرآغاز يک                     
سلسله اقدامات نظامی گسترده                    
خواهد شد که در فازهای بعدی                   
ميتواند منجر به لشکرکشی زمينی و      
حتی اشغال بخشهايی از سواحل                
شمالی خليج بمنظور خنثی کردن              
قابليت رژيم اسالمی در کنترل تنگه       

 . هرمز گردد
 

برخی از مدافعان حمله نظامی                    
ميکوشند اين اقدامات را در يک                
مجموعه حمالت هوايی محدود و             

در اين    .  کنترل شده تعريف کنند          
سناريو از قرار بايد پذيرفت که                   
رژيم اسالمی واکنشی در قبال                    
حمالت نظامی از خود نشان نخواهد      
داد و يا اينکه واکنشی محدود و                   

. کنترل شده از خود بروز خواهد داد      
هر چند که تمام شواهد و تاريخ                    
خونين و سياه رژيم اسالمی برعليه         

اما .  چنين سناريويی گواهی ميدهد        
حتی برای سرگرمی هم که شده بايد        

اگر رژيم     .  به اين شق پرداخت            
اسالمی واکنشی محدود در قبال                 
حمله به تاسيسات هسته ای و نظامی       
اساسی خود نشان دهد عمال نه تنها           
قدرتش به شدت تحليل خواهد رفت          
بلکه عمال شکست را در جنگ                   

چنين واقعيتی عمال به    .  پذيرفته است 
معنای پذيرش سناريوی سرنگونی         
خود در پس حمله نظامی و رو در             
رويی با اردوی تروريسم دولتی                

اين سناريو با توجه به تاريخ         .  است
رژيم اسالمی بيشتر از هر چيز يک        

 . غير ممکن است
 

بعضا اشاره ميشود که حمالت                    
هوايی اسرائيل و آمريکا عمال                    
قابليت هرگونه عمليات تالفی                      
جويانه رژيم اسالمی را از بين                   

تحقق چنين سناريويی      .  خواهد برد  
مستلزم بمبارانهای گسترده و                      
وسيعی است که در تاريخ معاصر            
جنگهای منطقه ای بيسابقه خواهد            

اما رسيدن به چنين نقطه ای        .  بود
خود مستلزم درگيری و شعله ور         

. کردن يک جنگ تمام عيار است       
نتيجتا بايد گفت که سناريوی                    
جنگ محدود و کنترل شده يک              
سناريويی عوامفريبانه بيش                    

 .  نيست
 

تنها "  حمالت نظامی محدود    "اما   
. سناريوی مورد بررسی نيست           
 –بخشهايی از محافل سياسی                  

استراتژيک در آمريکا و اسرائيل       
بر اين باورند که هدف حمالت              
نظامی نه تنها بايد نابودی مراکز         
هسته ای بلکه بايد موجوديت خود       

اين سناريو    .  رژيم اسالمی باشد      
هر چند که به واقعيت اهداف                   
نظامی از حمله نظامی و جنگ             
نزديک تر است به همان اندازه             
هم تحقق اش دور از دسترس و              

فاکتورهای مهمی  .  پيچيده تر است  
چه در سطح جهانی و استراتژيک    
و چه به لحاظ تاکتيکی و                             
لجستيکی موانع جدی تحقق چنين        

 .  پروسه ای هستند
 

اما پرداختن به سناريوهای محتمل     
نظامی بدون پرداختن به فجايع و         
تالفات انسانی که چنين تقابلی                

يک   ،ميتواند به دنبال داشته باشد       
ارزيابی ناقص و نديدن جنبه                   

واقعيت .  اصلی اين فاجعه است         
اين است که هرگونه حمله نظامی        
و جنگی زمينه ساز يک فاجعه              
عظيم انسانی در ايران و                            
خاورميانه و گوشه هايی از جهان       

قربانيان جنگ اين دو     .  خواهد بود 
قطب تروريستی توده های مردم          
بيزار از رژيم اسالمی و                            
ميليتاريسم و قدر قدرتی تروريسم       

خيل عظيمی از توده           ،دولتی اند  
۶صفحه های مردم که     



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

زندگی و مقدراتشان توسط اوباش       
اسالمی و نظامی عمال به گروگان       

 .گرفته شده است
  

اجازه دهيد بعد از اين حاشيه رفتن       
. طوالنی به سئوالتان برگردم                 

تالش جريانات دست راستی و               
اعم از      ،ارتجاعی در اپوزيسيون    

قوم    ،ناسيوناليستهای محافظه کار    
پرستان و يا شاخه هايی از                         

اسالمی در اين        –جريانات ملی      
اينها .  راستا معنی ميدهند                  

بازيگران و نيروهای چنين پروژه      
در ذهن عليلشان         ،خونينی هستند  

قرار است در پس چنين فاجعه ای         
از قرار      ،به قدرت نزديک شوند      

به همان اندازه که خطر جنگ بر          
بر   ،فراز جامعه گسترش می يابد       

تالشهای اين جماعت و پروژه                
 . ارتجاعی شان افزوده ميشود

 
سرنگونی رژيم اسالمی مستلزم           

در جنبش   "  رهبری"شکل گيری     
اما حمالت       .  سرنگونی است      

نظامی و جنگ تروريستی پروژه        
ای برای نابودی جامعه و به آتش          

. کشيدن زندگی و مدنيت است                
تالشی برای نابودی صدها هزار         

اقدامی در     .  انسان بيگناه است        
ادامه کشتارها و جنايت چندين                

 .ساله رژيم اسالمی است
    

اين تالشها بخشی از پروسه                      
جايگزينی يک استبداد خونين                 
مذهبی با شکل ديگری از استبداد         

نيروهای اين     .  و ارتجاع است        
سناريو يا خود شريک جنايت                  

يا مدافع      ،رژيم اسالمی بوده اند        
. سيستمی جنايتکار و استبدادی اند      

نه ذره ای از وعده و وعيدهای                
دول غربی مبنی بر دلسوزی                   
برای مردم قابل قبول است و نه              
ذره ای از وعده های اين                             

 .اپوزيسيون و جماعت ارتجاعی
  

اين پروژه ها را بايد افشاء و                     

 

در افشای تالشهای دول غربی و 
 اپوزيسيون راست

 ...  تراشی" رهبر"و " آلترناتيو"برای 

اين اقدامات از        .  ايزوله کرد   
نوع همان اقداماتی است که               

و "  رهبر مردم    "خمينی را         
ما نتايج   .  کرد"  رهبر انقالب  "

خونين اين پروژه ها را ديده              
با ماتريال ناسيوناليسم و          .  ايم

قوم پرستی و اسالم تنها ميتوان       
يک حکومت دست ساز                       
استبدادی و ارتجاعی را شکل         

. شق ديگری ممکن نيست      .  داد
ما اين موانع راه تحقق آزادی و       
برابری و رفاه مردم را به                   

 .کناری خواهيم زد
 

اين جريانات    :يک دنيای بهتر   
در برخی از فراخوانهايشان             
خواهان آنند که همه جريانات          
اعم از راست و چپ در نهادی        

و "  کنگره ايرانيان      "مانند       
تشکالت مشابه گرد آيند و نطفه  
های حکومت فردا را پايه                   

ميگويند جامعه     .  ريزی کنند    
برای عبور از حکومت                       

" رهبری"اسالمی نيازمند                
است و اين وظيفه حياتی                      

مبانی نقد شما   .  اپوزيسيون است 
نيروهای "  اتحاد"به پروژه          

 متفاوت اپوزيسيون چيست؟ 
 

روشن است که           :آذر ماجدی   
برای رهايی از رژيم جنايتکار      
اسالمی، مردم نياز به رهبری        

اما سوال اينجاست که         .  دارند
چه رهبری؟ اپوزيسيون رژيم        
اسالمی يک جريان هموژن با         
خاستگاه ها و ايدئولوژی های         

اين .  يکسان يا مشابه نيست            
قانون عمومی در هر جامعه             
ای است که جريانات و احزاب       
سياسی، که در ايران بخاطر             
اختناق و ديکتاتوری، ما آنها            
را اپوزيسيون می ناميم، جنبش      
های اجتماعی درون جامعه را       

در جامعه   .  نمايندگی می کنند     
ايران سه جنبش اصلی                          

جنبش :  اجتماعی وجود دارد       

٢۴٢شماره   
ملی اسالمی، ناسيوناليسم پرو غرب      

جريانات .  و کمونيسم کارگری            
سياسی مختلف با تفاوت های کم يا            
فاحش اين جنبش ها را نمايندگی می        

افق و آرمان اين جنبش ها                .  کنند
 . متمايز است

 
لذا اين جريانات و احزاب مختلف             
همگی نه می خواهند و نه می توانند        
گرد آيند و زير چتری با اسم                          

يا هر اسم دهان          »کنگره ايرانيان  «
پرکن ديگر با يکديگر وحدت و                  

در ميان اپوزيسيون       .  ائتالف کنند   
ايران برخی جريانات متعلق به                  
جنبش ملی اسالمی هستند که ما آنها        

اين لفظی   .  را پرو رژيم خوانده ايم       
در خود متناقض است؛ اما به                        
بهترين شکلی ماهيت اين طيف را            

