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اطالعيه حزب در باره؛

يادداشت سردبير،

معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"
سياوش دانشور

"انتخابات" و خارج کشور

"انقالب  ، ۵٧قتل عام ، ۶٧
قتلھاى زنجيره اى"
بى بى سى – فرخ نگھدار

پرچم "نه" به جمھورى اسالمى را برافراشته تر کنيم!
کاريکاتوری از انتخابات به سبک آمريکايی
ميشل اوبامای اسالمی!

ربط سه واقعه فوق چيست؟ آيا وجه اشتراکى دارند؟ از آذر ماجدی
نظر ھر آدمى که ذره اى به انصاف و حقيقت جوئى
تاريخى پايبند باشد پاسخ منفى است .اما براى آقاى فرخ
نگھدار و دستگاه دروغ پراکنى بى بى سى البته جواب
مثبت است .برنامه تلويزيون فارسى بى بى سى و
گزارش لحظه به لحظه از "شور و حال انتخابات" و
"مناظره کانديدھا" و گفتگو با فرخ نگھدار در سه شنبه
شب واقعا ديدنى بود .ديدنى به معنى توانائى در تصوير
مبتذل دادن از کمونيستھا و انقالبيون و مارکسيسم تا
روايات جعلى و پوک از رويدادھاى مھم سياسى.
مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ھر دو در دادن اين
تصوير سنگ تمام گذاشتند.

فرخ نگھدار حرف جديدى نميزند .ھمان است که سال
 ۵٨بود .آنوقت چريک بود و طرفدار خمينى و مير
حسين موسوى بود ،حاال اصالح طلب و جمھوريخواه
است و باز طرفدار اين حکومت و مير حسين موسوى
است .تازه خودش ميگويد اگر دوره اى چريک بودم اما
احساسم اين نبود .تازه احساس و نظرشان برھم منطبق
شده است .اما عجيب اينست که در ھر دو حالت ،چه
تناقض شخصى داشته باشند و چه نداشته باشند ،باز
درجا ميزنند و باز اسالم و حکومت جنايتکاران قبله
"سوسياليسم" شان است! نگھدار را بعنوان يکى از
فاالنژھاى طرفدار شرکت در مضحکه "انتخابات" رژيم
آنجا بردند که بگويد؛ مارکسيسم و تئورى انقالب
کارگرى و سوسياليسم يعنى "ھمان حکومت تک حزبى"
اردوگاه قبلى شان" ،انقالب ھم خشونت است" ،پس
تعامل با رژيم و "شکستن سد ترس
صفحه ٢
مردم از رژيم و ترس رژيم از مردم"

صفحه ۵

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی و مدافعين اش
"ھرکس به غير از احمدی نژاد"
على جوادى

صفحه ۶

مضحکه انتخابات ،دستگيرى کارگران،
تھديد اسانلو
گفتگو با نسرين رمضانعلى

رھبران کارگرى و "انتخابات"
گفتگو با سپھر آزادى

صفحه ١٠

ھفتاد و دوميليون رای!
سعيد مدانلو

صفحه ١۵

اوباما ،خاورميانه
و "ايران لينک"
آذر ماجدی

صفحه ٢٠

در صفحات ديگر؛ اخراج در ايساکو ،کارگران
مھرکام پارس ايران خودرو ،کارگران ايتکو
پرس ،کارکنان آموزش و پرورش منطقه ١٣
تھران ،گزارشى از اعتراض عليه رژيم در
گوتنبرگ ،شعارنويسى در تھران ،و ...

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

"انقالب  ، ۵٧قتل عام  ، ۶٧قتلھاى زنجيره
اى"
بى بى سى – فرخ نگھدار ...
تنھا راه حل است! بعد يادشان مى
آيد که دوره ريگان و بازار افسار
گسيخته نيست ،دوره دخالت
بيشتر دولت است .فورى ميگويد
که البته من بخشى از وجودم
سوسياليست است ،بايد کنترل
اجتماعى ھم وجود داشته باشد.
خالصه ايشان ھم ليبرال است ،ھم
سوسيال دمکرات است ،ھم
سوسياليست است ،ھم اصالح
طلب است! اما ھرچه ھست باز
ھم ھمان پديده سياسى مرتجع قبلى
است .باز سوسياليسمش حکومت
حزبى است و باز طرفدار رژيم
اسالمى است .دراين دور باطل
ارتجاع – ارتجاع ،ناگھان
استدالل بسيار مشعشع و فکورانه
اى ميفرمايند! در مذمت و
مخالفت با انقالب بعنوان
"خشونت" حرف ميزند؛ که
انقالب را  ٣٠سال پيش و قتل
عام زندانيان سياسى را  ٢٠سال
پيش و قتلھاى زنجيره اى را ١٠
سال پيش ،بعنوان رشته خشونت
معرفى ميکند! انقالب  ۵٧براى
ايشان با واقعه کشتار  ۶٧توسط
رژيم و قتلھاى زنجيره اى يکى
ميشود تا مطلوبيت اصالح طلب
رژيم اسالمى بودن نتيجه گيرى
شود .و مصاحبه گر البته
نميپرسد؛ خوب اگر حرف شما را
ھم قبول کنيم چرا شما طرفدار
ھمين مسئولين خشونت ھا ھستيد
و ميخواھيد با آنھا يکى بشويد؟
صحبتھاى نگھدار دراين گفتگو
راجع به مارکسيسم ،سوسياليسم،
دمکراسى ،ليبراليسم ،انقالب و
اصالحات از ھجويات حزب توده
عقب تر است .ھمه اين آسمان و
ريسمانھا براى اينست که بگويد
پيش به سوى جمھورى اسالمى،
پيش بسوى "انتخابات"! و
آرزوى قلبى اش مبنى بر رفتن به
زودى به ايران و فعاليت در نظام
جمھورى اسالمى را بيان کند .و
البته اين اميدش بنظر زياد بيجا
نيست .خودشان تصريح ميکنند
که در حال حاضر اکثر اعضاى

سازمان متبوعشان يعنى فدائيان
اکثريت و اتحاد جمھوريخواھان
ملى به ايران رفت و آمد دارند و
حتى در روزنامه ھا ھم مطلب
مينويسند .نگھدار به ھمين راضى
است و اميدوار است در
"انتخابات"ھاى بعدى حضور و
"برآمد سياسى" داشته باشند .اينھا
دارند در طرفدارى از جمھورى
اسالمى بازنشسته ميشوند اما اين
حکومت نمک نشناس اجازه نميدھد
امثال او و خانواده حزب توده
روزنامه شان را در ايران منتشر
کنند و از حکومت شان در مقابل
کارگران و کمونيستھا و انقالب
کارگرى دفاع کنند.
فضاى سياسى و فکرى دستگاه
دروغ پراکنى بى بى سى و امثال
نگھدار به اندازه عمر اين رژيم
قديمى و کھنه و تکرارى است .اين
بحثھا از نظر سياسى و تئوريک و
واقعيات تاريخى فاقد ارزش اند و
بيشتر از پرت اند .تمام امرشان
اينست که زير بغل ارتجاع اسالمى
را بگيرند و در خدمت تداومش با
ھر تبليغات شنيعى جانفشانى کنند.
معموال براى اين تيپ سياسى،
رجوع به خاطرات و سوابق دوران
"نفرين شده" براى به خدمت گيرى
امروز ھمواره محفوظ است .بى بى
سى که معرکه گير عنتر چرخانى
"انتخابات" شده ،به فرخ نگھدارى
نياز دارد که بيايد از عضويت در
گروه جزنى و فدائيان و مبارزه
مسلحانه و ده سال زندان زمان شاه
تا بردن سازمان فدائى تحت تاثير
حزب توده پشت جمھورى اسالمى
بگويد .بگويد آھاى کارگر ،جوان،
زن عاصى! ما خودمان اينکاره
بوديم اما از ھمان  ٣٠سال پيش
طرفدار جمھورى اسالمى شديم،
حاال ھم با حرارات ھمانيم! حتى در
دوره چريکى مان قلبا طرفدار
"ستيز و انقالب" نبوديم! از خر
شيطان پائين بيائيد و پشت نظام و
"شرکت در انتخابات" متحد شويد!

شماره ١٠٣

بى بى سى البته منافع وسيعترى
را دنبال ميکند و تريبون دولتى
است که منافع روشنى در جھت
دادن به اوضاع سياسى ايران
دارد .اما نسل فرخ نگھدار و
توده ايھا و جمھوريخواھان و
سحابى و ملى مذھبى ھا پشت
اين خط پير شدند ولى ھنوز
بجائى نرسيده اند .و البته بجائى
ھم نخواھند رسيد .چون واقعيات
سياسى و اقتصادى آن جامعه و
تناقضات فرھنگى و طبقاتى
عميق تر از آنند که فرصت دھد
انشا در  ١٠٠سال آينده نھال
"اصالحات" و "سکوالريسم"

شان زير عباى اسالم و آخوند
بارور شود! اين خط زائده
جمھورى اسالمى است .بدون
جمھورى اسالمى ،اصالح طلب
اين نظام ھم معنى ندارد .اينھا
ھمزاد ارتجاع اند و با نابودى
ارتجاع اسالمى از نظر سياسى
بپايان ميرسند .دراين عاشوراى
حکومتى بايد ھرچه در توان دارند
در دفاع از ارتجاع و عليه انقالب
کارگرى بر سر و صورت خود
بکوبند ،اما بايد بدانند گورکن نظم
سياسى و اقتصاديشان ھمين انقالب
کارگرى است* .

آموزش و پرورش منطقه  13تھران
دستمزدھای پرداخت نشده ،اخراج کارکنان!
بنا به خبر دريافتى 170 ،نفر از کارکنان خدماتی آموزش و پرورش
منطقه  13تھران واقع در خيابان پيروزی ،تاکنون موفق به دريافت
دستمزدھای مربوط به فروردين و ارديبھشت ماه خود نشده اند .اين
 170نفر طرف قرارداد شرکت پيمانکاری سپيده ياس يکی از شرکتھای
تامين کننده نيروی انسانی آموزش و پرورش ھستند.
اعتراض و پی گيريھای مکرر اين کارکنان زحمتکش تاکنون نتيجه ای
نداده و اين نيروھا ھمچنان برای نقد نمودن دستمزدھايشان با دريافت
جوابھاى سر باال ،امروز و فردا و تھديد ھمچنان بين شرکت انگل
پيمانکاری سپيده ياس و اداره آموزش و پرورش منطقه  13سرگردانند.
طی روزھای گذشته نيز  8نفر از اين کارکنان خدماتی به دستور
آموزش و پرورش منطقه  13در حاليکه ھنوز دستمزدھای فروردين و
ارديبشت خود را دريافت ننموده اند از کار اخراج شده اند! مسئولين
آموزش و پرورش در جواب اين کارکنان اخراجی با گستاخی گفته اند
پول نداريم ،نيرو ھم نياز نداريم!
کارکنان خدماتی آموزش و پرورش ،که بعنوان کارگر و نظافتچی
قراردادی سفيد امضا از طريق شر کتھای پيمانکاری با دستمزدھای
 264ھزار تومانی مشغول به کارند ،در زمره محروم ترين کارگران
زحمتکشی ھستند که در ازای کار سنگين ھيچ حق و حقوق و امنيت
شغلی برايشان موجود نيست.
بسيار ضرورى است که معلمان و فرھنگيان که خود بخشى از طبقه
کارگراند در اعتراضات و حق خواھى شان از کارکنان خدماتى
آموزش و پرورش دفاع کنند .متاسفانه رويه تنگ صنفى و مسئله ھر
بخش زيادى دارد مطرح ميشود و اين سياست گرايشات راستى است که
تاکنون بيشتر اعتراضات معلمان را به کج راھه برده اند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣خرداد  ٣ –١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد!
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اطالعيه حزب در باره؛

معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"
جمھورى اسالمى سه دھه است با
اتکا به جنايت عليه ھر جلوه
آزاديخواھى حکومت ميکند.
باندھاى اسالمى ھر اختالفى
داشته باشند و برسر مال و چپاول
ثروت و مقام ھر دعوائى داشته
باشند در بقا و تداوم اين نظام
عميقا اشتراک دارند .ھمه شان
تالش دارند با انواع عوامفريبى
مردم را براى اين نمايش
مضحک بسيج کنند" .انتخابات"
دراين حکومت حتى با نرمھاى
عقب مانده ترين کشورھاى
بورژوائى قابل مقايسه نيست .نه
فقط نيروھاى مخالف و احزاب
سياسى و سازمانھاى کارگرى
ممنوع و "منحله" اند ،بلکه
بسيارى از افرادى که پاره تن اين
نظام اند و براى سرپا نگھداشتن
اين حکومت جنايتھاى بيشمار
مرتکب شدند حق شرکت دراين
مضحکه اسالمى را ندارند.
"انتخابات" دراين حکومت
مجرائى است که يکى از عناصر
امتحان پس داده و جانى براى
دوره اى سکان ماشين سبعيت
اسالمى و استثمار سرمايه دارى
را عھده دار شود .در ايران

"انتخابات" صورت نميگيرد و
اساسا حق انتخاب به ھيچ معنى
محدودى ھم موضوعيت ندارد.
دراين مضحکه قرار است به
زعامت خامنه اى ميان جنايتکارانى
مانند احمدى نژاد و موسوى و
کروبى و رضائى يکى را
"انتخاب" کنيم!
ھمراه نيروھاى حکومتى طبق
معمول جريانات طرفدار رژيم در
اپوزيسيون آتش بيار اين معرکه اند
و عليه اھداف جنبش آزاديخواھانه
و ھر نوع ترقى و پيشرفت شمشير
ميزنند .دامنه آزاديخواھى اين
جريانات از آخوندھاى کپک زده و
حجره و بيت آنھا فراتر نميرود .آنھا
ميگويند ميان "بد و بدتر" ناچاريم
"انتخاب" کنيم تا در يک پروسه
تدريجى "ارزشھاى دمکراتيک و
مدنى" شکل بگيرد و تقويت شود.
بايد در پاسخ آنھا گفت اگر
شخصيتھاى "ارزشھاى مدنى و
دمکراتيک" شما مشتى جنايتکار
است که پرونده قتل عامھاى عظيم
را زير بغل دارند ،نميخواھيم ھزار
سال سياه اين ارزشھا شکل بگيرد.

مرگ بر نظامى که جز قاتلين و
سرکوبگران آزادى و رفاه مردم
نميتوانند در آن "انتخاب" شوند.
اپوزيسيون مجاز ملى مذھبى نيز
ميگويند بايد مطالباتمان را در
مقابل "کانديدھا" بگذاريم .جنبش
آزاديخواھانه و سوسياليستى از
اين حکومت مطالبه اى
درخواست نميکند بلکه با اتکا به
مبارزه مستقل خواستھا و
شعارھاى خود را طرح و يا
تحميل ميکند.
موضع حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى بعنوان جريانى انقالبى
و کمونيست و ضد اسالم و
سرنگونى طلب اينست که نبايد
دراين مضحکه شرکت کرد.
نبايد با شرکت در اين نمايش به
حکومت جانيان حتى مشروعيت
صورى داد .سياست ما در موسم
مضحکه انتخابات ادامه سياست
کلى تر ما در قبال اين نظام
است .در ايندوره معين بايد فشار
سياسى و افشاگرى از ماھيت اين
حکومت و مجيزگويانش را
تشديد کرد .ھدف عمومى يک
سياست انقالبى و کمونيستى
مقابله با کل حکومت ،تشديد
شکافھاى آن ،و تضعيف و عقب
راندن کل آنست .اھداف تاکتيکى
و استراتژيکى ما ھيچکدام در
حکومت اسالمى و "انتخابات"
اش متحقق نميشوند .جامعه بايد
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از اين سيکل باطل بيرون بيايد و
با اساس جمھورى اسالمى و نظام
سرمايه دارى تعيين تکليف کند.
تحميل ھر نقطه سازشى به اين
مبارزه و با ھر توجيھى ھدفى جز
بقاى حکومت اسالمى و تداوم
فالکت و بردگى طبقه ما ندارد.
کارگران نيازى ندارند از ميان
قاتلين مشھور و بانيان فقر و
استثمار وحشيانه و بيحقوقى يکى
را براى تداوم اسارت خود
"انتخاب" کنند .زنان نيازى ندارند
به کليد دار جديد نظام آپارتايد
اسالمى و زن ستيزى اسالمى
"راى" دھند .نسل جديدى که اسالم
و جمھورى اسالمى با تمام وجوه
زندگى اجتماعيش در تناقض
عميق است نياز ندارند سردسته
اوباش و سرکوبگران و شکنجه
گران را "انتخاب" کنند.
به معرکه گيرى اسالمى انتخابات
"نه" محکم بگوئيم و نيرويمان را
براى سرنگونى اين نظام و برپائى
جامعه اى آزاد و مرفه و خوشبخت
بميدان آوريم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٩ارديبھشت  ١٩ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

کارگر زندانی ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد!
بنا به خبر دريافتى ،تيمی از رفقای حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در بامداد روز شنبه  9/3/1388ديوارھای کارخانه ھای ايران خودرو ،پشميران،
ايران خودرو ديزل ،و بخشھايی از شھرک راه آھن را با شعارھای؛ "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"" ،مرگ بر جمھوری اسالمی" مزين کردند.

