
!  کارگران جهان متحد شويد  

 براى

 يک دنياى بهتر
 نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 چهارشنبه ها منتشر ميشود

٢٧۴ 
  e.mail: siavash_d@yahoo.com  ١٣٩١مهر  ١٢ - ٢٠١٢اکتبر  ٣

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سياوش دانشور: سردبير  

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 
 

 

 مخاطرات آلترناتيو راست 
 در تحوالت آتی جامعه

 جايگاه ناسيوناليسم و قوم گرايی در تحوالت آتی 
 

 ٧صفحه   )                                   ١(على جوادى                                 

 

 

ازمان مجاهدين يک سازمان س
 باند سياهی

 

 ۴آذر ماجدی                                                   صفحه 

 

 روز جهانی عليه اعدام ،اکتبر 10
 

 ١۴نادر رضا نژاد                                                                      صفحه 

 مرگ بر حکومت گرانی و فقر، مرگ بر حکومت اسالمی
 !زنده باد شورش گرسنگان در تهران

 

 ٢٠نازنين اکبری                                                                       صفحه 

 

 

 مدل ترکيه و جنگ قدرت 
 برای رهبری جنبش اسالمی

 

 ١۶آذر ماجدی                                                                          صفحه 

 

 

 

 

 
 سياوش دانشور

 

 

 تومار افزايش دستمزدها
 اقدام بعدى چيست؟

 

هزار کارگر در مراکز مختلف طى امضاى           ٢٠بيش از   
نامه اى به وزیر کار به دستمزدهاى پائين و فقر و ناامنى       

ما از تالش کارگران براى      .  اقتصادى اعتراض کرده اند    
افزایش دستمزد قویا حمایت ميکنيم و نفس این تالش را               

فقر و فالکت طبقه کارگر و               .  اقدامى به پيش ميدانيم        
خانواده هاى کارگرى را در چنگال خونين خود ميفشارد           
و حداقل دستمزدهاى تعيين شده توسط شوراى عالى کار           
یک چهارم خط فقر اعالم شده توسط همين حکومت                      

نه فقط       .  جنایتکار اسالمى سرمایه داران است                        
برخوردارى از یک زندگى انسانى حق مسلم کارگران            "

بلکه کارگران بعنوان خالق تمام ثروتهاى جامعه            "  است
حق مسلم شان است که براى زیر و رو کردن این                             
مناسبات استثمارى و ضد کارگرى و براى برپائى جامعه      
اى عارى از مزدبگيرى و کار مزدى و طبقات و                             

مادام که سرمایه    .  اختالفات طبقاتى متحدانه بميدان بيایند      
دارى پابرجاست کارگر برده سود است و تالش کارگر               
براى بهبود اوضاع تالشى براى گرفتن ذره ناچيزى از              

 . حقوق حقه و ثروتى است که خود ایجاد کرده است
 

هدف این یادداشت تفکيک برخورد کارگر منفرد و حتى            
توده کارگران به این پدیده امضا و اعتراض و تومار                     
نویسى و فعالين کارگرى و گرایشات مختلفى است که                  
این سياستها و تاکتيها مکان بسيار متفاوتى در افق و                       

همين تفاوتها است    .  جهت شان در جنبش کارگرى دارد         
. که سنتهاى مختلف در جنبش کارگرى را متمایز ميکند             

فکر نميکنم هيچ تک کارگرى پيدا شود و از دستمزدش               
پاى .  راضى باشد و یا خواهان زندگى انسانى ترى نباشد          

صحبت هر کارگر و خانواده کارگرى بنشينيد از شرایط            
 ،از شاق بودن کار        ،برده وار کار   

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

ا                 ،بخش مونتاژ ،ایرانخودرو:  در صفحات ديگر ه وق اه و کسرى حق انش رم  ،پرستاران ک
 ...و  ،اکتبر در گوتنبرگ ١٠تظاهرات  ،تعطيلى کارخانه پل فيلم قزوین

 

 لغو مجازات اعدام
 گفتگو با منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

از نپرداختن        ،از حقوقهاى پائين     
دستمزدها و باال کشيدن آن توسط          

از     ،کارفرماها و سرمایه داران         
فقدان بيمه بيکارى و درمانى و یا          
در صورت بودن اسمى آن از                  

 ،دزیدن حق بيمه توسط کارفرماها     
از ندیدن            ،از نداشتن مسکن           

خانواده و از هزار درد دیگر                   
بسيارى از این         .  سخن ميگوید    

کارگران حاضرند در هر موقعيتى     
به این و آن مقام و نهاد حکومتى             

 ،سالهاى گذشته هم   .  اعتراض کنند 
بحث دستمزد و افزایش آن توسط          
بخشهائى از کارگران و جمعهاى         

. فعالين کارگرى طرح شده است          
حتى طى چند سال رقم و عدد هم            

از .  بنا به سطح تورم تعيين شد             
چهارصد هزار تومان و پانصد              
هزار تومان تا شصد هزار تومان         
و یک ميليون تومان طرح شده                

یا خواست اضافه دستمزدها     .  است
متناسب با تورم در بيانيه ها و                  
اجتماعات اول مه مکررا طرح             

همينطور در سالهاى       .  شده است   
گذشته تومار مشابهى در سطح               

 . محدودترى امضا شد

 

نفس این اعتراض و تومار نویسى       
و امضا جمع کردن و اعتراض به        
دولت سرمایه داران نه فقط زیر            
سوال نيست بلکه یک جز تاکتيک        
کارگران در یک تالش وسيعتر             
براى تغيير و تحقق آزادى و رفاه          

نوشتن نامه اعتراضى به          .  است
نهادهاى حکومت اسالمى سرمایه      
با سياست تملق گوئى و مجيز                  
قانون را گفتن و دولت و وزارت           
کار و انتخابات و جناحى از رژیم         
را به کارگران نشان دادن بسيار            

کارگر کمونيست و        .  فرق دارد   
سندیکاليست و رفرميست و                     
اسالمى مغضوب شده از این شکل      

تفاوت .  اعتراض استفاده ميکنند       
اینست که تومار نویسى و عرض         
حال براى بخشى اساس کار است         
و اهداف ارتجاعى و ضد کارگرى      
را دنبال ميکند و براى بخش                     
رادیکال و کمونيست لحظه اى در       
سير یک تالش الینقطع کارگر و           

 

 تومار افزايش دستمزدها
 ...اقدام بعدى چيست؟ 

سرمایه دار که اتفاقا جایگاه               
تومار براى     .  محورى ندارد    

یکى وسيله کنترل پتانسيل                  
اعتراضى کارگران است و              
براى دیگرى جرقه سازماندهى    

همين چهارچوبها و     .  اعتصاب
افق متفاوت گرایشات کارگرى      
مختلف و روش برخوردشان به     
مقوله تومار و لحن نامه ها و             

 .     جایگاه آن مورد بحث است

 

 تنها امضا کافى نيست

اولين سوال کارگران اینست که     
برسر امضاهاى سالهاى گذشته     
چه آمد؟ چه کسى پيگير آن                 
شد؟ اصوال مکانيزم پيگيرى           
طرح یک خواست چيست و             
چگونه است؟ آن کارگرانى  که      
امضایشان را دادند و دیدند که         
حتى همان ميزان حدودا بيست        
درصدى افزایش دستمزد                   
رسمى خود دولت به خيلى ها           
داده نشد در مورد این اقدام چه         
فکر ميکنند؟ در سالهاى گذشته       
اعتراضات دراین رابطه بویژه     
در ميان بازنشستگان وسيعتر         

بازنشستگان در مورد عدم    .  بود
پرداخت مابه تفاوت ها مکررا        

مورد آخر آن    .  اعتراض کردند 
چند اجتماع کارگران بازنشسته     

در .  پاالیشگاه اصفهان است        
کنار اینها قراردادى کردن                 

آزادى عمل شرکتهاى               ،کار
پيمانى که عمال برده دارى                 

 ،جدید را ایجاد کرده اند                       
قراردادهاى سفيد امضا و                   

همان وعده شندرغاز      ،یکطرفه
اضافه دستمزد توسط                            
شورایعالى کار را زیر سوال           

تورم نجومى و کاهش            .  برد
واقعى سطح دستمزدها هم                 

اینها موانع واقعى     .  بجاى خود  
سياست تومار     اى است که             

نويسى و امضا جمع کردن                
را با نااميدى و ناباورى        صرف

تعداد .  کارگران روبرو ميکند     
نامه ها و تومارهائى که براى          
مراکز دولتى از جانب                          

٢٧۴شماره   
کارگران بخشهاى مختلف ارسال             

٪ آنها به هيچ        ٩٩شده بيشمارند و        
 .  نتيجه اى نرسيده است

 

فقدان اين پرچم در                نکته دوم          
محيطهاى کار و حمايت گسترده               

که جاى خود را به             کارگران است  
امضاى کارگران منفرد و تشکلها و        

. از کارگران داده است     "  جمعهائى"
یعنى طرح سراسرى خواست                     

بدوا   ،در هر حدى     ،افزایش دستمزد 
باید پرچمش توسط کارگران در                

. مراکز کارگرى برافراشته شود              
مثال کارگران شرکت واحد با                       
حمایت و امضاى اعضایشان پشت          

نيشکر هفت تپه    .  این خواست بيایند   
و دیگر مراکز کارگرى به همين               

يعنى اعالم خواست افزايش     .  ترتيب
دستمزد هم مبناى محلى داشته                  

امروز   .باشد و هم مبناى سراسرى     
روشن نيست چند نفر از کارگران            
مراکز مختلف کارگرى از این                    
خواست حمایت ميکنند و معنى                   
روشن افزایش دستمزد در ميان                 
بخشهاى مختلف کارگرى چيست؟          
قرار است چه اتفاقى بدنبال این                   
امضاها در مراکز کارگرى مختلف        

 بيافتد؟

 

این       پشتوانه مادى     نکته دیگر           
روشن است سرمایه     .  خواست است  

داران با امضا به کسى اضافه                      
دستمزد نميدهند و یا با طرح تقاضا          
از شورایعالى کار نماینده هاى                    
واقعى و منتخب کارگران را به ميز        
تعيين مذاکره برسر تعيين حداقل               

یا وزیر کار به          .  دستمزد نميبرند   
دليل دریافت امضاهاى کارگران از       

خامنه "  اقتصاد مقاومتى   "سياست    
باز هم تاکيد         .  اى عقب نميشيند        

ميکنيم که تومار نویسى و مراجعه           
به ارگانهاى حکومتى براى یک                
جنبش واقعى که اساسا فعاليت علنى       

 ،"تابو"است و نه       "  جرم"دارد نه     
اما اگر این اقدام مشخص متکى به            
اعتراضى در پائين و یک حرکت             
زنده حى و حاضر و خواست توده            

از سياست                    ،کارگران نباشد         
گرایشات قانونگرا و مواضع                       
فرصت طلبانه نوع خانه کارگر                 
حکومت و تشکلهاى مشابه خيلى              

کدام حرکت     .  قابل تفکيک نيست       
واقعى در صنایع مختلف پشتوانه و         
اهرم فشار خواست افزایش دستمزد       

 است؟ 

به نظر ما یک تالش مبارزاتى              
براى افزایش دستمزد و حتى                  
تحميل درجه اى از خواست                     
کارگران به حکومت اسالمى                 
کارفرماها در مورد دستمزدها             
باید مبتنى برچند اقدام مشخص و         

 :روشن باشد

 

طرح خواست افزایش دستمزد       -١
از جانب مجامع عمومى کارگران      

تشکلهاى موجود      ،صنایع مختلف  
کارگرى و نهادهاى فعالين                       
کارگرى باید بدوا تصریح کند که         
شوراهاى اسالمى کار و خانه               
کارگر و انجمنهاى صنفى نماينده       
کارگران نيستند و صالحيت                    
نشستن همراه دولت و کارفرماها      

" نماينده کارگران    "را بعنوان         
نفس تالش براى ایجاد                .ندارند

تشکلهاى مستقل کارگرى همين           
را اعالم ميکند و طرح این نکته           
ادامه تالش براى تحميل و                         
برسميت شناسى تشکلهاى مستقل       

 . کارگرى است

 

پرچم افزایش دستمزد باید بدوا       -٢
در مراکز کارگرى برافراشته               
شود و همين خواست از حمایت و        
امضاى تمامى و یا بخش عمده اى       
از کارگران در مراکز کارگرى           

توسط برخوردار باشد و                            
نمايندگان منتخب آنها و با نام                

یعنى کار   .  اعالم شود     خود آنها  
پایه اى تر و با اتکا به دخالت                   
توده کارگران دراین زمينه                      

بيانيه مشترک      .  صورت گيرد     
تشکلها و مجامع و مراکز                          
کارگرى تنها به این اعتبار ميتواند 
از وزن الزم برخوردار باشد و             

. قدرت فراگير شدن داشته باشد            
روند امروز ظاهرا برعکس                  

یعنى کارگر بعنوان فرد            .  است
شاغل فالن مرکز صنعتى ظاهر          
شده و نه جزوى از یک اراده                  

اميدوارم که     .  واحد محل کار         
مراکز 

٣صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

کارگرى که امضایشان زیر این            
تومار است دسته جمعى ازاین                
حرکت حمایت کرده باشند و                     

 .    حمایت شان را عمال دنبال کنند

 

يک حرکت اعتراضى براى             -٣
افزايش دستمزدها نيازمند مانور        

بدنبال .  و اعمال قدرت است                
اعتراض کنونى به مسکوت ماندن      

اگر   ،و بى پاسخى امضاهاى قبلى      
ميخواهيم همين داستان تکرار                

ضرورى است یک                          ،نشود
اعتصاب اخطارى از جانب                     
مراکز کارگرى حامى این کمپين          
صورت گيرد و به حکومت                      

چنين .  اسالمى التيماتوم داده شود      
اقدام متحدى براى افزایش دستمزد     
توجه و حمایت کارگران در                     
سراسر کشور را جلب و نيروى            
جدید و عظيمى به این کمپين                     

همينطور اعالم این نکته         .  ميدهد
مهم را در بر دارد که در صورت         
عدم توجه به خواست کارگران              
دسته جمعى وارد اعتصاب                       

بدون چنين اعمال         .  خواهند شد   
فشارهائى در یک سيکل حساب            

 ،شده در مراکز مختلف کارگرى         
نه افقى براى پيشروى این حرکت        

نه به خودآگاهى و              ،وجود دارد   
تشکل و اتحاد کارگران منجر                 

و نه دولت و نهادهایش               ،ميشود
یعنى .  ناچار به واکنشى ميشوند         

بدون اقدامات اعتصابى و                          
تومار نویسى مجددا            ،تظاهراتى

 .  شکست ميخورد

 

و باالخره چنين روندى که                -۴
برسر تعيين دستمزد و افزایش               

اگر با اقدامات اعتراضى و       ،آنست
اعتصابى با بيانيه ها و قطعنامه ها       

 ،در مراکز کار ترکيب شود                     
همزمان چند کار را باهم صورت         
ميدهد؛ اول تصميم دولت و                       
کارفرما و تالش نهادهاى ضد                
کارگرى رژیم را بى اعتبار اعالم       

به روند ساختن واقعى      ،دوم.  ميکند
تشکلهاى مستقل کارگرى و                      

 
 تومار افزايش دستمزدها

 ...اقدام بعدى چيست؟ 

عروج صفى از نمایندگان                  
مستقيم کارگران کمک شایانى        

جنبش کارگرى را     ،سوم.  ميکند
بعنوان پرچمدار رفاه در جامعه     
در مرکز صحنه سياسى قرار          

دخالت توده          ،چهارم.  ميدهد
کارگران را در یک امر واقعى       
و مشترک تامين و اتحاد و                  
انسجام و همدلى طبقه کارگر           

این روند و      .  را تقویت ميکند     
این شرایط ميتواند در صورت       
بيتوجهى مطلق دولت منشا یک     
حرکت اعتراضى و اعتصاب        
گسترده کارگران مراکز                     
مختلف برسر افزایش دستمزد        

 . شود

 

در فقدان این اقدامات واقعى و         
ضرورى نه جنب و جوش قابل      
توجهى در ميان کارگران ایجاد     
ميشود و نه حتى بخش عمده              
اى از کارگران از صورت               
مسئله و این تومار و امضاها            

معنى اثباتى    .  خبردار ميشوند   
چنين نتيجه اى مخرب تر                    

گرایشاتى که ميخواهند با    .  است
نهادهاى دولتى تعامل کنند و             
در چهارچوب قانون امرشان          

عمال به              ،را پيش ببرند             
کارگران این زهر را خورانده        
اند که براى اضافه دستمزد و           
پس گرفتن اموال به سرقت                
رفته شان باید به سر دسته                   
دزدها مراجعه کنند و راههاى         

نتيجه !  دیگر فعال مقدور نيست    
هم روشن است؛ نامه اى همراه      
با امضاى بيست هزار نفر                  
براى یک نهاد دولتى رفته                  
است و آنها مثل هزاران از این        

 . مورد آن را نادیده ميگيرند

 

اميدوارم فعاليت دست اندرکار      
تداوم اعتراض کنونى را روى       

 .پایه هاى درستى قرار دهند

  

*** 

٢٧۴شماره   
 

 ايران خودرو، بخش مونتاژ
 !ماه دستمزد معوق 3

 

ماهه تير، مرداد و شهریور بيش از                3دستمزدهای      ،بنا به خبر دریافتى     
نفر از کارگران بخش مونتاژ ایران خودرو تاکنون پرداخت نشده                        120
پيگيری و خواست کارگران تا امروز برای دریافت دستمزدهای                    .  است

معوق بی نتيجه بوده و عوامل کارفرما درعين تاخير و کارشکنی در                            
پرداخت دستمزدها و برای پيشگيری از اعتراضات گسترده کارگران به                  
حربه های دروغ امروز و فردا، تهدید به اخراج و در مواردی هم بناچار                   

نپرداختن دستمزدها در     .  مجبور به پرداخت مبالغ اندکی مساعده شده اند              
شرایطی که گرانی و تورم و فقر بيداد می کند و زندگی خانواده های                              