اينها جرياناتی هستند   .  نشان می دهد  
که خود داوطلبانه به اپوزيسيون                
نپيوسته اند؛ رژيم اسالمی طی جدال      
های خونين برای حفظ قدرت، در             
پروسه پاکسازی خود، اينها را به              

. درون اپوزيسيون پرتاب کرده است    
کمااينکه ظرف دو دهه اخير بارها          
شاهد بوده ايم که برخی از اينها با              
لگد رژيم اسالمی به نفی رژيم                    
اسالمی رسيده اند اما با اولين                       
چشمک يکی از جناحهای رژيم                 
عاشقانه و جان بر کف به هوادرای          

دو جريان     .  از آن پرداخته اند              
شناخته شده در ميان اين طيف                     

 . حزب توده و سازمان اکثريت اند
 

برخی ديگر عناصر اصلی رژيم              
هستند که از بنيان گذاران اصلی                
جمهورى اسالمی اند؛ در بيش از             
يک دهه جنايات رژيم مستقيما دست      
داشته اند؛ و در پی اوجگيری جدال         
جناحها به بيرون پرتاب شده اند،               
امثال سازگارا، گنجی، مخملباف،           
جاليی پور و حتی ميرحسين                        

در ميان ملی       .  موسوی و کروبی      
اسالمی ها جريانات ديگری هم                  
هستند که در مراحلی از تاريخ اين           
رژيم مشروط و غيرمشروط از آن          
دفاع کرده اند، آنرا ضد امپرياليست        
ناميده اند ولی اکنون ديگر خواهان          

اما مساله     .  سرنگونی آن هستند         
اينجاست که افق و ارزشهای سياسی      
و ايدئولوژيک اين جريانات با                    
جرياناتی که در باال برشمرديم                   

 .شباهت های بسيار دارد
 

جنبش ديگر، جنبش ناسيوناليسم          
پرو غرب است که خواهان احيای      

. رژيم سابق با تاج يا بی تاج است        
آنها خواهان ايجاد يک نظام                     
سرمايه داری ای اند که در                       
سرمايه داری جهانی ادغام شود،        
از صندوق بی المللی پول و بانک       
جهانی دستور و نسخه بگيرد و از       
گرده کارگر ايرانی سودهای کالن     

اينها نيز اگر از نظر              .  درآورد
برخی ارزشهای اجتماعی يا                  
ايدئولوژيک با ملی اسالمی ها              
تفاوت دارند، اما مانند آنها جامعه        
ای می خواهند که کارگر در آن             

الجرم .  ارزان و خاموش باشد           
اختناق و سرکوب، ديکتاتوری و        
فقر و تبعيض از بنيان های                       
نظامی است که هر دوی اين دو             

 .جنبش خواهان اند
 

جنبش کمونيسم کارگری که حزب     
اتحاد کمونيسم کارگری به آن                 
متعلق است، جنبشی وسيع درون        

کارگرانی که   .  جامعه ايران است    
خواهان سرنگونی سرمايه داری        
و برقراری سوسياليسم اند،                     
مردمی که آزادی و برابری می            

. خواهند، به اين جنبش متعلق اند         
اينها در عمل اکثريت جامعه را             
می سازند، هر چند که در يک                
سازمان و حزب متشکل نشده اند،       
هر چند که ممکن است از نظر               
سياسی يا اجتماعی اختالف                     
نظرهايی داشته باشند، اما دارای         

 .افق و آرمان مشترکی هستند
 

حال چگونه می توان تصور کرد         
که اين جريانات که به کليت آن               
اپوزيسيون گفته می شود با هم               

دور يک ميز    
٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

بنشينند و زير يک چتر سياسی يا          
در يک ظرف تشکيالتی با هم                 
مبارزه کنند و يک رهبری                        
مشترک برای جامعه تشکيل دهند؟     
اين يک توهم بزرگ و ريای                    

اينها تبليغاتی  .  بزرگتر بيش نيست   
رياکارانه برای کاله گذاشتن سر           

اين ظرف دارد عمال      .  مردم است 
اپوزيسيون پرو رژيم و بعضا                 
جريانات ناسيوناليست پرو غرب        
را در خود جا می دهد و بنام                      
ائتالف اپوزيسيون به مردم حقنه          

شاهکار آخرشان را نيز       .  می کند  
کنفرانس اتحاد برای             «:  ديديم

اين نام خوش آهنگ     .  »دموکراسی
و مدرن هيچ نيست جزء يک کاله         
بزرگ که قرار است سر مردم               
ايران بگذارند؛ يک توطئه در                 
روز روشن برای رهبر سازی               

اين کنفرانس    .  برای مردم ايران      
مدل قرن بيست و يکمی کنفرانس         

. است      ١٩٧٨گوادولوپ سال            
تروريسم دولتی با يک کلمه                      
دموکراسی هر نيروی مرتجع و            
جنايتکار و کثيفی را بسته بندی              

. می کند و به جان مردم می اندازد       
ليبی يک نمونه برجسته اخير                  

برای سوريه هم همين آش        .  آنست
را پخته اند؛ حاال دارند برای                    
ايران همين دسيسه را سازمان می       

 .دهند
 

البته کار تروريسم دولتی به                      
سرکردگی آمريکا در مورد ايران       

. بسيار سخت تر و پيچيده تر است        
زيرا جامعه ايران بخاطر يک                
انقالب شکست خورده خونينی که       
پشت سر دارد، بخاطر رشد                      
کمونيسم کارگری در آن، رشد               

سياسی، از    -جنبش های اجتماعی    
نظر سياسی بسيار قطب بندی شده       
تر است و نمی توان به همين                     

يک آش    ١٣۵٧سادگی، مانند سال    
را به آن     »همه با هم «شله غلمکار 

جامعه ايران از نظر              .  خوراند
وجود يک   .  سياسی پخته تر است      

 

در افشای تالشهای دول غربی و 
 اپوزيسيون راست

 ...  تراشی" رهبر"و " آلترناتيو"برای 

چپ انقالبی و کمونيست قوی          
درون اپوزيسيون کار تروريسم    
دولتی و اعوان و انصار                      

آنرا بسيار مشکل               »وطنی«
باز نمونه طرح        .  کرده است   

مرکز اوالف پالمه، شاهدی              
فکر کردند   .  است بر اين گفته      

که اگر به يک جای پرت و                 
مخفی بروند، از دست                           
کمونيست ها در امان خواهند           

به .  اما فکر کرده بودند        .  بود
يمن نيروهای انقالبی چپ و             
کمونيست اين توطئه شان افشاء     
شد و بجای رهبر تراشی                     

 .افتضاح سياسی باال آورد
 

کمونيست ها بايد با تمام قوا در        
مقابل چنين طرح های توطئه           
آميزی بايستند، آنرا افشاء و              

ما نبايد اجازه        .  محکوم کنند   
دهيم که بار ديگر يک شکست         
خونين به مردم ايران تحميل             

مردم ايران به رهبر              .  شود
تراشی و آلترناتيو سازی نياز          

مردم بايد در تشکالت       .  ندارند
بايد .  توده ای خود متشکل شوند    

شوراهای کار و محالت را               
بسازند و در آنها مبارزات خود      
عليه رژيم اسالمی را سازمان        

مردم عليه رژيم اسالمی      .  دهند
مبارزه نمی کنند تا يک رژيم            
مرتجع، استثمارگر دزد و                  

. جنايتکار ديگر سر کار بيايد          
همان باليی که تروريسم دولتی      
به کمک نهادهايی چون مرکز        
اوالف پالمه و بازوی نظاميش        
ناتو بسر مردم ليبی آورد و                 
حاال دارد سر مردم سوريه می       

 .آورد
 

مردم از اين رژيم منزجرند و          
می خواهند آنرا به زير بکشند         
تا بر ويرانه های آن نظامی                
جانشين سازند که آزادی،                   
برابری و رفاه را برای همه              

مردم يک  .  تامين و تضمين کند    

٢۴٢شماره   
دنيای بهتر می خواهند؛ يک جامعه         

و اين تنها با       .  آزاد، برابر و مرفه      
سرنگونی سرمايه داری و برقراری     
جمهوری سوسياليستی امکانپذير             

جامعه ای که حزب اتحاد              .  است
کمونيسم کارگری برای برای                     

 .استقرار آن مبارزه می کند
 

کنفرانس اوالف        :يک دنيای بهتر      
پالمه در استکهلم نمونه ای از تالش        
اين نيروها برای شکل دهی به اين            

کنفرانسی مخفی با        .  آلترناتيو بود   
ترکيبی از چهره هايی از جريانات          

ملی اسالمی و                       ،قوم پرست       
چه نقدی   .  ناسيوناليست پرو غربی     

به اين پروژه داريد؟ ترکيب نيروها         
گويای چه واقعيتی است؟ چرا در              

 خفا؟ چرا تحت نام اوالف پالمه؟ 
 

ترکيب و سابقه           :سياوش دانشور   
روشها و اهداف نازل          ،اين نيروها  

فرهنگ سياسى عقب مانده و          ،شان
بيان فالکت سياسى      ،شرق زده شان   

اپوزيسيون راست و طبقه                               
بورژوازى .  بورژوازى ايران است    