اين اقدام رفقای حزب در شرايطی صورت ميگيرد که عوامل سرکوبگر جمھوری اسالمی سعی در
تشديد فشارھای امنيتی بر فعالين کارگری دارند و ھمچنان دھھا نفر از شرکت کنندگان دستگير شده
اجتماع اول مه تھران در زندان بسر ميبرند و تحت آزار و شکنجه قرار گرفته اند .مبارزه براى آزادى
کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى امروز در داخل و خارج در اشکال مختلف به پيش ميرود .شعار
کارگر زندانى ،زندانى سياسى آزاد بايد گردد ھمه جا طنين افکن است .کارگران و فعالين جنبش کارگرى
ھم طبقه ايھايشان را تنھا نميگذارند و تا آزادى ھمه آنھا عليرغم محدوديتھاى وسيع تالش و مبارزه
ميکنند.
حزب ،اقدام انقالبى رفقاى کمونيست را ارج مينھد و کارگران و جنبشھاى آزاديخواھانه را دعوت ميکند
که با ابتکارات و اشکال متنوع براى آزادى فورى و بيقيد و شرط دستگير شدگان اول مه و کليه زندانيان
سياسى تالش کنند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١١خرداد  ١ –١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

شماره ١٠٣

"انتخابات" و خارج کشور
پرچم "نه" به جمھورى اسالمى را برافراشته تر کنيم!
بار ديگر سفارتخانه ھاى رژيم
اسالمى ،نھادھاى "اقتصادى" و
"فرھنگى" که توسط رژيم ھدايت
ميشوند ،نيروھاى اپوزيسيون
طرفدار رژيم ،ژورناليستھا و
رسانه ھاى محلى و بين المللى ،و
حتى دولتھاى غربى با درجه اى
احتياط ديپلماتيک وارد بازى
مضحک "انتخابات" رژيم
اسالمى شده اند .جمھورى و
نھادھايش در بيش از  ١۶کشور
تالش متمرکزى را شروع کردند
که ايرانيان مقيم خارج را پاى
صندوقھاى "راى" بکشند.
مضاف بر سفارتخانه ھا در
گذاشتن
زمزمه
جاھائى
صندوقھاى "راى" در مراکز
ايرانيان شنيده ميشود .ھمان طيفى
که در خارج در دوره خاتمى به
جوش و خروش افتاده بود بار
ديگر به خط شدند .تفاوت اينست
که ادبيات و تبليغات شان را با
کانديدھاى حکومتى ھماھنگ
کردند و ضد تبليغاتشان را عليه
مخالفين حکومت مرتجع اسالمى
با تکيه به ادبيات ضد کمونيستى
عھد عتيق تشديد کرده اند.
جمھورى اسالمى ھيچوقت روى
"آرا" ريخته شده در خارج کشور
حسابى باز نکرده است .ھيچوقت
"آرا" چند ده نفر در ھر کشور،
که عمدتا يا ابواب جمعى رژيم و
دانشجوى بورسى اند و يا توده اى
و اکثريتى ھاى ھميشه طرفدار
حکومت اسالمى ،تاثيرى در
"نتيجه انتخابات" نداشته است.
ھدف سياسى اين اقدام حکومت
اسالمى و طرفدارانش مھمتر
است .ھدف اينست که جمھورى
اسالمى را "دولت ايران" و
رئيس اوباشان حکومتى را
"منتخب مردم" جلوه دھند .ھدف
اينست که صف مخالفت با
حکومت اسالمى و خط مشى
سرنگونى طلبى و انقالبيگرى را
حاشيه اى کنند .اين جماعت نقش
شان اينست که چھره تروريستى
و سرکوبگر و ضد جامعه

جمھورى اسالمى را در متن
سياست بند و بست با دولتھاى
غربى روتوش کنند .براى اين ھدف
ناسيوناليسم و
سياسى از
"ايرانيگرى" و "وطن" گرفته تا
بالماسکه "تغيير" و "ما ميتوانيم"
اسالمى و زنان سمبل آپارتايد
اسالمى بکار گرفته ميشود .براى
اين جماعت ،مستقل از اينکه
طرفدار کدام اوباش حکومتى ھستند
و حتى عليه ھمديگر چه ميگويند،
ھدف اصلى تر نفس "اھميت
انتخابات" رژيم اسالمى و نفس
مقابله با مخالفين اين حکومت است.
خود رژيم اسالمى و سفارتخانه
ھايش در ماھھاى اخير تالش فشرده
اى را براى حضور مجدد در
کشورھاى مختلف شروع کرده
است و تعدادى سايت و راديوى
محلى و روزنامه بازارى را در
اختيار گرفته و خريده است .اين
نھادھاى مفلوک براى دريافت سکه
اى چرکين تريبون شان را در
اختيار رژيم گذاشته اند و وقيحانه
عليه مخالفين حکومت اسالمى
شانتاژ ميکنند .ھمه اين اقدامات
مقدمات مضحکه "انتخابات" بود.
اميدوارند در دعواى قديمى
حکومت اسالمى و اپوزيسيون و
کارگران و مردم انقالبى و
آزاديخواه سنگرھائى را در خارج
کشور فتح کنند .بايد تالش رژيم
اسالمى براى حضور علنى در
خارج و برپائى مضحکه
"انتخابات" اش را در اين
چھارچوب ديد و دراين چھارچوب
به تقابل آن رفت.

ميگويند بايد "ترس مردم از
حکومت و ترس حکومت از
مردم را ريخت"! "بايد باھم
بود"! ھمين ھدف با حکومت فقر
و اختناق بودن دليل نبودنشان با
طبقه کارگر و اکثريت مردم
محروم است .اينھا با حکومت
جنايتکار اسالمى به زبان
"تعامل" و احترام حرف ميزنند
و با اپوزيسيون انقالبى و
کمونيست با زبان اتھام و بد
دھنى! تمام تبليغات و تالشھاى
توطئه گرانه شان در خدمت
اينست که موانع رژيم را کنار
بزنند و مانع را مخالفين و
انقالبيون ميبينند .سياست ما
جنگ با رژيم اسالمى و جدل با
اپوزيسيون از جمله ھواداران
مفلوک شان است .مقابله با
حضور جمھورى اسالمى در
خارج ،ادامه تالش ما در داخل
براى سرنگونى آنست.

در خارج کشور بسيج ھرچه
گسترده تر مخالفين سياسى و مردم
آزاديخواه و سکوالر عليه مضحکه
"انتخابات" و حمايت قدرتمند از
جنبش طبقه کارگر و مردم
آزاديخواه است .حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى براى پيشبرد اين
سياست در خارج کشور عموما و
در فرجه "انتخابات" خصوصا
تالش ميکند .مخالفين حکومت
اسالمى و ايرانيان پيشرو عليرغم
ھر اختالف و تفاوتى ضرورى
است در تالشى ھماھنگ مانع
حضور رژيم اسالمى در خارج
کشور شوند .ما جريانات سياسى
مخالف و مردم آزاديخواه را به
اجتماعات مقابل سفارتخانه ھاى
رژيم اسالمى در  ٢٢خرداد برابر
با  ١٢ژوئن دعوت ميکنيم .راه
نجات جامعه ايران با جمھورى
اسالمى غير ممکن است .اين
حکومت جنايتکاران حرفه اى را
بايد سرنگون کرد .در روز
"انتخابات" پرچم "نه" به
جمھورى اسالمى را برافراشته تر
کنيم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٢خرداد  ٢ –١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

يک سياست انقالبى و مسئوالنه
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد پستنچی(

مسئله کليدى اينست که جنگ ما
مردم آزاديخواه با جمھورى اسالمى
تمام نشده و ادامه دارد" .نه" گفتن
به تماميت اين حکومت و منافع
سياسى و اقتصادى اى که نمايندگى
ميکند ثقل تقابل ماست .ما ميگوئيم
بايد رژيم اسالمى سرمايه داران را
انداخت و سفارتخانه ھايش را در
خارج بست .طرفداران حکومت

x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com

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

يک دنياى بھتر

صفحه ۵

کاريکاتوری از انتخابات به سبک آمريکايی
ميشل اوبامای اسالمی!
آذر ماجدی
اين دور از "انتخابات" رياست
جمھوری تناقضات موجود در
جامعه ايران را به شکلی بسيار
کميک به نمايش گذاشته است.
ناخوانی روندھای اجتماعی –
سياسی و فرھنگی جامعه با
بختک حکومتی که "حجاب
اختناق" بر جامعه کشيده است و
تنش دائمی ميان جنبش ھای
اجتماعی که خواھان مناسبات
برابر تر ،مدرن تر و آزادتر اند با
نظامی که مدرنيسم را در ابزار
سرکوب و چاپيدن اتخاذ کرده و با
ايدئولوژی عھد عتيق درھم
آميخته است ،يک واقعيت انکار
ناپذير و عيان اين جامعه است.
بارزترين تناقض اجتماعی –
فرھنگی ميان قوانين و سنن عھد
عتيق اسالمی در مورد زنان و
جنبش توده ای آزادی زن نمايان
ميشود .تضاد ميان تصوير
اسالمی رسمی زن و سيمای
دوفاکتوی زن در جامعه بسيار
گويا است.

وزنه اين تضاد آنچنان بر پای
رژيم اسالمی سنگينی ميکند که
کانديداھای باصطالح اصالح
طلب ميکوشند از آن به نفع خود
بھره جويند .زنان کانديدا ھا به
کمپين شوھران پيوسته اند .اين
مساله يک ويژگی جديد به
مضحکه انتخابات بخشيده است،
به آن در آن واحد بعدی کمدی –
تراژيک داده است .ديدن اين
زنان محجبه در کنار شوھران،
موسوی-
کوپل
بخصوص
رھنورد انسان را بياد فيلم ھای
برادران مارکس مياندازد .اين بعد
فرح بخش و نمکين ماجرا است.
جنبه تراژيک ،اما ،شور و ھيجان
و خلسه ای است که کل دار و
دسته کاسه ليس "اصالح طلب"
اسالمی به آن دچار شده است.
عکس حاج آقا موسوی که
يواشکی دست زھرا خانم را در
دست گرفته به دنيا مخابره شده
است .روزنامه لوموند فرانسه در
صفحه اول تيتر ميزند" :ھمسران

در انتخابات رياست جمھوری" و با
اشتياق از اينکه آقای کانديد دست
زنش را در روی سن بدست گرفته
است مينويسد .اپوزيسيون پرو
رژيم خارج کشور با ذوق زدگی در
مورد اين ھمسران مينويسد .جناح
دو خردادی جنبش حقوق زن در
ايران بدنبال اعالم کمپين
"ھمگرايی" بخشی به فاطمه خانم
کروبی و بخشی ديگر به زھرا خانم
رھنورد چشم اميد بسته اند.

و اين آن تناقض دردناک جامعه
ايران است .يک جنبش وسيع و
توده ای برای آزادی زن در گوشه
و کنار جامعه در تحرک و تقال
است و دائما در حالت اميد و
استيصال دست و پا ميزند ،آنگاه
اين دلقکان آدمکش که در کشتار و
سرکوب يک جامعه چند ده ميليونی
نقش مستقيم داشته اند ،به يمن ترور
و سرکوب نظام اسالمی شان ،اميد
و خواست ھای اين جنبش را به
سخره ميگيرند .و تراژيک تر
اينست که مشتی کاسه ليس ملی –
اسالمی برای آنھا کف ميزنند و
ھورا ميکشند و ميکوشند اين
مضحکه را باسم "رفرم" به خورد
مردم و افکار عمومی بين المللی
دھند .
ميخواھند زھرا رھنورد را به سبک
آمريکايی بعنوان "بانوی اول"
بخورد مردمی دھند که حالشان از
سنن متعفن عھد عتيق اسالمی بھم

ميخورد .نسل جوان و زنان را
ھدف گرفته اند .به جوانانی که
بخاطر حجاب ،نوع لباس ،اندازه
آستين ،مدل مو و حرف زدن با
جنس مخالف سرکوب و تحقير و
شکنجه ميشوند ،گفته ميشود
رئيس جمھوری که دست زن
محجبه اش را در دست ميگيرد
نسبت به رئيس جمھوری که
زنش در اندرونی پنھان است و
يا وقتی بيرون ميايد دو متر پشت
سر آقا حرکت ميکند" ،يک
رفرم است ".

وای بر ما که اميال مان،
خواست ھايمان و اھدافمان را
اين چنين خرد و ناچيز و بی
ارزش ميکنند! فن مھندسی
افکار عمومی دارد با تمام قوا
بکار گرفته ميشود تا از ھيچ و
پوچ ،اصالح طلب بسازند.
موسوی نه تنھا نخست وزير خط
امامی تاريک ترين دوره
حکومت اين نظام کشتار بوده
است ،نه تنھا در دوران نخست
وزيری اش اين رژيم ھزاران
جوان کمونيست ،مخالف و
مجاھد را ظرف چند دقيقه اعدام
کرده است ،نه تنھا تحت زعامت
ايشان ھزاران نفر از جوانان اين
مملکت در جنگی که بخاطر
تداوم حکومت اسالمی الزم شده
بود ،کشته و معلول شده اند،
اکنون ھم يک وفادار دو آتشه
رژيم اسالمی است .او نه تنھا
ازگذشته مملو از قتل و جنايت
اش بخشش نميخواھد ،به آن
افتخار ميکند .جالب اينجاست که
موسوی ھيچ وعده ای ھم
نميدھد .چند جمله کلی بی محتوا
مثل "آزادی بيشتر" يا قول به
بازبينی قوانين تبعيض آميز
نسبت به زنان اين مفلوکان را
اين چنين به وجد آورده است.
ايشان وعده داده است که "برای
الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض
از زنان با رعايت مقتضيات
فرھنگی و مذھبی" "تالش"
خواھد کرد .

فقط در جامعه ای که زير يک
سرکوب خونين و خشن قرار
دارد ،جامعه ای که حاکمان،
ايدئولوژی و فرھنگی متعفن و
عقب مانده را بر جامعه تحميل

شماره ١٠٣

ميکنند ،موسوی ھا ميتوانند جوالن
دھند .اين کاسه ليسان ملی –
اسالمی با اصالح طلب خواندن
موسوی و کروبی فقط عمق عقب
ماندگی و ارتجاع خود را به
نمايش ميگذارند .يک محاسبه ساده
سرانگشتی تعلق سياسی –
اجتماعی اين جريانات را آشکار
ميکند .اگر موسوی رفرميست
است ،اگر موسوی به اميد اينھا
بدل شده است ،آنگاه تشخيص ايده
آل ھای آنھا و ميزان آزاديخواھی
آنھا کار ساده ای است .ھمه شان
مرتجع و ضد آزادی اند.

زھرا رھنورد ميکوشد مدل
اسالمی ميشل اوباما شود .تا آنجا
که به جنبش آزادی زن برميگرد
اصل آمريکايی اش ھم چنگی به
دل نميزند ،اما مدل محجبه اسالمی
آن ديگر دلقکی مرتجع بيش نيست.
زھرا خانم رھنورد از آن روز
قدرت يابی اين رژيم يکی از مھره
ھای اصلی خدمتگذار آن بوده و
بمدت سی سال از مواھب بی حد و
حصر طبقه حاکمه اين نظام بھره
مند شده است .ايشان فقط ھمسر
نخست وزير نبوده است ،خود
نقش اساسی در حفظ و گسترش
اين نظام و بويژه بيحقوقی زن و
ايدئولوژی زن ستيز اسالم داشته
است .ايشان را بايد بقول يکی از
فعالين جنبش زن در ايران نه
"بانوی اول" که "حاج خانم اول"
ناميد.
به جريانات کاسه ليس ملی –
اسالمی نيز بايد گفت ،بساط تان را
جمع کنيد .خدا روزی تان را جای
ديگر حواله کند .دست از سر
مردم و اميال آزاديخواھانه و
برابری طلبانه آنھا برداريد .کار
شرافتمندانه تری پيدا کنيد* .