با   ،کارگران را در فقر و محروميت و گرسنگی مضاعف فرو برده است                 
اینحال عليرغم مقاومت و کارشکنی عوامل کارفرما در پرداخت دستمزدها           
اعتراض و پيگيری کارگران برای دریافت دستمزدهای معوق همچنان                     

 .ادامه دارد
 

ماه است دستمزدهایمان را نداده اند، گرانی و            3:  یکی از کارگران ميگفت   
فقر بيش از حد توان و تصور است، افزایش قيمت همه مایحتاج زندگی                        

ماه با قرض و بدهکاری و        3هرلحظه بيشتر و بيشتر می شود، در طی این          
ماه   3در نهایت محروميت و تحقير همچنان گرفتار مانده ایم، اجاره خانه ام      

روز است که هر روز       10عقب افتاده، از مدرسه که اسمش هم دولتی است  
فرزندم را برای دریافت پول و شهریه تحت فشار قرار داده اند، در مدرسه               
آنقدر فرزندم را برای دریافت پول تحقير و تهدید نموده اند که چند روز                        
پيش فرزندم با گریه و زاری در حاليکه از این همه تحقير و فشار مدرسه                    
به تنگ آمده بود می گفت من دیگر نه درس می خواهم و نه مدرسه می                         

در این تابستانی که گذشت مسافرت که هيچ حتی تا پارک هم نرفتيم،                .  روم
خانواده هایمان از صبح تا شب بعلت فقر و نداری زجرکش می شوند و                        
خود ما هم دراینجا در شيفتهای کاری گردشی از صبح تا شب و از شب تا                   

دست آخر با جيب خالی،             .  صبح یکسره و تحت فشار مشغول کاریم                  
اعصاب و روان درهم کوفته و جسم ناتوان و خسته در حاليکه ميدانيم فردا               
از امروز بدتر است به خانه به نزد خانواده هایمان که اوضاع آنجا بعلت                     

این شد زندگی ما        .  فقر و نداری از همه جا بدتر است بر می گردیم                          
کارگران در سایه حکومت اسالمی سرمایه داران و جنایتکارانی که بيش                 

سال است آدم کشته اند، جنایت کرده اند و ثروتهای افسانه ای                             32از   
 .ميلياردی اندوخته اند

 

 120بخش مونتاژ ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بيش از                  
ماهه و دستمزدهای پرداخت        9تا    3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای          

ساعته کاری از جمله بخشهای            8شيفت      3هزار تومانی در          389نشده   
 .نهایی خط توليد ایران خود رو است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣ – ١٣٩١مهر  ١٢

 

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

در هفته پيش وزارت امور خارجه      
آمریکا اعالم کرد که سازمان                  
مجاهدین از ليست سازمانهای                

ما در   .  تروریست حذف می شود      
همان زمانی که دولت آمریکا در          

سازمان مجاهدین را       ١٩٩٧سال   
در ليست گروه های تروریست              
قرار داد این اقدام را بعنوان                      
سياست مماشات با رژیم اسالمی          

و از آن پس هرگاه      .  محکوم کردیم 
که دولت عراق به اردوگاه اشرف        
در خاک عراق حمله کرده است،          
این اقدام را نه تنها حرکتی در                  
مماشات با رژیم اسالمی، بلکه               

ما دخالت این    .  ضد انسانی ناميدیم   
دولتها را در عرصه سياست در            
ایران، بنفع رژیم اسالمی یا                      
اپوزیسيون راست و ارتجاعی آن         

از نظر  .  همواره محکوم نموده ایم    
ما دولت آمریکا خود در نقش                   
رهبری یک قطب تروریستی در          

خود باید بعنوان    .  جهان قرار دارد   
یک نيروی تروریستی در منظر           
جهانيان افشاء و در دادگاهی بجرم      
جنایت عليه بشریت، برای                        
کشتارهای ميليونيش و ویرانی              
زندگی انسانهای بسيار و جوامع           
بشری، طی دهه های اخير،                     

ویرانی جامعه       .  محاکمه شود      
عراق و کشتار ميليونی در این               
کشور، چه ابتدا توسط تحریم                   
اقتصادی و سپس با یورش نظامی       
و ریختن تن ها بمب بر سر مردم           
عراق، فقط یکی از جنایات و یکی     

لذا هيات   .  از اخيرترین آنها است      
حاکمه آمریکا و موتلفينش بعنوان        
یک نيروی تروریست صالحيت         
تهيه و اعالم این نوع ليست ها را           

 . ندارند
 

اما هيات حاکمه آمریکا با این                  
اقدام اهداف معينی را دنبال می              

. کند که باید به آن پرداخت                         
همچنين این اقدام یکبار دیگر                  
ماهيت مزدورانه سازمان                         

 
 ازمان مجاهدين يک سازمان باند سياهیس

 
 آذر ماجدی

مجاهدین را با تمام زشتی آن            
در مقابل انظار جهانيان قرار          
می دهد، این نکته را نيز باید             

در پی خيزش های           .  شکافت
توده ای در خاورميانه و شمال        
آفریقا، هيات حاکمه آمریکا و          
دولتهای غربی در پی یافتن               

. آلترناتيوهای کم خطرتر هستند   
طی دو سال اخير غرب با تمام        
قوا مشغول آلترناتيو سازی               

در .  برای منطقه بوده است            
مصر و تونس با توسل به                    
مانپوالسيون سياسی، و با هدف     
حفظ نظام سرمایه داری پرو            
غرب و آمریکایی، رئوس دو          
دولت را کنار زدند و در این              
ميان جریانات اسالمی را پر و        

هم در مصر و هم        .  بالی دادند 
تونس جریانات اسالمی حاشيه       
جامعه به مرکز سياست رانده          

غرب با ساختن                   .  شدند
اسالم "آلترناتيوی با نام مسخره  

در مصر و تونس نظام     "  معتدل
را دست بدست کرد و تحویل            

در ليبی   .  نيروهای اسالمی داد   
و سوریه به شکل نظامی                     

در ليبی ناتو در        .  دخالت کرد  
کنار آلترناتيو دست سازش               
وارد عرصه شد؛ در سوریه با        
تسليح و حمایت کامل آلترناتيو        

ارتش آزاد           "ارتجاعيش،           
عمليات نظامی را به       "  سوریه

 . پيش می برد
 

برای ایران هم مشغول                         
تاکنون .  آلترناتيو سازی هستند    

سرشان به سنگ خورده است،       
اما تالش ارتجاعی آنها ادامه            

هدف هيات حاکمه               .  دارد
آمریکا استفاده از سازمان                  
مجاهدین، بعنوان یک سازمان       
مزدور، از جنس سازمان کنترا     

نه به معنای بقدرت               .  است
رساندن آن، چون حتی اگر                
برای بخشی از هيات حاکمه             

٢٧۴شماره   

آمریکا، این اقدام از مطلوبيتی هم             
برخوردار باشد، خود بخوبی آگاهند       
که چنين اقدامی در ایران امکانپذیر        

اما می دانند که هميشه می            .  نيست
توانند بر سازمان مجاهدین بعنوان          
یک سازمان باند سياهی، برای                   
ساختن یک سناریوی سياه، حساب          

اقدام اخير دولت در خدمت این      .  کنند
 . استراتژی قرار دارد

 
سازمان مجاهدین اکنون نزدیک به         
سی سال است که دارد بهر دری می      
زند تا به آلترناتيو مقبول غرب                    

در .  برای رژیم اسالمی بدل شود           
این راه از هيچ اقدامی فرو گذار                 

سازمان مجاهدین یک    .  نکرده است 
باید .  فرقه مذهبی باند سياهی است         

نقش خطرناک و مزدورانه سازمان       
 . مجاهدین را افشاء کرد

 
سال پيش،       ١٨منصور حکمت          

زمانی که سازمان مجاهدین در                  
عراق و همراه دولت و ارتش صدام        
حسين می جنگيد؛ با لباس نظامی              
در مقابل چند تا تانک فکستنی                     
عکس می گرفت؛ رئيس جمهور               
خود گمارده و رهبر ماليخوليائيش           
از این ارتش متشکل از فک و                      
فاميل خانواده های مجاهدین و                    
انسانهایی که دست از همه جا کوتاه         
در ارودگاههای مجاهدین در عراق        
عمال به اسارت درآمده بودند، سان          
می دیدند و به آنها سالم ارتشی می           
دادند؛ و در رویای کودکانه خود،             
ژست حکومت آلترناتيو و در سایه          
رژیم اسالمی را بازی می کردند،            

 :درباره این سازمان نوشت
 
رهبرى مجاهدین بطرز غریبى              "

مفتون قدرت دولتى و تشریفات و              
هر .  مراسم و ملحقات آن است                

حزب سياسى جدى طبيعتا براى                
قدرت سياسى تالش ميکند، ابزارى        
که امکان ميدهد برنامه و اهدافش را       

اما عالقه     .  به اجرا در بياورد              

مجاهدین به قدرت دولتى از این            
. زمينى نيست       .  جنس نيست       
یک شيفتگى نيمه     .  سياسى نيست  

گویى .  مذهبى نيمه کودکانه است      
رسيدن به دولت مرحله غایى                 
تعالى خود سازمان یا سرنوشت           
مقدر رهبران آن است و یا کاخ              
ریاست جمهورى مصداق این               

قدرت دولتى  .  جهانى بهشت است   
براى مجاهد یک رویاى مجذوب         

کلمات رئيس جمهور،   .  کننده است 
رهبر، نخست وزیر، کابينه،                  
وزیر، فرمانده، و امثالهم طنين             

و .  عجيبى در ميان اینها دارد              
درست مانند کودکانى که                           
عروسکهایشان را گرد ميچينند و        
رویاهاشان را بازى ميکنند، اینها        

" دولت بازى   "هم غالبا مشغول          
، "حاال من رئيس جمهور    : "هستند

پایان این  ".  حاال تو نخست وزیر    "
این دور      .  بازى معلوم نيست          

قطعا بازى آخر                   …  اخير
(نيست منصور حکمت، رویای    ." 

ممنوع مجاهدین، چرا دولت                   
مجاهدینی غيرممکن است؟                    

، صص     ٨مجموعه آثار، جلد             
 .)١٣٧٣، شهریور ٢٠٠-١٨٧

 
منصور حکمت در ادامه به نکته         
ای اشاره می کند که اکنون با                   
نقش مزدورانه ای که سازمان               
مجاهدین در رابطه با قطب                      
تروریسم دولتی، در همکاری               
کامل با دولت های آمریکا و                    
اسرائيل بازی کرده است، اهميت       
و عمق آن هر چه بيشتر آشکار              

 :می شود
 
اما اگر این صرفا یک بازى                 "

بود، اگر صرفا کودکانه بود، شاید      
همه به تماشا مى نشستيم و با                    

۵صفحه جست و خيز      



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

بازیگران و شيرینکارى هایشان          
اما این عرصه       .  سرگرم ميشدیم   

سياست و جنگ قدرت است که در    
جهان امروز معانى فوق العاده               

مساله .  دهشتناکى پيدا کرده است       
جدى است، حتى اگر مجاهد خود          

عواقب زمينى براى     .  جدى نباشد  
انسانهاى واقعى دارد، حتى اگر             
مجاهد خود در عالم رویاهایش               

مفهوم کليدى براى     …  .  سير کند  
. است"  آلترناتيو"مجاهدین کلمه       

اما چطور ميتوان آلترناتيو           …  
شد؟ این عنوان را چه مرجعى                 
اعطاء ميکند؟ اعتبارنامه آدم را            
چه مقامى باید تائيد کند؟ پاسخ                  
مجاهد اساسا شبيه پاسخى است که      

قبله .  جریان خمينى به مساله داد         
سياسى اصلى، غرب و دول                     

این قدرتها هستند که    .  غربى هستند 
باید نهایتا جریان مدعى حکومت          
بعدى در ایران را با منافع دراز              
مدت و احتماال بعضا حتى                          

و .  تاکتيکى خود سازگار بيابند           
همين ها هستند که از این توان                 
تبليغاتى، مادى، سياسى و                          
دیپلوماتيک برخوردارند که                    
جریانى را که تائيد ميکنند بعنوان         
یک آلترناتيو سياسى عرضه کنند        

رژیم خمينى         .  و بشناسانند        
… .  محصول نشست گوادلوپ بود   

مجاهد اميدها و انتظارات مشابهى      
آلترناتيو شدن از نظر مجاهد   . دارد

یعنى دریافت این بليط از دول                  
 )همانجا." (غربى

 
رویدادهای سالهای اخير ماهيت           

کنترایی سازمان           -مزدور         
مجاهدین را بخوبی عيان کرده               

نشان داده است که این                 .  است
سازمان بهر عملی برای تثبيت               

نزد "  آلترناتيو"خود بعنوان              
دولتهای غربی، در راس آن                     

این ظرفيت  .  آمریکا دست می زند    
را پيش از این در پيشگاه دولت               

 

 ازمان مجاهدين س
 ...يک سازمان باند سياهی

صدام حسين نشان داده بود؛ اما      
با حمله آمریکا و موتلفينش به          
عراق و سقوط دولت صدام،             
سازمان مجاهدین درجا و                   

، "قائد"پابوسانه به پيشگاه خود     
اکنون .  دولت آمریکا، رفت         

ظاهرا به بخشی از رویای خود      
دست یافته است؛ مزدوری،             
همکاری نزدیک با نيروهای           
امنيتی دولت آمریکا و ریختن          
ميليون ها دالر بجيب هيات               
حاکمه این سرکرده قطب                    
تروریسم دولتی نتيجه داده                 
است و نام این سازمان از                    
ليست گروه های تروریستی             

عالوه بر استفاده    .  خارج گردید 
تروریستی هيات        -سياسی      

حاکمه آمریکا از سازمان                   
مجاهدین، ميليون ها دالر در           
این ميان دست بدست شده                   

 .است
 

 -تعدادی سازمان های ایرانی         
که وابسته به              *  آمریکایی

سازمان مجاهدین هستند طی           
چند سال گذشته ميليون ها دالر       
به جيب بخشی از طبقه حاکمه         
آمریکا، به شکل کمک مالی به       
کمپين انتخاباتی برخی از                   
نماینده های کنگره از هر دو             
حزب دموکرات و                                    

٢٧۴شماره   
جمهوریخواه، پرداخت به گروه های     
البيست در واشنگتن، استخدام                    
سياستمداران با نفوذ، از جمله دو تن       
از مدیران سابق سازمان سيا،                      
بعنوان سخنگویانشان، و خرید                   

. ژورناليست ها سرازیر کرده اند            
بعالوه، منابع مختلفی از همکاری           
های سازمان مجاهدین با دولت                  
اسرایيل برای اهداف تروریستی در       

این گزارش  .  ایران گزارش می کنند   
اولين بار توسط ان بی سی نيوز در          

ماه فوریه منتشر شد، حاکی از آنکه          

حمالت مرگباری توسط سازمان           "
مجاهدین که توسط پليس مخفی                   
اسرائيل تعليم دیده، مسلح شده و از           
نظر مالی حمایت شده اند عليه                     
دانشمندان اتمی ایرانی انجام گرفته         

البته سازمان مجاهدین این         ."  است
مساله را انکار کرد و رژیم اسالمی        

اما ان بی سی با نقل                .  آنرا تائيد   
گزارشاتی که در نشریات اسرائيلی        
و در رسانه های دیگر منتشر شده             
بود، اعالم کرد که سازمان                            
مجاهدین مسئول انفجاری است که          

نوامبر تاسيسات تحقيقی و          ١٢در   
 ۵٠توسعه اتمی در بين کانه حدود            

. کيلومتری تهران را ویران کرد               
همچنين در ماه آوریل سيمور هرش        
در نيویورکر گزارش نمود که                    
آمریکا سالها است فعالين سازمان            
مجاهدین را در خاک آمریکا وسيعا         

هيرش به سخنان        .  تعليم می دهد       
بسياری از مقامات آمریکا در این             

(مورد استناد کرد           به نقل از          . 
سپتامبر   ٢٣روزنامه گاردین بتاریخ    

٢٠١٢( 
 

سازمان مجاهدین، یک فرقه سياه             
برای مقبول افتادن نزد قدرت      .  است

های حاکم بين المللی از هيچ                    
کارنامه .  عملی فروگذار نمی کند      

سی سال اخير این سازمان مملو           
از عمليات سياه و مزدوری برای        
حکومت های مختلف سرکوبگر         

مزدوری برای حکومت         .  است
صدام و اکنون برای آمریکا دو              
نقطه قابل توجه و سياه در پرونده         

اما آنچه      .  این سازمان است           
سازمان مجاهدین قادر به درک            
آن نيست، این واقعيت است، که            
سازمان مجاهدین یک فرقه                     

مافيایی است و هيچ              -مذهبی    
شانسی برای بقدرت رسيدن در            

این سازمان نيز مانند    .  ایران ندارد 
جریانات قومپرست و اپوزیسيون      
راست بورژوایی اکنون چشم به           
حمله نظامی آمریکا و ناتو به                  

و در پی این       .  ایران دوخته است    
سناریوی سياه برای مردم و                    
جامعه ایران، اميد بقدرت رسيدن        

سازمان .  خود را دنبال می کند           
مجاهدین فاقد یک پایه اجتماعی           

 . درون جامعه ایران است
 

تحليل عميق منصور حکمت در           
در مورد مجاهدین         ١٣٧٣سال    

 :هنوز کامال بقوت خود باقيست
 
مجاهد مشخصات یک آلترناتيو        "

مجاهد .  سياسى و دولتى را ندارد       
در تمایز با مجاهد دوران      (امروز  

یک فرقه صرف     )  مشى چریکى  
یک جریان با ریشه                   .  است

اجتماعى که اعتراضات و اميال          
و آرمانهاى اقشار و بخشهایى از          
یک جامعه، ولو بخشهایى عتيق و      
حاشيه اى، را منعکس بکند                      

حتى برخالف انشعابات        .  نيست
مذهبى، مشخصات عقيدتى این             
فرقه و علل خروج آن از بستر                