ايران تاکنون جز توليدات چرخه               
مشروعه و       –معيوب مشروطه         

اسالم و ناسيوناليسم و عشيره گرى         
محصوالت بهترى ببار نياورده                 

اين اردو مستقل از اختالفاتش      .  است
ضد آزادى و ضد کمونيست است و         
براى حفظ اقتدار و حاکميت                          
بورژوازى حاضر است دست به              

سابقه شان مملو از    .  هر جنايتى بزند  
مرکز اوالف  !  است"  افتخارات"اين  

پالمه نيز از جمله نهادهاى علنى و            
مخفى متعدد دولتها و طبقه سرمايه          
دار است که منافع پايه اى طبقاتى              

اين مرکز    .  شان را دنبال ميکنند          
توهمى ندارد و ميداند چکار ميکند           
و اين کنفرانس اولين اقدام اش در              

اين مرکز چه        .  اين زمينه نيست       
همراه با طرحهاى جهانى و چه                  
راسا در شکل دادن به اپوزيسيون             

ليبى و          ،دست ساز در سوريه              
کشورهاى التينى و ايران آگاهانه             

در دوره خاتمى که همه       .  فعال است 
اين اردوى امروز جنگ طلب در             

" مدنيت اسالمى    "خلسه استقرار          
همين مرکز اوالف پالمه با                  ،بود

همين روشها و جلسات مشابه از                
دفاع ميکردند   "   اصالحات"پروژه   

و رژيمى ها و طرفدارانش را                
دعوت ميکردند تا عليه                               

مردم زحمتکش و           "  خشونت"
 . انقالبى روضه بخوانند

 
به کار اين      "  دمکراتيک"ما نقد      

اين نهادها     .  نوع نهادها نداريم        
دفتر و دستک و مراکز فکرى                
طبقه حاکم اند و البد کارشان                   

و .  تعقيب منافع همين طبقه است        
 ،براى تامين منافع اين طبقه                    

ماتريال سياسى ديگرى بجز اين          
نيروهاى دست راستى و بخشا               
آدمکش و شريک در جنايت                    

مگر اسالف اينها و     .  سراغ ندارند 
محصوالت دمکراسى موشک             
کروزى و رژيم چنجى در                        
کشورهاى ديگر از قماش ديگرى       
اند؟ همينطور نقد ما اين نيست که        
چرا نيروهاى متعدد و متفرقه                 
اپوزيسيون دست راستى و                       
بورژوائى ايران دور هم جمع                

البد نيروهاى هر جنبشى          .  شدند
تالش ميکنند متحد شوند و                         

نقد ما به    .  اهدافشان را عملى کنند    
کل اين پروژه است که با اسم                   

" حقوق بشر "و  "  دمکراسى"رمز  
مشغول بند و     "  انتخابات آزاد  "و   

بست و توطئه هاى خونين از                  
ما و   .  باالى سر مردم ايران اند          

اردوى آزاديخواه و انقالبى اين             
بند و بست را محکوم و افشا و با            

ما خود  .  آن قاطعانه مبارزه ميکنيم   
را موظف ميدانيم که کليه نقطه              
سازش هائى که حکومتيها و کل           
بورژوازى در مقابل مبارزه                   
آزاديخواهانه قرار ميدهد را درهم      

 . شکنيم
 

 ،آنها:  مسئله بسيار ساده است            
طبقه بورژوازى و جنبشها و                  

٨صفحه  ،نيروهايش  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

تالش دارند با يک تجديد آرايش             
جديد مقابل جامعه و مردمى قرار         
بگيرند که در پس سرنگونى                    
جمهورى اسالمى به يک آينده                

. آزاد و خوشبخت چشم دوخته اند         
اين کنفرانس چى ها دارند ميگويند      
حاال که رژيم اسالمى رفتنى                    

غنوشى ها و طنطاوى ها و         ،است
 ،چلبى هاى ايران زنده اند                         
! بورژوازى ميتواند آسوده بخوابد      

و ما جنبش طبقه کارگر و اردوى          
وسيع آزاديخواهى و برابرى                   

ما بعنوان حزبى از جنبش          ،طلبى
عظيم براى آزادى و برابرى و               

ما .  تالش ميکنيم نگذاريم           ،رفاه
تالش ميکنيم سرنگونى حکومت         
اسالمى به سرنگونى نظام سرمايه      
دارى گره بخورد و شکست                      
جمهورى اسالمى شکست طبقه            

 . بورژوازى ايران هم باشد
 

اين که اين جلسه در خفا برگزار            
البد طرح مسائل و                        ،ميشود

بحثهائى است که علنى بودنش                
براى اين ميهمانان و ميزبانان به           

اگر اينها عليه مردم     .  صرفه نيست 
اگر     ،مشغول بند و بست نبودند            

هيچ دليلى    ،ريگى به کفش نداشتند    
براى بستن درها بروى مردم و              

. حتى به روى ژورناليستها نبود           
چرا تحت نام اوالف پالمه؟ اوالف       
پالمه در قياس با شخصيتها و                   
سياستمداران منفور بورژوازى           
هنوز فردى خوشنام محسوب                  

هرچند اين سوسيال               .  ميشود
دمکرات خوشنام در دوره جنگ          
ايران و عراق به جمهورى                       
اسالمى اسلحه ميفروخت و                      
سياست حزب سوسيال دمکرات           
نيز هميشه دفاع از جناحى از                   
جمهورى اسالمى و گسترش                   
روابط سياسى و اقتصادى با رژيم       

امروز همين   .  اسالمى بوده است     
منافع را در شرايط ديگرى دنبال          

شايد مسئله خوشنامى پالمه    .  ميکنند
و بدنامى چنين کنفرانسها و بخشى       

 

در افشای تالشهای دول غربی و 
 اپوزيسيون راست

 ...  تراشی" رهبر"و " آلترناتيو"برای 

از مدعوين اش تصادف باشد و       
شايد تالشى آگاهانه براى                    
روتوش و تلطيف اهداف ضد          

 . انسانى اين کنفرانس
 

اما مستقل از هر مالحظه و               
حسابگرى ميزبانان و ميهمانان     

از نظر ما اين           ،اين کنفرانس  
تالشها مختصات و گوشه هاى       
يک کشمکش سياسى وسيع تر        
بين چپ و راست براى آينده              

جمهورى اسالمى   .  ايران است  
طبقه بورژوازى   .  رفتنى است  

ايران براى حفظ و بقاى وضع         
موجود بعد از جمهورى                      

. اسالمى به تحرک افتاده است       
نيروها و دستجات و محافل               
بورژوازى تالش ميکنند با                
آرايش جديدى بعنوان نگهبان          
ارتجاع و سرکوب سرمايه                
دارى مقابل جامعه قرار                      

آنها نهايتا ناچارند            .  بگيرند
براى پياده کردن طرح هايشان       
در پروسه سرنگونى جمهورى     

از روى        ،اسالمى و بعد آن          
سنگرهاى انقالبى اردوى                  
آزاديخواهى و کمونيسم                       

در همين    .  کارگرى رد شوند      
ما هم بعنوان يک                   ،پروسه

متقابال با    ،طرف جدال سياسى   
قاطعيت تالش خواهيم کرد                
آخرين مقاومت هايشان را در          
مقابل انقالب کارگرى درهم             

ما .  شکنيم و شکست شان بدهيم     
در مقابل آلترناتيو سازى دست       
راستى و تداوم حاکميت فقر و          

 ،سرکوب سرمايه دارى                     
آلترناتيو کمونيستى و کارگرى      
و حاکميت شوراها و                              

اين .  سوسياليسم را قرار ميدهيم   
 . جدال تازه آغاز شده است

 
چه مولفه          :يک دنيای بهتر        

هايی جامعه ايران و نيروهايش     
را از جامعه ليبی و يا عراق              
متمايز ميکند؟ تفاوتها کدام                 

٢۴٢شماره   
است؟ امکان اجرای چنين پروژه ای   
در ايران با سد چه موانعی برخورد         

 خواهد کرد؟ 
 

اجازه بدهيد ابتدا   :نسرين رمضانعلی
توضيح در مورد وضعيت اين                    

حمله نيروهای       .  کشورها بدهم      
ائتالفی به عراق در شرايطی اتفاق          
افتاد که تروريسم اسالمی در قلب             
آمريکا و کشورهای اروپايی                       

. عملياتهای تروريستی سازمان ميداد   
يکی از فاجعه        2001سپتامبر      11

عمليات تروريستی     .هاى بزرگ بود  
عليه مردم بی دفاع و بيخبر که                    
منجر به کشته شدن هزاران نفر در          

اين واقعه  .  کمتر از يک ساعت شد       
شرايطی را بوجود آورد که دولت            
بوش برای تحکيم و تثبيت قدر                     
قدرتی حکومت آمريکا در جهان از        

سالها تحت کلمه        .  آن استفاده کند       
رمز مبارزه با تررويسم اسالمی به         
کشورهای عراق و افغانستان حمله         
شد و با مژده دمکراسی از مردم                

  .قربانی گرفته شد
 

در اين ترديدی نيست که حکومت             
صدام و طالبان در افغانستان                        
حکومتهايی فاشيستی و ارتجاعی             

اما بدنبال حمله تروريسم             .  بودند
دولتی بسرکردگی آمريکا به اين                
کشورها و اشغال آنها، وضعيت                

عراق را به    .  مردم بمراتب بدتر شد    
نيروهای .  يک ويرانه بدل کردند          

ارتجاعی و مذهبی را تحت نام                    
اپوزيسيون جمع کردند و يک                      
حکومت ارتجاعی دست ساز خود           