يک دنياى بھتر

صفحه ۶

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی و مدافعين اش
"ھرکس به غير از احمدی نژاد"
على جوادى
باز مضحکه رژيم اسالمی در راه
است .باز جريانات اپوزيسيون
پرو رژيمی در حمايت از جناح
دوم خردادی و اصالح طلب
حکومت فعال شده اند .باز شاھد
چرخشھای سياسی مھمی در
درون اپوزيسيون رژيم ھستيم.
فعالين اين صف متفاوت و
رنگارنگ اند .از توده ای و
اکثريتی و ملی – اسالمی ھميشه
متعھد به رژيم اسالمی و اسالم
گرفته تا مشروطه طلب و رئيس
و روسای حزب رستاخير و
آريامھری سابق در اين صف
ھستند .يک باغ وحش کامل
سياسی است .مشمئز کننده است.
جامعه اکنون با موج تبليغاتی اين
مشاطه گران و مجيزگويان جناح
اصطالح طلب حکومت اسالمی
مواجه شده است .عوامفريبی ھا
متعددند .اين صف را با تمام
استدالالتشان بايد عقب نشاند.
نبايد اجازه داد بار ديگر برای
رژيم اسالمی عمر بخرند .بايد
درس تلخی به اين جريانات داد.
نبايد اجازه داد ھمان دلقک
بازيھای دوم خراد تکرار شود .به
محورھای اصلی اين تھاجم
تبليغاتی بايد پرداخت .ميگويند:

احمدی نژاد رئيس جمھور
"تحريم کنندگان" است .عدم
شرکت در انتخابات به نفع
احمدی نژاد است .احمدی نژاد
کانديد "تحريم گران" است .عدم
شرکت در اين انتخابات تاييد غير
مستقيم بر سياست خامنه ای و
جناح راست افراطی است" .ھر
کس به غير از احمدی نژاد"!

علی جوادی :اين يک رکن
تبليغاتی انزجار آور نيروھای
اصالح طلب حکومتی است.
احمدی نژاد رئيس جمھور
حکومت اوباش اسالمی است.
رئيس جمھور خامنه ای و
رفسنجانی و خاتمی و موسوی
است .احمدی نژاد حتی رئيس

جمھور اکٽريت کسانی که به دليلی
و با ترس و لرز از قطع شدن کوپن
و سھميه شان در مضحکه دور قبل
رژيم اسالمی شرکت کردند ،نيست.
منتخب ھيچ انسان آزاديخواه و
برابری طلب و با حداقلی از شعور
و حرمت انسانی نيست .احمدی
نژاد منتخب دستگاه اسالمی است.
در يک نظام غير اسالمی ،در يک
نظام آزاد و انسانی احمدی نژاد و
کل دار و دسته رژيم اسالمی اش
را به جرم جنايت عليه مردم در
پشت ميز محاکمه به جرم جنايت
عليه مردم قرار خواھند داد.

يک فرض اين تبليغات کريه ھمان
مرد رندی ھميشگی اصالح طلبان
حکومتی است .در اين تصوير،
جامعه ايران دارای دو قطب است.
جناح راست و سوپر ارتجاعی و
جناح ارتجاعی دوم خرداد .نه
اپوزيسيونی ھست ،نه آزاديخواھی
ھست ،نه برابری طلبی ھست ،نه
جنبش سرنگونی طلبانه ای ھست،
نه جنبش کمونيسم کارگری ھست،
نه جنبش آزادی و برابری طلبی
زن و مرد در جامعه ھست و نه
جنبش خالصی فرھنگی .ھيچ چيز
جز دو قطب ارتجاع حاکم نيست.
در حقيقت دارند آرزوھای خود را
بيان ميکنند .آرزوھايی که برای
دستيابی به آن رژيم اسالمی و کل
جناحھای آن سی سال زده اند ،کشته
اند و اعدام و سنگسار کرده اند.
دارند تصويرشان را از رژيم و
جامعه مطلوبشان ارائه ميدھند.
جامعه ايران به دو قطب ارتجاع
اسالمی تقسيم نشده است .قطب
سومی وجود دارد .قطب مردم
آزاديخواه و برابری طلب .قطب
کارگر و انسانيت و کمونيسم.

اعتراض و عدم شرکت در اين
مضحکه انتخاباتی يک پيش شرط
آزاديخواھی و برابری طلبی و
انسانيت است .ادعا نامه مردمی
است که حکم سرنگونی رژيم
اسالمی را صادر کرده اند .مردمی

که دل به تغييرات درونی رژيم
نبسته اند .خواھان سرنگونی
انقالبی آن ھستند .از طرف
ديگر ھر گونه توجيه شرکت در
اين مراسم مضحک اسالمی ،با
ھر دليل و بھانه ای ،عوامفريبی
و پيوستن به صف مجيزگويان و
مرتجعين دوم خردادی و اسالمی
است .تاييدی بر کليت رژيم
اسالمی است .تفاوتھا ھر چه
باشند ،ھر دو جناح و ھمه
کانديداھا مورد تاييد کل نظام
اسالمی ھستند .يک مشت مرد
مرتجع مسلمان امتحان پس داده
اند .ھمه شان در جنايات اين
رژيم سھيم اند .ھمه شان برای
بقاء ھيوالی اسالم و حکومت
ميکنند.
تالش
اسالمی
تفاوتھايشان ميکروسکپی است.
شرکت در اين مضحکه توھين
به شعور انسان و آزاديخواھی
است.

احمدی نژاد کانديدای راست
ترين باندھای حاکميت رژيم
اسالمی است .رای به احمدی
نژاد ،رای به جمھوری اسالمی
است .رای به موسوی و کروبی
ھم رای به جمھوری اسالمی
است" .ھر کس به غير از
احمدی نژاد" سياست اصالح
طلبان حکومتی و استحاله طلبان
غير حکومتی است .رای و اراده
ما به آزاديخواھی و برابری
طلبی و رفاه و انسانيت است .و
پيش شرط تحقق اين رای و اراده
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی
است.

چھار سال سياست افراطی
احمدی نژاد کشور را در آستانه
بن بست و وضعيت خطرناک و
اضطراری قرار داده است .ادامه
حکومت احمدی نژاد به معنای
حمله نظامی احتمالی و يا
تحريمھای اقتصادی ھمه جانبه
عليه ايران است .برای نجات
ايران و کشور بايد جلوی ادامه
حکومت احمدی نژاد را گرفت!
در حال حاضر مساله مرگ و
حيات کشور ايران مطرح است.

علی جوادی :نه تنھا چھار سال
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حکومت اسالمی بلکه سی سال
حاکميت نظام اسالمی جامعه را
در فقر و فالکت و بی حقوقی و
نابسامانی قرار داده است .سی سال
حاکميت اسالمی جامعه را در
منجالبی فرو برده است که بيش از
 %٥٠از جامعه بنا به اذعان خود
مسئوالن حکومتی در زير خط فقر
زندگی ميکنند .کارنامه اين نظام
روشن است .فقر و فالکت و بی
حقوقی و اعدام و سنگسار و
سرکوب سھم مردم است .احمدی
نژاد تنھا يک مھره رژيم اسالمی
است .سياستھايش خارج از نرم
نيست .بخشی از قاعده نظام
اسالمی است .مجری سياستھای
خمينی و خامنه ای و کل دستگاه
اسالم است .کل اين دستگاه و در
حقيقت کل جنبش اسالمی جامعه و
مردم را قربانی تروريسم اسالمی
و جنگ بين المللی تروريستھا
کرده است .تھديد خطر جنگ و يا
مخاطرات ناشی از تحريم
اقتصادی و تجاری تماما ناشی از
حاکميت و ادعاھای جنبش اسالم
سياسی و سھم خواھی آنھا از
قدرت سياسی در منطقه و جھان و
تقابل ارتجاعی با قطب تروريسم
دولتی ،آمريکا و اسرائيل و
متحدين اش ،است .آنھا که مصائب
مردم را به چھار سال حاکميت
سياه احمدی نژاد محدود ميکنند،
عمال مھر تاييدی بر سياستھای
دوره پيشا احمدی نژاد رژيم
اسالمی ميزنند.

اما حتی اگر تحريمھای اقتصادی
و تھديد جنگ را از باالی سر
جامعه حذف کنيم ،باز ھم کارنامه
رژيم اسالمی کم و بيش ھمين
است که ھست .تماما سياه است.
جنگ تروريستھا مساله ای محدود
به دوره پسا
يازده سپتامبر
صفحه ٧
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صفحه ٧

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی و مدافعين اش
"ھرکس به غير از احمدی نژاد" ...
است .وجود رژيم اسالمی يعنی
تمام مصائبی که مردم با آن دست
به گريبانند ،مساله ای سی ساله
است .بعالوه مساله اين جريانات
شرايط زندگی و کار و حقوق
سياسی و مدنی مردم در اين نظام
نيست .مساله شان کشور و
حاکميت سرمايه داری است ،نه
مردم .يک ذره آزاديخواھی و
انسانيت و برابری طلبی در
وجودشان نيست.

کسی که خواھان حذف خطر
جنگ و تحريم اقتصادی و کال
جنگ تروريستھا از باالی سر
مردم ،چه در ايران و چه در
سطح جھان است ،بايد در مقابل
ھر دو قطب تروريستی جھان ،در
مقابل کليت اين تقابل ارتجاعی و
نظام اسالمی قد علم کند .و اين
سياستی است که در دستور جنبش
ما و بشريت متمدن قرار دارد.
حمايت از يک جناح ارتجاع
اسالمی در مقابل جناح ديگر راه
حل خالصی از اين مخمصه و
جدال تروريستھا نيست ،مجرايی
برای تداوم بخشيدن به آن است.

در حال حاضر مساله اساسی
جامعه بر خالف تصور اصالح
طلبان حکومتی مرگ و حيات
کشور ايران نيست ،مساله مرگ
و يا تداوم حيات رژيم آدمکشان
اسالمی است .بقاء اين رژيم در
ھر شکل و شمايلی به معنای
ادامه تمامی مصائبی است که
گريبان مردم را گرفته است .راه
حل ما سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی و استقرار حکومتی
متضمن آزادی ،برابری و رفاه و
سعادت انسانھا است .يک
حکومت کارگری ،يک جمھوری
سوسياليستی.

ما ھم بر اين اعتقاديم که
انتخابات در رژيم اسالمی آزاد
نيست .اما حتی برای تغييرات

اندک ھم که شده بايد در اين
انتخابات شرکت کرد .تحريم
کنندگان تخريب و نابودی جامعه را
راھی برای سرنگونی رژيم
اسالمی ميدانند.

علی جوادی :ھيچ تغييری حتی
جزيی و اندک ھم در راه آزادی و
برابری و رفاه مردم از طريق
شرکت در مضحکه انتخاباتی رژيم
اسالمی تامين نميشود .برعکس،
ھر درجه تغييری در جامعه در
اساس به سرنگونی رژيم اسالمی
گره خورده است .کوچکترين بھبود
در زندگی مادی و معنوی مردم و
کسب بديھی ترين حقوق و آزاديھای
فردی و مدنی و اجتماعی در گرو
بزير کشيدن رژيم ارتجاعی و ضد
بشری جمھوری اسالمی است.
تغيير در حاکميت رژيم اسالمی به
معنای تغيير در زندگی مادی مردم
نيست .ھر گونه تغييری حاصل
مبارزه و عقب راندن کليت رژيم
اسالمی است .شايد چنين تبليغاتی
در دوره اول "انتخاب" خاتمی
برای جامعه و برخی "تازه" بود.
اما اکنون بعد از گذراندن دو دوره
از حاکميت خاتمی و بررسی
زندگی و شرايط مادی و معنوی
جامعه ،چنين ادعايی فقط يک
عوامفريبی زشت و کريه است.
توھين به شعور مردم است .تالش
برای تکرار ارتجاع دوم خرداد
است .تاريخ شايد دو بار تکرار
شود .اما بار دوم مسلما کمدی
مضحکی بيش نخواھد بود.
مساله اين نيست که برای "تغييرات
اندک" بايد از جناحھای رژيم
اسالمی دفاع کرد و برای تغييرات
بنيادی از "جنبش سرنگونه طلبانه"
توده ھای مردم .ما ھم مدافع ھر
تغيير اندکی در زندگی مادی و
اجتماعی توده ھای مردم ھستيم و
ھم خواھان سرنگونی انقالبی اين
رژيم و تغييرات بنيادی و
ساختاری .ما ھم برای افزايش
دستمزد مبارزه ميکنيم و ھم برای

نابودی کار مزدی و نظام
سرمايه داری .ما ھم برای لغو
اعدام مبارزه ميکنيم و ھم برای
سرنگونی رژيم اعدام و
سنگسار .بعالوه ما ھيچوقت اين
مدافعين "تغييرات اندک" را در
صف دفاع از "تغييرات بنيادی"
نديده ايم که اکنون به اين
فغانشان وقعی گذاشته شود.

اين ادعا که "تحريم کنندگان"
تخريب و وخامت بيشتر اوضاع
را راھی برای سرنگونی رژيم
اسالمی ميدانند ،ربطی به جنبش
ما و کمونيسم کارگری ندارد.
جريانات
برخی
ھستند
ماليخوليايی و ناسيوناليستی که
چنين تصوری از سياست و
جامعه دارند .وخامت بيشتر
اوضاع و زندگی مردم را
مجرايی برای "انقالبی" شدن
بيشتر و اعتراض بيشتر در
جامعه ميدانند .کودنانه می
پندارند که فالکت بيشتر عاملی
در جھت راديکاليزه شدن جامعه
است .اين يک سياست تماما
ارتجاعی و ضد جامعه است.
چنين سياستی ربطی به کمونيسم
کمونيسم
ندارد.
کارگری
کارگری از اساس در تقابل با
چنين تصورات ضد اجتماعی
است .اين جريانات حاشيه ای و
بی ربط به سياست واقعی و
جامعه اند .تالش برای تسری
چنين تلقی ای از سياست به
صف نيروھای مدافع سرنگونی
انقالبی رژيم اسالمی يک
عوامفريبی عريان است .اما اگر
کسی خواھان جلوگيری از
تخريب بيشتر جامعه است بايد به
صف نيروھای مدافع سرنگونی
انقالبی رژيم اسالمی بپيوندند.
ادامه بقاء رژيم اسالمی مترادف
با تخريب بيشتر و فالکت بيشتر
است.

از استراتژی سرنگونی طلبی
چيزی جز شعار آنھم از ھزاران
کيلومتر چيز ديگری باقی نمانده
است .راه اصولی پيوستن به
"پيکار سياسی مردم" و ھمان
"گفتمان مطالبه محور" است.

شماره ١٠٣
علی جوادی :اين سياست اخير
حزب مشروطه و نظريه پرداز آن
آقای داريوش ھمايون است .از
قرار اخيرا به اين نتيجه رسيده اند
که از "استراتژی سرنگونی
طلبی" چيزی باقی نمانده است.
منظورشان اين است که خودشان
از سياست سرنگونی طلبی گاه و
بيگاھشان دست کشيده اند و تماما
به صف نيروھای "استحاله طلب"
پيوسته اند .منظورشان اين است
که استراتژی سرنگونی را رسما
از دستور خودشان کنار گذاشته
اند .اين ادعا قبل از آنکه اذعان به
واقعيت بيرونی ای باشد ،نشان
يک چرخش سياسی کامل در
استراتژی سياسی اين جريانات
است.

مسلما جنبش توده ھای مردم برای
سرنگونی رژيم اسالمی مانند ھر
جنبش اجتماعی ديگر دارای افت و
خيزھايی است .اما وجود دارد .و
تا بزير کشيدن اين رژيم از
سياست جامعه حذف نخواھد شد.
واقعيت اين است که نفس
سرنگونی طلبی توده عظيم مردم
با فاکتورھای عام و ملموسی بيان
ميشود .از نظر مردم جمھوری
اسالمی بايد سرنگون شود .نه فقط
به اين خاطر که يک رژيم مستبد و
سرکوبگر و مذھبی است .نه فقط
به اين خاطر که يک رژيم ضد
زندگی است .بلکه ھمچنين به اين
علت که با تعريف و معنای زندگی
مردم در جامعه در تناقض است.
چرا که با نفس خوشی و شادی و
انسانيت در تناقض است .چرا که
با موسيقی و ورزش و حق
معاشرت و سکس در تناقض
است .جامعه ايران يک جامعه
غير اسالمی و به شدت مدافع
فرھنگ و تمدن و روش زندگی
غربی است .مردم برای سرنگونی
چنين رژيمی روز شماری ميکنند.
خواست اين مردم سرنگونی رژيم
اسالمی است .سرنگونی طلبی يک
جنبش عميق و دامنه دار در جامعه
است .تا زمانيکه اين مختصات
جامعه پا برجاست ،تا زمانيکه
تصوير جامعه از زندگی آن است
که ھست ،رژيم جمھوری اسالمی
محکوم به سرنگونی است .وجود
جنبش سرنگونی طلبی توده ھای
مردم ناشی از
اين واقعيت
صفحه ٨
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مضحکه انتخابات رژيم اسالمی و مدافعين اش
"ھرکس به غير از احمدی نژاد" ...
بنيادی است.