اصول .  رسمى مشخص نيست         
فکرى و سياسى این جریان کامال        
مواج و دلبخواهى است و بسته به        
مصالح فرقه در هر مقطع توسط          

این جریان   .  قائد آن ابراز ميشود      
ميتواند بسته به نياز بعنوان یک            
جریان ميليتانت مذهبى با عکس           
خمينى، یا یک جریان ليبرال                  
اسالمى با عکس طالقانى و یا یک       
جریان ناسيوناليستى با عکس                

۶صفحه مصدق ظاهر    



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

براى مردم ایران نظام                .  شود
سياسى و اقتصادى و معيارهاى            
فرهنگى و ضوابط ادارى جامعه          
اى که مجاهدین زمام امورش را           
بدست گرفته باشند، قابل پيش بينى       

اینها پرچم چيزى و کارى        .  نيست
نماینده چيزى  .  را در دست ندارند     

و کارى و اعتراضى و آرمانى در        
تنها ابعاد ثابت   .  خود جامعه نيستند  

و قابل مشاهده شخصيت سياسى           
اینها اینست که اوال، رهبرى آنها          
شيفته کسب قدرت دولتى است و           
ثانيا، مستقل از اینکه چقدر مذهب        
در تبليغات شان کمرنگ و پر                  
رنگ باشد، از اسالم برخاسته اند         

 . و تربيت اسالمى دارند
 

حتى در اوج نئوکولونياليسم هم به        
تخت نشاندن یک فرقه فاقد هویت         

ميليونى   ٦٠سياسى در یک کشور     
امروز به طریق     .  غير ممکن بود    

تنها .  اولى این کار نشدنى است           
جریانات ریشه دار اجتماعى،                 
جریاناتى که در بستر یک سنت             
مبارزاتى و اعتراضى تعریف شده     
پا به حيات گذاشته اند ميتوانند در          
نقطه عطفهاى تاریخى بعنوان                
آلترناتيوهایى در برابر کل جامعه        

جامعه دارالمجانين   .  ظاهر بشوند  
اردوى پيشاهنگى و                .  نيست

سنت .  خوابگاه دانشجویى نيست       
سياسى دارد، حافظه تاریخى دارد       
و سياست در آن به بنيادهاى                      
اقتصادى و طبقاتى جامعه مرتبط         

 ."است
 

این کله معلق زدن ها، عمليات                
مزدورانه با سازمان مخفی                       
اسرائيل یا آمریکا و خریدن و                  
عکس گرفتن با منفورترین چهره         
های سياست فاسد آمریکا، نه تنها         
سازمان مجاهدین را یک قدم هم            
بقدرت نزدیکتر نخواهد کرد، بلکه     
چهره یک فرقه مافيایی با پرونده          

نزد سياه این سازمان هر چه بيشتر        
. مردم و در ذهنيت جامعه تثبيت می شود          

 

 ازمان مجاهدين س
 ...يک سازمان باند سياهی

* 
 

تعدادی از این سازمان ها را       *  
. …روزنامه گاردین بتاریخ           

 : منتشر کرده است
 

The Iranian American 
Community         این سازمان ،

 ١١٠در سال گذشته بيش از             
هزار دالر به یک شرکت البی       
در واشنگتن، بنام دی جنووا و         
توئنسينگ پرداخت کرده است       
و همچنين یکی از رهبران آن          
علی سودجانی شخصا مبلغی          

هزار دالر به            ١٠٠حدود     
نمایندگان کنگره و کمپين های        

یکی از  .  آنها اهداء کرده است     
این نمایندگان تد پوء، عضو              
کميته امور خارجه کنگره                  

 .است
 

Colorado's Iranian 
American Community ،

یکی از رهبران این گروه،                
 ٩٠٠سعيد قائمی، مبلغی حدود      

هزار دالر به یک شرکت البی       
در واشنگتن دی ال ِا بمنظور           
حذف مجاهدین از ليست                      
سازمانهای ممنوع شده                        

مهدی .  پرداخت کرده است          
هزار   ١۴قائمی، برادر سعيد،      

دالر برای سفر باب بيلنر یکی        
از نمایندگان کنگره، به پاریس       
برای مالقات با رهبران                       
سازمان مجاهدین پرداخت                

 .کرده است
 

The Iranian American 
Community of Northern 

California           این گروه طی ،
 ۴٠٠سال گذشته مبلغی حدود         

هزار دالر به یک شرکت البی       
در واشنگتن، بنام َاکين گامپ           
استراس هاور و بلد برای                    
فعاليت در حذف نام مجاهدین          
از ليست تروریست ها داده                

٢٧۴شماره   
رئيس این گروه احمد معين           .  است

 -منش شخصا به کمپين ایلنا راس             
طبق .  لهتينن کمک کرده است               

 ٢٠گزارشات این شخص بيش از            
هزار دالر کمک مالی سياسی از               
افرادی که برای حذف اسم مجاهدین       
از ليست تروریستها فعاليت می                 

 .کنند، دریافت کرده است
 

The Iranian Society of 
South Florida           این گروه نيز ،

به   ٢٠٠٩هزار دالر در سال         ١٣٠
یک شرکت البی، دی ال ِا پایپر، در        

و .  همين رابطه پرداخت کرده است      
مدیر آن بهمن بدیعی و معاون او                
اکبر نيکویی مبالغی به کمپين                      

لهتينن و ماریو        -انتخاباتی راس  
. باالرت کمک کرده اند              -دیاز

. ليست این گروه ها بيشتر است            
اما به ذکر همين تعداد کفایت                   

روزنامه گاردین، کریس    . (ميکنيم
 )٢٠١٢سپتامبر  ٢١مک گریل، 

 

 

 آکسيون عليه اعدام 
 در شهر گوتنبرگ سوئد

 
حکومت !  روز جهانی عليه مجازات شنيع اعدام است          ،مهر  19اکتبر،    10

کشتار و جنایت تکان دهنده سمبل             سه دهه      اسالمی در ایران با سابقه             
اوج این        ۶٧و شهریور           ۶٠خرداد    .  مجازات اعدام در جهان است             

  .وحشيگری و جنایت حکومت اسالمی است
 

رژیم اسالمی حکومت اعدام و سنگسار زنان و مردان، اعدام                                             
همجنسگرایان و کودکان، سرکوب هرگونه آزادی سياسی، اجتماعات،                     

بل آپارتاید جنسی،     مرژیم اسالمی س    .  تشکل، اعتصاب و تظاهرات است        
 .پوشش اسالمی، تحميل فقر و گرسنگی بر ميليونها انسان است

 
 !زنان و مردان آزاديخواه

مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران نمی تواند بدون سازمان دادن                      
. مبارزه ای همه جانبه عليه رژیم اسالمِی صد هزار اعدام پيش برده شود                  

در این روز باید جمهوری اسالمی را در پيشگاه افکار عمومی مردم جهان              
در این روز یکبار دیگر اعالم خواهيم کرد که این مبارزه           .  به محاکمه کشيد  

تا روز محاکمه تک تک عامالن و آمران این جنایات وحشيانه در                                    
آن روز دیر   .  دادگاهای مردمی بجرم جنایت عليه بشریت ادامه خواهد یافت         

 !نيست
 برونز پارک: مکان تجمع

Bruns Parken Göteborg,  
 17.30الی  16.30ساعت  2012اکتبر  10چهارشنبه : زمان

 
 مرگ بر جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی
 زنده باد برابری

 سازمان آزادی زن واحد گوتنبرگ
  مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت

www.azadizan.net 
www.wantedbypeople.com  
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در ماههای اخير بار دیگر                         
تحرآات آلترناتيو سازی راست و       
تحرکات قومی و ناسيوناليست               

. شدت بيشتری گرفته است                       
جریانات دست راستی دارند به              

تبليغ نفرت و    .  خود آرایش ميدهند   
آينه توزی قومی و ملی یكی از              

. نتایح اوليه این تحرآات است                
شعار فدراليسم بطور برجسته                
تری در تبليغات جریانات                          
قومگرای منتسب به آرد و عرب         
و بلوچ و آذری و همچنين برخی           
جریانات ناسيوناليست ایرانی دیده      

طرح و تالش برای                 .  ميشود
فدراليستی آردن جامعه عراق و           
حمایت دولت آمریكا در استقرار           
چنين طرحی و تشكيل دولتهایی             
مبتنی بر قوميت و مليت و مذهب          
به این تالشها ابعاد و زمينه                        
جدیدی برای گسترش و مادیت               

 . یافتن بخشيده است

 

پی آمدهای آلترناتيو سازی در                
تحوالت آتی جامعه کدام است؟              
تحرآات قومی و ناسيوناليستی در       
تحوالت سياسی آتی ایران چه                 
جایگاهی خواهند داشت؟                            
مخاطرات احتمالی آدامند؟ چگونه    
ميتوان جامعه و جنبش توده های           
مردم برای سرنگونی رژیم                      
اسالمی را از گزند عواقب                        
دهشتناك آشمكشهای قومی و                  
ناسيوناليستی و آلترناتيو راست بر      

 حذر داشت؟ چه باید آرد؟ 

 

سرنگونی محتوم جمهوری                    
 اسالمی

برای بررسی خطرات ناسيوناليسم    
و قومگرایی در تحوالت آتی باید          
از موقعيت جمهوری اسالمی                 

تحرك اخير نيروهای      .  آغاز آرد  
قومگرا و ناسيوناليست در یك                 
خالء سياسی در جامعه شكل                    

موقعيت رو به          .  نگرفته است    
سقوط و سرنگونی محتوم رژیم            

 

 مخاطرات آلترناتيو راست در تحوالت آتی جامعه
 جايگاه ناسيوناليسم و قوم گرايی در تحوالت آتی 

)١( 
 على جوادى

اسالمی و تشدید تخاصمات دو        
قطب تروریستی جهان معاصر     
آن زمينه و بستری است آه این       
جریانات را به تحرك واداشته         

سياست عمومی بسياری     .  است
از این نيروها عمدتا سازش و          
معامله و بند و بست و بعضا              

. مقابله با رژیم اسالمی است            
فاز سازش و بند و بست در                
دورانهای طوالنی وجه غالب         
سياسی بسياری از نيروهای            
قوم پرست و ملی گرا بوده                  

در بررسی آارنامه این       .  است
سياست باید گفت آه متاسفانه           
رژیم اسالمی تلفات بسياری را      
هم به این نيروها تحميل آرده           

امروز بسياری از این          .  است
نيروها به سياست مقابله جویانه     
ای با رژیم اسالمی روی آورده      

چرخش به این روی سكه         .  اند
روش سياسی شان و اتخاذ                  
سياست مقابله جویانه با رژیم          
اسالمی نه از سر خواست و              
نيت عمومی این جریانات بلكه       
عمدتا ناشی از موقعيت رو به          
اضمحالل رژیم جمهوری                 

آشتی جمهوری   .  اسالمی است  
اسالمی در حال غرق شدن                

و اگر رژیم اسالمی در        .  است
تصویر آتی قرار نداشته باشد           
نتيجتا سازش و بند و بست و             
معامله آمتر ميتواند جایگاهی         
در سياست این جریانات ایفا             

نگاهی گذرا به موقعيت          .  آند
رژیم اسالمی بيانگر این                     

 .واقعيت است

 

رژیم اسالمی در سراشيبی                
در بن بستی همه      .  سقوط است 

. جانبه و العالج قرار دارد               
راهی و درمانی برایش                        

تمام راهها و       .  متصور نيست  
سياستهایی آه رژیمهای                      
استبدادی و دیكتاتوری در                  
چنين شرایطی بكار ميگيرند را     

دوم خرداد       .  آزموده است      
نتوانست مرهمی بر درد و                 

٢٧۴شماره   

. بحران های آشنده رژیم باشد                    
جنبش ارتجاعی سبز نتوانست راه           

بر عكس بن       .  حلی برایشان باشد      
چهره .  بست رژیم را عریانتر آرد        

آریه حاآميت اسالم را لخت و عور        
و بدون بزك دوم خردادی و تمایالت    
اسالم سياسی سبز در مقابل مردم              

در اوج   .  مترصد فرصت قرار داد       
استيصال و درماندگی و با صرف            
هزینه گزاف دست به تغيير آرایش          

قداره بندی مانند احمدی     .  رژیم زدند 
نژاد را در دور دوم ریاست                           

. جمهوری جلوی صف قرار دادند          
شمشير خونين اسالم      .  موفق نشدند  

. را با شدت بيشتری از رو بستند               
زدند .  ذره ای موفقيت آسب نكردند      

بدون اینكه اميدی به ماندن در زدن          
 ،تهدید به آودتا آردند     .  داشته باشند 

بدون اینكه اميدی به موفقيت آودتا           
مساله این است آه           .  داشته باشند   

شكست نمایش ارعاب و قداره بندی        
شكافشان تعميق  .  از پيش روشن بود    

حتی مجبور شدند که از خير             .  شد
خامنه ای در     .  احمدی نژاد بگذرند    

راس حكومت بار دیگر به تكاپو                 
حاآميتی آه یكپارچگی خود         .  افتاد

را رمز موفقيت و بقاء تعریف آرده        
بود در اولين قدمها به درماندگی                

در .  خود در یكپارچگی خود پی برد      
تالشی آودنانه آوشيدند تا بار دیگر        
بازی جناحی را براه اندازند تا شاید         
ترمزی بر سرعت سقوط خود قرار        

کارت سوخته رفسنجانی را به     .  دهند
تالشهای اخير خامنه   .  جلو آورده اند  

ای نشان درماندگی و هراس                         
حاآميت از مواجهه با مردمی است         
 . آه درآمين رژیم اسالمی نشسته اند

 

در عرصه بين المللی و دیپلماسی به       
دامن زدن بيشتر به تنشها و آتش                 
افروزی در آانونهای بحران در               
منطقه و در سطح جهان روی                      

" بحران اتمی  "به استقبال      .  آوردند
 ،اتم و نه هيوالی خدا و اسالم      .  رفتند

اتم و نه شمشير خونين اسالمی از             
قرار آخرین برگ این اوباش برای          

اما اتم هم برایشان چاره          .  بقا است  

شيشه عمرشان نه در     .  ساز نيست 
ید قدرت انفجاری ذرات اتم بلكه           

عادی ترین    ،در دست مردم عادی   
در دست آارگر و جوان و          ،مردم

زن آزادیخواه و برابری طلب                
در سراشيبی سقوط در             .  است

نقطه بدون بازگشت به عقب قرار       
رژیم اسالمی محكوم به           .  دارند

این سرنگونی باید       .  سقوط است   
توسط توده های مردم و از پایين           

هر گونه تالطم و       .  صورت گيرد 
جنگی اساسا منجر به صدمات              
غير قابل جبرانی به جامعه و                  

هم اکنون     .  مدنيت خواهد بود         
عواقب تحریم های اقتصادی کمر       

 . مردم گرسنه را شکسته است

 

واقعيت این است آه ایران در                 
آستانه تحوالت عظيم اجتماعی             

نه بخاطر تشدید    ،قرار گرفته است
تهدید های قطبهای تروریستی               
بلکه بر اثر بحرانی شدن اوضاع         

جمهوری اسالمی بدون        .  جامعه
تحرك جدید    .  تردید رفتنی است      

جریانات قومگرا و آينه توز                   
ناسيوناليست از جبهه فاالنژیستی       
االحواز گرفته تا جریان فاالنژ              
پژاك و یا جریانات قومگرای                 
منتسب به کرد و بلوچ و آذری و            
همچنين جریانات فاشيست آریایی      
همگی را باید در این بستر                         

تحرکات جریانات    .  بررسی آرد   
دست راستی برای ایجاد آلترناتيو       
خود را باید در این راستا باید                   

 .بررسی کرد

 

تشديد         ،زمينه های جهانی               
 تخاصمات دو اردوی تروريستی 

اگر سقوط محتوم رژیم اسالمی            
شرط الزم و عامل تحرك                          
امروزی این دستجات و باندهای          

شرط آافی    ،قومگرا و فاالنژ است   
تحقق خلق فاجعه آميز یك                          

سناریوی 
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

قومی و ملی در ایران را از                       
اميدشان به تحوالت جهانی و                   
مبانی سياست نظم نوین اردوی             
تروریسم دولتی در پروسه آشور        
سازی و تجدید آرایش حكومتی              
بورژوازی در شرایط حاضر                 

تشدید تخاصمات دو           .  ميگيرند
اردوی تروریستی یک رکن                    
تحرک امروز این جریانات دست        

 اما چگونه؟ . راستی است

 

سقوط بلوك شرق یك روند تجدید          
آرایش آشوری و حكومتی را در          
درجه اول در آشورهای بلوك                
مضمحل شده شرق و بدنبال آن در       
آشورهایی آه درگير بحران                   

. آغاز آرد     ،حكومتی قرار داشتند    
سرمایه داری دولتی و مدل و                   
الگوی حكومتی در این آشورها           
تماما دستخوش تغييرات اساسی            

همزمان با این تغيير و                .  شدند
تحوالت در ساختار اداری و                    
حكومتی این آشورها شالوده ها و        
بنيانهای ایدئولوژیك و فكری این          
حكومتها نيز دچار تغييرات قابل           

یك روند ملت     .  مالحظه ای شدند    
سازی و آشور سازی با ماتریال           
جدیدی توسط سرمایه جهانی در           

نوع .  جلو صحنه قرار گرفت             
آنهم         ،معينی از ناسيوناليسم               

ناسيوناليسم قومی و به شدت                    
بعنوان ماده خام و اوليه          ،افراطی

تشكيل دهنده بنيان فكری و                        
ایدئولوژیك حكومتها و دولتهای            
جدید و بمنظور مشروعيت سياسی     
بخشيدن به حكومتهای جدید                      
 . بورژوایی در دستور قرار گرفت

 

در این دوران ما شاهد شكل گيری       
و تحرك شدید جریانات قومگرا             
در آشورهای باقيمانده بلوك شرق      