وضعيت مردم    .  را سرکار آورند       
نابسامان و ناامن و شرايط بسيار               

در بخش عربی نشين      .  مختنق است 
در جريان  "  سنی و شيعه  "جنگ بين   

تقابل دو قطب تروريستی با          .  است
عملياتهای تروريستی نه تنها امنيت        
را از مردم سلب کرده بلکه مدنيت            

در .  را از جامعه سلب کرده است           
بخش کرد نشين عراق، اعتراضات        
مردم و کارگران با گلوله و سرکوب       

اگر نزد اينها      .  عريان پاسخ گرفت     
اين دموکراسی است، ما کاسه داغتر   

اين فقط نشان می    .  از آش نمی شويم   
دهد که دموکراسی درد مردم را دوا        

 . نمی کند
 

در افغانستان هم وضع از اين                  
سران قبايل و ريش       .  بهتر نيست  

سفيدان مرتجع را جمع کردند و             
حکومتی مرتجع و عقب مانده را         

نگاهی به  .  به مردم تحميل کردند     
آمار مهاجرت جوانان از                           
افغانستان نشان می دهد که چه               
جهنمی برای اين مردم ساخته شده      

 . است
 

در ليبی، تونس يا مصر مردم به           
ميدان آمدند و حکومتهای                          

. ديکتاتوری را سرنگون کردند           
اما تروريسم دولتی بسرکردگی            
آمريکا هر روزه در  تالش                       
جايگزينی مهره های قديمی با               
مهره های ديگری از همان نظام          

بهمين دليل عليرغم                 .  است
سرنگونی مبارک، بن علی و                 
قذافی، مردم هنوز اعتراضات              
خود را متوقف نکرده اند و اعالم         
می کنند که اين ديکتاتورها رفتند         
ولی وضعيت ما تغيير نکرده                  

هنوز جوانان در ميدان             .  است
نسل جوان برای      .  مبارزه هستند  

آزادی و برابری و رفاه بميدان              
آمده است و فکر نميکنم به راحتی       
ميدان را ترک کند و به خانه ها              

همين امر بيانگر اينست     .  بازگردد
که مردم نميخواهند از باالی                   
سرشان برايشان حکومت انتخاب      

 .بکنند
 

اما برگرديم به اصل سوال شما              
مردم ايران سه   .  که تفاوتها چيست  

دهه پيش برای شرايط بهتر و                 
انسانی تر، برای آزادی و عدالت         
يک مبارزه توده ای و انقالبی را          

دولت های غربی     .  سازمان دادند  
در آن مقطع نيز از ترس                             
قدرتگيری چپ و کمونيسم برای         

. مردم ايران آلترناتيو سازی کرد        
مردم ايران به ميدان آمدند و                    

٩صفحه حکومتی را        



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

اين دولتها خمينی   .  سرنگون کردند 
و اسالميست ها را به مردم حقنه            

رژيم اسالمی نيز از همان       .  کردند
روز اول دست به کشتار زد تا                 

شرايط .  قدرت خود را حفظ کند          
ايران متفاوت است، شخصا فکر          
نميکنم دول غربی موفق شوند با           
چنين کنفرانسها و سمينارهايی               
آلترناتيو حکومتی به مردم ايران          

  .تحميل کنند
 

اين اولين کنفرانس از اين نوع                
ما بارها شاهد چنين                  .  نيست

همين سال   .  کنفرانسهايی بوده ايم    
گذشته بود که نيروهای اطالعات         
جمهوری اسالمی اعالم کردند که       
بقول خودشان خواسته اند                          
اپوزيسيون خارج کشور را افشاء        

در اين کنفرانس اخير هم             .  کنند
بخشی از حکومت هار اسالمی             

اينها خود در           .  حضور دارند     
سرکوب و کشتار مردم دست                   

انقالب «داشتند؛ اينها خود در                 
در راس حکومت                    »فرهنگی

بودند؛ اينها فرمان سرکوبها را              
امضاء کردند؛ اينها تاريخی را              
پشت سر خويش دارند که روزی          
که مردم تنها يک ذره آزادی                     
انتخاب داشته باشند همه را به                  

عالوه بر   .  محاکمه خواهند کشيد     
اين جنايتکاران شکنجه گران،               
نيروهای ملی قومی ارتجاعی                
چاقوکش هم دور ميز گرد آمده اند        
تا شايد از اين کيک سهمی نصيب        

اين کنگره ها و                .  شان شود     
سمينارها بعضا جای لفت و ليس           

دستخوش .  اين مرتجعين است          
هايی که بخاطر چکمه ليسی به               
آنها تعلق می گيرد، برخی را به             
 .ثروت های رويايی رسانده است

   
ماهيت اين نيروهای باند سياهی و        
بخشا سرسپرده به نظام اسالمی            

اجازه .  برای مردم روشن است          
بنظر .  دهيد به نکته ای اشاره کنم        

من اين طرح ها نزد مردم ايران             

 

در افشای تالشهای دول غربی و 
 اپوزيسيون راست

 ...  تراشی" رهبر"و " آلترناتيو"برای 

مردم به نقش       .  خريدار ندارد   
آمريکا و دولت های غربی در        
بحکومت رساندن خمينی و               

مردم .  اسالميست ها واقفند          
مخالف تحريم های اقتصادی و       

زيرا بخوبی می     .  جنگ هستند  
دانند که قربانيان هر دوی اينها        

. آنها هستند، نه رژيم اسالمی          
لذا نقش آمريکا و دولت های             

به .  غربی برايشان روشن است    
يک .  اين دولتها توهم ندارند          
اين :  روز کارگری بمن گفت        

حکومتهای غربی بجای تحريم      
بهتر نبود آنقدر مواد خوراکی         
ارزان وارد ميکردند که مردم         
به دنبال يک قرارداد ماهها و           

آن وقت با شکم         .  سالها ندوند  
گرسنه بهتر ميشود مبارزه                

 10کرد؟ نه اينکه نونی که                 
تومان هم    200تومان بود حاال     

نميتوانی بخری و هر روز                 
 .گرونتر ميشود

 
. مردم اين واقعيتها را ميدانند           

اين تصوير که مردم نياز دارند       
غرب برايشان رهبر و پارلمان      

. بسازد، پوچ و بی پايه است             
مردم ميخواهند کل حکومت             

. هار اسالمی را زيرورو کنند        
اگر .  مردم به کم قانع نيستند           

قانع بودند بنظرم بعد از                        
 88مضحکه انتخاباتی سال              

اوضاع به سوی ديگری                      
مردم موسوی کروبی     .  ميرفت

را بهانه کردند تا به کل بنيان             
حکومت سرمايه داری حمله            

سمبلهای حکومت اسالمی   .  کنند
. و سرمايه را لگد مال کردند            

هر دو قطب تروريستی در                
تالش خاموش کردن اين                     

ترديد ندارم    .  اعتراضات بود   
مردم ايران در مقابل هر                      
حرکتی از باالی سرشان                     

همانطور که     .  خواهند ايستاد    
دهه است جمهوری      3بيش از    

اسالمی همواره در حال                      

٢۴٢شماره   
به همين خاطر است که حکومت            .  سرکوب مردم و اعتراضاتشان است         

اسالمی دچار بحران است و مدام يک بخش آن در مقابل بخش ديگر قرار                   
نه .  اصالح طلبان حکومتی از اينجا رانده از آنجا مانده شده اند             .   می گيرد 

بنابراين اينبار دست به      .  ميان مردم جايگاهی دارند، نه در ميان حکومت            
دامن آلترناتيو سازی شدند تا فردا اين حضرات که بخش اصلی عمرشان را          

مردم ايران بطور عموم و         .  با حکومت بودند بار ديگر به قدرت برسند              
 * . طبقه کارگر بطور اخص اجازه نخواهد داد اين جانواران بقدرت برسند

   

  ،مارس ٨زنده باد 
 !روز جهانى زن

   
در گراميداشت مبارزه آزاديخواهانه و برابری طلبانه زنان جهان،              
در همبستگی با مبارزه عليه آپارتايد جنسی حاکم بر ايران و خطر                
جنگ دو قطب تروريستی دولتی و اسالمی، صدای ميليونها انسان              

 . سرنگونی طلب در ايران باشيم
 

سازمان آزادی زن از شما مردم آزاديخواه و برابری طلب، احزاب               
و سازمانهای انقالبی دعوت می کند تا در روز جهانی زن در کنار                 

سال جنبش برابری طلبانه زنان ايران        33هم و در دفاع قاطعانه از        
برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و استقرار آزادی و برابری و            

 . رفاه به خيابان بياييم
  

18-16، ساعت 2012مارس 8پنج شنبه : زمان  
مرکز شهر گوتنبرگ سوئد، برونز پارکن، جنب :  مکان

 مجسمه يوهانا
 

. برای اطالعات و هماهنگی بيشتر با شماره تلفن شهال نوری تماس بگيريد

0737262622 
www.azadizan.net 

 

 آثار 
!منصور حکمت را بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 
http://hekmat.public-archive.net/   
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برای پاسخ به اين پرسش بهتر                
است که از زبان خود پيشنهاد                  
کنندگان او برای اين جايزه و                   