اما مساله استراتژی سياسی
جريانات سياسی اساسا امری
منوط به موجوديت يا دامنه و
ابعاد جنبش سرنگونی طلبی توده
ھای مردم نيست .جريانی که
خواھان سرنگونی رژيم ارتجاعی
اسالمی نباشد ،خود يک جريان
ارتجاعی است .يک سازمان و
حزب سياسی استراتژی سياسی
خود را نه از وجود يک جنبش
اجتماعی بلکه از اھداف و
آرمانھای سياسی خود ميگيرد .ما
کمونيستيم .برای آزادی و برابری
و رفاه انسانھا مبارزه ميکنيم.
تحقق اين آرمانھا منوط به
سرنگونی رژيم اسالمی است .از
اين رو سرنگونی رژيم اسالمی
بخشی جدا ناپذير از استراتژی
سياسی ماست .اعالم پايان
سرنگونی رژيم
استراتژی
اسالمی نه اذعان به يک واقعيت
سياسی جامعه بلکه تالشی است
که رژيم اسالمی شب و روز
برای تحقق آن سرکوب ميکند،
اعدام ميکند ،و کل دستگاه
سرکوبش را برای مقابله با آن
حدادی ميکند.

کنار گذاشتن استراتژی سرنگونی
توسط اين جريانات در عين حال
بازتاب تغيير سياست در ھيات
حاکمه آمريکا است .تغييرات در
آمريکا ،شکست سياست رژيم
چنج و لشکر کشی نظامی به
عراق يک علت اصلی تغيير
استراتژی سياسی اين جريان
است .اين جريانات تا زمانيکه
جورج بوش در بوق جنگ
ميدميد ،با فريادھای "تانکيو
بوش" به استقبالش ميرفتند .اکنون
که اوباما سياست بند و بست با
رژيم اسالمی را در دستور کار
دولت آمريکا قرار داده است ،اين
جريانات ھم سياست بند و بست با
رژيم اسالمی را دنبال ميکنند .اما
ھر تغييری کنند ،جھت تغييرشان

روشن است .اين جريانی ضد
کمونيسم و ضد آزاديخواھی و
برابری طلبی است .در تقابل با
کمونيسم و طبقه کارگر به ھر خس
و خاشاکی متوسل خواھد شد.

راه اصولی پيوستن به اردوی
آزادی و برابری و رفاه و انسانيت
است" .گفتمان مطالبه محور"
پروژه ای ديگر ،سدی ديگر ،در
مقابله با سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی است .اين پروژه ای برای
ايجاد تغييراتی در رژيم اسالمی و
در چھارچوب قانون اساسی رژيم
اسالمی است .آلترناتيوی در مقابله
با سرنگونی طلبی است .يک تالش
ديگر در ادامه شکست دوم خرداد،
جامعه مدنی ،شصت ميليون امضا
و پروژه رفراندوم است .تالشی
برای ايجاد سازش ميان مردم و
رژيم اسالمی است .اين ايستگاه را
نيز بايد از سر راه جنبش
آزاديخواھی و برابری طلبی
برداشت .اين يک سياست حزب
اتحاد کمونيسم کارگری است.

جريان "گفتمان مطالبه محور"
مدافع ھيچکدام از کانديداھای
اصالح طلب نيست ،مساله شان
طرح مطالبات مردم در اين فضای
انتخاباتی است .بايد به اين جريان
پيوست.

علی جوادی :اين عوامفريبی را
نبايد از اين جريانات پذيرفت.
مدافعين و امضا کنندگان پروژه
"گفتمان مطالبه محور" تماما در
زمره مدافعين ھر دو کمپ حاج
ميرحسين موسوی و شيخ مھدی
کروبی ھستند .نيرو و پايه اجتماعی
اين کمپ اند .ميدانند که دفاع مستقيم
و آشکار از ھر کدام از اين
کانديداھا صف اين مرتجعين را
دچار انشقاق بيشتر خواھد کرد .از
اين رو پروژه خود را در
چھارچوب دفاع از گفتمان و
ديالوگ و طرح مطالباتی برای

اصالح رژيم اسالمی بيان
ميکنند .اين جريانی در ادامه دوم
خرداد اما در شرايط پس از
شکست دوم خرداد است.
اھدافشان تماما يکی است.
نيروھايشان ھم يکی است.
ھمزمانی شکل گيری اين جريان
و مضحکه انتخاباتی رژيم
اسالمی تصادفی نيست.

اما حتی اگر اين جريان مدافع
ھيچکدام از مردان مرتجع
کانديدای حکومت سرکوب و
اسالم نبودند ،نفس خواستھا و
مطالبتشان آنھا را در کمپ
نيروھای اصالح طلبان حکومتی
قرار ميداد .ھدف اين جريان
تغيير رژيم اسالمی به يک نظام
غير اسالمی و آزاد و برابر
نيست .ھدفشان خالصی از شر
واليت فقيه نيست .ھدفشان پايان
دادن به زن ستيزی و آزادی
پوشش و لغو حجاب اسالمی و
در ھم شکستن آپارتايد جنسی
نيست .ابزار کارشان سازماندھی
جنبش توده ھای مردم برای
سرنگونی انقالبی اين رژيم
نيست .ميخواھند با رژيم
"ديالوگ" کنند" .گفتمان" کلمه
کليدی اين جنبش است.

مطالبات اين جريان مطالبات
مردم نيست .مطالبه و خواست
خودشان و جنبش ارتجاعی
اصالحات حکومتی است .مردم
آزادی ميخواھند ،مردم برابری
ميخواھند ،مردم رفاه ميخواھند.
اين جريانات خواھان تغييرات
اندک در چھارچوب قانون
اساسی رژيم اسالمی ھستند.
آزادی در تصورات اين جريانات
به معنای آزادی بی قيد و شرط
تمامی نيروھای سياسی در
جامعه نيست .برابری برای اين
جريانات به معنای برابری مطلق
زن و مرد و برابری اجتماعی و
حقوقی انسانھا نيست .رفاه در
اين چھارچوب سھم تمامی مردم
نيست ،مزيت طبقات حاکم است.
ھر تالشی برای حقنه کردن اين
قالب تنگ به خواستھای مردم
يک تالش ارتجاعی است .افشاء
و کنار زدن پروژه "گفتمان
مطالبه محور" يک وظيفه جنبش
کمونيسم کارگری است.

شماره ١٠٣
احمدی نژاد کانديد خامنه ای
است .برای شکست دادن خامنه
ای در گام اول بايد احمدی نژاد را
شکست داد .شکست احمدی نژاد
گام اول پيشروی مبارزات مردم
است.

علی جوادی :احمدی نژاد ھم
کانديد خامنه ای ھست و ھم نيست.
واقعيت اين است که خامنه ای در
عين نزديکی سياسی با اھداف اين
جناح در عين حال سياستھايش
ناشی از تالش برای حفظ "تعادل"
رژيم اسالمی است .تضمين تعادل
و حفظ تناسب قوايی ميان دو "بال
نظام اسالمی" در عين حال يک
رکن سياست خامنه ای است .از
طرف ديگر حضور ھر کدام از
کانديداھا به معنای تاييد نسبی تک
تک آنھا توسط خامنه ای و کل
دستگاه اسالمی است .از اين رو
شکست احمدی نژاد به معنای
شکست خامنه ای نيست .ھر کدام
از اين کانديداھا در فردای قرار
گرفتن در راس قوه مجريه رژيم
ناچار به پيشبرد سياستھايشان در
چھارچوب کنترل و نظارت واليت
فقيه ھستند .در فردای انتخاب يکی
از دو کانديدای "اصالح طلب"
خامنه ای ناچار به عقب نشينی
نيست .تجربه حکومت خاتمی را
مردم از ياد نبرده اند.

يک رکن تبليغات جناح دوم خرداد
اين است که گويا رای به موسوی
و يا مھدی کروبی مترادف رای نه
به خامنه ای و يا رای نه به رژيم
اسالمی است .واقعيت اين است که
مواضع و سياستھای ھيچکدام از
اين دو کانديداھا مترادف نه به
رژيم اسالمی نيست .تک تک اين
موجودات مدافع ارکان و
موجوديت و تاريخ رژيم اسالمی
اند .کوچکترين قصدی در "نه"
گفتن به رژيم اسالمی و يا "نه"
گفتن به خامنه ای را ندارند .چنين
وعده ای را ھم به کسی نداده اند.

شکست ھر دو جناح رژيم
اسالمی ،شکست کليت نظام
اسالمی و نه فقط شکست احمدی
نژاد گامی مھم در پيشروی
مبارزات مردم
صفحه ٩
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مضحکه انتخابات رژيم اسالمی و مدافعين اش
"ھرکس به غير از احمدی نژاد" ...
برای استقرار جامعه ای آزاد و
برابر و انسانی است.
اگر ميزان مشارکت در انتخابات
باال باشد در آنصورت امکان
احتمال تقلب توسط جناح راست
کمتر خواھد شد .از اين رو بايد
بطور گسترده در اين انتخابات
عليرغم محدوديتھای آن شرکت
کرد.
علی جوادی :اين تصور که گويا
فقط جناح راست مدافع تقلب و
جناح دوم خرداد پرچمدار سالمت
رای مردم است ،گوشه ای از
تبليغات جناح دوم خرداد است.
اين جريانات مخالف اصولی با
تقلب و جعل آراء ندارند .با
سرکوب و کشتار و قتل عام
حاکميت خود را شکل داده اند،
يک روز بدون سرکوب قادر به
بقاء نيستند ،تقلب و جعل آراء
مردم يک قلم از کارھای
کوچکشان است .مساله اما زمانی
تبديل به دعوای جناحی ميشود که
يک جناح سھم جناح ديگر را به
نفع خود مصادره ميکند .تقلب و
جعل ميزان آرای شرکت کنندگان
در مضحکه رژيم يک توافق اين
اوباش اسالمی است.
از قرار مدتی است که دست جناح
دوم خرداد از دستگاه تقلب و
جعل آراء به درجاتی کوتاه شده
است .از اين رو نگران سرنوشت
و موقعيت جناح خود ھستند.
برای عروج مجدد در عين حال
نيازمند جلب آراء بسياری ھستند.
اين تبليغات ،تالشی برای جلب
آراء برای پيروزی در مقابل
جرياناتی است که ابزار تقلب را
عاملی جدی در جلوگيری از
تالش اين جريان برای قرار
گرفتن در راس قوه مجريه
ميدانند.
اما مستقل از اين تبليغات بايد به

پيش فرض اين تبليغات نيز اشاره
مختصری کرد .اين تصور که جناح
راست در صورت شرکت مردم در
اين مضحکه از تقلب منصرف
خواھد شد ،خود يک باور کودنانه
دوم خردادی است .بعالوه واقعيت
اين است که موسوی کانديد
نيروھای سانتر ھر دو جناح راست
و اصالح طلب است .خروج خاتمی
بھايی برای حضور موسوی بود.
رژيمی که شکننده تر از آن است
که حتی تصورات و تلقيات دوم
خردادی در جامعه را تحمل کند،
نيازمند کانديدای "مطمئن" تری از
خاتمی بود .مير حسين موسوی در
مرکز تالقی نيروھای سانتر دو
جناح قرار داشت .بيچاره ھم
اصالح طلب است .ھم اصولگرا
است.

برای تکرار دوم خرداد بايد بار
ديگر به حرکت در آمد .برای حذف
نامزد واليت فقيه و در ھم شکستن
طرح رھبر جمھوری اسالمی بايد
به حرکت در آمد .اصالح طلبان
نبايد به تخريب کانديداھای يکديگر
بپردازند .شکست احمدی نژاد
شکست مھمی برای واليت فقيه
است.

علی جوادی :اين سياست ارتجاعی
بخشھايی از اکٽريتی ھا و توده ای
ھا است .خواھان تکرار ارتجاع
دوم خرداد ھستند .ظاھرا از تاريخ
و زندگی سياسی خود درس عبرتی
نگرفته اند .آينده شان تکرار گذشته
شان است .تاريخ و جامعه نسبت به
اين جريانات ارفاق چندانی نخواھد
کرد .نه سياست و اھداف موسوی و
نه کروبی ھيچکدام به معنای "نه"
به خامنه ای و دستگاه واليت فقيه
نيست .اين تبليغات اکٽريتی ھا برای
مشروعيت بخشيدن به سياست
ارتجاعی خودشان در حمايت از
يک جناح رژيم اسالمی است.
نصيحت ھا و توصيه ھايشان به
کانديداھای دوم خردادی نشان
نزديکی سياسی شان به اين جناحھا
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و نيروھا است.
شکست احمدی نژاد شکست
مھمی برای واليت فقيه نيست.
ھمانطور که پيروزی خاتمی
شکست مھمی برای خامنه ای
نبود .مسلما به شکافھايشان دامن
ميزند .اما آنچه بيشتر از ھر
عاملی به شکافھايشان دامن
ميزند اعتراض مستقيم و
ھميشگی مردم آزاديخواه و
برابری طلب است .اين اعتراض
زمين زير پايشان را داغ ميکند.
شکافھايشان را تشديد ميکند.
شکست واليت فقيه را تنھا با
شکست نظام اسالمی و
سرنگونی آن ميتوان تامين کرد.

مردم و گروھھای مختلف جامعه
تعريف خاص خود را از رنگ
سبز کمپين مير حسين موسوی
دارند .طيف ھای چپ ،طرفداران
محيط زيست ،طرفداران حقوق
بشر و جوانان مذھبی ،و
سبزھا " ...رنگ سبز" به
نشان صلح طلبی و سبز انديشی
بدل شده است .اکنون جنبش
"سبزھا" به رھبری مير حسين
موسوی جامعه را در آستانه
تغيير قرار داده است.

علی جوادی :واقعا به "خالقيت"
اين مدافعين بی شرم و حيای دوم
خردادی بايد احسنت گفت .از
توسل به ھيچ خس و خاشاکی
برای "فروش" کانديدای خود
فروگذار نميکنند .شال سبز
ميرحسين و حاج خانم زھرا
رھنورد ،نشان ھيچ چيز ديگری
به جز ،پرچم سبز ارتجاع
محمدی نيست .اگر شال سبز به
"محيط
طرفداران
سمبل
زيست"" ،حقوق بشری ھا"،
"سبزھا" و "صلح طلبان" تبديل
شده است ،مشکل و معضل
خودشان است .خودشان ھم بايد
ميرحسين
باشند.
پاسخگو
موسوی ھيچ واقعيتی را در
جامعه تغيير نداده است .اين

"شور و شوق" صف دوم خرداد
است که امکانی برای قرار گرفتن
در راس قوه مجريه را در مقابل
خود می بينند .از اين رو ھيجان
زده شده اند .به دست و پا و تکاپو
افتاده اند .تقالی دوم خرداديھا
نشان تحرک جامعه و صف مردم
آزاديخواه نيست.

کسانی که ھمچنان بر طبل قھر و
تحريم می کوبند ھمچنان در
فضای دھه  ۶٠باقی مانده اند و
اتفاقات آن سال ھا را دليل اصلی
تحريم و اجتناب از ھر نوع
ھمراھی و ھمنواعی با عموم
مردم در انتخابات اعالم می کنند.
با قھر و تحريم ھزينه آبادانی
ايران صد چندان ميشود.

علی جوادی :سياست رژيم
اسالمی از ابتدای حاکميت خونين
اش تا به امروز سياست واحدی را
در اساس پيش برده است .ھر
زمان که با خطر جدی ای روبرو
بوده است در حد توانش کشته است
و اعدام کرده است .دوران ٦٠
يک استٽناء در موجوديت رژيم
اسالمی نيست .سنگ بنای حاکميت
رژيم اسالمی است .آنھا که
ميخواھند مردم اين قتل عامھا را
"فراموش" کنند ،دوستان مردم
نيستند .دوستان رژيم اسالمی اند.
مير حسين موسوی يکی از عاملين
اين قتل عامھا بود .بايد به ھمراه
ساير سران رژيم اسالمی به جرم
جنايت عليه مردم محاکمه شود.
اين "بذل و بخشش" را مادران و
پدران و فرزندان اين قربانيان
رژيم فراموش نخواھند کرد .ما
انتقام جو نيستيم .طرفدار اجرای
عدالت اجتماعی و سياسی ھستيم.
محاکمه سران رژيم اسالمی به
جنايت عليه بشريت يک خواست
ماست.
اتفاقا برای سازمان دادن ھر گونه
رفاه و به قول اين جريانات
"آبادانی" بايد رژيم اسالمی را
سرنگون کرد .راه ديگری نيست.