. و برخی دیگر از آشورها بودیم         
ناسيوناليسم فاسد و منحط قومی             
هر روز مساله ملی جدیدی می               

این ناسيوناليسم امروز           .  آفریند
پرچمدار خلق مساله ملی در سطح       

 
 مخاطرات آلترناتيو راست در تحوالت آتی جامعه

 ...جايگاه ناسيوناليسم و قوم گرايی در تحوالت آتی 

یك رآن اساسی       .  جهان است   
ایجاد مساله ملی تبليغ آينه و             
نفرت قومی و ملی، ایجاد                    
دشمنی و درگيری های خونين        
و دهشتناك با بخش دیگری از         
جامعه در چهار چوب منفعت          

. آور ملی و قومی است                       
آارنامه سياه این جریانات                 
قومی و ناسيوناليستی برای              

از جنگهای  .  مردم معرفه است   
قومی و گورهای دسته جمعی          
در یوگسالوی سابق گرفته تا           
آشتارهای چند صد هزار نفره        

تا تحرك شدید قومی   ،در رواندا
نمونه    ،در افغانستان و عراق        

هایی از تحرك و فعاليت این              
جریانات فاجعه آميز بوده                   

 . است

 

از طرف دیگر روند آشور               
سازی در این دوره تفاوتهای            
فاحشی در مقایسه با روندهای        
آشور سازی در دوره های                
پيش از آن در قرن نوزده و                

این نوع  .  اوائل قرن بيستم دارد    
ناسيوناليسم به لحاظ سياسی              
تماما ارتجاعی و ضد                            
آزادیخواهی و ضد آارگر و             

بر متن یك          .  آمونيسم است    
تحجر عظيم و واپسگرایی                 
عظيم سياسی و فرهنگی و                 

این .  اجتماعی صورت ميگيرد    
نوع آشور سازی آمتر تشابهی     
به روند آشور سازی در قرن          

آامال عقب مانده    .  نوزدهم دارد 
. و تماما ارتجاعی است                       

ناسيوناليسم قرن نوزده نه تنها         
بلكه متحد    ،گرایشی قومی نبود   

آردن و ادغام قومهای متعدد            
در چهارچوبهای واحد آشوری     

 . مضمون آن را تشكيل ميداد

 

الگوی این جریانات قومگرا            
تبدیل جهان موجود به مجموعه      
و سبدی پر از آشورهای ریز          

به تعدادی آه     .  و درشت است    
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هر دار و دسته فاالنژ ميتواند هویت        
قومی و ملی جدید و آاذبی برای                 
بخشی از مردم در هر گوشه و                     

نقش این جریانات       .  آناری بتراشد   
قومی ایجاد چنان نفرت و آينه                     
قومی و ملی و ایجاد خصومت ميان        
بخشهای مختلف مردم است آه عمال      
امكان همزیستی و زندگی مسالمت          
آميز را از مردم و جامعه سلب                    

آار این جریانات قوم پرست       .  ميكند
این است آه تفاوتها و تمایزات                     
قومی و فرهنگی را به تنش و                       
آشمكش و درگيری و خصومت                

این پروسه همواره با          .  تبدیل آنند   
خلق جنایت های تكان دهنده همراه          

هر دسته آينه توز و                        .  است
قومگرایی آه بتواند اسلحه و رزق           
و روزی چند صد نفر انسان                          
مستاصل و درمانده را تامين آند                
ميتواند نيرویی در شكل دادن چنين          

فاجعه .  سناریوی سياهی باشد              
 ،گورهای دسته جمعی        ،یوگسالوی

استيصال و درماندگی آه تاثير پاك          
نشدنی بر بخشهای وسيعی از جامعه      
بجا گذاشت محصول تحرك و بالفعل      

این ملی   .  شدن این جریانات است        
گرایی و ملت تراشی حتی در قلب            
اروپا بخون ميكشد و بی خانمان                 

تبليغات جریان دست راستی       .  ميكند
حقوق "مبنی بر اینکه به دنبال                     

و امثالهم هستند تنها زرورق        "  بشر
چنين حکومتهای استثماری و                      

 .استبدادی است

 

اما آنچه به این روند یك پایه مادی و         
سياست و جایگاه           ،احتمالی ميدهد   

این جریانات در نظم نوین جهانی              
. در دوران پس ازجنگ سرد است          

ایدئولوژی و تفكر و بعضا خود این         
جریانات قوم پرست و ناسيوناليست       
یك پایه و یك رآن روند آشور                     
سازی و تجدید آرایش حاآميت                   
بورژوایی در آشورهایی هستند آه        
دستخوش تحوالت سياسی و                         

و این یكی از          .  حكومتی شده اند      
ارآان سياسی نظم نوین جهانی                   

نگاهی به تالشهای اخير               .  است

بورژوازی در سطح جهان و                  
بطور مشخص به طرحها و                     
سياستهای آشور سازی هيات               
حاآمه آمریكا نشاندهنده این                     

بطور پایه ای   .  واقعيت آریه است  
مذهب   ،قوميت  ،باید گفت آه مليت   

و سنت بنيانهای ایدئولوژیك                    
حكومتهای سازمان یافته جدید را        

خالء ایدئولوژیك   .  تشكيل ميدهند  
ایجاد شده در کشورهای بلوک               
شرق را این جریانات و گرایشها          

در این دوران بر     .  تامين آرده اند   
 ،خالف قرن نوزدهم سكوالریسم       

جدایی مذهب و قوميت از                          
 .حاآميت نقشی ایفا نميكند

  

تجربه افغانستان و عراق                           
موخرترین چنين پروسه هایی               

تالش برای شكل دادن             .  هستند
حكومتهای قومی و مذهبی بخشی       
از سناریوی آمریكا در عراق                 

بند و بست با جریانات                .  است
مرتجع قومی و قبيله ای و                          
خانخانی و اسالمی روندی بود آه      
در عراق شاهد آن بودیم و اکنون          
در ليبی و تونس و سوریه در حال  

قانون اساسی        .  تکرار است       
پيشنهادی در ليبی و مصر آه                 
مورد تایيد آمریكا است به یك                  
نظام قومی و اسالمی و ضد زن            
رسميت بخشيده و                                            

دستجات قومی و باندهای     حاآميت
سياه مذهبی را بر سرنوشت مردم       

قوميت .  در این آشور حاآم ميكند      
و مذهب دو پایه پایه دولت در                 

مردم .  عراق و ليبی و مصر است      
با    را بيشرمانه به مذاهب و اقوام       

منافع متضاد و متخاصم تقسيم               
آرده اند و این هویتهای آاذب را          

. بر سينه شان الصاق آرده اند               
تقسيم بندی مردم به مذاهب و                  
اقوام مختلف و تثبيت آن موجب            
تشدید انواع خصومتها و                            
آشمكشها و زمينه ساز آینده ای             
خونبارتر و یك تراژدی عظيم               

در .  انسانی در این جوامع است          
این رابطه نقش دول غربی و                   
آمریكا تعيين آننده و اگر نه                       

آمتر از جریانات قومگرا        ،بيشتر
در تحميل چنين سناریوی خونينی       

 . بر مردم نيست

 

واقعيت این است آه بدون حمایت        
مادی و معنوی بخشهای وسيعی           

از 
٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

بورژوازی از چنين روندی این            
جریانات قادر نخواهند شد ميدان          

از .  دار تحوالت سياسی شوند            
جنبشهای آزادیخواهانه و                           
سوسياليستی بسرعت شكست                 

اما .  ميخورند و حاشيه ای ميشوند      
قدرت ناتو و حمایت بی دریغ                   
سياسی و اقتصادی و نظامی قطب       
تروریسم دولتی یک برگ مهم در        
این تحوالت قومپرستانه و اسالمی     

واقعيت این است که مردم          .  است
منطقه قوم پرست و اسالميست              

برعکس این نيروهای       .  نشده اند   
متعدد اردوی تروریسم دولتی                 
است که به این نيروها پر و بال               
ميدهد و نتيجتا از این روست که            
بعضا ميتوانند به جلوی صحنه               

اميد آلترناتيو سازان دست        .  بيایند
ميخواهند .  راستی از بابت است         

تجربه عراق و ليبی و مصر را               
 . در ایران تکرار کنند

 

این آلترناتيو ها را باید تماما نقد و          
تنها آلترناتيو کمونيسم    .  افشاء کرد 

کارگری متضمن آزادی و برابری     
 . و رفاه و سعادت انسانها است

 

 مختصات آلترناتيو دست راستی 

تحوالت سياسی ایران در آینده               
بيش از پيش صحنه جدال اساسی          
دو اردوگاه ناسيوناليسم بورژوایی      
پرو غرب و جنبش آمونيسم                     

مردم علی العموم     .  آارگری است  
از ميان این دو آلترناتيو چپ و                
راست انتخاب ميكنند؟ این دو                  
اردوگاه آمپهای راست و چپ را          

. در تحوالت آتی شكل ميدهند                 
ناسيوناليسم راست و پرو غربی            
یك آلترناتيو واقعی و مطرح در             

آیا افق و   .  تحوالت آتی ایران است   
آلترناتيو غالب در برابر رژیم                
اسالمی در خطوط اساسی خود یك    
افق راست و ناسيوناليستی است یا       
چپ و انسانی و آزادیخواهانه؟               
نقش ناسيوناليسم و آلترناتيو راست     
در تحوالت سياسی ایران چيست          
و مختصات اقتصادی و سياسی             

 
 مخاطرات آلترناتيو راست در تحوالت آتی جامعه
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این آلترناتيو آدامست؟ روندها       
و مولفه های سياسی و مادی             
در این اردوگاه آدامست؟ تاثير      
این روندها بر سرنوشت                     

 سياسی جامعه چگونه است؟ 

 

به لحاظ اقتصادی این اردوگاه         
مدافع یك نظام سرمایه داری            

رژیم اسالمی   .  تمام عيار است    
را حكومتی ناتوان در چهار              
چوب اقتصاد آاپتياليسم قلمداد        

مدافع بازار آزاد و               .  ميكند
رقابت سرمایه داری و خواهان     
سپردن سرنوشت اقتصادی              
مردم به دست نيروهای رقابت       

آوچكترین .  و بازار آزاد است      
توهمی به پيشبرد سياست                   
تعدیل اقتصادی و یا حتی ذره           
ای اعمال محدودیت بر آارآرد     

رفاه و تامين        .  سرمایه ندارد   
اجتماعی شاخصی در عملكرد       

. اقتصادی این جریان نيست             
برعكس ریاضت اقتصادی               
سياست اعالم شده تئوریسينهای    

اقتصادی .  این صف است            
مبتنی بر نيروی آار ارزان               
شاخص اصلی و مولفه تعيين           

. آننده این اردوگاه است                      
سياست اقتصادی شان در                   
صورت قدرت گيری روشن            

مردم باید بيشتر آار آنند     .  است
. و آمتر توقع داشته باشند                   

آمتر بخواهند    ،بيشتر آار آنند   
 .و آمتر مصرف آنند

 

در سطح سياسی دارای یك                
الگوی حكومتی واحد و انسجام      
یافته حتی در صفوف خود                 

 ،سلطنت پرستی          .  نيستند
مشروطه خواهی و یا                            
جمهوری بورژوایی اشكال              
مختلف و مورد مشاجره از                
الگوهای حكومتی در این                   

بستر اصلی این     .  جریان است  
اردوگاه سلطنت طلب و                       

شاه .  مشروطه خواه است            
اما مانند یك آاالی بنجل      .  دارند
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سلطنت .  روی دستشان مانده است        
بر خالف    .  پاشنه آشيل شان است         

تبليغات مبلغين و سخنگویان                        
رنگارنگ این اردوگاه در مورد               
احترام به حقوق بشر و حقوق مدنی         

عملكرد روتين سيستم            ،شهروندان
مورد نظر این جریانات مستلزم                 
برقراری اشكال نهادینه شده استبداد       
و بی حقوقی و محدودیت بر فعاليت         

برخی از   .  آزادانه در جامعه است       
متفكرین این صف جامعه سوئد و یا         

با موقعيت    ،دانمارك را با سلطنتش     
احزاب و حقوق آارگر و شهروندی       

اما .  اش به مردم وعده ميدهند                  
واقعيت این است آه فيليپين و اردن          
و پاآستان و مراآش مثالهای واقعی        
تری در بهترین حالت از جانب                   
آلترناتيو بستر اصلی این جریان                

بخشهای حاشيه ای تر این             .  است
 .اردوگاه جمهوری خواه هستند

 

به لحاظ ایدئولوژیك تماما                               
انواع و اقسام تفكر    .  ناسيوناليست اند 

و گرایش ناسيوناليستی در این                    
بستر اصلی   .  اردوگاه یافت ميشود     

این صف را ميتوان با مختصات                
عظمت .  ناسيوناليست ایرانی شناخت  

طلبی ناسيوناليستی و ستمگری ملی       
شاخه های     .  مشخصه شان است        

حاشيه ای و آناری این اردوگاه را           
جریانات قومگرای منتسب به                     
گروههای قومی و فاالنژیستهای               

. چكمه پوش ایرانی تشكيل ميدهند           
هر شاخه این جریان مستقل از اینكه        

تماما     ،به چه گرایشی تعلق دارند            
ناسيوناليسم علی   .  نژاد پرست است    

العموم ضد برابری مطلق انسانها و        
. مدافع تبعيض و نابرابری است                

ناقض حقوق جهانشمول و برابر               
شهروندان و حقوق مدنی                                

ذره ای آرمان حق               .  انسانهاست
طلبانه و انسانی در ناسيوناليسم                  

تمام مضمون حرآت    .  موجود نيست 
و قدرت ایدئولوژیكش در حمایت و         

رواج خرافات              ،توجيه استثمار      
تبعيض آميز و حمایت از مبانی                  
قدرت و حاآميت سرمایه در جامعه        

از نظر فكری ناسيوناليسم            .  است

یعنی خالی آردن انسانها از                     
. خصلت مشترك انسانی شان                 

سيستمی جامع و مانع در نقطه               
 .  مقابل اصل اصالت انسان است

 

همانطور آه در عراق و                            
افغانستان و ليبی و مصر شاهدیم          
مذهب یك رآن حاآميت سياسی و       
نظام اداری جامعه در الگوی                 
حكومتی بورژازی جهانی در                

در ایران    .  دوران حاضر است       
بخش عمده این جریانات به                      
ضرب فشار سياسی و تمایالت             

. مردم مدعی سكوالریسم هستند          
اما در عين حال نگران حفظ نفوذ         

. و سلطه مذهب در جامعه هستند         
آخوند و مذهب در دستگاه فكری          

خوب و بد        ،و سياسی این صف      
. مترقی و متحجر دارد             .  دارد

 ،دولت اسالمی باید آنار زده شود      
اما مذهب و قدرت جهل و خرافه          
و تحميق مذهب باید همچنان در            
خدمت سرمایه حفظ و پاسداری            

مذهب عصای دست این            .  شود
در این    .  جریانات مرتجع است       

چهارچوب مذهب همان نقشی را         
در به بند آشيدن مردم و جامعه              
ایفا ميكند آه دستگاه سرآوب در          

. خفه آردن مردم بازی ميكنند               
. زهری است آه ناآار ميكند                   

مذهب یك نياز پایه ای آلترناتيو             
حكومتی و اجتماعی جریان                     
راست و ناسيوناليست در جامعه          

 . و تحوالت آتی است

 

اما آدام پروسه های اجتماعی                
قدرت گرفتن این آلترناتيو را در           
تحوالت اجتماعی تقویت ميكنند؟        
ضدیت با انقالب و تحول از پایين        
اساس حرآت سياسی این                          

این جریانات برای   .  جریانات است 
رسيدن به اهداف سياسی و                       
آلترناتيو حكومتی خود اساسا                 

از     ،متكی به تحوالتی از باال               
مانند کودتا و           ،فرای سر مردم      

 ،رژیم چنج  .  هستند   ،حمله نظامی  
 ،دعوت به لشكر آشی نظامی                
 ،تكرار سناریوی عراق در ایران       

اتكاء به نيروهای ارتجاعی دول          
بند و بست و آودتا از                  ،غربی

جمله پروسه هایی هستند آه زمين      
مانور و تحرك این جریانات                    

به ميزانی آه مردم در             .  هستند
سرنگونی رژیم اسالمی به                      

تحوالت از        
١٠صفحه   
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اميد ببندند این جریانات نقش عمده تری در              ،به قدرتهای غربی     ،باال
 ،و بر عكس به ميزانی آه مردم به چپ                   .  تحوالت آتی پيدا ميكنند       

این جریانات    ،آلترناتيو چپ و انقالب در روند سرنگونی روی آورند           
یك رآن فعاليت این آلترناتيو قرار       .  عمدتا حاشيه ای و بی ثمر ميشوند       

دادن نقطه سازشهایی در مقابل مردم بمنظور حفظ ارآان نظام طبقاتی            
و حفاظت از بنيادهای حاآميت سرمایه از گزند اعتراضات و انقالب               

 . مردم است
 

تاثيرات این پروسه تغيير و تحول در تحوالت سياسی ایران چيست؟                 
در ارتباط  .  پی آمد تبليغ و مادیت یافتن شعار فدراليسم چه خواهد بود              

با نقش مخرب ناسيوناليسم و اثرات عميقا ارتجاعی عملكرد این صف             
و چگونگی مقابله با آن در تحوالت آتی جامعه به تفصيل بحث خواهيم             

 . *آرد

 

مخاطرات آلترناتيو راست در 
 تحوالت آتی جامعه

 ...جايگاه ناسيوناليسم و قوم گرايی در تحوالت آتی 

 

 !محسن رضائى تروريست به لندن مى آيد

جلسه محسن رضائى را به اعتراض عليه کل 
 !جمهورى اسالمى تبديل کنيم

 

محسن رضایی دبير مجمح تشخيص         "  کانون توحيد لندن    "بنا به اطالعيه       
ششم اکتبر ساعت پنج بعدازظهر در این              مصلحت نظام اسالمى روز شنبه      