 .انتخاب کننده گانش بشنويم
 

ما هما ارجمند را برای اين جايزه         
انتخاب می کنيم زيرا که تالش و           
پيگريش را برای رشد و بهتر                  
شدن زندگی زنان و دختران نه               

بلکه در    ،اونتاريو  ،تنها درتورنتو 
سراسر کانادا و در سطح بين                   

برای .  المللی شاهد بوده ايم                 
توضيح بيشتر توجه شما را به                 

 .نکات زير جلب می کنيم
  

 ياری دهنده و رهنما دهنده
برای ما بسيار دشوار است که به         

تمامی کارهائی که هما انجام داده         

بهر حال تنها به بخشی     .  اشاره کنيم 
از فعاليتهای اجتماعی او  بمنظور       
معرفی اش برای جايزه روبی                 

به اين منظور    .  اشاره خواهيم کرد   
توجه تان را به بخشی از                              
فعاليتهای اجتماعی هما جلب می          

 .کنيم
 

هما يک مددکار اجتماعی است اما      
فعاليتهای او حتی در سطح شغلی         

ی ئبسيار فراتر از دامنه مسئوليتها      
است که سازمانش برای او تعيين         

بخش اعظم زنان          .  کرده است    
مورد خشونت واقع شده ای که به          

 

 چرا هما ارجمند برنده 
 شد؟ ٢٠١١جايزه روبی سال 

او مراجعه ميکنند نه از طريق        
بلکه از طرف              ،سازمان او    

 ،قاضی    ،وکيل    ،دکتر    ،جامعه
فعالين اجتماعی و افرادی که           

صورت      ،او را می شناسند            
کارهای او با هر زن        .  ميگيرد

مورد خشونت واقع شده بسيار        
معرفی به     ،فراتر از راهنمائی   

او .  نهادها و حمايت کردن است    
هر زن مورد ستم واقع شده را          
عنصری ميبيند که نه تنها بايد          
شرايط ستم کشی خود را تغيير        
دهد بلکه بايد بتواند در سطح            
اجتماعی عواملی که مانع رشد       
و استقالل و برابری زنان                   

 . ميشود را هم به چلنج بکشد
   

در سطح اجتماعی او از طريق       

ايجاد و رهبری کمپينهای                   
يک سيستم آموزشی                 ،چون
کمپين عليه ازدواج                  ،واحد

کمپين عليه                              ،اجباری
کمپين عليه                    ،خواستگاری

کمپين عليه        ،ازدواج کودکان   
کمپين عليه قتل        ،چند همسری  
به دختران جوان     ،های ناموسی 

و زنان اميدواری و جهت می          
به آنان اين شهامت را می       .  دهد

دهد که در مقابل آزار و                        
خشونتها در خانواده و جامعه          
بايستند و چاره ای عليه                         
خشونت سيستماتيک عليه زنان     

٢۴٢شماره   

 .کنند
 

هما چهره محبوبی است که                            
رهبريش  در مبارزات زنان برای           
آزادی و برابری همراه با حضور             

 ،فعالش در سطوح مختلف مبارزه           
در   ،فعاليت در سطح گراس رووت      

سطح سياسی و قانونی و البيستی              
باعث شده که نه تنها بعنوان                           
متخصص عليه خشونت در تمام                
کمنيتی ها و سازمانها و نهاد های              
همياری به زنان در استان انتاريو و        

شناخته شود بلکه او        ،سراسر کانادا 
را بعنوان چهره ای پيگير مدافع                 
حقوق زنان و کودکان در سطح بين         

 .المللی بشناسند
 
شرکت فعاالنه و در گيری هما  در           

مسائل و معضالتی که مستقيما بر           
 زن تاثير می گذارند

در کانادا برجسته ترين فعاليت او              
رهبری کمپين بين المللی عليه                     

مبارزه .  دادگاههای اسالمی بود          
پيگير و راديکال او بر عليه                           
دادگاههای مذهبی در امور خانواده        

که به      ١٩٩١موجب شد که اليحه         
از جمله          ،تمام گروههای مذهبی        

اسالميها امکان ميداد تا دادگاههای          
خود را در حل مسايل خانواده داشته       

مبارزه او در        .  لغو گردد       ،باشند
همينجا به پايان نيافت او با فعاليتش          
در کمپين عليه چند همسری موفق            
شد تا توجه عموم را نسبت به اين               
معضل که گريبان بخشی از زنان و         
دختران جوان مهاجر را گرفته جلب      
کرده و امروز حساسيت ويژه ای را        
در اين رابطه در جامعه بوجود                   

بنحوی که تعرض گروههای       .  آورد
و سکتهای مذهبی به قانون مربوط           
به چند همسری در استان بريتش               
کلمبيای کانادا با مقاومت قدرتمندی        
مواجهه شد و غير قانونی بودن چند         

او .  همسری کماکان پابرجاماند           
هنوز يک کمپين را به زمين                          
نگذاشته کمپين ديگری را برای                 

بهبود بخشيدن وضعيت زنان آغاز  
فعاليت او در کمپين عليه      .  می کند 

قتل های ناموسی در دوره اخير            
قتل چهار  .  بر کسی پوشيده نيست     

زن و دختر نوجوان خانواده                    
به خاطر فعاليتها و                    ،شافيعی

افشاگريهای او بود که بعنوان يک      
ناموس   ،مورد بارز توحش مذهبی   

به رسميت شناخته شده و             ،کشی
وجدان عمومی را هر چه بيشتر           
نسبت به ستم کشی زنان در                      
خانواده های مذهبی و اسالمی               

و يا فعاليتهايش       .  حساس ساخت   
برای يک سيستم آموزشی                        

 .سکوالر که کماکان ادامه دارد
  
 کارهای والنتر هما 

هما جدا از اينکه مسئول کمپين نه        
کمپين عليه   ،به دادگاههای اسالمی

 ،خواستگاری          ،چند همسری         
کمپين عليه    ،ازدواج های اجباری   

تاکنون چندين      ،قتل های ناموسی    
ميزگرد و پنل در                      ،کنفرانس

خصوص حقوق زنان و کودکان          
مجری و تهيه   .   سازمان داده است  

کننده  برنامه ميز گرد تلويزيونی         
در کانال تلويزيون راجر بود که           
مختص به حقوق زنان و کودکان         

 ،او در زمينه حقوق زن               .  بود
گی و لزبين و خشونت              ،کودک

مقاله و      ،عليه سالمندان سخنرانی    
کالسهای آموزشی بسياری                     

او همچنين    .  برگزار کرده است      
عضو کميته اجرائی سازان آزادی     
زن و سخنگوی کمپين در دفاع از       
حقوق زن در ايران و عضو                    
سازمان غيرانتفاعی کالچرال                

از فعالين و                .  بريج است       
سخنگويان اصلی شبکه سراسری      

در "  يک سيستم آموزشی واحد       "
 .استان انتاريو است

 
اعتقاد و تعهدش به برابری زن          

  و مرد
١١صفحه اعتقاد غير           
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قابل وصف او به برابری زن و              
راهنمای او در تمام فعاليهای       ،مرد

با .  اجتماعی و سياسی اش است          
تکيه به چنين اعتقادی جايگاه ويژه      

در      ،ای را در محيط کارش                  
فعاليتهای اجتماعش و برخوردش       

توجه او در     .  با عموم يافته است      
حاليکه متمرکز به حقوق زن و               
کودک است به اينکه کليه افراد               
جامعه بايد از امکانات برابر                    
برخوردار باشند نيز توجه خاصی      

برای او برابری درمقابل           .  دارد
 ،قانون مستقل از رنگ پوست                

جنسيت و محل تولد جزئی از                  
مبارزه  او برای يک جامعه آزاد           
و برابر و عاری از فقر و                            

 . محروميتهای اجتماعی است
  

برای همه تالشهای خستگی ناپذير      
و خالصانه و بی چشمداشت چند            

ما هما ارجمند را برجسته              ،دهه
 ٢٠١٢ترين کانديد جايزه روبی           

 .پيشنهاد ميکنيم

    
 بيوگرافی هما ارجمند

در     ١٩٥٢هما ارجمند در سال           
او فعاليت سياسی    .  ايران بدنيا آمد   

سالگی   ١٧و اجتماعی را در سن        
او در انگليس فيزيک    .  شروع کرد 

پزشکی خواند و مشغول تدريس           
در همين زمينه در کالج و                           

از سال   .  دانشگاههای بسياری شد    
تاکنون زندگی خود را                  ١٩٧٠

 

چرا هما ارجمند برنده جايزه 
 ...شد  ٢٠١١روبی سال 

 

وقف مبارزه برای حقوق زن           
 ١٩٨٩در زمستان    .  کرده است 

از ايران فرار کرد زيرا که                
جانش توسط جمهوری اسالمی     

در آن زمان     .  بخطر افتاده بود    
 ٦دخترش يکساله و پسرش              

هما ارجمند از           .  ساله بود     
در کانادا زندگی              ١٩٩٠سال

کنفراس     ،او جلسات   .  می کند  
فرم ها و                 ،ميزگردها      ،ها

کنفرانس های مطبوعاتی                   
بسياری در خصوص مسائل            

گی و لزبين           ،کودکان    ،زنان
در سطح   .  برگزار کرده است     

 ،بين المللی او با نشريات                    
راديو و            ،روزنامه نگاران     

تلويزيون مصاحبات متعددی          
هما فعاالنه    .  انجام داده است      

بعنوان سخنران و مسئول                   
کمپين در کنفرانسهای متعدد            
عليه دادگاههای اسالمی در              