يک دنياى بھتر
را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد!

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

رھبران کارگرى و "انتخابات"
گفتگو با سپھر آزادى
يک دنياى بھتر :فضاى عمومى
جامعه را در آستانه نمايش
انتخابات اسالمى چگونه ميبينيد؟
تا چه حد توانسته اند مردم را
اميدوار کنند؟ چه بخشھائى منافع
شان با اين نمايش جور درمى آيد؟
سپھر آزادى :فضای عمومی و
طبيعی غالب را ھر انسان
منصفی ميتواند حدس بزند که با
توجه به عملکرد سی سالهء نظام
در رابطه با مردم چگونه ميباشد.
فکر ميکنيد با توجه به سی سال
فقر ھر روزه و مصيبت ھشت
سال جنگ و قتل عامھای چند
ساله و سرکوبھای مداوم
و
اجتماعی
جنبشھای
بيکارسازيھای کارگران صنايع
مختلف و جا انداختن اين سياست
که برای کنترل مردم راھی نيست
به جزء گرو گرفتن نان مردم.
خوب حاال با اين تصوير مردم
فکر ميکنند اين نه انتخابات بلکه
يک سياه بازی که اين بازی
بازيگران خودش را ميطلبد.
بازيگرانی که سالھا در کنار
ھمديگر فقر و فساد و مرگ را
در قالب ھزاران آيه و حديث به
مردم زحمتکش تحميل کردند .اگر
خوب به مردم نگاه کنيد ميبنيد که
ھيچ اميدی به آينده که چه عرض
کنم به فردای خود ندارند .حتی
خود نظام ھم به خاطر نداشتن افق
در سياست به روزمرگی افتاده.
حال با اين تفاسير مردم را چگونه
ميشود اميدوار به انتخابات کرد.
من فکر ميکنم اکثريت جامعه به
اين سياه بازی پی برده است منتھا
بی افقی و گرو بردن نان مردم
توسط نظام باعث ميشه که تعدادی
پای صندوق بروند .تعدادی
بخاطر بدست آوردن پول اندکی
دست به فروش شناسنامه خود به
نفع يک کانديد بزنند .خوب
تعدادی ھم وابسته به اين رژيم يا
وابسته به بقای رژيم ھم خود در
اين نمايش شرکت ميکنند و ھم با
استداللھای مختلف سعی ميکنند
ديگران را مجاب کنند تا در اين

بازی رنگ و رو رفته شرکت کنند
و به آن مشروعيت ببخشند .اينھا
تماما وابسته مستقيم يا غير مستقيم
ھستند .اينھا قاتالن و لومپنھای
ديروزی ھستند که حاال با عناوين
دکتر و تحليلگر و مفسر و مھندسين
افکار عمومی وارد اين بازی
سياسی شده اند.
البته بايد گفت تعدادی احزاب و
سازمانھای ور شکسته که ھنوز با
سياست مضحک انتخاب بين بد و
بدتر ھستند ،در واقع برای بقای
تماميت نظام تالشی بی وقفه
ميکنند .در حالى که مبارزه ای
سخت ھر روزه در جامعه بين
طبقات در جريان است و کانون اين
کشاکش بين کارگران و سرمايه
داران است .ھر روزه اشکال آن را
در جامعه بصورت مبارزه برای
افزايش دستمزدھا و حق تشکل و
مبارزه برای جلوگيری از اخراج
کارگران و تعطيلی کارخانجات و
حق بيمه و ديگر موارد ميبينيم .با
ھرچه بيشتر قطبی شدن جامعه،
اين مبارزات ابعاد و دامنهء جديدی
پيدا ميکند .ما با انباشتی از
خواستھای انسانی روبرو ھستيم که
نه تنھا اين نظام على العموم عاجز
از جوابگويی آنھا ميباشد ،بلکه
سدی است محکم در مقابل اين
خواستھا که با سرکوب شديد طبقات
مقابل و با جلو گيری از انسجام
طبقهء کارگر بصورت مشخص و
جلوگيری از دارا شدن اين طبقه از
تشکل مستقل خود مانع از قدرت
گيری و مطرح شدن طبقه به عنوان
آلترناتيو اجتماعی ميشود .ولی اين
به معنای آن نيست که سرکوب
بصورت مطلق مانع روند رو به
جلوی مبارزات طبقه کارگر خواھد
شد .ما اين موارد را در مبارزهء
طبقاتی کارگران در اين سه دھه در
نبرد و کشاکشھای اجتماعی ديده
ايم .ولی بدليل سرکوب شديد و
اشکال غير توده ای تشکلھای
موجود اين مبارزات نتوانسته
ابعادی اجتماعی پيدا کند .در
سطحی محدود سرکوب شد و ھر

دوره مبارزه را به ھمراه فعالين
آن طعمهء ماجراجويی کرد.
تئوريسينھای بورژوازی چه در
قدرت و چه در بيرون از قدرت
با علم به اين مسئله که ھويت
انسانی ھر فرد انسانی در ظرفی
به نام تشکل طبقاتی معنا و
مفھوم و عينيت ميابد ،برای
سرکوب اين ھويت انسانی دست
به متفرق کردن آحاد انسانی زده
و به آنھا ھويتی دلبخواه و کاذب
و بورژوائى ميبخشد .با
جايگزين کردن تشکلھای غير
کارگری و در واقع ضد
کارگری مانند خانه کارگر و
شوراھای اسالمی تالش کرده
است اين نيروی عظيم انسانی را
به بيراھه ببرد .امسال در مراکز
مختلف با عميق تر شدن
خواستھای به حق کارگران ديديم
که چگونه اين تاکتيک سرمايه
داری رنگ باخت و کارگران
چگونه دست رد به سينهء خانهء
کارگر و شوراھای اسالمی
زدند .اما امسال در حالی در
مقابل نمايش انتخابات جمھوری
اسالمی قرار ميگيريم که رژيم با
سرکوب متوالی توده ھای مردم
که از جمله زندانی کردن
کارگران و سرکوب خواستھای
معلمين و قتلھای مکرر دولتی
چھره ضد بشری خود را بيشتر
به نمايش گذاشته و جامعه ای
مملو از خواستھای بی پاسخ را
در مقابل خود دارد .رژيم با علم
به اين موضوع که تشکلھای
توده ای در واقع منسجم کنندهء
خواستھا و تمايالت انسانی
جامعهء ما ھستند و با علم به
عدم وجود تشکلھای با نفوذ توده
ای دست به مانورھای سياسی
برای جلب مردم بدون سازمان
در انتخابات زده تا بتواند با
شرکت ھر چه بيشتر مردم در
اين انتخابات وجھهء سياسی
کسب کند و چند صباحی مجددا"
مردم را در حال انتظار بکشاند
و عده ای را با وعدهء شرايط
آزادتر به گود نمايش انتخابات
دعوت ميکند تا شايد از بار
مبارزهء اجتماعی برای مدتی
بکاھد.
يک دنياى بھتر :خانه کارگر و
شوراھاى اسالمى تمام نيرويشان
را روى اين نمايش براى بسيج

شماره ١٠٣
کارگران گذاشته اند .چقدر موفق
بودند؟ فضاى عمومى در ميان
کارگران در مورد مضحکه
انتخابات چيست؟ استداللھاى
موافق و مخالف کدامند؟
سپھر آزادى :کارگری که در اين
جامعه نمی تواند حداقل تشکل
خودش را داشته باشد ،کارگری که
نميتواند حداقل معيشت را داشته
باشد ،کارگری که سی سال
بصورت مداوم چاپيده شده،
کارگری که امنيت شغلی نمی تواند
داشته باشد و برای برگزاری اول
ماه مه شالق ميخورد و به زندان
ميرود و شکنجه ميشود ،چطور
ميتواند در اين بازی شرکت کند؟
چه منافعی ميتواند برای کارگر
احيا شود؟ البته خانه کارگر يکی
از تشکلھای وابسته به رژيم است
و تالش خودش را با تطميع عده
ای و فريب تعدادی ديگر ميکند
ولی جو غالب اينست که کارگران،
در بخشھايی که حداقل ما ديديم،
دست رد به اين جماعت زده اند.
جالب است مه استداللھايی که
براى ترغيب کارگران براى
شرکت ميشود از ھمه طرف
موضعى تدافعی است و با اين پيش
فرض اعالم ميشود که "تا به حال
برای ملت کاری صورت نگرفته
و کل نظام بد است و ما کسی را
انتخاب ميکنيم که کمتر بد است"!
و در واقع خود تشکلھای وابسته به
نظام ميدانند که برای حداقل
حضورشان بايد به اين مسئله
اذعان کنند .عدهء زيادی ھم به
طور کامل با اين انتخابات بيگانه
ھستند و حضورشان را بی فايده
ميدانند و ميگن اينھا قبال" رييس
جمھور را انتخاب کردند و ھمه را
از يک قماش ميدانند .ولی نھايتا
بدليل نبود تشکل توده ای فراگير
که نشاندھنده قدرت اجتماعی توده
ھای زحمتکش ميباشد ،کسانی که
رای به عدم شرکت در انتخابات
ميدھند کار سختی در پيش خواھند
داشت.
يک دنياى بھتر :رھبران عملى
کارگران چه ميگويند؟ بخشى از
سنديکاليستھا دارند ھمراه موج
ميروند .راديکال ھا و سوسياليستھا
چه ميگويند و چه برخوردى
دارند؟ نظر
صفحه ١١

يک دنياى بھتر
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رھبران کارگرى و "انتخابات"
گفتگو با سپھر آزادى ...
مشخص شما چيست و جنبش
کارگرى دراين زمينه چه بايد
بکند؟
سپھر آزادى :بله طبيعی است آن
بخشی که مطالبات کارگران را
صرفا" اقتصادی و در چھارچوب
اين نظام قابل حصول ميداند بايد
ھم ھمراه اين موج برود .اين
گرايشی است در جنبش کارگری
ولی با قوی بودن گرايش
سوسياليستی فرصت عرض اندام
نخواھد کرد .به نظر ما شرکت
در اين سياه بازی يک اشتباه
محض است و تاييد مشروعيت
نظامی است که بيشرمانه نان از
سفره کارگران ميدزدد و کارگران
را بخاطر طلب نان به زندان می
اندازد .ما بايد بتوانيم در مقابل
انتخابات درخواست آزادی
کارگران را در جامعه مطرح
کنيم تا کل جامعه به پوشالی بودن
انتخابات پی ببرد .ما بايد در اين
دوره با تقويت و در سطح قرار
دادن و نمايش دادن خواستھای
جنبشھای مختلف اجتماعی و قرار
گرفتن اين خواستھا در مقابل
انتخابات مردم را در صفوف
ديگر به صف کنيم .ما بايد با
عميق تر کردن مبارزهء طبقاتی و
از طرفی با توده ای کردن
تشکلھای کارگری ،که در اينجا
مجامع عمومی و شوراھای
کارگری ميتوانند اين نقش را
اعمال کنند ،تا کارگران توسط آن
دارای قدرت اجتماعی شوند و آن
را در سطحی گسترده به تريبونی
عليه نظام سرمايه داری تبديل
کنند.
يک دنياى بھتر :بعنوان يک
کارگر کمونيست و يک فعال
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر
چه حرفى خطاب به کارگران و
جامعه در مورد اين نمايش داريد؟
انتظارتان چيست؟ در اين مدت
چه بايد کرد؟

سپھر آزادى :حقيقتا تالش کردم در
پاسخ به سواالت باال انتظارات و
توقعات خودمان را بيشتر مطرح
کنم  .شکی نيست بايد خيلی ريز به
خيلی از موانعی که پيش رو داريم
بعنوان فعالين کمونيست در محل
کار بايد يکايک را برشمرد و
تالشی جدی برای از بين بردن آن
را سازمان داد.
اما به عنوان يک کارگر کمونيست،
در مقابل تبليغات اين مضحکه
انتخاباتی جنايتکاران ،وظيفه خود
دانسته که ابتدا اعالم کنيم :ما از
پيش می دانيم در اين جعبه
مارگيری چه کسی بيرون خواھد
آمد .کسی که بتواند که بقای اين
حکومت و نظام را برای يک دوره
تضمين کند.
حاال يکی با اين بھانه می گويد می
خواھد با آمريکا مذاکره کند ،آن
ديگری برای شعار اوضاع و
سياست داخله به ميدان آمده ،و
احمدی نژاد ھم با سياست ھمه فن
حريفی! اما ھمه از يک قماش
ھستند.
امروز اعالم ميکنم؛ کارگران!
استثمار شوندگان! ما کارگران
چيزی نداريم برای از دست دادن
بجز زنجيرھای دست و پايمان.
کارگران ھميشه بايد حرف خودشان
و طبقه شان را بزنند .نه تنھا در
اين انتخابات شرکت نکنيد بلکه بايد
فرصت و فضائی ايجاد کنيم تا اين
انتخابات را بر سرشان خراب کنيم.
فرصتی باشد که ما مھندسيش را
کرده باشيم.
تا روز انتخابات با در دست داشتن
پرچم حق خواھی و حق طلبی
ميشود اين مضحکه را به نمايشى
از قدرت طبقه کارگر برای تغيير
شرايط موجود تبديل کنيم* .
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عليه مضحکه "انتخابات"
جنايتکاران اسالمی بميدان بيائيم!
نمايش "انتخابات" رژيم اسالمی روز ١٢
ژوئن برگزار ميشود .جمھورى اسالمى تالش
ميکند در داخل و خارج مردم را پای صندوق
ھای "رای" بکشاند .انتخاب ما يکى از چھار
کانديد جنايتکار نيست ،انتخاب ما سرنگونى کل
اين نظام است .عليه اين بساط متحدانه بميدان
بيائيد .ھمراه با دوستان و خانواده تان در
تظاھرات عليه جمھورى اسالمى در روز ١٢
ژوئن شرکت کنيد!

جمعه برابر با  12جون
ساعت  09.00تا 18.00
در مقابل کنسول گری رژيم اسالمی
آدرس The Iranian
Consulate, 50 Kensington
Court, London
نزديک ترين ايستگاه قطار" :ھای
استريت کنزينگتون"
مرگ بر جمھوری اسالمی
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
تشکيالت خارج از کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
)واحد انگلستان(
شماره تلفن ھای تماس:
سيروان قادری 07765431276 :
توحيد اقدامی 075061993863 :

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

مضحکه انتخابات ،دستگيرى
کارگران ،تھديد اسانلو

شماره ١٠٣

ظرفيتھاى قانون اساسى نظام
ميگويند و اينھا از بخش قانون
کارش .يکى ھستند و ھر دو
عليه طبقه کارگراند .

گفتگو با نسرين رمضانعلى
يک دنياى بھتر :مضحکه
انتخاباتی رژيم اسالمی نزديک
است  .خانه کارگريھا و مشاطه
گران توده ايستی رژيم به راه
افتاده اند و تبليغات زيادی را
برای کشيدن کارگران به
مشروعيت بخشيدن به اين
مضحکه و رژيم اسالمی سازمان
داده اند  .ابعاد کار و تاثيرات
کارشان تاکنون چه بوده است؟
گرايش راديکال سوسياليستی
کارگران چه برخوردی با اين
سياستھا داشته است؟ وزن اين
گرايشات در صفوف طبقه کارگر
چگونه است؟
نسرين رمضانعلی :اجازه بدھيد
قبل از ھر چيزی تکليف خانه
کارگر را از ھمين ابتدا روشن
کنيم .خانه کارگر و شوراھای
اسالمی ابزارھای حکومتی ھستند
که برای ادامه حيات حاکميت
رژيم اسالمی تالش دارند .در
ھمين راستا تالشھای را آغاز
کردند که حقيقتا تالشھای آنھا
فراتر از سايتشان يعنی ايلنا
نرفت .تعدادی از مزدوران شان
شروع کردند به اينکه موسوی در
دوران رياست خود در دھه 60
اقتصاد را دولتی کرد .مگر نمی
بينيد که کارخانه ھا دولتی بودند و
دست سرمايه داران خصوصی
نبود .يعنی برای ايجاد توھم گرد
خاک به پا کردند .رفتند پای اين
شعار که موسوی اعالم کرده
است "اقتصاد ملی مھمتر است".
بنابراين تکليف بيش از 50
درصد از جمعيت بيکار بيش از
 80در صد از کارگرانی که با
قرارداد موقت يا سفيد امضا
ھستند ساالنه بيش از  800ھزار
نفر نيروی تازه نفس به بازار کار
را با "اقتصاد ملی" پاسخ خواھد
داد .پرونده اين حضرات روشن
است .اين پادوھاى رژيم در
مراکز کارگری مزدورانی ھستند
که صدای ھر اعتراض را خفه
می کنند .اينھا نه تنھا در اين
ارگانھا سازمان يافته اند بلکه

تحت عنوان حراست کارخانه
مزدوريشان را تکميل کردند.
پرونده اينھا سنگين است .تعداد
کارگرانى که توسط ھمين حضرات
به زندان افتادند و يا اخراج شدند و
يا نامه ھای اخطاريه گرفتند
بيشمارند .اعتراضات کارگرى با
تمام محدوديتھايش تا ھمينجا کمر
رژيم را خم کرده است و نقش
مزدوران خانه کارگرى اينست که
صحنه جنبش کارگرى را به نفع
رژيم سرمايه داران عوض کنند.
کارگران به اين جماعت تف ھم
نمى اندازند .