 .کانون سخنرانی خواهد داشت
 

محسن رضائى جزو متهمين پرونده ترور ميکونوس و جزو جنایتکاران بنام           
اگر این آدمکش جرات آفتابى شدن در لندن را داشته                 .  رژیم اسالمى است   

همينطور .  مخالفين سياسى و کمونيستها او را پشيمان خواهند کرد                    ،باشد
کسانى که مهماندار و جلسه      .  باید بساطش را جمع کند     "  کانون توحيد لندن  "

یا جزو ابواب        ،برگزار کن عوامل جمهورى اسالمى در خارج کشورند                
آزادیخواهان و    .  جمعى رژیم اند یا نانشان را رژیميها تامين ميکنند                            

 . کمونيستها و انقالبيون اجازه نميدهند رژیم اسالمى در خارج جوالن دهد
 

تشکيالت خارج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از ایرانيان آزادیخواه و                         
مخالف حکومت اسالمى دعوت ميکند که اوال قاطعانه مانع حضور این                       

. ثانيا ماهيت نهادهائى مانند کانون توحيد را افشا کنند        .  آدمکش در لندن شوند   
ثالثا در صورت حضور محسن رضائى اینروز را به روز اعتراض                               
رادیکال عليه جمهورى اسالمى و خواست محاکمه سران آدمکش جمهورى            

 .  اسالمى بجرم ترور و جنایت تبدیل کنند

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣ – ١٣٩١مهر  ١٢

٢٧۴شماره   

 

اعتصاب دويست پنجاه هزار کارگر  معدن و 
 سی هزار کارگر ترانسپورت در آفريقای جنوبی

 
بعد از شش هفته اعتصاب و اعتراض کارگران معادن در ماریکانا و               

نفر از کارگران اعتصابی به دست پليس آفریقای                       36کشته شدن      
جنوبی، کشته شدن یک زن عضو کميته زنان ماریکانا به علت                              
خونریزی بعد از اصابت گلوله پالستيکی و زخمی شدن صدها زن و                

درصد    22مرد معترض و بعد از دست یاقتن کارگران معادن به                         
اضافه حقوق، موج اعتصاب سراسر آفریقای جنوبی را در بر گرفته                

 .است
 

از .  سپتامبر صد هزار کارگر دست از کار کشيدند                 28روز جمعه     
 –هزار کارگر معدن بزرگترین توليد کننده طال در دنيا                      21جمله،   

هزار کارگر معدن در سومين توليد کننده طال در               32آنگلو آمریکن،    
 –هزار نفر در چهارمين شرکت توليد کننده طال              15آنگلو گلد،     -دنيا

هزار نفر از     20هزار نفر درمعدن به آتریس و          9گلد فيلدس، بيش از     
کارگران ترانسپورت که عمدتا رانندگان کاميونهای حمل و نقل معادن            

سپتامبر تعداد کارگران اعتصابی در بخش                        30امروز     .  هستند
 250هزار نفر و کارگران اعتصابی معادن به                   30ترانسپورت به     
 . هزار نفر رسيد

 
عمده ترین مطالبه کارگران از شروع اعتصاب همان، توافق لنمين                   

راند به عنوان خواست اضافه        12500است و امروز مبلغ      )  ماریکانا(
بازگشت به کار کارگران    .  حقوق در روزنامه اعتصابيون انتشار یافت      

اخراجی که در پی اعتصاب سال پيش از معادن اخراج شده بودند نيز               
 .یکی دیگر از خواسته های اعتصابيون است

 
بزرگترین اتحادیه کارگران معادن از شروع اعتصاب                                                

اتحادیه کارگران آفریقای جنوبی تا به            Cosatusو   NUMماریکانا

امروز در مقابل کارگران قرار گرفته، اعتصابات را غيرقانونی اعالم کرده            
اتحادیۀ کوچکتر دیگری هم که در           .  و دست در دست سرکوبگران دارند          

شروع سعی کرد که کارگران بيشتری را به خود جذب کند نتوانست  در                        
کارگران با تشکيل کميته های       .  مبارزات کارگران نقش موثری داشته باشد        

مستقل کارگری و هم اکنون با تشکيل کميتۀ مشترک اعتصاب، مبارزات را              
 .سازمان داده و اعتصاب را رهبری ميکنند

  
بهمن مبارزه طبقاتی بر سر سرمایه داران فرو ریخته و سراسر آفریقای                      

سکوت سنگين مطبوعات و رادیو             .  جنوبی را به تحرک وادشته است               
تلویزیونهای سرمایه داران در سراسر دنيا و عدم انعکاس کوچکترین خبری      
تاکيد بر وحشت سرمایه داری در جهان از شدت گرفتن مبارزه طبقاتی                         

 .از مبارزات کارگران در آفریقای جنوبی حمایت کنيم. دارد
 

 مرگ بر سرمايه داری -زنده باد سوسياليسم 
 

 استکهلم -شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران
 2012سپتامبر  30
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برنامه حزب                  :آذر ماجدى        
کمونيست کارگرى ایران، یک              
دنياى بهتر، بر ضرورت لغو                  

. مجازات اعدام تاکيد کرده                        
ميخواستم از شما بپرسم چرا                    
حزب کمونيست کارگرى ایران            
تأکيد دارد بر این که باید مجازات         

 اعدام بکلى لغو بشود؟
 

خيلى روشن            :منصور حکمت     
مجازات اعدام قتل عمد             .  است
از پيش تصميم ميگيرند             .  است

کسى را بُکشند و ميروند سِر روِز        
این .  معينى طى مراسمى ميُکشند      

براى کسى که با قتِل نفس مخالف          
است یک عقيده طبيعى و یک                  
نتيجه منطقى است که بگوید                     
مجازات اعدام باید لغو بشود،                  
چون این هم یک جور قتِل نفِس               

 . آگاهانه با نقشه قبلى است
 

ولى از مجازات                :آذر ماجدى   
اعدام به عنوان در واقع مجازات          
قاتلين صحبت ميشود و مجازات           
اعدام را به نوعى سّدى ميدانند در        

. مقابل باال رفتن جنایت در جامعه       
 نظر شما در این مورد چيست؟

 
این به نظر من           :منصور حکمت  

اوال بطور     .  حرف پوچى است        
عينى رابطه بين اعدام و موارد              
قتل در جامعه، به آن صورت                  

اگر شما بيایيد کشتارهایى       .  نيست
که توسط دولتها شده، کسانى را             

اند و جلوى دیوار       که دولتها گرفته   
اند و به     اند و تيرباران کرده     گذاشته

اند، در یک ستون                   دار کشيده    
بنویسد و ببينيد چند نفر از اینها               

اند که به جرم قتل                 کسانى بوده   
دستگير شده بودند، ميبينيد رابطه        

آدمها را به    .  جدى بين اینها نيست     
اند، به          جرمهاى مختلف گرفته        

اند و            هاى مختلف گرفته           بهانه
این کار حکومتها است        .  اند   کشته

که در طول تاریخ شهروندان و              
اهالى را سِر جاى خودشان                        
بنشانند، به تمکين بکشانند، به                 

 

 لغو مجازات اعدام
 

 شده مصاحبه با راديو انترناسيونالمتن پياده 
 

 گفتگو با منصور حکمت
 

 ٢٠٠٠هشتم نوامبر 

اطاعت از دولت بکشانند و               
در .  جلوى مخالفتها را بگيرند      

جاهایى هم اصال به جرمهایى         
نظير اینکه به مذهب دیگرى            
تعلق دارى، به قوميت دیگرى        
تعلق دارى، خونت خون                     

ات   دیگرى است، روش زندگى     
آدمها را  ...  روش دیگرى است   

وقتى که   .  اند   اند و ُکشته       گرفته
آلمان نازى ميليونها نفر را                 
ميَبرد به اتاقهاى گاز، و همه             
از کودک و پير و جوان را با             
  گاز ميُکشد، آنها جرمى                       

اگر شما ستون به          .  اند    نکرده
اصطالح قربانيان حکومتها را      
مقایسه کنيد با ليست کسانى که        
به جرم قتل گرفته و مجازات            

اند، ميبينيد ربطى بين اینها         شده
 . نيست

 
اعدام ابزارى است در دست             
حکومتها براى ترساندن اهالى،     
براى سِر جاى خود نشاندن                

بخشا هم توسط                ...  اهالى
سيستمهاى قضایى براى مقابله      

فقط هم   .  با جرائم بکار ميرود      
جرِم قتل نيست که با اعدام                  

در خيلى         .  پاسخ ميگيرد        
کشورها اقدام عليه امنيت                   
کشور، اهانت به ساحت فالن           
پيغمبر و امام و آخوند، داشتن          
فالن روش زندگى، مثال                      
مصرف مشروبات الکلى با              

خيلى .  اعدام جواب ميگيرد         
جاها روابط جنسِى آدمها با                

احتکار .  اعدام جواب ميگيرد      
در شرایط کمبود مواد غذایى با      

اعدام .  اعدام جواب ميگيرد         
چيزى نيست که فقط در مقابل          

فقط گوشه ناچيزى   .  اند  قتل گفته 
از آن، حکمهاى اعدامى است          
که در برابر قتل و بخاطر                   
مجازات قاتلين داده شده که                

یعنى .  خوِد همان هم ایراد دارد     
شما نميتوانيد بگویيد که من قتل      

اگر قتل  .  را با قتل پاسخ ميدهم      
بد است چرا شما قتل را با قتل           

٢٧۴شماره   
پاسخ ميدهى؟ اگر قتل قانونى است          
و ميشود کسى را به حکم قانون                   
کشت، چرا یک نفر دیگر هم                        
نميتواند تصميم بگيرد که او هم                   
ميتواند بنابراین کس دیگرى را به            
حکم چيز دیگرى بکشد؟ تقدس این          
که یک عده دولت تشکيل داده اند               
چيست که به اینها اجازه ميدهد که             
بطور ُمجاز آدم بکشند و براى مثال         
به عشایر اجازه نميدهد آدم بکشند،           
به خانواده ها اجازه نميدهد آدم                     
بکشند، به اقشار و افراد اجازه                    

دولت به یک دليل    . نميدهد آدم بکشند
آدمکشى خودش را توجيه ميکند و           

هر دو  ...  قاتل هم به یک دليل دیگر       
اینها منفور است و باید بنظر من                 

همانطور که جلوى قتل        .  لغو بشود  
مردم را توسط افراد ميگيریم، باید           
جلوى قتلشان توسط ادارات هم                   

دولت چيزى بيشتر از یک        .  بگيریم
. اداره، نهاد دلبخواهى آدمها نيست         

هيچ چيزى به دولت حق نميدهد که           
کسى را آگاهانه و با نقشه قبلى                     

 . بکشد
 

شما در پاسختان بيشتر        :آذر ماجدى 
به جنبه سياسى و استفاده سياسى از         
مجازات اعدام اشاره کردید که                   
دولتها براى مرعوب کردن مردم             
ميُکشند و بعضا به مساله استفاده از         

. مجازات اعدام براى مجازات قاتلين    
منتها آیا به این صورت است که                 
چون دولتها دارند از ابزار مجازات        
اعدام استفاده ميکنند براى سرکوب         
جامعه، پس کال مجازات اعدام را             

 باید کنار گذاشت؟
 

قتل آدمى   !  نه!  نه   :منصور حکمت  
این را باید بشر               .  مجاز نيست    

 ٢١اول قرن      ٢٠باالخره آخر قرن     
فهميده باشد که کشتن یک انسان                 

قبول .  درست نيست   .  مجاز نيست   
اسم .  نميشود این کار را کرد     .  نيست

خودت را بگذارى دولت هم                          
اسم .  نميتوانى این کار را بکنى               

خودت را بگذارى امام هم نميتوانى         
اسم خودت را      .  این کار را بکنى        

بگذارى سازمان ملل هم نميتوانى             
اسم خودت را هر    .  این کار را بکنى   

چه بگذارى اجازه ندارى انسانى را        
اگر این حکم جا بيفتد تازه            .  بُکشى

بحث از اینجا شروع ميشود که چرا         
دولتها ميُکشند، چرا عشایر ميُکشند،     
چرا پدرها ميُکشند، چرا شوهرها            
ميُکشند، چرا معتادها و فروشندگان        
مواد مخدر و باندهاى قاچاق                         

... ميُکشند، چرا ارتشها ميکشند                

. آنوقت این بحث دیگرى است               
ولى فرض اساسى این است که              

کسى اجازه   .  آدمى را نباید ُکشت      
چه .  ندارد جان کسى را بگيرد            

چه فرد باشد چه            .  دولت باشد   
این .  خاندان باشد چه عشيره               

واقعيت اگر قبول بشود آنوقت                
هاى مختلفى مثل           راجع به جنبه      

اینکه دولتها چرا ميُکشند، افراد            
چرا ميُکشد، جنایتهاى روزمره            
در جامعه چه هستند، جنایتهاى             
اخالقى چه هستند، جنایتهاى                   
سياسى چه هستند، ميشود حرف          

ولى حکمى که به نظر من             .  زد
پشت بحث لغو مجازات اعدام                
هست این است که کسى حق ندارد  

اى کسى را بيجان           به هيچ بهانه     
. بُکند، با نقشه قبلى و طرح قبلى           

قتل عمد    .  قتل عمد قبول نيست         
من قتل عمد را             .  مجاز نيست   

ميگویم براى اینکه ممکن است             
بطور غير عمد آدمها مثال در                  
تصادف رانندگى و یا در وقایع              
دیگرى باعث مرگ دیگرى                    

ولى آن بحث دیگرى               .  بشوند
کسى که تصميم ميگيرد            .  است

کسى را بُکشد قاتل به عمد است            
اعم از اینکه دولت باشد یا دولت           

وقتى به چيزى ميگویند           .  نباشد
مجازات اعدام انگار دارند پرده           
پوشى ميکنند که خيلى ساده یک           

یک روز   .  قتل دارد اتقاق ميافتد       
صبح یک نفر آلت قتاله را                         
برميدارد، مقتول بعدى را ميبرد          

به همين   .  جایى مينشاند و ميُکشد      
این دیگر   !  با نقشه قبلى    !  سادگى

حاال آن کس هر            .  قبول نيست   
کارى کرده است، شما که دیگر            

اى و ميتوانى هراز و        او را گرفته  
یک کار با او بکنى بجز کشتنش،         
و عليرغم این تصميم ميگيرى که        

فرقى .  بُکشى، خودت قاتل هستى      
 . نميکند

 
ببينيد اینجا مساله این       :آذر ماجدى 

ميشود که           
١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

کسانى که عزیزى را از دست                 
اند یعنى کسى عزیزشان را               داده

ُکشته است، بخصوص وقتى ما              
ها فکر ميکنيم، پدر و       راجع به بچه  

شان را کسى به قتل       مادرى که بچه  
رسانده، تجاوز کرده و بقتل                      

کسانى هستند که به              ...  رسانده
ميکشند، به     "  سریال" اصطالح     

چندین زن و یا بچه تجاوز                           
 با اینها چه باید کرد؟... ميکنند

 
به نظر من نفرت      :منصور حکمت 

برحق همه ما از چنين کسانى                  
خشمى .  بجاى خودش محفوظ است   

که آدمها حس ميکنند کامال قابل             
اصال غير قابل تحمل     .  درک است 

اش را در        است غم کسى که بچه        
اى از دست ميدهد یا            چنين واقعه  

عزیزش را به هر حال از دست              
. در این هيچ شکى نيست         .  ميدهد

آیا انتقام    .  ولى سؤال این است           
جواب مساله است؟ و آیا سيستم              
قضایى کشور باید بر مبناى                      
خشمى باشد که ما بعنوان قربانى           
حس ميکنيم یا بر مبناى عقلمان و          
این که چه چيزى بطور دراز                   
مدت و در نهایت از نظر اصولى          
براى جامعه بهتر است؟ اگر شما          
بخواهيد قانونگزارى را بدست              
قربانيان بسپارید، همه چيز جامعه       

. بشکل دیگرى صورت ميگيرد           
خشم ميشود مبناى روابط انسانها          

. و انتقام ميشود مبناى مناسباتشان       
در عين اینکه قربانى حق دارد                
خشمگين باشد و همه درک ميکنند       

اى که به او وارد شده              که ضایعه  
در عين   ...  چقدر طاقت فرساست    

حال باید گفت که به همين دليل                 
دقيقا مساله مهمى مثل رابطه                   
انسان و جامعه انسانى با خودش،         
مساله حق حيات را نباید به کسانى       
سپرد که دقيقا عزیزى را از دست        

باید جامعه بتواند از           ...  اند    داده
خودش فاصله بگيرد و بگوید با             
این حال، عليرغم همه این فشار،          
آیا ما به خودمان اجازه ميدهيم که          
حاال کس دیگرى را بُکشيم یا نه؟           
به نظر من بحث داغ قربانيان به            
جاى خودش محفوظ، مبناى                     

 

 لغو مجازات اعدام
 

 ...گفتگو با منصور حکمت 

قضایى مجازات در جامعه                
 نميتواند انتقام یا تسکين دادن         

... 
 