او .  کانادا و اروپا شرکت کرد        
بعنوان شخصی که باعث                    

متوقف شدن دادگاههای                       
خانوادگی مذهبی شده است               

 . شناخته شده است
  

هما ارجمند مسئول کمپين های     
 :بسياری است از جمله

 
کمپين بين المللی عليه دادگاه             

 های اسالمی

٢۴٢شماره   
کمپين المللی بستن سفارتخانه های          

 جمهوری اسالمی
 کمپين عليه قتل های ناموسی

 کمپين عليه چند همسری
 ،کمپين عليه ازدواج های اجباری           

  ،خواستگاری
 کمپين عليه ازدواج کودکان

کمپين برای يک سيستم آموزشی              
 سکوالر برای همه

 
 جوايز اهدائی به هما

 
هما جايزه          ٢٠٠٥نوامبر               ١٩

انساندوستی سال را در تورنتو در            
 .يافت کرد
هما بعنوان زن سال       ٢٠٠٥در سال   

توسط مجله گزيت د فمس استان                 
 .کبک انتخاب شد

هما جايزه            ٢٠٠٦جون                  ١٧
 .انساندوستی کانادا را در يافت کرد

مرکز پژوهشگران        ٢٠١٠مارس    
کانادا جايزه ای بنام او بعنوان                      

جايزه هما ارجمند برای مبلغين               "
انتخاب کردند که            "  سکوالريسم

اولينش به تارک فتاح در همان سال         
 .اهدا شد

هما ارجمند جايزه        ٢٠١٢در سال     
 .روبی را در يافت کرد

 
 Soroptimist International 

هما ارجمند را بعنوان زن نمونه سال       
که به زنان برای ترقی و                  ٢٠١٢

 ،پيشرفت کمک شايانی کرده است            
انتخاب )ياقوت(برای جايزه روبی            

 ٤کرده است که در تاريخ مراسم                 
. مارس به او اهدا خواهد شد                          

سورپوتيسم بين المللی يک سازمان        
جهانی مربوط به مسئله زنان است           

تاسيس شده و از      ١٩٢١که در سال    
ان جی او هايی است که با سازمان             

 .ملل همکاری دارد
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اگر به هر                 !  اول اينکه، مردم        
ميرين تظاهرات، زنده         ″  دليلی″

مرگ بر جمهوری     ″باشين، ولی     
وردن      آو به خيابون              ″  اسالمی

تيش زدنش هم توی    آو  ″  امام مقوا ″
. برنامه تون بيشتر بگنجونين                 

ميگن، يک کمی که نه، خيلی                   
تازه، امام مقوا رو هم                !  بهتره

نميتونن از دستتون بگيرن، کار            
دوم اينکه اگه ميريد                !  خودشونه

بدين اونهم به تصميم               ″  رای″
خودتونه، از من می پرسين به                

! دادن بريد بيرون     ″  رای″هوای   
دم در خونه و خيابون؟ نترسين تا          
اينجا کاريتون ندارن، يه تيکه مقوا      
هم الی کاغذ بپيچيد بگيريد                        

! دستتون که مثًال شناسنامه تونه            
روی اين حساب که قوای انتظامی       
و ساير الت و لوتهای اسالمی                 
ناگزيرن توی پوزيشن حفظ                      

″ روز انتخابات    ″رامش برای          آ
قرار داشته باشن، تا مملو از                     
جمعيت شدن خيابونها و مراکز              
رای نميتونن خطر چندانيو متوجۀ       

حاال .  کنن″  جماعت رای دهنده     ″
که همه جای شهر پِرجمعيت شد،          
چه کسی دوست نداره زير                         
صندوقهای رای جمهوری اسالمی    
بزنه؟ اين خودش يه جور رای                
دادن مردم به جمهوری اسالمی            
نيست؟ چه کسی دوست نداره رای      
شو به جمهوری اسالمی اينطوری      

خودتونو به  ″  رای″بده؟ خب بريد     
وقتی !  جمهوری اسالمی بدين          

″ رای″ميتونين ميليونی برين                 
وقتی حکومت اسالمی از          .  بدين

صدر تا ذيل ترسيده تر و پراکنده           
ضد ″تر و هول شده تر از زمان             

به نظر      .  هست″  ٨٨عاشورای
جمهوری ″  انتخابات″ميرسه روز    

اسالمی، می تونه به روِز رای               
″محکوميت دادِن مردم به                         

و بقيه بساط حکومت         ″  انتخابات
 .معتفن اسالمی تبديل بشه

  
ميگن، ايندفه   !  حاال، شايد هم نشد      

 

 !اگر مردم حکومتو سرنگون کنن، چی؟
 

 سعيد مدانلو

تا .  نشد دفه ديگه ميشه                    
اينطوريها نشه که کار مردم با         

ضمنًا .  اين حکومت پيش نميره    
به هر   !  يک توصيۀ احتياطی     

بهانه ای که ميرين تظاهرات،         
اول يک تيم برانکار با وسايل          
الزم و کمکهای اوليه ميتونه             

پشت سرش   .  فکر خوبی باشه     
بلکه الزم شد مردم برن چندتا          
بيمارستانو مرکز دارويی و              
درمونگاه رو تو کنترل                         

باالخره .  خودشون بگيرن        
اين چيزها      !  اينجوريه ديگه     

اينو محض    .  ميتونه پيش بياد      
خيلی اتفاقها       .  احتياط گفتم      
اينکه چه اتفاقی      .  ميتونه بيفته  

ميتونه بيفته بستگی داره يک           
عده مردم سرچی با هم متحد             

مثًال بستگی داره که              .  بشن
کارگر جماعت سرچی متحد            

يه مجمع عمومی ای، يه         .  بشه
شورايی، يه کنترل کارخونه            

اونهايی که قراره                   .  ای
سرنوشت مردم اين مملکت رو      
از نکبت روزافزون حکومت         
اسالمی خارج کنن همونهايی          
هستن که قراره اين کارها رو          

اين جور    .  به انجام برسونن       
موقع ها که می شه، سنديکا               
بيشتر به درد نگه داشتن نظم            
سرمايه داری توی کارخونه ها      

روی اين حساب             .  ميخوره
مجبوره بره پای داشتن هوای          

سرپا .  حکومت سرمايه           
نگهداشتن حکومت سرمايه از        
طلب حقوق کارگر براش                   

چون اگه نظم        .  مهمتر ميشه   
سرمايه داری نباشه، ديگه                 

 .سنديکا معنی نداره
  

اين جنبش تو وجودش اين                   
سر .  هست که بره داغ بشه             

هرچيزی احتمال داغ شدنش            
اصًال زمان رفسنجانی      .  هست

ولی خب  .  حسابی داغ شده بود     
هنوز دست و پاشو جمع نکرده       
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منتها اثرات داغ شدنش مدتها          .  بود
تو زمان خاتمی تو شمال و جنوب و         

سر .  شرق و غرب مملکت بود               
مشکل تلفن شهری و يا اينکه فالن            
اصالح طلب نتونسته بره مجلس،             
مردم ميريختن حوزۀ علميه و خونه        
مال و ساختمون دادگستری و بانک          

حاال، امروز داغ بشه،    .  تيش ميزدن آ
فردا بشه بازهم بستگی داره، می               

. شه کاريش کرد زودتر داغ بشه               
هرچی .  باالخره راهيه که بايد بره         

ديرتر بره پای کندن قال قضيه،                  
بيشتر بدبختی و نکبت، بار زندگيش       

دستی دستی فقير و                      .  ميکنن
دستی دستی به        .  فقيرترش ميکنن   

سمونی مبتالش   آهرنکبت زمينی و       
ازش الت و لوت بيرون          .  می کنن  

لمپنيسم .  می کشن می برن بسيج             
اسالمی با تمام قدرِت ممکنش مياد           
وسط برای دفاع از حکومت                         

همه دول دنيا زور ميزنن         .  اسالمی
همين لمپنها رو ببرن پای حکومت           

منتها .  نيمه اسالمی نيمه ملی                  
همشون توش موندن، نميدونن                    

نميتونن اينکار رو به         .  چيکار کن  
احمدی نژاد و        .  انجامش برسونن   

مشايی از توی حکومت اومدند                   
زرنگی کنن يک عالمه نمک ادويه          

ش واليت ريختند و          آتوی    ″  مّلی″
چندتا شکلک هم برای واليت فقيه            

″وردن بلکه مردم بِکشن طرِف      آدر  
لبخند ژوکوند وسط حکومت                        

ششون آ، کارشون نگرفت،        ″واليت
جر به  آته ديگ گرفت به ضخامت          

منتها نتيجه اش    .  سياهی بيرق اسالم   
ش امام زمان مثل     آاين بود که ديگ      

يه نارنجک شيش پر وسط معرکه             
شش تا   .  واليت و توابع منفجر شد         

حاال ميرن که بيشتر    . تيکه شون کرد
نتيجۀ ديگۀ سياسِت    .  تيکه تيکه بشن   

احمدی نژاد و مشايی اين شد که                  
کاری .  کارت سبزها رو هم سوزوند     

کرد کاری  ″  تيم احمدی نژاد  ″رو که   
بود که اصالح طلبا و سبزا هرگز             
نتونستن برن پاش و کارتشو رو                 