ايا اين ھمه تالشھا و اقدامھا راه
بجای برده و تاثيراتی درون
طبقه کارگر داشته است؟ بنظرم
بازتاب فعاليتھای خانه کارگر و
گرايشات توده ايستی نتيجه اش
به بسيج طبقه کارگر براى
مضحکه انتخابات تبديل نشده
است .در اين معرکه گيرى
اسالمى و تبليغاتش شما بندرت
ميبينيد که اينھا جرات کنند به
مراکز کارگرى بروند و يا توده
کارگران روبرو شوند .فوقش در
مسجدى ھمراه با ابواب جمعى
سرحدى زاده و محجوب و
ديگران جمع ميشوند .

اما گرايش توده ايستی نگاھی
بيندازيم .اينجا کجای اين معرکه
قرار دارند؟ اين ھمان گرايشى است
که با سرکار آمدن جمھوری
اسالمی به حکومت اسالمی لبيک
گفت و در کنار رژيم اسالمی قرار
گرفت .دست در دست سردمداران
رژيم در سرکوب و بگير به بندھا
نقش ايفا کرد .اينھا ھمان گرايش
واقعا مخرب در درون جنبش
کارگری بودند و ھستند که تحت
عنوان "منافع ملی و جنگ ضد
امپرياليستی" در کنار رژيم رھبران
کارگران و انقالبيون را بخون
کشيدند .اينھا البته عليرغم
خوشخدمتى ھا کمتر جائی بھشان
اعتماد شد و سکان ھيچ جائی در
اختيارشان قرار نگرفت و بيشتر
بعنوان نيروی دخيره برای دفاع از
رژيم اسالمی نگھداری شدند.
امروز ھمين گرايش تقال دارد با
بخط شدن پشت موسوی و کروبی
به کارگران وعده ميدھند که گويا
اگر اين صادر کنندگان احکام
اعدامھاى دھه  60و  67و اين
جنايتکارانى که سه دھه است در
راس حکومت بودند ،دوباره بيانيد
اوضاع طبقه کارگر بھتر خواھد
گرايش
ھمان
اينھا
شد!
ناسيوناليستى و ارتجاعى و عقب
مانده اى است که تالش می کند در
صفوف طبقه کارگر با پرچم انتقاد
از اجرا نشدن قانون کار رژيم
اسالمی پيش برود .آنھا از

در  2خرداد و انتخابات دوران
خاتمی اين سيد خندان با شعار
"ايران برای ھمه ايرانيان" به
ميدان آمد .ظاھرا ھم مردم به اين
سيد خندان رای دادند .اما اگر به
اسناد و مصاحبه ھا و تحقيقات
دراين زمينه نگاه کنيد ،می بينيد
که کسی از نقش فعال کارگران
در انتخابات صحبتی نکرده
است .چرا که کارگران به اين
رژيم ھيچ توھمی نداشتند .نه آن
زمان اين حضرات توانستند مھر
تاييد از طبقه بگيرند برای رژيم
و نه امروز ھم می توانند و قادر
ھستند چنين کاری را بکنند .چرا
که طبقه کارگر با زندگى واقعى
اش تمايز بنياديش را با اين نظام
و عناصر ضد کارگرش ميبيند.
مشکل طبقه کارگر عميقتر از
اينھاست که رژيم بخواھد با
فرستادن محجوب و امثال او
کارگران را در دفاع از حکومت
به ميدان بياورد .طی اين مدت
صبحتھای زيادی با فعالين
کارگری و کال بخشھای کارگری
در ايران داشتم .راستش را
بخواھيد من حتی يکمورد ھم
نشنيدم که کارگری بگوييد خوب
اين مرکز می خواھد برود در
انتخابات شرکت کند و يا فالن
پادوى رژيم آمد صحبت کرد و
کارگران برايش کف زدند .در
ھمين چند ماھه اخير ،جناحھای
رژيم که صنايع و کارخانجات

را تحت عنوان "خصوصی
سازی" مالک شدند ،دست به
اقدامات جديدی زدند .از جمله
نشستھائی با خانواده ھای "جانباز
و پاسدار و شھيد" و غيره داشتند و
با استخدامھای خانوادگی تالش
ميکنند اين بخش را زير چتر
خودشان بگيرند و اينکه مثال در
"بخش کارگرى" ھم مانورى
بدھند .خوشبختانه تا آنجا که من
خبر دارم موفق به چنين کاری
نشدند و تالششان بازتابی نداشته
است.
در درودن طبقه کارگر يک
گرايش قوى قوی راديکال وجود
دارد که با تالشش مرتبا دست اين
جنايتکاران را رو می کند .تاکنون
ھيچ جائی شاھد نبوديم کارگرانی
برای اينھا دست بزنند .آنجا ھم که
بخصوص محالت حاشيه نشين
شھر مشغول تقسيم پول و وعده
بودند ،به تجمعی برای اعتراض
به سران رژيم شده و خواستھای
خود را طرح کردند .گرايش
راديکال و سوسياليست دارد
کارش را پيش ميبرد .حرف اين
خط اينست که اين مضحکه شرکت
نمی کنيم .ما نميخواھيم نيروى
نمايشى شويم که از قبل سرنوشت
آن معلوم است .بجاى اين
عوامفريبى ھا حقوق کارگران را
بدھيد .صدقه و سيب زمينى و
وعده سرخرمن نميخواھيم .راست
می گويند وضعيت بيمه و بھداشت
و امنيت محل کار را درست کنند
که ھر روز نان آور خانواده
کارگرى قربانى چرخ سرمايه
نشود .دستمزدھا را افزايش دھيد و
غيره .اين حرفھا و اين نوع
خواستھا صحبتھائی است که با
زبانی ساده و گويا در ميان
کارگران رد بدل ميشود .اين
گرايش دارد ھر روز خودش را
جمع و جورتر ميکند و نيرو می
گيرد .مقابله با سياستھاى ارتجاعى
و
رژيميھا
صفحه ١٣
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مضحکه انتخابات ،دستگيرى
کارگران ،تھديد اسانلو
گفتگو با نسرين رمضانعلى ...
توده ايھا نيز در گرو تامين
استقالل طبقاتى کارگران و بلند
کردن پرچم خواستھاى واقعى
کارگرى است .کارگران در درجه
اول نبايد نيروى ارتجاع شوند.
بايد روى پاى خودشان بايستند و
دست رد به سينه اين جماعت
بزنند .
يک دنيای بھتر :مساله دستگيری
کارگران و شرکت کنندگان در
مراسم روز جھانی کارگر در
تھران و سنندج يکی از معضالت
پيشاروی طبقه کارگر است.
تاثيرات اين سرکوبگريھا در
صفوف طبقه کارگر چه بوده
است .رژيم اين فعالين را تحت
انواع اذيت و آزار و شکنجه
قرارداده است .سياست ويژه و
مشخص رژيم در اين دوره در
مواجھه با جنبش کارگری
چيست؟ چه مخاطراتی اين
کارگران زندانی را تھديد ميکند و
چه بايد کرد؟ چگونه ميتوان بر
تفرقه ھا و شکافھا در اين مبارزه
عليه کرد؟
نسرين رمضانعلی :اجازه بدھيد
من به نکته اشاره کنم .فکر می
کنم جا دارد اينجا توضيحی بدھم
بعد در مورد کليت سوال شما
جواب بدھم.
در آستانه روز جھانی کارگر
وقتی که فراخوان برای تجمع اول
مه در پارک الله در نشريه حزب
چاپ شد ،حزب بخشا مورد انتقاد
تعدادى از کارگران راديکال و
سوسياليست قرار گرفت .دليل
اصلى اين انتقاد سازماندھی اين
اقدام و صدور چنين فراخوانی به
دور از چشم بخش عظيم طبقه
کارگر بود که ھر روز با رژيم
ھار اسالمی در محل کار و
زندگی در کشمکش است و حتی
برگزاری آن زير سايه مردمی که
به تفريح آمده اند .بخشی از تحليل
رفقا اين بود که نميشود روز

جھانی کارگر را جشن گرفت وقتی
خارج از محيط کار ھستی .يا با
آوردن مثالی آن را به نيروى گريز
از مرکز تشبيه ميکردند .يا اينکه
باالخره طبقه کارگر اگر بعنوان
طبقه ديده شود ،اگر بعنوان نيروی
محرک و اصلی تغيير و تحوالت
ديده شود ،قبل از چنين حرکتھائی
بايد تالش کنيم نيروی واقعی خود
را به حرکت در آوريم نه اينکه
اقدام سمبليک کنيم .ميگفتند حرکت
تبليغاتى خوب و الزم است اما ھر
اقدام و حرکتی بايد باالخره سودی
برای طبقه کارگر داشته باشد و
اتفاقا با آوردن فاکتھائی از مباحث
منصور حکمت بخشا بی ربطی اين
نھادھا را به طبقه نشان می دادند .
پاسخ من اينبود که حزب اتحاد
کمونيسم کارگری برای بازتاب ھر
حرکتی راديکال عليه رژيم اسالمی
تالش دارد .حزب نه تنھا در
دسترس طبقه کارگر و فعالين
راديکال و سوسياليست بلکه
صاحب نفوذ در درون جنبش
کارگرى است .نمی شود يک
حرکتی که از نظر حزب راديکال
است را تنھا گذاشت .عليرغم اينکه
ما راسا چه در سطح علنی و چه در
سطح ارتباطات با مراکز کارگری
و فعالين و رھبران عملی تالش
کرديم ،رھنمودھای خود را
مشخص ارائه داديم و چه بايد
کردھا را توضيح داديم و يا نقاط
ضعف قوت را گفتيم .من روش
برخورد حزب را به چنين وقايعى
با روش مارکس در برخورد به
کمون پارس و نقد و حمايت مارکس
از کمون پارس توضيح دادم که
چرا و چگونه اين فراخوان چاپ
شد .نميخواھم در ھر دو حالت شبيه
سازى بيمورد کنم بلکه در باره متد
و سياست انقالبى حرف ميزنم .به
ھر حال اين توضيح را الزم ديدم
در سايه اين سوال پاسخ بدھم .و اين
مقداری تصوير ما را واقعی می
کند .اينکه برخورد گرايش راديکال
و کمونيست و سوسياليست
کارگران به گرايشات ديگر تا چه

اندازه دقيق و مسئوالنه است.
دستگيريھا و بازتاب اخبار اذيت
و آزارھا و شکنجه ھا در
زندانھاى مخوف اسالمی قطعا
بی تاثير نيست .باالخره ھر کسى
که بوئی از انسانيت برده باشد
وقتی اين اخبار را می شنود،
وجودش از نفرت عميق تر
نسبت به اين حاکمان پر ميشود.
براى درک دستگير شدگان کافى
است که خود را جاى آنھا و
خانواده ھايشان گذاشت .تاکنون
تالشھای زيادی را شاھد بوديم
برای حمايتھای مادی و معنوی
از فعالين کارگری و ھمچنين
خانواده ھای آنھا که قابل تحسين
است اما کافی نيست .رژيم
اسالمی با دستگيری اين تعداد از
فعالين عرصه کارگری و اعمال
فشار به آنھا و خانواده ھايشان
ميخواھد ساکت شان کند .اما
ھدف فقط اين نيست .ھدف
اصلى تر اينست که نه فقط اين
افارد مثال ديگر ھيچ فعاليت
کارگری و اجتماعی نداشته
باشند بلکه با فضاى ارعاب
ميخواھند بقيه کارگران و
رھبران کارگرى را سرجايشان
بنشانند .خيال خامى که رژيم
اسالمى با خود به گور خواھد
برد .امروز مسئله شقاوت اين
رژيم بر کسی پوشيده نيست و
ھمه می دانند اينھا به
خوديھايشان و شکنجه گرانشان
ھم رحم نکردند ،تکليف کسانى
که ميخواھد به زيرش بکشند
ديگر معلوم است .اما اينھا داده
مبارزه کارگرى است.
اعتراضات برای آزادی دستگير
شدگان کماکان در جريان است.
بخصوص خانواده ھا و بستگان
فعالين کارگری دستگير شده
تقريبا ھر روزه در مقابل ادارات
و دادگستری و اطالعات حضور
دارند و نامه ھای از طرف
خانواده ھا به مقامات دولتی
ارسال شده که تاکنون پاسخی
نگرفته اند .در آخرين اقدام روز
سه شنبه که تعدادی از کارگران
کارخانه پرريس ،غرب بافت،
نساجی سنندج به ھمراه خانواده
ھا در مقابل دادگستری تجمع
کردند و با شعارھای "کارگر

شماره ١٠٣
زندانی ،زندانی سياسی آزاد بايد
گردد" مورد ھجوم نيرويھای
سرکوبگر قرار گرفتند .طی اين
اعتراض ھمسر و خواھر محمد
اشرفی و ھمسر احسانی راد
دستگير شدند .و به اطالعات
سريع انتقال داده شدند .اگر چه
تعداد شرکت کنندگان به تعدادی
بالغ بر  70نفر می رسيد اما طنين
شعارھا توجه ھای زيادی را به
خود جلب کرد .در آستانه انتخابات
رياست جمھوری در حالی تير
خالص زن احمدی نژاد اعالم می
کند ما در کشور زندانی سياسی
نداريم شعار آزادى کارگر زندانی
و زندانی سياسی در خيابانھا و در
مقابل يکی از بيدادگاھھای اسالمی
داده می شود.
اجازه بدھيد نکته ای ديگر را
اشاره کنم .خانواده ھای دستگير
شده مورد تھديد قرار گرفتند که
اگر اخبار در اين زمينه را
منعکس کنند يا با رسانه ھا و
راديو و تلويزيونھای "بيگانه"
مصاحبه کنند عزيزان در بندشان
در شرايط بدتری قرارخواھند
گرفت .در واقع خانواده ھای
دستگير شدگان اول مه را تالش
دارند ساکت کنند .بنظرم اقدام روز
سه شنبه خانواده ھا با حمايت
مراکز کارگری نشان ميدھد که
اين تھديدھا کارائی نداشته است.
نشان ميدھد فضای انتخاباتی که
راه انداخته اند کمترين رنگ و
بوئی در ميان طبقه کارگر ندارد.
اما بايد گفت ھنوز تالشھا محدود
است و بايد آنرا گسترش داد.
بنظرم وقتی که بر روی ديوارھای
شھر تھران و بخصوص ايران
خودرو نوشته می شود "کارگر
زندانی آزاد بايد گردد" ،توجه ھا
را می خواھد معطوف کند به
دستگير شده ھای روز جھانی
کارگر و بايد تالش کنيم ابعاد
شعار نويسی و حمايتھا را چندين
برابر کنيم.
کارگران و مراکزى که ميخواھند
حمايت مادی و معنوی خود را به
خانواده ھا و دستگير شده ھا
برسانند ھنوز راھھای منطقی و
درستش را پيدا نکرده اند .شايد
تنھا يک اس ام اس به کارگران
مراکز مھم می
صفحه ١۴
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مضحکه انتخابات ،دستگيرى
کارگران ،تھديد اسانلو
گفتگو با نسرين رمضانعلى ...
توانست ھمزمانی اعتراضی باشد
برای آزادی دستگير شده ھا و
حمايت از ھمسران و فرزندان
آنھا .نميشود درگوشی مردم را
جمع کرد و سازمان داد .نميشود
چند صد ھزار کارگر و خانواده
ھای انھا را در گوشی مطلع کرد
که روز سه شنبه جلوی
دادگستری جمع ميشويم و
اعتراض ميکنيم .بنظرم اينجاست
که بيشتر متوجه ميشويم اوال
ھمين تشکلھا پايگاھی واقعی و
زمينی در ميان کارگران ندارند و
دوما خانواده ھا بايد بدون واھمه
و نگرانی صدايشان را بلندتر و
رساتر کنند.
اينجا نکته ای را اشاره ميکنم که
بنظرم مھم ھست .آنھم تالش
وزارت اطالعات برای درست
کردن پرونده عليه اين فعالين
است .ھمه ميدانند ھر کسى را
بگيرند ليستى از اتھامات رابطه با
احزاب سرنگونى طلب و
اپوزيسيون در خارج کشور را
حاضر و آماده دارند .پرونده
سازی که سياست جديدی نيست.
بنابراين بايد تالش کرد اين
سياست رژيم را خنثی کرد .نبايد
به سياست رژيم مبنى بر ساکت
کردن و عدم خبر رسانى وسيع
تسليم شد .اين نتيجه عکس دارد.
اگر کار فقط اين بشود که اخبارى
را روى چند سايت بگذاريم که
تعداد زيادى به آن دسترسى
ندارند رژيم موفق شده است .بايد
بشود از ھمه امکانات و ابزار
استفاده کرد برای امر خبر رسانى
و اعمال فشار براى آزادی فعالين
دستگير شده .بخصوص بادي
توجه ھا را روى محالت و
مراکز کارگری متمرکز کرد.
مسئله بعدی اينست که اتفاقا در
متن ھمين مضحکه انتخاباتی،
خانواده ھا بجای دادگستری در
مراکز و ميدانھائی حضور به ھم
رسانند .بروشورھائی تھيه کرده
و اسامی و عکسھای کارگران
زندانى را در آن چاپ کنند .اعالم