مبنا چى باید      ...     :آذر ماجدى  
 باشد؟

 
مبنا باید    ...    :منصور حکمت   

جلوگيرى از این باشد که این            
... اتفاق دوباره تکرار بشود             

مبنا باید جلوگيرى از این باشد         
که آن آدم بتواند دوباره این کار       

مبنا باید این باشد که        .  را بکند 
این اتفاق بطور کلى کمتر در            

اى که    جامعه...  جامعه رخ بدهد  
اعدام ميکند هميشه هم ُپر از             

این را باید در نظر        .  قتل است 
. اش است   آمریکا نمونه .  گرفت

ميُکشند و از آن طرف هم                    
کسى که   .  طرف مقابل ميُکشد    

دارد آدمى را ميُکشد، در آن              
لحظه که دارد این کار ميکند،          

. دیگر به مجازات فکر نميکند        
یا قيدش را زده است یا فکر                

باالخره .  ميکند دستگير نميشود   
کسى که دارد آدمى را ميُکشد           
یا از خشم و ناراحتى کور                   
شده، یا اینکه با نقشه و طرح             
قبلى ميخواهد کسى را بُکشد و        

. البد فکر ميکند که گير نميافتد       
اعدام جواب رشد جنایات در            

هایش    باید زمينه  .  جامعه نيست  
را از بين برد و جلویش را                  

کارى که ميشود کرد          .  گرفت
این است جامعه را از چنين                
اتفاقاتى مصون کرد، مواردش      
را کم کرد و کارى کرد که                  
آدمى که این کار را کرده به               
قبح مسأله پى ببرد و اصالح             
بشود و از جامعه بخشش                     

وقتى در    .  خودش را بخواهد      
دراز مدت به مساله نگاه کنيد،         
اگر کسى نگران این است که            

ها، زنان، مردم               چقدر بچه    
تر قربانى جنایاتى از            ضعيف

این دست ميشوند، باید فکر                
اى باشد در آن این حالت         جامعه

رخ نميدهد و اعدام ابدا راهش         
اى است        اعدام نسخه   .  نيست

٢٧۴شماره   
براى اینکه این قتلها ادامه داشته                
باشد، این تجاوزات و اجحافات                  

اى     اگر جامعه   .  ادامه داشته باشد       
ميخواهيد که درش قتل و بعد هم                 
مجازاتى نباشد باید خوِد قانون                     
انسانى باشد، باید با در نظر گرفتن           

و تجربه هم نشان      .  حقوق بشر باشد   
داده که در کشورهایى که مجازات           
اعدام لغو شده و حتى براى قتل هم            
کسى را اعدام نميکنند، موارد قتل            
کمتر از کشورهایى است مثل                      
آمریکا که مرکز مجازات اعدام                 
است و جنایت و اسلحه کشيدن بر              
روى همدیگر هم هر روز اتفاق                 

 . ميافتد
 

شما به این اشاره کردید        :آذر ماجدى 
که انتقام یا پاسخگویى به خشم                     
قربانيان نباید مبناى تنظيم سيستم               
قضایى یک کشور باشد و مجازات          

ولى آیا    .  بر آن مبنا تعيين بشود              
جوابگيرى احساسات این قربانيان          
نباید باالخره به نوعى در این سيستم       

 قضایى دخالت پيدا بکند؟
 

به نظر من آنچه که       :منصور حکمت 
قربانى احتياج دارد، محبت عميق            
جامعه است به خودش و اینکه                     
وضعش را درک ميکند و اینکه                  
ازش حمایت ميکند و اینکه                            
درآغوشش ميگيرد و تسالیش                     

این با این که چه رفتارى با           .  ميدهد
کسى .  قاتل ميکنيم ربط زیادى ندارد     

که ميخواهد از طریق کشتن قاتل               
نشان بدهد که جان عزیزش براى             
جامعه مهم بوده، ميخواهد بگوید که        
ببينيد که این فالن کِس را از ما                     
کشت، یا فالن عزیز ما را کشت،              
جامعه با کشتن قاتل به من نشان                  
بدهد که به این مساله اهميت ميدهد،         
نشان بدهد که جایگاه زیادى براى            
قربانى قائل بوده، نشان بدهد که این         
عزیز من براى جامعه هم عزیز                 

این البته امتداد صاحب خون      ...  بوده
و دعواى خون بين خانواده ها و                  

ولى باالخره   .  عشایر و قبایل هست      
کسى که کسى را از دست ميدهد                 
ميخواهد که جامعه این ضایعه را              
عميقا حس کند و نشان بدهد که حس         

. کرده و برایش ارزش قائل باشد               
جامعه ميتواند به طرق دیگرى این          

به نظر من دفاع از        .  را نشان بدهد   
قربانى و اگر یک دفاع واقعى از               
قربانى باشد، اگر تسالى واقعى باشد      
و اگر بزرگداشت جدى از کسانى             
باشد که در این اتفاقات از دست                  

ها و        اگر خانواده   ...  ميروند باشد   

بازماندگانشان تحت یک حمایت          
جدى مادى و معنوى از طرف               
جامعه قرار بگيرند، آن خشم                  
کاناليزه ميشود به سمت دیگرى،         

... هاى این جنایات     به سمت ریشه   
به سمت عللى که باعث ميشود               

بجاى اینکه  .  ها رخ بدهد     این پدیده 
شخصى را به رسم قربانى                        
بخواهند و بگویند چون تو این                

اى ما این        َکَست را از دست داده        
آدم را جلوى چشم تو تکه پاره                 

این به   .  ميکنيم تا تسّلى پيدا کنى         
ها این        خيلى.  آدم تسّلى نميدهد       

نميتوانيد با   .  طور تسلى نميگيرند    
کشتن قاتل قربانى را زنده کنيد و          

ممکن است طرف           .  برگردانيد
احساس کند که انتقامش را گرفته         

اما انتقام گرفتن جواب آن          .  است
راههاى .  ضایعه را نميدهد               

دیگرى هست براى اینکه آن                   
آدمهایى که کسى را از دست                   

اند حس کنند که جامعه                         داده
عزیزشان ميدارد، با آنهاست،               
کنارشان است، غمشان را درک          
ميکند، کمکشان ميکند که بتوانند         
از چنين اتفاق ناگوار و طاقت                 

شان    فرسایى عبور کنند و زندگى       
راهش کشتن     .  را ادامه بدهند         

این کار فقط     .  طرف مقابل نيست    
به سيکل بکش بکش ادامه ميدهد          
که االن توى این جامعه رایج                   

االن .  بگذارید این را بگویم    .  است
مجازات اعدام در خيلى از                       

واقعا مساله قتل      .  کشورها هست  
را حل کرده است؟ واقعا                             

هاى مقتولين را آرام                      خانواده
کرده؟ واقعا بار کسى را سبک               
کرده؟ جز این که یک روز در               
یک صحنه شنيع کسى را ِخرِکش        
ميکنند ميبرند زیر چوبه دار یا               
ميبندند به یک صندلى و آگاهانه با    
نقشه قبلى توسط یک کارمند                   
دولت ميکشندش، چيزى بدست            

اگر آمریکا با اعدامهایش    .  نياورده
باعث شده بود که آن کشور                       
مملکت صلح و صفا بشود آنوقت         
شاید ميشد گفت که این کار تاثير           

در کشورى مثل جمهورى        .  دارد
اسالمى، بزرگترین قاتل خود                
دولت است و جالب است که                     
عدالت را هم از خود بزرگترین            

دولت .  قاتل جامعه ميخواهند            
اجازه ندارد کسى را بگيرد و                  

تا چه برسد به آن دولتى             .  بُکشد
خودش باید در مسند اتهام بنشيند          

هاى عظيمى که      بخاطر نسل کشى   
 . کرده

١٣صفحه   
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البته حساب دولتهایى       :آذر ماجدى 
مثل جمهورى اسالمى معموال در        
این مباحث جداست از بعضا جایى      
که مدرن است و از مجازات                    

. اعدام براى قاتلين صحبت ميکنيم      
متاسفانه وقتمان کم است و من                 
حتما ميخواهم سؤال دیگرى را از       

بحث بر سر مجازات      .  شما بپرسم 
اعدام بخاطر سياست مطرح شد و        

حاال .  شما کامال این را رد کردید         
. اگر از آنطرف معادله نگاه کنيم          

االن مردم زیادى هستند که قربانى      
جمهورى .  به جمهورى داده اند          

اسالمى کسان زیادى را اعدام                 
کرده و این مردم منتظر روزى              
هستند که بتوانند جواب عدالت را         
بگيرند، که مقامات جمهورى                  
اسالمى را در صندلى محاکمه                
ببينند و مجازاتى را که حقشان                

االن با لغو مجازات     .  است بگيرند 
اعدام یعنى ما عمال این مجازات           
را براى تمام قاتلين و شکنجه                   
گران جمهورى اسالمى کنار                  

آیا بنظر شما این براى        .  ميگذاریم
مردم ایران قابل پذیرش خواهد              

 بود؟
 

به نظر من اگر          :منصور حکمت  
مردم ایران انقالب کنند که دارند           
ميکنند، و سران جمهورى اسالمى     
را بگيرند، که خواهند گرفت و               
بعد نشان بدهند که اینها را                          
نميکشند بلکه حقارتشان را به                 
نمایش ميگذارند، بسيار تاثير                  

ترى در سرنوشت جهان                  عظيم
ميگذارند تا اینکه رفسنجانى و                

اى را ِخرِکش بکنند و                        خامنه
آن ممکن است      .  اعدامشان بکنند  

براى آدمى یک لحظه تسلى باشد          
که این جنایتکاران را به این روز         

ولى بطور واقعى       .  اند    در آورده   
اگر سران جمهورى اسالمى را             
بگيرند، محاکمه بکنند و با                         
جنایاتشان روبرو بکنند و بگذارند       
بشریت این را ببيند و بعد این                    
آدمها را در جایى که واقعا حقشان        
است یعنى در موضع پس دادن               
تقاص جنایاتشان، بصورت خدمت     
به جامعه، کار براى جامعه و                  

 

 لغو مجازات اعدام
 

 ...گفتگو با منصور حکمت 

محروم بودن از محبت جامعه         
قرار بدهند، به نظر من کار               

به نظر من   .  اند  ترى کرده   عظيم
آخوندها و پاسداران و کسانى          
که این حکومت را سر پا                      
نگهداشتند و با کشت و کشتار          

اند، باید خودشان      تا اینجا آورده   
را به مردم تسليم کنند و                         
اميدوار باشند که مردم این                 
عدالت را آنطور که ما ميگویيم      

حزب کمونيست   .  اجرا ميکنند  
کارگرى اگر در صف مقدم               
چنين انقالبى باشد، که ميخواهد     
که باشد و ميرود که باشد، اگر         
نفوذى داشته باشد براى این               
نبرد که اميدواریم داشته باشد،        
حتما از مردم خواهد خواست           
که اینها را اعدام نکنند، اینها             
را نُکشند، مثل یک جامعه قرن       
بيست و یکمى متمدن محاکمه          
کنند، اسناد جنایاتشان را به               
مردم جهان نشان بدهند و                    
کارى کنند که دیگر هيچ جاى          
دنيا جمهورى اسالمى هيچوقت     
نتواند سر بگيرد، با نمایش                 

این ...  کثافاتى که اینها کردند        
که خود این آدمهاى حقير به               
چه روزى درميآیند به نظر من       
ما ميتوانيم بگذاریم یک                        

. شان را بکنند     اى زندگى   گوشه
باالخره باید مجازاتى را پس            
بدهند ولى قتل و یا اعدام جواب   

جامعه ميتواند اینها   .  اینها نيست 
و ماهيتشان را آشکار بکند و            
این مهمتر از هر چيز دیگرى          

٢٧۴شماره   
 . است

 
شاید سؤالى که ميکنم          :آذر ماجدى  

کمى از کل بحث جدا باشد، ولى از           
آنجا که به بحث محاکمه مقامات                 
جمهورى اسالمى برميگردد، آیا با         

اى به سازشکارى در            چنين نسخه  
مقابل جنایتکاران مردم متهم                        
نخواهيد شد یا اینکه مثل آرژانتين             
نميشود که در واقع تمام قتلها و                    
کشتارها فراموش شد و یک دولت           

 ... آشتى ملى باصطالح سر کار آمد
ما اصال     !  ابدا     :منصور حکمت     

طرفدار بخشيدن سران جمهورى             
اسالمى نيستيم ما طرفدار                               

چيزى که ما       .  شان هستيم       محاکمه
ميگویيم این است که مردم ایران               
ميتوانند یک گام اساسى در راه                   

اگر .  گسترش مدنيت بردارند               
مجازات اعدام را از ليست مجازات        

. سران جمهورى اسالمى حذف کنند      
اى که اعدام ميکند نميتواند به         جامعه

. یک جامعه انسانى اعتال پيدا کند             
معلوم است که کسى که ميخواهيم             
مجازاتش کنيم جنایتکار بزرگى                

خيلى .  است از االن این را ميدانيم          
. از اسنادش فى الحال معلوم است             

اینها دارند عامدانه و عالمانه آدم                
بيست سى سال است زن و        .  ميکشند

شان   مرد جامعه را از حقوق انسانى       
کسانى را از          .  اند     محروم کرده    

مذاهب دیگر، به همين جرم                          
در نتيجه در این شکى             .  اند    کشته

نيست که ما با یک عده جنایتکار                
طرفيم و آن ردیف متهمينى که در             
آن محاکمات خواهند نشست و                     
تلویزیونهاى جهان نشانشان ميدهند،      

در     یک عده آدمند که لياقت زندگى        
ميان مردم ایران را ندارند در این             

ولى با نشان دادن این        .  شکى نيست 
که مجازات اعدام جزو ليست                      
مجازاتهایى که ما ميخواهيم اعمال          
کنيم نيست، به نظر من جامعه ایران       
یک گام بزرگ، بسيار بزرگ، به             

یک گام بسيار         .  جلو برميدارد    
برميدارد به دوران پس از این                

ها و یک مملکت              عقب ماندگى   
خيلى متمدن و آزاد و خوبى                      

فکر ميکنم   .  ميشود براى زندگى     
مردم ميتوانند اینها را محاکمه                

باید اینطور  .  کنند ولى اعدام نکنند    
اگر بخواهند واقعا اعدام            .  باشد

کنند باید دهها هزار نفر را بگيرند       
این خونى که ميپاشد    .  و اعدام کنند  

براى روند پيروزى مردم حتى             
باید گرفتشان،       .  زیانبار است      

شان کرد، کوچکترین            محاکمه    
سازشى در حقشان نکرد ولى                 

اعدام کارى   .  نباید اعدامشان کرد    
نيست که بشر متمدن در یک                   
سيستم قضایى است ميکند و مردم       

 . مردم متمدنى هستند
 

آیا شما همان سياستى       :آذر ماجدى 
که در آفریقاى جنوبى دنبال شد را       
در مقابل مقامات جمهورى                      

 اسالمى توصيه ميکنيد؟
 

! ابدا!  ابدا        :منصور حکمت       
آفریقاى جنوبى یک سازش                      
سياسى بود هيچکدام از دو طرف        

آن کار را    .  زورشان بهم نميرسيد   
کردند براى اینکه که به اصطالح       
آن طرف به گناهان خود اعتراف        
کند و از پيش ميدانستند که این                

. طرف هم باید آنها را ببخشد                   
صحبت من بر سر بخشيدن                      

وقتى مردم اینها را                   .  نيست
ميگيرند اینها کوچکترین نيرویى       

باید بيایند به   .  براى مقاومت ندارند  
جنایاتشان اعتراف کنند، شرایط و      
علل کارهایشان را توضيح بدهند،      

. و از مردم تقاضاى بخشش بکنند       
مردم قطعا زندانشان ميکنند ولى         
اعدامشان نميکنند، اگر ما نفوذ              
داشته باشيم بر این روند و مردم            

ما اعدام را    .  خط ما را قبول کنند      
ابدا صحبت  .  در دستور نميگذاریم  
اینها قابل       .  بخشيدنشان نيست      

باید با عدالت مردم    .  بخشش نيستند 
روبرو بشوند ولى این عدالِت                 
مردم است که باید کشتن آگاهانه و       
عامدانه حتى جنایتکارترین آدمها       

 . را از دستور کارش خارج کند
 

*** 
این نوشته توسط خسرو داور از 

روى نوار گفتار رادیویى پياده شده 
  ٢٠٠٤نوامبر  ٢٨: است

توجه کنيد که حتى نقل قول مستقيم از 
این نوشته، هنوز نقل قول غير 
 .مستقيم از منصور حکمت است
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. مجازات اعدام در راه است                    

درست در همين روزها در ایران         
.و سوریه دهها نفر اعدام شده اند          

  
اعدام خشن ترین، غير انسانی                
ترین و توهين آميز ترین کيفر                 

اعدام عملی سازمان یافته و      .  است
برنامه ریزى شده برای گرفتن               

نحوه اعدام به     .  جان انسانها است    
هر شکل که باشد، صندلی                         
الکتریکی، تيرباران، دار زدن،            
سنگسار و غيره، خشونت سازمان     

خشونتی . یافته بشر عليه بشر است
آگاهانه و ظاهرا از سر             "  کامال

عقل سليم شبه انسانهایی که در               
دستگاههای قضایِی وابسته به                
دیکتاتوری های موجود دست به          

 .قتل نفس ميزنند
 

اعدام یکی از ابزارهای دولت                
است برای تثبيت حاکميت و به               

ابزاری .  تمکين کشاندن جامعه         
است برای ارعاب و به سکوت              

دولتها در قالب         .  کشاندن مردم    
نمایندگان جامعه، دفاع از ميهن،       "

برقراری نظم اجتماعی، و دفاع            
وغيره ظاهرا در جهت    "  از مذهب 

جلوگيری و پيشگيری خشونت در      
جامعه اقدام به کشتن شخص                     

در حالی که       .  می کنند   "  مجرم"
طبق تحقيقات انجام شده در                       
کشورهایی که حکم اعدام لغو                 
گردیده است درصد خشونت بسيار     

 .پائين تر است
 

 33جمهوری اسالمی ایران، طی        
سال گذشته با اعدام کودکان، زنان       
و مردان آزادیخواه و برابری                  

 ،طلب، انسانهای آزاد اندیش                   
همجنسگرایان، و زندانيان سياسی      

. کارنامه سياهی دارد        60در ده      
رژیم قصاص و جنایات اسالمِی           
ایران با اعدامهای دسته جمعی               

شهره آفاق        67تا        60سالهای    
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        نادر رضانژاد 

امروز به یمن تکنولوژی    .  است
پيشرفته و استفاده از                               
دستگاههای ارتباط جمعی                 

 3مدرن بيشتر مردم جهان از          
دهه جنایت رژیم اسالمی مطلع      

ده ها جلد کتاب             .  گشته اند    
نوشته شده توسط زندانيان جان      
بدر برده از سياهچالهای                     
مخوف رژیم بسياری از                      
جنایات رژیم اسالمی را افشاء        