بودن و ناز    ″  مّلی″اونها بابت    .  کنن

جلوی ″  قا″آو غمزه اومدن برای       
جماعت سران سبز و اصالح                 

! طلب کارشون يِک بين الملل بود      
بخشی از سران اصالح طلب                 
حکومت رو پرت کرد به طرف            
اصولگراها و بيشتر از گذشته               

. انداختشون تو چنبرۀ واليت فقيه        
بخش ديگرشون که حاضرن ريش     
اسالمشونو عّنابی ترکنن هم به              

″حاال از   .  مريکا جهيدن آاروپا و   
بگير تا    ″  شاهزاده رضا پهلوی       

بقيه مّليون و ريز و درشت                        
کم کم  .  براشون کمين نشستن اينجا   

هم پشت       ″  خوندهای خوب      ″آ
سرشون راه می افتن ميان فرنگ        

″ پناهندگی سياسی با جايزه                  ″
 . ميگرن

 
همون اول کار دوم خرداد                         
منصور حکمت گفته بود همه                 
اينها از توده ای و اکثريتی بگير            
تا جبهه ملی و انواع ملی مذهبی            
قديم و جديد و ازحکومت بيرون           
پريده ميرن از زير پرچم ملی                 
گرای پيرِو سياسِت غرب سر در         
ميارن و شناسنامه شون يکی                  
ميشه که االن پروسه اش داره                 

همون موقع حرفش     .  تکميل ميشه  
اين بود که جنبش مردم داره گام            
به گام ميره طرف سرنگونی                   
حکومت، سران دوم خرداد و                 
نيروهايی سياسی ای که ازشون           
حمايت ميکنن ميخوان گام بگام            

″ اصالح″حکومتو      !  برن جلو     
حاال همه ميبينن که اين                .  کنند

لباسها هرچی هم که بخوان                       
گشادتر بدوزنش نه به تن جنبش           
مردم مياد، نه به قد و قواره و                   

  .اندازۀ بدنش ميخوره
 

بزرگترين موفقيتی که توی اين             
١٣صفحه اوضاع   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

ميتونه نصيِب رضا پهلوی بشه اينه که يکی چندتا           
از مالهای تيپ صانعی و خيليهای ديگِرشون که             
فعًال حسابی خف کردن و صداشون در نمياد در                

دم بدی نيست مثل         آرضا پهلوی هم         :  بيان بگن  
يت اهللا هايی که         آشنيدين   .  نيست″  ظالم″باباش   

گوشۀ عزلت گزيدن و فقط دعا ميخونن و مناجات           
ميکنن از خدای رّبی تعالی چی مسئلت دارن؟                    

رضا .  رزوی وضعيتی مثل زمان شاه رو ميکنن         آ
. پهلوی هم روی اين موضوع حساب باز کرده                  

رزوی زمان شاه رو          آچرا مالهای خف کرده             
ميکنن؟ چون فکر ميکنن درسته که زمان شاه                    
مردم براشون تره هم خورد نميکردن ولی خوبيش         

دم آاين بود که از طرف حکومت شاه رسمًا                           
مدن و روزگارشون         آحسابی به حساب می                  

يت اهللا های عزلت گزيده          آحاال چی؟     .  ميگذشت
فکر ميکنن اگه اين حکومت به دست مردم                            

د؟ سِر دين    آسرنگون بشه، چی براشون پيش می           
و مذهب و دم دستگاهاش چه باليی ممکنه بياد؟                 
کاِر بساط حوزه علميه و انبارها و خروارها                        
رساله و فقه و ادعيه و بقيه مزخرفات به کجا                        
ميکشه؟ قم چه شکلی ميشه؟ اينها همه با هزار                    

يت اهللا های به عزلت         آکابوس ديگه فکراييه که         
اونها فکر ميکنن   .  زار ميدهآخزيده رو شب و روز 

خوشی سی و دو سه سال حکومت کردن به يه                    
 همچين عاقبتی می ارزيد؟ 

 
خالصه مردم ميرين تظاهرات، امام مقوا و فندک           

 !يادتون نره
  

  ٢٠١٢دوازدهم فوريه 

 

اگر مردم حکومتو 
 ... !سرنگون کنن، چی؟

٢۴٢شماره   
 

 مترو تهران 7کارگران خط   
 !ماه دستمزد معوق 2اخراج از کار، 

 

نفر از کارگران شرکت انگل پيمانکاری ايستاب تا روز                  500بيش از      ،بنا به خبر دريافتى     
. ماه گذشته آذر و ديماه را دريافت نکرده اند                2بيست و چهارم بهمن ماه هنوز دستمزدهای             

نفر از      15هفته گذشته نيز          2عالوه بر عدم پرداخت دستمزدها از جانب کارفرما در طی                     
کارگرانی که نسبت به عدم پرداخت دستمزدها و شرايط کار و زندگی برده وار معترض بودند                  

عوامل سودجو و حريص کارفرما در سايه سرکوب گوشی               .  از کار بيکار و اخراج شده اند          
برای شنيدن صدای برحق معترض کارگران نداشته و همچنان با توسل به سياست اخراج و                         

 .ارعاب و تهديد کارگران از پرداخت دستمزدها طفره ميروند

 

گستاخی .  اينجا محيط کار بر اساس شرايط و مقررات مشخص نيست         :  يکی از کارگران ميگفت   
اينجا مترو و     .  و تعرض کارفرما و سرمايه داران بر عليه ما کارگران حد و مرزی ندارد                          

. اينجا از پادگان بدتر است       .  فضای کارگری مانند آن چيزی که در دنيا متداول هست نيست                  
برده داران و حاکمان فاسد و جانی در اينجا اوباش سپاه                      .  اينجا اردوگاه کار اجباری است        

ما کارگران در اينجا از صبح تا شب و حتی                .  پاسداران و ديگر عوامل حکومت اسالمی اند          
تعدادی در شيفتهای کار شبانه برای يک لقمه نان شرافتمندانه و برای زنده ماندن اسير و برده                     

شرايط و فشار ارعاب و ترس از اخراج فوری کابوس هميشگی همه ما               .  اين جانيان مفتخوريم  
هيچکسی حق هيچگونه اعتراضی در هيچ موردی را                 .  مترو تهران است       7کارگران خط     

در يک فضای سنگين پليسی و جاسوسی هم کار ميکنيم، هم زجر می کشيم و هم                                  .  ندارد
بروز کوچکترين ترديد نسبت به دزديها و جنايات حضرات مساويست  با                       .  استثمار ميشويم 

ماهه است البته در       3قرار دادهای کاری ما       .  پرونده سازی و پاپوش دوزی و اخراج از کار            
ماه بر روی يک کاغذ پاره ديگری به خط و امضا و اثر                 3کنار اين قراردادهای سفيد امضا و        

تعهد ميگيرند هر گاه و به هر دليلی کارفرما راضی به ادامه            .  انگشت خودمان تعهد هم ميگيرند    
ماهه خود بخود فسخ ميشود و از کار اخراجيم و حق                  3همان قرارداد مسخره       ،کار ما نباشد   

در شرايط    ،ما کارگران از صبح تا شب در اينجا، در مترو                .  هيچگونه اعتراضی هم نداريم     
تحقير و هراس هميشگی از اخراج و بيکاری استثمار ميشويم و در بيرون خانواده هايمان به                       

اين تنها سرگذشت ما کارگران مترو نيست،         .  دليل گرانی و فقر و محروميت زجرکش ميشوند         
بيکاری و گرانی و فقر و محروميت و هزار بدبختی و مصيبت ديگر، زندگی سياهی است که                     

مرگ بر اين زندگی، مرگ      .  اين حکومت به ما کارگران و خانواده هايمان تحميل نموده است              
 .بر جمهوری اسالمی، مرگ بر سرمايه داری

 

شرکت پيمانکاری ايستاب از زير مجموعه های شرکت سپاه پاسداران حکومت اوباش                                  
 300ماهه، با دستمزدهای        3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای            500اسالمی، با بيش از        

عهده دار کليه     ،هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کار صبح تا شب و شيفتهای کاری شبانه                 
دفتر مرکزی شرکت در     .  مترو تهران از منطقه بريانک تا تهران پارس ميباشد             7خدمات خط   

 .ميدان ونک تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ٢۵ – ٢٠١٢فوريه  ١۴

 
 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
مجمع . در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد ،کارگران

!عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده اى کارگران است  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

بخش فارسی خبرگزاری يورو              
نيوز، خبر و ويدئويی را منتشر             
کرد که در آن نشان لنين از روی           
ديواری در ليتوانی پائين کشيده              

در متن خبر گفته شده که          .  ميشود
در ليتوانی نمايش و استفاده از                
پرچم و نشانهای سرخ ممنوع بوده      

يورو   200و در صورت مشاهده       
 .جريمه به دنبال خواهد داشت  

 
اين مديای بورژوازی اروپايی              
يادش نمی رود که به هنگام پائين          
کشيدن نشان لنين، در صحنه                   
حضور يافته و با وسواس خاص           
ژورناليستهای بورژوا، اين صحنه    
را پس از بيست سال از فروپاشی         
همپالگی های دولتی شان برای              
ثبت دوباره در تاريخ به تصوير            