کنند آزادی دستگير شدگان بدون قيد
و شرط و فوری! و ھمين را دست
ھر عابرى در کوچه و خيابان
بدھند .ميشود چنان فضائی را
سازمان دھند که رژيم از ترس
اينکه مضحکه اش به ھم بريزد و
وضع ازاين بدتر شود ،مجبور به
آزادی اين فعالين شوند .شرکت
واحد ميتواند در تمام اتوبوسھايش
اقداماتى را در دستور بگذارد .بايد
اعتراض را توده اى کرد تا فشار
توده اى ھم بشود .و گرنه رژيم
براى ترساندن بقيه کارگران اين
فعالين را در زندانھا و شکنجه
گاھايش ھمچنان نگاه ميدارد.
بطور خالصه ،فرصت و موقعيتی
ھست و ميشود و بايد مبارزات را
گسترش دھيم .سايه سنگين اين
اعتراضات ھر روزه را برای
شرايط بھتر کار و زندگی ،برای
آزادی دستگير شدگان اول مه و کل
زندانيان سياسی فراھم کنيم .رژيم
از اتحاد ما ميترسد .ما بايد بيش از
پيش قدم برداريم که متحدتر ظاھر
شويم .علنی تر حرف بزنيم.
حرفھايمان را يکی کنيم و به ميدان
بيائيم.
يک دنياى بھتر :مساله اخراج
فعالين سنديکائی در نيشکر ھفت تپه
و ھمچنين تھديد منصور اسانلو در
زندان به قتل توسط اوباش و
چاقوکشان وابسته به رژيم اسالمی
از جمله مسائل مھم اين روزھا
ھستند .مساله چيست؟ چگونه بايد
مقابله کرد؟ سياست حزب در اين
چھارچوب چيست؟
نسرين رمضانعلی :مساله اخراج
فعالين سنديکای نيشکر ھفت تپه در
امتداد سياست اخراج ھا و تصفيه
ھا است با اين تفاوت که فعالين
کارگرى را زودتر اخراج ميکنند
که شايد بشود آرامتر پروسه بسته
شدن اين مجتمع و بيرون انداختن
چند ھزار کارگر را از سر
بگذرانند .البته من فکر ميکنم با

سياست اخراج نمی توانند کارگر
را ساکت کنند .اگر امروز
رھبران سنديکا را بيرون
بيندازند فردا تعدادی ديگر در
راس اين مبارزات قرار خواھند
گرفت و در مقابل سرمايه داران
و دولت کارفرما قد علم ميکنند.
چند سال است که اين کشمکش
ھست و پايانی نداشته است.
مبارزه برای زندگی بھتر چيزی
واقعی و زمينی است .باالخره
انسانھا بايد نان بخورند تا زندگی
و کار کنند .بنابراين ھمه اين
عربده کشيھا ،ھمه اين بگير و
ببندھا ،ھمه اين جنايتھا شايد
کارگران را در مقاطعى محتاط
کند اما بيشتر د بيشتر انھا را
مصمم ميکند که بايد با اين نظام
کثيف سرمايه داران تعيين
تکليف کنند .مبارزه طبقه ما
ھميشه ھزينه داشته است و
امروز سياست فقير کردن
کارگران ابزارى براى به تسليم
کشاندن طبقه کارگر است .از
بحران
پيرامون
توجيھات
اقتصادى و بيکارسازى بگيريد
تا اخراجھاى دسته جمعى و
تصفيه فعالين و کارگران
معترض .ما ناچاريم با ھمه اين
اوضاع دربيافتيم.
تھديد به مرگ منصور اسانلو
توسط باندھای آدم کش اسالمی
در زندان يکی از شگردھای اين
رژيم است .چندين سال است
رژيم برای اينکه شرايط را برای
زندانيان سياسی سختتر کند دست
به اين اقدامات می زند .البته
خيلى اوقات ھم ميترسد .وقتى که
زندانيان سياسی وارد بندھای
ديگر مانند بندھاى مجرمين
عادى ميشوند ،نفوذ کالم و
حرفھاى زندانى سياسى باعث
ميشود که در ھمان زندان وضع
عليه خودشان برگردد و يا
زندانى عادى بعد از آزادى طور
ديگرى زندگى کند.
رژيم در اين سياستش برای
درھم شکستن روحيه زندانيان
سياسی شکست خورده است.
بنابراين با فرستادن چاقوکشان
خودش تالش ميکند فضاى تنگ
زندان را تنگتر کند و درعين
حال خود را در قبال جان
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زندانيان سياسی بی مسئوليت کند.
يادمان باشد در زندانھای جمھوری
اسالمی تعداد زيادی به قتل رسيدند
اما با عنوانی ديگر .مثال سکته
قلبی ،سکته مغزی ،خودکشى ،و
غيره .اکبر محمدی و ابراھيم
لطفی و زھرا کاظمی و زھرا بنی
يعقوب تنھا چند نمونه اند که در
زندانھای رژيم به قتل رسيدند و
ھمه ھم می دانيم چه کسی
مسئوليت اين جنايت را دارد.
تھديد به مرگ اسانلو را بايد جدى
گرفت و رژيم اسالمى را از آن
پشيمان کرد .اسانلو را بيخود در
زندان نگھداشتند و با ھزار
مريضى تھديد به قتل ھم ميکنند.
ھمين نکته نشان ميدھد که رژيم
چه مناسباتى با کارگران برقرار
ميکند و چرا نبايد در نمايش آن
شرکت کرد.
حزب ما در خارج کشور تالش
کرده است صدای حق طلبی اين
فعالين و موقعيت طبقه کارگر
ايران به گوش مردم برساند و
حمايتھای بخشھای کارگری را به
مبارزات کارگران در ايران جلب
کند .حزب ما اعالم کرده است به
رژيم جنايتکار اسالمی ھيچ
اعتمادی نيست و اين رژيم مسئول
مستقيم سالمتی جسمی و روحی
زندانيان سياسی است .در امتداد
سياستھای خود تالش ميکنيم تا
آزادی ھمه دستگير شدگان بيوقفه
تالش کنيم.
امروز حزب ما از طبقه کارگر
ايران و جھان و مردم آزاديخواه
ميخواھد برای حفظ سالمتی و
آزادی ھر چه سريعتر اين زندانيان
ازھيچ تالشى دريغ نکنند .دسته
جمعى بايد با ابتکارات مختلف
بتوانيم ھم فشارھا را از سر
زندانيان کنار بزنيم ،ھم از چنگ
رژيم درشان بياريم و ھم سياست
رعب رژيم عليه جنبش کارگرى
را درھم بشکنيم .دراين ميان بايد
خانواده ھاى دستگير شدگان اول
مه را ھر چه بيشتر حمايت کنيم.
ما اعالم می کنيم که آنھا تنھا
نيستند .ھزاران ھزار انسان ھر
لحظه در تالش برای آزادی آنھا
تالش و مبارزه می کنند* .
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ھفتاد و دو ميليون رای!
سعيد مدانلو
جمھوری اسالمی اگر ھفتاد و
دوميلون شناسنامه از طفل گھواره
گرفته تا آدم نود و صد ساله را ھم
پای صندوقھای رای بياورد ،ذرّه
ای از دامنه رو به تزايد ِ آتش
کشمکش و ولوله ای که در داخل
حاکميت براه افتاده نخواھد کاست.
ھرکدام از منتخبين جمھوری
اسالمی که ″انتخاب ″شود تا
جوھر امضاء ″مقام معظم″
خشک نشده حکومتش دستخوش
تالطمات عديده و فزاينده خواھد
بود.
کروبی و موسوی ته مانده ھای
انبار″اصالح طلبی ″حاکميت
ھستند .دورۀ افول ″نخبه بازی″
مالھای و مکالھای جمھوری
ھای
″نخبه″
اسالميست.
ميليتاريسم اسالمی مستقيما ً و
بالواسطه ميدان دار صحنه
سياست ميشوند .موسوی اگر
سرکار گذاشته شود ،بسيار
سريعتر از خاتمی به بن بست
خواھد رسيد .شرط اوليۀ انتخاب
مارغاشيه در مقابل عقرب جرّاره
پذيرش ماندن در جھنم است.
موسوی و کروبی ھيچکدام قادر
نخواھند بود آتش جھنم را کمتر
کنند .برای جمھوری اسالمی
پذيرش پايين آوردن شعله تنور
جھنم غير ممکن است.
ھردرجه قبول فرض امکان پذير
بودن ِ کنار آمدن جمھوری
اسالمی با آمريکا مستلزم پذيرش
ھمان درجه ورود ″اقتصاد اسالم
سياسی ″در گردش جھانی
سرمايه است .به ميزانی که اين
امر برای جمھوری اسالمی
امکان پذير باشد مراکز
ميليتاريسم اقتصادی  -سياسی
جمھوری اسالمی با تمام قدرت
در اين عرصه عرض اندام
خواھند نمود و از اين نظر ھرچه
بيشتر در دست داشتن مراکز
کليدی اقتصاد و سياست جمھوری
اسالمی برايشان حائز اھميت

خواھد بود .مسئله جمھوری اسالمی
يک کاسه کردن سياست و اقتصاد و
در آوردنش از اين وضعيت موجود
است .اين يعنی انجام يک عمل
غيرممکن .خاتمی و خاتميسم به
يک غير ممکن در جمھوری
اسالمی برخورد کرد .ادغام
سرمايه اسالمی در سرمايه جھانی
بدون انجام اين عمل ِ غير ممکن،
مگر
است.
مفت
حرف
برقرارکردن توازنی مانند عربستان
سعودی که اينھم بواسطۀ تفاوت
فاحش ايران و عربستان خود امری
غيرممکن است.
کروبی و يا ھرکسی به دنبال او اگر
فردا بيايد و عربی ھم برقصد ،کسی
از ما تعجب نميکند .به قول شاعر ″
رأی ھفتاد و دو ميليون ھمه را عذر
بنه – چون نديدند چاره ای ،عربی
ميرقصند .″ولی آيا عربی رقصيدن
کروبی ھيچ امرغيرممکنی را برای
جمھوری اسالمی ممکن خواھد
نمود؟ نامبرده مبلغ شرط بندی را
باال برد و ميخواھد دويست ھزار
تومان به ھر نفر بدھد .پنجاه ھزار
تومانی که وعده کرده بود را جلوی
بچه گذاشت ديد بچه قھر کرد ،از
اين بابت صد و پنجاه ھزار تومان
ديگر ھم به حساب بدھکار کيسه
خليفه منظور نمود.
ميليتاريسم اسالمی که ھمه جناحھا
بدون استثنا در تمکين به آن
ناگزيرند ،حضور رقبای موجود و
بساطشان را تھديد ميکند .کار به
روی آب انداختن پته يکديگر و
افشاگری در مورد دزدی گرگی و
پرونده ھای مالی و کالشی و حتی
دست به کشتار داشتن طرفين کشيده
است .عباسی رئيس ″دکترينال
امنيت جمھوری اسالمی ″که به اين
واسطه سھمی از بخش سياسی
ميليتاريسم جمھوری اسالمی برای
خودش قائل است به ھمراه احمدی
نژاد دامنه افشا ء و تھديد رقيب را
به حفظ ″حيثيت ″امام و پيغمبرشان
کشيده اند .حسين شريعتمداری

ميخواھد ابن سعد و عمروعاص
کشی راه بيندازد .ادامۀ اين روند
ميليتاريسم اسالمی را ھم به
بخشھای ″بد و بدتر ″تقسيم
خواھد نمود .جناح موسوی بخش
″بسيج بد ″را ھم در مقابل ″
بسيج بدتر ″ايجاد کرده است .اين
از مقدمات بروز شکاف در
بخش ميليتاريسم سرمايه اسالمی
است .به لطف تفکر گنديده توده
ايسم ″پاسدار بد ،پاسدار بدتر،″
″سردار بد ،سردار بدتر ″کم کم
به بازار خواھند آمد .جمھوری
اسالمی در ادامه بروز شکاف
سياسی و اقتصادی در بخش
ميليتاريسمش ،به تعيين تکليف
قدرت و يک کاسه کردن آن نياز
مبرم و فوری اى احساس خواھد
نمود .خمينی به خوبی اينرا
فھميده بود که دخالت مستقيم
قوای نظامی حکومتش در تعيين
سياست جمھوری اسالمی ،تير
آخر و نشانه قرار گرفتن
سرنوشت جمھوری اسالمی در
معرض تالطمات خورد کننده
خواھد بود .او در وصيت نامه
اش به نحو تضرع آميز و
ملتمسانه ای قوای سرکوبش را
از اين بابت پند و پرھيز ميدھد.
اخيراً سرداری از جمھوری
اسالمی اظھار داشت که ″امام
اين حرفھا را برای خودش
زده.″
در حقيقت روندی را که سياست
دوم خرداد و اصولگرا و
گرايشات فيمابين از ابتدا طی
ميکنند ،پيمودن مسيری است که
″سناريوی سياه ″را درانتھای آن
پيش رو دارد .مگر اينکه بخش
ِ
موثری از طبقه کارگر
سوسياليست حضور محکمی از
خود در عرضه تالطمات سياسی
موجود جامعه اعالم کند .بروز
اين پديده ممکن است دشوار تلقی
شود منتھا به ھيچ عنوان امر
غيرممکنی نيست .اين قطار
ھرآنجايی که بقيه پياده ميکنند،
سوار ميکند .بخش تا آخر پيگر
مطالبات عديده و پاسخ نگرفته
انسانی جامعه ،استعداد فراھم
آوردن زمينه ھای پرچمداری
اين مطالبات را برای خود به
عينه داراست.