در کنار همه این        .  کرده است  
جنایات در پشت دیوارهای                
زندانهای سراسر ایران، رژیم       
صد هزار اعدام نه تنها چوبه            
های دار را به خيابانها و                      
ميادین آورده بلکه فراتر از آن        
برنامه اعدام را در تلویزیون           

با .  خود به نمایش ميگذارد             

٢٧۴شماره   

توجه به               
سرانه 

جمعيت 
ایران، حکومت اسالمی بعد از چين       
رتبه اول اعدام را در جهان را به               

 .خود اختصاص داده است
 

اما در کنار همه این جنایات،                        
سرکوب و ارعابهاِی حکومتی،                
بخشی هر چند کوچک از  نيروهای        
مترقی و چپ در ایران تالش به باال        
بردن سطح آگاهی توده مردم کرده           

. این روند را باید تقویت کرد            .  اند
باید به اعتراضات عليه اعدامها در         

باید تالش کرد که نه     .  ایران دامن زد  
تنها ایران بلکه در تمامی نقاط                     

 . جهان، حکم اعدام لغو شود
 

اکتبر روز جهانی عليه اعدام         10
روزی است که باید تمامی        .  است

ابزار خشونت عليه بشریت                     
اکتبر روز          10.  برچيده شود    

افشای هر چه گسترده تِر جنایات         
رژیم صد هزار اعدام جمهوری           

اکتبر     10.  اسالمی ایران است       
روز نه گفتن به حکومت صد                  

تنها راه رهائی   .  هزار اعدام  است   
مردم ایران از چنگ ماشين                     
جنایات رژیم اسالمی به زیر                  
کشيدن حکومت صد هزار اعدام         

 . است
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 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در                    

عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و       .  طول تاريخ جامعه بشرى بوده است      
خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز،              
ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود                    
را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم                           
همواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب                      

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت        .  ناپذيرى يک آينده بهتر است    
ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که                           
عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى                
فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که                             

 .زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى                         
بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست                 

 .خود انسان، ضرورى و ميسر است
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 پرستاران کرمانشاه
 !ماه دستمزدهای معوق 3

 

ماهه تير و مرداد و       3دستمزد و مبالغ اضافه کاری        ،بنا به خبر دریافتى   
شهریور بيش از ده هزار نفر از پرستاران، نيروهای خدماتی و دیگر                  
کارکنان بخشهای مختلف بيمارستانها، مراکز بهداشت و درمانی                            

عالوه .  کرمانشاه معوق و پرداخت نشده همچنان به قوت خود باقی است           
بر این بنا به دستور حکومت اسالمی حق جذب را که مبلغ ناچيزی                          
است و هر ماهه بطور ثابت در فيش حقوقی پرستاران و کارکنان                             

 . مراکز درمانی منظور و پرداخت می شد حذف گردیده است

 

نيک بخت رئيس دانشگاه علوم پزشکی و از عوامل اوباش حکومت                     
اسالمی اخيرا در جلسه ای در حضور تعدادی از مدیران دانشگاه علوم               

با این شرایط و اوضاع اقتصادی که در             :  پزشکی کرمانشاه گفته است     
مملکت و دانشگاه علوم پزشکی پيش آمده هيچ بعيد نيست در آینده حتی               

 .قادر به پرداخت حقوق ماهيانه پرستاران و پرسنل باشيم

 

مگر دریافتی ماهيانه ما      :  یکی از پرستاران بيمارستان طالقانی ميگفت        
 18چقدر است؟ مگر مبالغ اضافه کاری ماهيانه ما چقدر است؟ من با                   

سال سابقه کاری و در حال حاضر با کار در بخش اورژانس که در                         
اینجا دقيقه ای هم فرصت استراحت نيست، دستمزد ماهيانه ام چيزی                    

این از کار روزانه و روتين ما، یا شيفت         .   هزار تومان است    450حدود  
شب هستيم با همه مشکالتش و یا از صبح تا شب، حاال بيا و ببين بعد                       
از انجام این همه کار روزانه با همه خستگی های جسمی و روحی و                      
روانيش تازه اوقات و انجام اضافه کاری هم به دليل فقر و نداری در                      

انسانی که محتاج و نيازمندش کرده اند برای زنده ماندن            .  کنارش هست 
اضافه کاری یعنی خودزنی و           .  خانواده اش نيازمند اضافه کاریست          

شب تا صبح شيفت است صبح تا عصر               !  خودکشی برای زنده ماندن      
راستش آدم وقتی به خانه می رسد بر اثر خستگی               .  اضافه کاری است   

تازه در  .  زیاد دیگر نه حوصله خودش و نه حوصله اهل خانه را دارد                
همچين شرایطی افکار پریشان نداری، اجاره خانه، قرض و بدهکاری              
و استرس هاس محيط کار که هميشه همراه توست مگر رهایت می کند؟         
آنوقت با این شرایط سرنگون زندگی و فشارهای اقتصادیش مبلغ ناچيز             

هزار تومان است و          200تا      150اضافه کاریمان در ماه که حداکثر            
 .زندگی خانواده هایمان هم به آن بند است را نمی پردازند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣ – ١٣٩١مهر  ١٢

٢٧۴شماره   

 

 تعطيلی کارخانه پل فيلم قزوين
 !اخراج و بيکاری کارگران

 

بعلت تعطيلی کارخانه پل فيلم قزوین در چند روز                 ،بنا به خبر دریافتى     
نفر از کارگران این مرکز از کار اخراج و بيکار                  350گذشته بيش از      

تجمع و اعتراضات کارگران اخراجی در مقابل کارخانه با                      .  شده اند  
بياضيان مالک و مدیر        .  خواست بازگشت به کار همچنان ادامه دارد               

کارخانه که با اعتراض هر روزه کارگران اخراجی روبروست خطاب به           
اوضاع بحرانی و خراب است ما چاره ای جز                     :  کارگران گفته است     

تعطيلی کارخانه نداریم چون توان مالی خرید و تهيه مواد اوليه و تامين                   
بسياری از هزینه های توليد را نداریم، تحریم است، در محاصره ایم و                     

 ...فعال به مرخصی بروید تا آینده و. توان ادامه کار نيست

 

اوضاع خراب است، مواد اوليه نيست،                 :  یکی از کارگران ميگفت          
آخر مگر این حرفها برای شکم گرسنه               ...  محاصره و بحران است و         

خانواده های ما جواب می شود؟ اگر این حکومت اسالمی جنایتکار با                      
امریکا و اروپا و با هر جهنم بدتر از خودش مشکل داره چرا باید تاوانش                
را ما کارگران با اخراج از کار و گرسنگی خانواده هایمان بپردازیم؟ این              
که نشد زندگی، چقدر شرمندگی، چقدر نيست و نداریم، فقر و گرانی تا                    

این بياضيان هم راست می گه هم دروغ، اینکه تحریم هست،                 ...  کجا؟ و 
اینکه مواد اوليه نيست، اینکه همه مراکز صنعتی در بحران و                                        

این کارنامه دزدی و فساد حکومت       .  ورشکستگی رفته اند، تردیدی نيست     
اما من خودم خبر دارم همين بياضيان در               .  و همه سرمایه داران است        

هزار تومان    4000جایی گفته با این سقوط ریال و افزایش دالر تا مرز                 
اگر همين مواد اوليه را که در انبار هست نگه              .  مگر دیوانه ام توليد کنم      

تازه خرید و فروش سکه و        .  دارم و در آینده بفروشم سودش بيشتر است          
 ... دالر در این روزها سودش از هر کار دیگری بيشتر است و

 

نفر کارگر    350کيلومتری قزوین با بيش از        12کارخانه پل فيلم واقع در      
ساعته کاری با دستمزدهای        8شيفت    3ماهه در      9تا    3با قراردادهای    

توليد کننده انواع منسوجات نایلونی مخصوص بسته           ،هزار تومانی   380
 .بندی مواد غذایی می باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣ – ١٣٩١مهر  ١٢

 
 

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  
!زنده باد شوراهاى کارگرى   

 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم ! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد
!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد! و مستمر توده کارگران است  
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" عدالت و توسعه    "حزب اسالمی    
و رهبر جاه طلب آن، رجب طيب         
اردوغان که بدنبال رویای احيای         
امپراطوری عثمانی قرن بيست و        
یکمی است، کنگره چهارم حزب          
را به موقعيتی برای نمایش قدرت        
و کاندیداتوری خود برای رهبری       

. بدل کرد "  امت اسالمی "جنبش و   
استراتژی اردوغان تبدیل ترکيه به     

حزب .  قدرت اصلی منطقه است       
عدالت و توسعه طی ده سالی که            
در قدرت بوده است مداوما                        
خصلت سکوالر قانون اساسی               
ترکيه را به مصاف طلبيده است و        
در چندین مورد، بویژه در یک               
رفراندوم که اخيرا در ترکيه                    
برگزار شد، بخش مهمی از قانون        

این .  اساسی را تغيير داده است            
حزب در ابتدا نه بعنوان یک                    
حزب اسالمی، بلکه سکوالر                  
بقدرت رسيد، اما رفته رفته                      

اسالمی این    -ایدئولوژی ناسيونال   
حزب روشن تر و عيان تر شده              

اردوغان در کنگره اخير          .  است
سپتامبر   ٣٠حزبش روز یکشنبه        

در یک سخنرانی دو ساعت و                 
نيمی در نقش یک رهبر منطقه               
ظاهر شد؛ افتخارات گذشته ترکيه       
را به رخ کشيد، و به سلطان های           

و با افتخار    .  عثمانی درود فرستاد   
اعالم کرد که آنها یک جریان                  

." محافظه کار دموکرات اند                "
اردوغان از رشد اقتصادی ترکيه        
طی ده سال اخير با افتخار یاد                  
کرد؛ به مساله فلسطين و سوریه            

حاکميت "اشاره کرد و                                 
در غرب را                 "  اسالموفوبی

غيرقابل قبول خواند و اعالم کرد         
که قابل قبول نيست که در                           
شرایطی که آنتی سميتيزم در                   
غرب جرم محسوب می شود،                

. اسالم تحت نام آزادی بدنام شود          
او همچنين اعالم کرد که قابل                  
قبول نيست که در آلمان حجاب               

 
 مدل ترکيه و جنگ قدرت برای رهبری جنبش اسالمی

 
 آذر ماجدی

 . برای زنان ممنوع باشد
 

رشد اقتصادی ترکيه یکی از           
افتخارات حزب عدالت و                   
توسعه است؛ رئيس جمهور              
قرقيزستان، آتمبائف در کنگره      
اخير درباره رشد اقتصادی              

ترکيه که ده سال     : "ترکيه گفت 
ميليون   ١٠٠پيش نمی توانست     

 ۵دالر قرض بگيرد، اکنون             
ميليارد دالر به صندوق بين              

." المللی پول قرض داده است         
سياست حزب عدالت که                      
موجب رشد اقتصادی چشمگير     
در ده سال اخير شده این چنين          

یک سياست  :  توصيف می شود  
مذهبی محافظه کار با اقتصاد          

 . ليبرال
 

این رشد اقتصادی که این چنين       
موجب مباهات اردوغان و                
ستایش دولت های منطقه است،     
تغيير قابل توجهی در زندگی           
طبقه کارگر و مردم زحمتکش       
و محروم ترکيه ایجاد نکرده             
است؛ صنعت نساجی که یکی         
از مهمترین صنایع ترکيه                   
است، کارگران را در شرایط          
برده وار بکار می گيرد؛                     
کارگران بسياری بخاطر                   
استفاده از روش های ضد                   
بهداشتی در این صنعت یا جان       
خود را از دست داده اند و یا               

ساعات کار    .  معلول شده اند       
طوالنی و نامعلوم است؛ تا                
زمانيکه کارفرما بخواهد                   
کارگران مجبور به ادامه کار          
هستند؛ هفت روز هفته، در               
شرایط غيربهداشتی و بسيار            

بخش قابل توجه                .  سخت
کارگران در این بخش زن                  
هستند که بخاطر موقعيت تحت      
ستم زن در این جامعه و                        
حاکميت اسالم، بخش خاموش        

٢٧۴شماره   

سوانح .  کارگران را تشکيل می دهند    
آتش سوزی، سيل و غيره بعلت                  
شرایط بسيار بد محيط کار و بسته             
بودن هر راه خروجی، هر چند وقت       

. یکبار از کارگران قربانی می گيرد      
هيچگونه کنترلی بر این محيط های        

کودکان را    .  کار اعمال نمی شود         
سالگی بعنوان     ١٣طبق قانون از         

سالگی   ١۵کارگر نيمه وقت و از            
. تمام وقت می توان به کار کشيد                

عمال بعلت فقر شدید، کودکان                      
خانواده های تهيدست مشغول کار            
در شرایط سخت و ساعات طوالنی         

اتحادیه های کارگری با              .  هستند
محدودیت های بسيار روبرو هستند        
و چند سال پيش بود که دولت روز            
اول ماه مه بر روی تظاهرات                      

 . کارگران آتش گشود
 

اینجاست که اهميت و جایگاه                        
سياست مذهبی محافظه کار و                      
اقتصاد ليبرال را می توان درک                

دقيقا این ایدئولوژی است که          .  کرد
به این حزب برای تبدیل ترکيه به              
بهشتی برای سرمایه داران خدمت           

اردوغان می     .  بسيار کرده است        
خواهد این موفقيت داخلی را به یک        

تالش .  موفقيت منطقه ای بدل کند          
برای تبدیل شدن به یک رهبر                      
اسالمی در منطقه بخش مهمی از              
سياست و استراتژی اردوغان و                

خيزش .  حزبش را تشکيل می دهد         
توده های مردم در منطقه، شرایط            
خوبی برای پياده کردن این رویا                

ترکيه فعاالنه در   .  بوجود آورده است  
ایجاد .  مسائل منطقه دخالت می کند       

در سپتامبر    "  ارتش آزاد سوریه      "
در شهر استانبول یک نمونه        ٢٠١١

تا دو سه       .  بارز این دخالت است         
ارتش آزاد       "هفته پيش پایگاه                   

در خاک ترکيه قرار                 "  سوریه
داشت؛ اما اخيرا از آنرو که اعتبار          
آن به زیر سوال رفته بود، اعالم                
کرده است که پایگاهش را به داخل          

ترکيه .  سوریه منتقل کرده است        
در جنگ داخلی سوریه نقش                   

 . بسيار فعالی دارد
 

اعزام نيرو به سومالی برای                    
کمک به قطحی زدگان در                         
تابستان، اقدام دیگر ترکيه برای           
گسترش قدرت خویش و مقابله با         
رژیم اسالمی ایران بعنوان رهبر        

دولتهای .  است"  دنيای اسالم     "
اسالم "غربی نيز آنچه را که                   

می خوانند و الگوی               "  معتدل
ترکيه را بعنوان آلترناتيوی برای        

. منطقه طرح و تبليغ می کنند                 
بقدرت رسيدن اخوان المسلمين در     
مصر و جریان برادر آن در                     

در .  تونس نتيجه این سياست است     
کنگره چهارم حزب عدالت و                 
توسعه رهبر هر دو جریان                       

رئيس جمهور      .  شرکت داشتند     
مصر، محمد مرسی هم در                       

دستاوردهای "سخنرانی خویش          
را مورد  "  حزب عدالت و توسعه     

ستایش قرار داد و خواهان                        
 . نزدیکی و مشارکت دو دولت شد

 
از آنجا که مساله فلسطين یکی از         
مسائل مهم منطقه است، و موجب       
سوءاستفاده دائمی دولتهای منطقه      
قرار می گيرد، لذا روشن است              
که اردوغان نيز برای تحکيم و              
تثبيت موقعيت خود بعنوان رهبر        

باید موضعی       "  جهان اسالم      "
نسبت به مساله فلسطين و      "  قاطع"

در سال  .  دولت اسرائيل اتخاذ کند    
پس از آنکه یک کشتی               ٢٠٠٩

حامل کمک های انسان از ترکيه          
بسوی نوار غزه براه افتاد،                       
مصاف دولت اردوغان و دولت           

پس از   .  اسرائيل عمال آغاز شد        
تيراندازی اسرائيل به این کشتی و      

١٧صفحه   
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کشتن تعداد زیادی از فعالينی که           
برای اعالم همبستگی با مردم                 
غزه به آنجا رهسپار بودند، رابطه       
دو دولت بسردی گرائيد و در                   
همان سال اردوغان در اعتراض         
به حضور اسرائيل در فروم                     
اقتصادی در داوس، فروم را ترک      

همين اتفاق در کنگره اخير         .  کرد
مورد تحسين و ستایش برخی از           

اردوغان .  ميهمانان قرار گرفت       
در سخنرانيش رفع محاصره نوار       
غزه را مسئوليت رئيس جمهور            
 .جدید مصر، محمد مرسی خواند

 
خالد مشعل، رئيس دفتر سياسی             

. حماس، به کنگره دعوت شده بود       
خالد مشعل پيش از این از                           
موئتلفين دولت بشار اسد و رژیم           
اسالمی ایران بود، اما اخيرا تغيير      
موضع داده و به جناح ترکيه                    

بيشتر رهبران       .  پيوسته است      
حماس پيش از این ساکن دمشق              
بودند، اما چند ماه پيش به قطر                

. رفته و در آنجا سکنی گزیده اند            
مشعل در سخنان خود از اردوغان      

یاد "  رهبر جهان اسالم      "بعنوان    
کرد و گفت که حزب عدالت و                 

" چهره روشنی از اسالم      "توسعه   
ارائه کرده است و اردوغان را نه         
تنها رهبر ترکيه، بلکه یک رهبر         

 . جهان اسالم خواند
 

تالشهای بسياری هم از جانب                 
غرب و هم دولت ترکيه برای                  
تبدیل الگوی ترکيه، به یک الگوی      
معتبر برای منطقه و باصطالح             