اين نمايش مضحک از             .  بکشد
سوی مدياهايی از اين قماش،                  
چندی است که در هماهنگی کامل        

تلويزيون بی بی     .  آغاز شده است    
سی که از مدتها قبل و به دنبال                 
چرخش تدريجى مطالبات توده              
های مردم گرسنه و محروم جامعه      
ايران به چپ دست به تبليغات ضد       

. کمونيستی دامنه داری زده است         
همگی يک هدف عمده را دنبال              
می کنند و آن ضديت با دشمن                  
اصلی بورژوازی يعنی کمونيسم         

گويی اينان بايستی   .  کارگری است 
اين واقعه    ،هر چند وقت يک بار       

را به تصوير کشيده و قلم به                       
مزدانی را برای اين کار اجير                 
کنند تا همزمان با سرکوب                         
معترضان در خيابانهای شهرهای      
مختلف جهان، وضع قانون های           
ضد کمونيستی در دمکراسی                  

 . هايشان را جار بزنند
 

هجوم سازمان يافته بورژوازی به      
مارکسيسم و کمونيسم و                               
انقالبيگرى ، در شرايطی شدت و        
حدت پيدا کرده است که                                
بورژوازی در تنگنای بحران                 

راه .  العالج خود دست و پا ميزند       

 

 ! وحشت بورژوازى از لنين
 

 پدرام نوانديش

حل های تاکنونی اش برای                
برون رفت از اين بحران                    
تعميق يابنده، مساوی تعرض          
به زندگی ميليونها انسان در              

جابجا .  اين جوامع بوده است         
کردن کابينه های سياسی اش           
نيز عمال با بى اعتبارى بيشتر         

هيچ يک از     .  مواجه شده است    
کابينه های جايگزين نيز به جز      
گزينه های کاهش سطح                       
دستمزده و قطع هزينه های               
اجتماعی،  راه حل ديگرى                 

در پيش    .  نتوانسته ارائه کند       
گرفتن راه حل های غير                       
انسانی از سوی دولتهای                     
بورژوازی، اعتراض های              
وسيع اجتماعی در مناطق                  
مختلفی از جهان را به دنبال              

توده های عظيم       .  داشته است   
کارگر و کارکن، زن و مرد را        
به ميدان اعتراض کشانده                   

پاسخ بورژوازی به            .  است
اعتراضات و مطالبات به حق         
کارگران و توده های مردم،              
سرکوبهای وحشيانه و پليسى          

 . تر کردن جوامع بوده است
 

آنچه که اين رسانه ها به                        
صورت هدفمند در اين شرايط        
دنبال می کنند، سنگربندى                 
ايدئولوژيک در مقابل                           
راديکاليسم و ضديت با سرمايه      
دارى است که بناچار پاى                   
کمونيسم و مارکس و لنين و              
منصور حکمت را وسط                     

بورژوازی خصلت       .  ميکشد
سلبی کمونيسم را بخوبی                     

کمونيسم جنبش و          .  ميشناسد
پراتيک انقالبی طبقه کارگر بر     
عليه نظام مبتنی بر مالکيت               

. خصوصی و کارمزدی است        
تبليغات ضد کمونيستى تالش          
دارد اتفاقا جلوى طبقه کارگر          
معترض حاضر در خيابانهاى        
سراسر جهان را بگيرد تا                   
اعتراضش بيان کمونيستى پيدا      

٢۴٢شماره   
در اين راستا هر روز فيلى             .  نکند

هوا ميکنند و امروز با پائين کشيدن         
نشان لنين در يکی از جمهوری های     
بلوک ورشکسته سرمايه داری                  

ميخواهند صورتشان را با            ،دولتی
 . سيلى سرخ نگهدارند

 
واقعيت اينست که اين ژورناليسم              
همانقدر آبرو دارد که بانکداران و           

براى همين  .  سرمايه داران نامحترم   
اين نمايش فاشيستهاى ليتوانى                     
اهميتى ندارد و به مدد اين رسانه ها         

اما اگر    .  تبديل ميشود   "  خبر"به    
بحث بر سر جنايت و فقر و ظلم و              

واقعا سران دنياى              ،اختناق است    
سرمايه دارى اعم از بوش و اوباما،        
قذافی و بشار اسد، مرکل و                             
سارکوزی، ماريو مونتی و                           
پاپاندرس، خامنه ای و بن علی و               
کرزای و نوری مالکی و ديگران             
بيشتر جنايت کردند و يا همان                      
حکومت سرمايه دارى در شوروى؟      
آيا هنوز بايد لنين پاسخ اين همه                   
جنايت روزمره بورژوازى در                  
چهارگوشه جهان را بدهد؟ وقاحت          

 ! هم حدى دارد
 

اگر بورژوازی با اين اقدامات                     
ميخواهد به طبقه کارگر و توده های       
کارکن و به جان آمده در سرتاسر              
جهان اعالم کند که ببينيد پديده لنين          
تمام شده و امروز هم پائين کشيده              

هوس راديکال شدن به                   ،ميشود
سرتان نزند و همين وضع را قبول           

اين .  کور خوانده است                    ،کنيد
ورشکستگی سياسی و ايدئولوژيک       
و اقتصادى بورژوازی است که به          
خيمه شب بازی ضد کمونيستى                  

مراسم پائين    .  وادارش کرده است      
کشيدن نشان يک انسان بزرگ و               

رهبر اولين انقالب سوسياليستی          
آنهم  در کشوری که       ،طبقه کارگر 

هم اکنون زير دست و پاى مافيا             
در فقری مطلق دست و پا می                  
زند، بيانگر اوج استيصال و                   
ظرفيتهاى کثيف و ارتجاعى                   
رسانه هاى نوکر بورژوازى                 

 . است
 

اما اين خيمه شب بازيها وقتى                 
معنى سياسى خود را پيدا ميکنند           
که چشم ديدن اعتراض راديکال          

آوردن عکس مارکس و      ،کارگرى
برافراشتن      ،لنين به تظاهراتها         

عروج جنبشهاى    ،پرچمهاى سرخ 
سوسياليسم "و    ،ضد سرمايه دارى  

. وجود داشته باشد      "  پاسخ است   
جنبش ضد کاپيتاليستی طبقه                   
کارگر، به درست بورژوازی و           
دولتهای آنان را به چالش کشيده            

اين جنبش برای خالصی از     .  است
بورژوازی، برای به زير کشيدن        
آن يک درصد صاحب همه چيز،        
برای رهايی از نابرابری، برای          
آزادی و برابری و رفاه اجتماعی،      
يک آلترناتيو بيشتر نمی تواند                

سوسياليسم :  پيش رو داشته باشد       
آن آلترناتيو انسانی و يگانه راه              
خوشبختی و سعادت جوامع                     

 !زنده باد سوسياليسم. انسانی است

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

 

 کارکنان سازمان ميراث فرهنگی
 !يکماه دستمزد معوق

 

نفر از کارکنان و کارگران بخش        250  ،بنا به خبر دريافتى   
خدمات سازمان ميراث فرهنگی با اينکه بيست و چهار                   
روز هم از پايان ديماه گذشته است و عليرغم همه                                 
مراجعات و پيگيری تاکنونی موفق به دريافت دستمزدهای         

عوامل کارفرما با وعده و وعيد دروغ                .  ديماه نشده اند     
کارگران زحمتکش را به امروز و فردا حواله ميدهند و                   
همچنان از پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران خودداری        

عوامل کارفرما در جواب کارگران معترض با       .  می ورزند 
ميخواهيم شرايط    ،بيان مزخرفاتی گفته اند بايد تحمل کنيد         

 ! کاری و استخدامتان را بهبود بخشيم

 

آخر اين چه بهبود شرايط کار و        :  يکی از کارگران ميگفت   
استخدامی است که با نپرداختن دستمزدها کليد ميخورد؟                
دزدی ميکنند آنوقت ميخواهند با خيال پلو و وعده های                     

ما خوب باخبريم که        .  دروغ سرمان را هم شيره بمالند            
مديران ارشد و رئيس و روسا و جاسوس ها و همه آن                       
ارازلی که در ميراث فرهنگی يک جورايی دمشان به                      
حکومت اسالمی وصل است هم از توبره ميخورند هم از              

ما باخبريم که ماهيانه هر يک از اين پادوهای                      .  آخور
حکومت پولهای چند ميليونی به جيب ميزنند و حاال که به              
ما کارگران ميرسند ميخواهند با باال کشيدن همين                                
دستمزدهاى ناچيزمان به فکر بهبود شرايط کاری و                          

 !استخداممان باشند

 

کارگر با        250سازمان ميراث فرهنگی با بيش از                        
 300قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                   

صبح تا    8هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از             
 .عصر در خيابان آزادی تهران واقع ميباشد 5

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠بهمن  ٢۵ – ٢٠١٢فوريه  ١۴

٢۴٢شماره   

 " آزادى"
 

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و            
فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه                     
روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر                        
جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى،                  
رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى               
بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى،         
رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى                      
خرافه آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم                   
هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت، جهل            

  .و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه    ٢۴٢شماره    

٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