. جهان اسالم در جریان است                  
ترکيه تالش دارد بعنوان رهبر               

. جدید جنبش اسالمی عروج کند           

 
مدل ترکيه و جنگ قدرت برای 

 ...رهبری جنبش اسالمی 

جنگی که اکنون در سوریه در        
جریان است، جنگی بر سر                
تعادل قدرت اسالم سياسی،               
عقب نشاندن باصطالح اسالم         
ميليتانت رژیم اسالمی، حزب        
اهللا و دولت اسد در سوریه بنفع        
جنبش اسالمی پرو غربی و              
پرو آمریکایی، در راس آن               

در این جنگ آنچه     .  ترکيه است 
اصال مورد نظر و دفاع نيست،      

. منافع مردم فلسطين است                 
یکبار دیگر مساله فلسطين دارد     
مورد سوءاستفاده قدرتهای               

 .کثيف منطقه قرار می گيرد
 

حل عادالنه مساله فلسطين،              
تشکيل دولت مستقل و متساوی      
الحقوق فلسطين یکی از گره             
گاههای حل این جنگ قدرت            

. در منطقه بنفع مردم است                 
خيزش مردم منطقه هنوز                   

ارتجاع .  یکسره نشده است          
هنوز پيروزی کامل بدست                

بسرانجام رسيدن  .  نياورده است 
مبارزات مردم منطقه بدست            
خود مردم و تحقق خواست                
آزادی، برابر و رفاه تنها راه             
عقب نشاندن تمام این جنگهایی      
است که دو قطب تروریستی به      

جنبش .   مردم تحميل کرده اند      
اسالمی را بطور کلی باید به             

سرنگونی .  حاشيه جامعه راند     
رژیم اسالمی توسط یک                     
انقالب کارگری پاسخی قاطع و     
روشن به این جنبش و قدمی              
بزرگ بسوی خاتمه جنگ                 
  .تروریست ها بنفع مردم است

 
*** 

٢٧۴شماره   

١٣صفحه   

 

 دست مذهب 
!از زندگى مردم کوتاه  

 

 

را کنترل کارگرى کتاب   
 از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  

 

 

 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  
     www.m-hekmat.com 

 

 تلويزيون 
 يک دنيای بهتر 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای بهتر پنجشنبه ها ساعت 
و نيم بعد از ظهر بوقت  ٦صبح به وقت لس آنجلس و  ٧

. تهران از شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America  
 

 Routing Number :  121 000 248  
 

Account Number:  36 48 46 88 52 
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رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم           
جمهوری اسالمی تمام تالشش بر      
اين است آه بار بحران سرمايه             
داری را با تحميل فقر و فالآت بی        
حد و حصر بر سر ما آارگران و            

رژيم .  مردم آارآن خراب آند             
جمهوری اسالمی با پايين                         
نگهداشتن دستمزدها، بيكاری             
سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن     
هر چه وسيعتر خدمات بهداشتی،       
حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن           
دست تجار و بازاريها در تعيين             
قيمت اقالم مورد نياز مردم                       
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی              
افزوده است آه آل جامعه را به             

 .سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش         

 

ما آارگران بايد به جنگ 
 !فقر و فالآت برويم

است آه بار مالی رقابتهای               
سياسی و نظامی با دول غرب         
و تروريسم دولتی و پروژه               
دست يابی به سالحهای اتمی          

رژيم .  را بر دوش ما خالی آند       
جمهوری اسالمی در تالش              
عامدانه است آه با تحميل فقر        
و فالآت غير قابل تحمل                       
آمرمان را خم آند، به تباهی            
جسمی و روحی مان بكشاند و        
مقاومت و مبارزه مان را درهم    

 .شكند
 

مهار اين رژيم و پايان دادن              
بايد .  فقر و فالآت آار ماست         

متحد و متشكل به جدال با فقر          
و گرسنگی و به مبارزه عليه          

با .  عاملين آن به ميدان آمد            

٢٧۴شماره   
ايجاد شوراهای آارگری در محل             
آار و محل زندگی و برقراری آنترل    

با تامين صف متحد     .  توليد و توزيع  
آارگران بيكار و شاغل در تشكل               

با تبديل صفهای خريد    .  عليه بيكاری 
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی             

با .  عليه گرانی، فقر و گرسنگی             
خواست بستن دست زالوهايی آه            
موجب گرانی ميشوند و آنترل                   
قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای          

با خواست بيمه بيكاری     .  خود مردم 
. مكفی برای همه افراد آماده به آار        

با خواست اضافه دستمزد به تناسب      
 .نرخ تورم

 

با .  با خواست ممنوعيت اخراج            
خواست بيمه های بهداشتی و                    
پزشكی رايگان، مناسب و قابل                  

با خواست     .  دسترس برای همه        
بايد .  مسكن مناسب برای همه              

ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و          
بايد نويد    .  گرسنگی و گرانی بود        

بخش جدال برای رفاه و آسايش                
آل جامعه چشم به ما        .  همگان بود 
 . دوخته است

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز         
جزيی از مبارزه ما برای بقا و               

جزيی از مبارزه ما      .  زندگی است 
برای يك جامعه مرفه و آزاد                    

اين مبارزه را بايد تا به              .  است
زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل         
 . طبقه ما و آل جامعه به پيش برد

 

زنده باد مبارزه و همبستگی 
 !آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

زنده باد اتحاد آارگران شاغل 
 !و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

مرگ بر رژيم اسالمی 
 !سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

 
 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

 

. هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود                        
 .هر آارخانه و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به                .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                    
دولت، از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا                              
نپرداختن وامهای مسكن، از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از                               
طريق تشكلهای شورايی و توده ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را                                

 . بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد. از بين برد

 

 !  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست
 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

گرسنگى   ،گسترش فقر و فالکت      -١-
گرانى سرسام آور و              ،و سوتغذيه   

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از               
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش     ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن       
آستانه يک بحران عميق سياسى و            

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است   
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                 

و مردمى ناراضى و                ،کرده است   
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

وظيفه فورى جنبش        .  واقعى است   
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين       
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                  
مردم زحمتکش و تبديل آن به                         
جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه                     
سرمايه دارى و نظام اسالمی حاکم             

 .است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و            -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

مافياى "تز مقابله با                         .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

. بقاى حکومت دامن ميزند                           
جمهوری اسالمی نه ميخواهد و نه        

. ميتواند اين اوضاع را تخفيف دهد        
تحميل فقر و فالکت يک سياست               
رژيم اسالمی برای بزانو درآوردن         

 .کارگران و مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى، بلکه        -٣
ديگر نيروهاى بورژوائى                             
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای           

. براى نابودی فقر ندارند                               
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها وعده       
بهبود اين اوضاع را نميدهد، بلکه          
چند نسل از کارگران را به جان                  
کندن براى بازسازی سرمايه دارى       

خرابيهاى ناشى از عملکرد            "و    
. فرا ميخواند    "  حکومت اسالمى    

اسالمى اپوزيسيون     -جريانات ملى  
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در              
خدمت جنگ جناحى می بينند و                  
عموما سياستهاى ناسيوناليستى را      

برخی از جريانات      .  مطرح ميکنند  
يا گسترش فقر را        "  چپ رايکال  "

ابزارى در خدمت شورش و                         
عصيان مردم عليه رژيم تلقی                     
ميکنند يا با طرح سياستهاى                       
آنارکوپاسيفيستى از سازماندهى            
توده اى و کارگرى عليه فقر طفره          

حزب اتحاد کمونيسم              .  ميروند
کارگرى مبارزه عليه فقر و فالکت           
و گرانى را مبارزه اى حياتى عليه           
نظام سرمايه دارى و حکومت                    
اسالمی و جزيی از مبارزه بيوقفه           
براى بهبود دائمى معيشت طبقه               

بدرجه اى که   .  کارگر و مردم ميداند    
طبقه کارگر و جنبشهاى اعتراضى         
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان     
را در تحميل فقر و فالکت بيشتر                

به همان درجه شرايط       ،عقب برانند 
براى سرنگونى رژيم اسالمى و               
برپائى يک انقالب عظيم کارگرى            
عليه وضع موجود فراهم تر                        

 .ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و         -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر،          
نظام سرمايه داری را مسبب                       

٢٧۴شماره   
مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و                       
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى          

رژيم اسالمى،    .  ناشى از آن ميداند           
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى                  

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى                
است که بر تمام امکانات جامعه چنگ           

مساله اين نيست که گويا         .  انداخته اند  
نميگذارد دولت     "  مافياى اقتصادى    "

کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت                
اين حکومت مافيايی     .  پيش آمده است    

سران .  سرمايه و اسالم در ايران است       
رژيم اسالمی خود از بزرگترين سران          

. مافياى اقتصادى در ايران هستند                   
کارگران و مردم گرسنه در اين جدال              
نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت                   

. بخشهاى مختلف سرمايه تبديل شوند        
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل                  
طبقاتى اش از سرمايه و جناحهاى                  
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر                 

و بر      ،جنبش و راه حل مستقل اش              
مطالبات و نيازهاى فورى خود و                      
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين                 

 ،مبارزه عليه فقر   .  اوضاع تاکيد ميکند   
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى فوری    

درعين حال        ،کارگران و مردم است          
جبهه مهمى از مبارزه عليه حکومت و        
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در            

اين دوره اى است که بيش      .  ايران است 
از هر زمان کارگر و اعتراض و                         
مطالبات کارگرى جايگاه مهمترى در            
سياست و نگرش و سمتگيرى سياسى        
توده مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا               

 .ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط         -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                 

اعتراض و شورش عليه                    .  است
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                   
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و              
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد               
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                   

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و           
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

به   ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى       
. که دارد، سرکوب و شکست است                  

ارکان سياست و تاکتيک حزب در                     
متشکل کردن      ،مواجهه با اين اوضاع      

توده طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه        
فقر و فالکت، ترسيم افق و سازمان و        

بعنوان سه رکن مهم تضمين        ،رهبرى
تبديل .  پيشروى و پيروزى است               

شورش کور به شورش آگاهانه و                
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت           
موجود درگرو تامين اين سه رکن                 

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در               -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و           
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                    

در اين مبارزه يک هدف                  .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل                
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم            
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و         

دسترسی و       .  تسلط بازار است            
برخورداری از غذا و آموزش و                     
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز                
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای             
همگان و هدف عمومی ما در اين                  

هر انسانی به محض         .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                  
تمامی نيازهای انسانی برخوردار                

از اينرو مبارزه برای وادار              .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد        
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                  
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر          

ايجاد سازمانهاى      .  سياست ماست     
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع            
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد         
مواد غذايی و نيازهای مردم،                          
برگزاری مجامع عمومی در محالت           
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                 
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                           
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد      

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است     
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر         

 .و فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                -٧
رهبران    ،توجه پيشروان طبقه کارگر      

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                  
فعالين اردوى آزادى و برابرى و رفاه       

 . را به اين اوضاع خطير جلب ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه             
کارگر و مردم آزاديخواه را به                          
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و             
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه                
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه    ٢٧۴شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 مرگ بر حکومت گرانی و فقر، مرگ بر حکومت اسالمی
 !زنده باد شورش گرسنگان در تهران

 

 نازنين اکبری
 

که به دنبال گسترش روز افزون فقر و گرانی و بيکاری، به دنبال افزایش لحظه ای قيمتها و تورم بيسابقه، به دنبال گرسنگی و محروميت مطلق                                          
 حکومت اوباش اسالمی بطرز بيسابقه ای به زندگی کارگران و زحمتکشان تحميل نموده است، زندگی در سایه حکومت نکبت اسالمی به جهنمی تمام                         

همين امروز در سایتهای حکومت اوباش اسالمی نوشته اند مردی بخاطر نداشتن توان مالی در پرداخت اجاره خانه دست به                             .  عيار تبدیل شده است    
هر روز بدتر از دیروز و اما امروز سه شنبه یازدهم             .  تن فروشی و کليه فروشی و جنایت و فقر و فساد و نابسامانی بيداد ميکند                 !  خودکشی زده است  

 مهر ماه در پی افزایش سرسام آور ارزش دالر و ارزهای خارجی و سقوط آزاد ریال، در این شرایط نابسامان و اوضاع انفجاری مردم تهران در                                     
شه اقدامی شورانگيز و بيسابقه به ميدان آمدند تا یکبار برای هميشه تکليف حکومت جنایت و فساد و دزدی و قتل و شکنجه اسالمی را برای همي                                          

 . روشن نمایند
 

 به  از اولين ساعات صبح امروز سه شنبه تجمعات اعتراضی جوانان، زنان و همه آحاد مردم در خيابانهای تهران که از ستم و فساد حکومت اسالمی                            
صبح ميدان توپخانه، خيابان فردوسی و الله زار و منوچهری، ميدان فردوسی، خيابان آزادی تا                        10امروز از ساعت     .  تنگ آمده اند برپا شده است       

. چهار راه وليعصر و ميدان انقالب صحنه پرشور تظاهرات مردمی برعليه حکومت اسالمی و با خواست نان و آزادی و برابری و رفاه بوده است                                  
به ميدان  ...   زنان، جوانان و مردم به جان آمده با شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر گرانی، مرگ بر حکومت دروغگو و مرگ بر والیت فقيه و                                   

ظهر در حاليکه خيابانهای یاد شده انباشته از حضور متحدانه هزاران هزار انسان معترض و آزادیخواه بود که برعليه                        12در حوالی ساعت    .  آمده اند 
مراکز یاد شده بسرعت توسط چندین هزار از انواع نيروهای مزدور و سرکوبگر و پليس                       ،گرانی و فقر و برعليه حکومت اسالمی شعار می دادند             

بيش از صدها دستگاه انواع اتوبوس، مينی بوس، ون و انواع ماشينهای سياه رنگ ضد شورش که انباشته از                                  .  ضد شورش به محاصره در آمد         
مردم و جوانان در صفوف       .  تلفنهای همراه و موبایل دچار قطعی و اختالل شد            .  مزدوران حکومت اسالمی بودند همه جا را به محاصره در آوردند               

در ميدان فردوسی شعبه بانک اقتصاد        .  متحد و تهاجمی و با شعار مرگ بر گرانی سطلهای پالستيکی بسيار بزرگ کنار خيابانها را به آتش کشيدند                          
در عين حال زنان و جوانان با پرتاب سنگ به سوی اوباش و سرکوبگران اسالمی                .  نوین در اقدام و تهاجم جسورانه جوانان و مردم به آتش کشيده شد             

 . به دفاع از خود می پرداختند
 

در ساعت یک ظهر درگيریها ميان مردم و نيروهای مزدور و سرکوبگر             .  بنا به اخبار چندین خودرو در مناطق مختلف توسط مردم به آتش کشيده شد              
پليس ضد شورش و جانيان اسالمی با ماشينهای آب پاش، با زره و جوشن و سپر، با باطوم برقی بيشرمانه به صفوف انقالبی مردم                                    .  به اوج رسيد   

ر حمله ورشده و با پرتاب گاز اشک آور و فلفل و با شليک و تيراندازی صفوف مردم مبارز و آزادیخواه را هدف تهاجم حمالت وحشيانه خود قرا                                      
اما شعبه بانک اقتصاد    .  تظاهرات مردمی با شدت عمل پليس ضد شورش و سرکوب وحشيانه متفرق شده است               .  عصر است   4هم اکنون ساعت    .  دادند

دستگاه از انواع      100هم اکنون گرداگرد ميدان فردوسی بيش از          .  نوین شعبه ميدان فردوسی همچنان در دود و آتش و خشم انقالبی مردم می سوزد                   
در تمام دورادور ميدان     .  خودروهای پليس و سپاه و نيروى انتظامی در حاليکه انباشته از نيروهای سرکوبگر و باطوم به دست است مستقر شده اند                            

پاسدار بسيجی های قاتل و جانی و        .  فردوسی پليس ضد شورش مسلح به انواع سالح و سرد و گرم با سپر و جوشن وحشت زده و هراسان ایستاده اند                         
در آن طرف تر در کنار پارک دانشجو، چهار راه وليعصر و همه خيابانها و                  .  مزدوران لباس شخصی با استرس و وحشت نيروها را مستقر می کنند             

ما کوچه های اطراف بی نهایت انواع اتوبوس و مينی بوس و خودروهای سياه رنگ که در اینجا همه انباشته از نيرو و اوبا ش مسلح است آماده ا                                        
با .  کمی از اوباش اسالمی دور می شوم و خودم را به مرد ميانسالی می رسانم که ظاهرا راننده تاکسی مسيری است      . هراسان و وحشت زده ایستاده اند

 ا و خوشرویی و اعتماد می پرسم چی شده آقا؟ دوباره چه خبره؟ مرد ميانسال در حاليکه نگاهش را به چهره ام دوخته با اندکی مکث و نگاهی گير                                      
در .  تظاهرات مردم عليه فقر، عليه گرانی، عليه حکومت فاسد و دزد اسالمی                     ،دوستانه ميگه ای بابا چه خبره؟ از صبح تا حاال اینجا قيامت شده                    

این دیگر شعار موسوی و      .  حاليکه دستش را بلند کرده با اشاره بانک اقتصاد نوین را که در آتش می سوزد نشان کرده و ميگوید ببين این خبر است                              
. امروز بانک در آتش ميسوزد و فردا کل این حکومت با همه پرونده جنایت و فسادش در آتش خشم ما خواهد سوخت                         .  نيست...  کروبی و یا حسين و       

تنها راه همين است، سقوط و مرگشان حتمی است البته            .  باید کارشان را تمام کنيم       ،حتما  ،حتما:  به گرمی و از سر صميميت و هم سرنوشتی می گویم            
 . اگر ما متحد باشيم

 
زنده باد  .  بنا به برخی اخبار امروز در خيابان ستارخان هم تظاهرات مردمی بر عليه فقر و گرانی و برای نابودی حکومت اسالمی برپا شده است                                   

 .آزادی و برابری، زنده باد رفاه و خوشبختی، زنده باد مبارزه و اعتراض تا سرنگونی حکومت اوباش اسالمی
 

 سه شنبه یازدهم مهر ماه  ،عصر 4تهران ميدان فردوسی ساعت 