شماره ١٠٣

از جھتی ديگر ،کانديداھای منتخب
جمھوری اسالمی ،حاال ديگر
زنانشان را ھم دخيل درعرصه
دعوای قدرت کرده اند .از اين
نظر مردم اين روزھا شاھد
نمايشھای مضحکی در تلويزيون
جمھوری اسالمی ھستند .با چادر
چاقچور وعده ″حمايت از حقوق
زن ″ميدھند .زھرا رھنورد با
روسری گلدار و کيف دستی
منجوق دوز ،ملکه بخش ″
ناموسی ″نمايشات انتخاباتی
جمھوری اسالميست .انگار
ميخواھند زندانی را با رنگ سبز
زدن به ميله ھای زندانش دلخوش
نگاھدارند .باالخره روسری گلدار
يک اپسيلون ″بھتر و فريبنده تر″
از روسری سياه است .روسری
گلدار بيشتر به يک روشنفکر
سطح ″دانشگاه ″جمھوری اسالمی
می آيد .اين نمايشات بجز اينکه
قيافه ھا ،حرکات و سکنات نمايش
دھندگان ،مردم را برای مدت
کوتاھی ھم که شده به قھقه بيندازد،
چندان مھم نيستند و بيش از اين
بردی نخواھند داشت .کروبی و
منتخبين برای ″
رضايی دو نفر از
ِ
انتخاب ،″يک کاره اعالم کرده اند
که مخصوصا ً يک ″زن ″را به
وزارت امور خارجه خواھند
گمارد .برای اين دو نفر فائزه
رفسنجانی اگر آقاجانش پا درميانی
کند ،آدم مناسبی است .احمدی نژاد
ھم اگر ھوس اينکار را کرد،
فاطمه رجبی ردخور ندارد .اگر
حالت دوم اتفاق بيافتد فکر ميکنيد
ابراھيم نبوی و مسعود بھنود
عليرغم سنگينی غصه وارده و از
فرط ″نا اميدی ″و عدم تحمل
کشيدن بار مالمت ،يکی از بخش
″فرھنگی – سياسی اسالم مدرن″
و ديگری از مسؤليت ″گالری
مخمل ِ  ″آن استعفاء خواھند داد؟
من که چشمم آب نميخورد!
تلقی صاحب سرمايه از سرمايه
اسالمی فراھم آوردن سود و
ثروت به ھر
صفحه ١۶

صفحه ١۶

ھفتاد و دو ميليون
رای! ...
ميزان ممکن و به ھر روش ِ ممکن است .اين يک امر مجاز و
جا افتاده در عملکرد سرمايه اسالميست .از شش ماه و يکسال
عدم پرداخت دستمزد کارگر گرفته تا تعطيل کردن و گشايش
مجدد کل و يا بخشھايی از کارخانه ،رشوه پردازی و حساب
سازی ھای روتين مالی در بانکھا و موسسات مالی و تجاری و
صنعتی ،کاراکتر تثبيت شده سرمايه اسالمی را به نمايش
ميگذارد .کدام حرکت سياسی اجزاء حاکميت اسالمی قادر خواھد
بود تغيير و يا تعديلی در اين کاراکتر و اين اوضاع موجود،
ايجاد کند؟
کارگرمعترض و مطالبه دار را تا پالکاردش را بلند نکرده
ميزنند .ھيچکدام از منتخبين ِ برای ″انتخاب ″جيکشان ھم سر
اين قضيه درنمی آيد .اصالً ھريک شان اينگونه اتفاقات را نديده
فرض می گيرند .دوھزار نفر در صورت عدم سرکوب
بالواسطه و بی تعارف ،استعداد ده ھزار و صد ھزار و چندصد
ھزارشدن را در حرکتھا و مناسبتھای بعدی دارد .کدام يک از
اين تيکت ″انتخاباتی ″گرفته ھای جمھوری اسالمی دوست دارد
شاھد ظھور اينچنين صحنه ھايی در خيابانھا و ميادين شھرھای
آن مملکت باشد؟ کدام يک از آنان ميتواند بنشيند کنار و در
صورت بروز اينچنين صحنه ھايی تنھا به جويدن ناخنھايش
بسنده کند؟! کجا اگر ذرّه ای از قوای سرکوب بی تعارف کاسته
شود ،ديگر از شورای اسالمی کار و خانه کارگر و توده ايسم و
سنديکاليسم و امثالھم ساخته است تا سر کارگر حق طلب را توی
سوراخ دعای جمھوری اسالمی گير بدھند؟!
اين گرايش به کروبی و موسوی و آخوند شبستری و سروش و
امثالھم نيست که از آنھا ″اصالح طلب ″و ″نيمه اصالح طلب
نيمه اصولگرا ″و ″لوتراسالمی ″و ″ليبرال فقھی ″ميسازد .اين
نتيجه بالواسطۀ فشار به بنياد و نفی موجوديت جمھوری
اسالميست .گرايش به آنھا تحت ھر بھانه ای که باشد حق انتخاب
سرنوشت جامعه را در دست آنھا قرار ميدھد .آنھا حق و فرصت
انتخاب ديگری به جز آنچه که شرحش رفت و برای بقای
حکومت اسالميشان مناسب است ،در اختيارندارند .آنھا داوطلبانه
حکومتشان را به مسلخ نميبرند .مردمی که مدام آواز ″
نميخواھيمتان و بساطتان را جمع خواھيم نمود ″شان گوش ھمه
ابواب جمعی خرد و کالن جمھوری اسالمی را بشدت آزار
ميدھد ،موجد ظھور آيت ﷲ ھای ″ليبرال اسالمی ″اند نه
بالعکس .کروبی اين دست و دل بازی و بذل و بخشش کنی اش
را از امام راحلش نياموخت .سرنوشت و مقدرات سياسی
جمھوری اسالمی تا اين درجه ″حاتم طايی ″ش کرد.
به مثابه غريقی به ھرچه که دور و برش شناور است چنگ
ميزنند تا بلکه شناور بمانند .بايد کاری کرد که بجز کف موجھای
خروشان دريا چيزی برای چنگ انداختن به آن پيدا نکنند* .

يک دنياى بھتر
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ايران خودرو؛ دستمزدھای معوقه
و کارگران معترض مھرکام پارس و ايتکو پرس!
بنا به خبر دريافتى 1500 ،نفر از کارگران سايتھای يک و دو ايتکوپرس ايران
خودرو ،با وجود اعتراضات مکرر و پيگيری ھای مداوم خود طی  9روز
گذشته ،تاکنون موفق به دريافت دستمزد و مبالغ اضافه کاری مربوط به
ارديبھشت ماه خود نشده اند .کارگران اين روزھا طی تماس ھای اعتراضی
تلفنی با شرکتھای انگل پيمانکاری و مسئولين ايتکوپرس از جمله؛ دادفر مدير
عامل و بلوری عنصر منفور ضد کارگری و مدير توليد ايتکوپرس ،جز
جوابھای سر باال و امروز و فردا چيزی نشنيده اند و در مواردی کارگران را
نيز تھديد به اخراج نموده اند.
ھمچنين بيش از  5000نفر ديگر از کارگران ايران خودرو )شر کت مھر کام
پارس( عليرغم پی گيری و اعتراضات مداوم خود و حتی اعتصاب چند ھفته
پيش ،که موفق شدند بخشی از دستمزدھايشان را نقد نمايند ،تا اين لحظه مبالغ
مربوط به حق آکورد و رکورد اين کارگران مربوط به ماھھای بھمن و اسفند
سال پيش و فروردين و ارديبھشت امسال پرداخت نشده و بالتکليف باقی مانده
است .حق آکورد قبل از اين بطور حداقل  100ھزار تومان در ماه به ھر يک از
کارگران پرداخت ميشد .بنا به اعالم يکی از مسئولين مالی شرکت مھر کام
پارس مبلغ مربوط به آکورد پرداخت نشده  4ماھه اين کارگران چيزی باالی يک
ميليارد و پانصد ميليون تومان است .در ضمن از مبلغ ناچيز رکورد که قبال ھر
 6ماه يکبار به کارگران پرداخت ميشد ديگر خبری نيست .کارگران معترض
برای نقد کردن دستمزدھا و حقوق به غارت رفته شان از طرف زرکش مدير
عامل مھر کام و ضيائی معاونش جز وعده ھای دروغ و پا در ھوا چيزی
دريافت ننموده اند .ھمه اينھا در حاليست که کارگران و خانواده ھای محرومشان
برای تامين ابتدايی ترين نيازھای روزانه زندگيشان بشدت در مضيقه و تحت
فشارند.
کارگران معترض ايران خودرو ميگويند اينھا چرا پول دارند دزدى و اختالس
نجومى کنند اما پول ندارند دستمزدھاى ما را بدھند؟ اينھمه ثروت و سرمايه را
از شيره جان و جوانى و کار ما گرفته اند اما ھنوز ميخواھند حقوق ناچيزمان را
ھم باال بکشند! حقيقت اينست که دست اين جماعت مديران و کارفرماھا براى
کارگران رو است .اينھا با سياست گرو گرفتن دستمزد کارگران ،تالش شان
اينست که اعتراض و اعتصاب و خواسته ھاى ما را نھايتا به گرفتن حقوق ھاى
معوقه محدود کنند .يعنى حتى اگر در اعتصابات دستاوردى ھم داريم ھنوز
نصف طلب ھايمان در گرو حضرات است! گرسنگى دادن آگاھانه خانواده ھاى
کارگرى و کودکان معصوم مان ابزار سياسى به زانو درآوردن طبقه کارگر
است .تحميل فقر و فالکت و گرسنگى به طبقه کارگر پرچم ننگين سرمايه دارى
است .يک راه مھم شکست دادن اين سياست ضد کارگرى اينست که اعتصاب به
امرى مستمرتر و با فاصله زمانى کوتاھتر در شرکتھاى تابعه ايران خودرو و
ساپيا تبديل شود .مسئله برسر شکستن اختناق پادگانى در ايران خودرو و سايپا و
بميدان آوردن نيروى وسيعى دراين مجموعه است که فورا اين اوباش را
سرجايشان بنشاند.
سايت يک و دو ايتکو پرس از مجموعه ھای اصلی پرسی ايران خودرو و
شرکت مھر کام پارس واقع در چھار راه ايران خودرو در زمينه توليد انواع
سپر و داشبرد خودرو فعال است .در اين دو مرکز بيش از  6500کارگر
قراردادی سفيد امضا با قراردادھای يک طرفه و پايه دستمزد ھای  264ھزار
تومانی در شرايط سنگين و فشرده و پرخطر کاری مشغول به کارند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
دوم جون ٢٠٠٩

 ١١خرداد  ١ –١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر
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ايساکو؛ ايران خودرو

مجمع عمومى

اخراج کارگران ايساکو!

ظرف اعتراض مستقيم و مستمر
و توده اى کارگران است.

دزدی کالن باند احمدی نژاد قاتل!

بنا به خبر دريافتى ،اينروزھا در
ايران خودرو برخی از دزديھای
مديران ارشد و نزديکان و
مشاوران احمدی نژاد تير خالص
زن رو شده و اخبارش در بين
کارگران معترض دھان به دھان
می چرخد .به دنبال اختالس و
دزديھای کالن ناصر مرزبان
مدير سابق ايساکو ،که ديگر قابل
حل و فصل و ماستمالی نبود ،در
ماه گذشته مرزبان چھره منفور
ضد کارگری را بی سر و صدا
از کار برکنار نمودند .بنا به
اخبار موثق فقط يک قلم از
دزديھای مرزبان مبلغ 800
ميليارد تومان می باشد که خبرش
در نشريه داخلی ايساکو نيز
منتشر شده است! البته مرزبان در
دزدی و زد و بند مالی تنھا نبوده
است .منوچھر منطقی مدير سابق
شرکت ايران خودرو و برخی
ديگر از مديران ارشد اين شرکت
ھمدست او بوده اند.
مجموعه صنعتى ايران خودرو و
شرکتھاى تابعه مانند بسيارى از
مراکز صنعتى در اختيار سران
حکومتى و سرمايه داران نوکيسه
است و تغييرات در مديريت اين
شرکت و خودروسازيھا رابطه
مستقيمى با جنگ اينھا برسر
بردن سھم بيشتر از استثمار
کارگران دارد .باند منطقی-
مرزبان اخيرا در استان گيالن و
حوالی رشت اقدام به تاسيس
کارخانه خودرو سازی جديدى به
نام "چری" نموده اند .اقدامات
اوليه برای راه اندازی کارخانه
مزبور انجام شده و قرار است در
آينده خودرو سواری "چری" در
اين کارخانه توليد شود .خودرو
چری در اصل ساخت چين بوده و
طی قراردادی که با چين بسته اند
قرار است خط توليد و مونتاژ اين
خودرو با ھمکاری چين در اين
کارخانه راه اندازی شود.

سرمايه داران را نگاه کنيد و وضعيت حقوقى و دستمزد
و شرايط کارگران را ھمينطور .اين باندھاى جنايتکار و
مديرانشان از منطقى و مرزبان و بلورى و بذرپاش و
ديگران ،ايران خودور و سايپا و خودروسازيھا را به
اردوى بردگى تبديل کردند تا اين سودھاى ھنگفت را به
جيب بزنند .به ھمين ھم قناعت نميکنند بلکه مدام در حال
باندبازى و اختالس و دزدى اند و حقوق ناچيز کارگران
را ھم باال ميکشند.

جنبش مجمع عمومى را
گسترش دھيد!

اخراج کارگران ايساکو!
طی ھفته گذشته  100نفر از کارگران قراردادی و
باسابقه ايساکو به دستور بابا زاده مدير جديد ايساکو از
کار اخراج شدند .عالوه بر اين ليست  300نفر ديگر از
زنان کارگر شاغل در ايساکو برای اخراج در روزھای
آينده تعيين و معرفی شده است! اکثر اين زنان کارگر
زحمتکش سرپرست خانوار بوده و يا بطريقی
دستمزدھای ناچيزشان بخش مھمی از درآمد خانواده
ھايشان را تشکيل ميدھد .اين کارگران محروم و خانواده
ھايشان عمال با از دست دادن کارشان از زندگی ساقط
شده و به جمع ارتش ذخيره بيکارى خواھند پيوست .بابا
زاده در جواب کارگران معترض عليه اخراج در جمع
مديران و نزديکانش گفته است :باعث ورشکستگی و
بحران مالی ايساکو ھمين نيروھای بيکاره ،مصرف
کننده و غير مفيد ھستند که بايد بسرعت تعديل شوند!
بابا زاده از مشاوران نزديک احمدی نژاد تير خالص
زن بوده که پس از رو شدن دزديھای مرزبان مدير سابق
ايساکو و بر کناريش مديريت ايساکو را به دست گرفته و
در اولين اقدام خود اخراج گسترده کارگران را در
دستور گذاشته است .می خواھند بخشی از ورشکستگی
و بحران مالی ايساکو را ،که دزديھای باند مرزبان –
منطقی آن را تشديد کرده است ،مانند ھميشه از جيب و
زندگی کارگران گرسنه و محروم تامين کنند.

يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و
بدوستانتان توصيه کنيد.
يک دنياى بھتر برنامه طبقه
کارگر براى آزادى جامعه
است!

آثار منصور حکمت
را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که

شرکت ايساکو با  2100کارگر قراردادی سفيد و يک
طرفه با پايه دستمزدھای  264ھزار تومانی در سطح
تھران در غالب نمايندگيھائی که انواع لوازم ايران
خودرو را توزيع ميکنند فعال می باشد .اکثر کارگران
بدليل جابجايی و حمل محموله ھای سنگين بار به ديسک
کمر و انواع بيماريھای مزمن مفاصل مبتال ھستند.
ساعت کار از  7صبح تا  4عصر ،اضافه کارى اجباری
از  4تا  7عصر ،و کار در تعطيالت روال حاکم است.
دفتر مرکزی ايساکو واقع در جاده مخصوص کرج می
باشد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
ارقام آشکار و پنھان دزديھاى

کارگران در مبارزات جارى به
سنت عمل مستقيم مجمع عمومى
متکى شويد.

 ١١خرداد  ١ –١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

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/

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

تالشھاى شکست خورده
جمھورى اسالمى در خارج
گزارشى از واحد گوتنبرگ حزب
مدتی است که رژيم جمھوری
اسالمی با ھمکاری وزارت امور
خارجه سوئد تالش ميکند تحت
کنسولی"
پوشش "خدمات
حضور علنى خود را در
شھرھای مختلف سوئد سازمان
دھد .اين اقدام ويژه سوئد نيست
اما اين کشور اھميت زيادى
برايشان دارد .عوامل رژيم
اسالمی در سفرھاى قبلى به
شھرھاى گوتنبرگ و مالمو
مفتضح شدند .تالش کردند
صورت شان را با سيلى سرخ
نگھدارند و سومين "سفر
کنسولى" را راه انداختند .براى
در امان بودن از دست مخالفين
سياسى اينبار ھم به محل امن ترى
رفتند و ھم تاريخ سفر را دو بار
عوض کردند .بعد از گذشت 20
روز از تاريخ اعالم شده قبلی،
اينبار با کمک البيھای سوئدی،
سالنی را درون يک ھتل واقع در
يک مجتمع اجاره کردند تا بتوانند
از طريق راھروھای بين Hotell
Gothiaو Mässan Svenska
خود را به سالن مربوطه برسانند.
اينبار با مقدمات و ديدار و
تشکرات قبلى از پليس ظاھرا
اطمينان خاطر گرفته بودند که
حسابى محافظت خواھند شد و
دست فعالين سياسى مخالف به
آنھا نخواھد رسيد.
آنچه در دعواى رژيميھا و
مخالفين مضحک بود تالش چند
راديوی محلی فارسی زبان و
سايت استکھلميان در دفاع از
تحرک و تالش رژيم و ھتاکى
عليه مخالفين بود .اين راديوھا
زير پوشش "دفاع از آزادی بيان"
به تريبون تبليغ سفارت جمھورى
اسالمی تبديل شدند و سايت
استکھلميان ھم زير پوشش
"خدمات به ايرانيان" عليه
ايرانيان مخالف يقه دريد .اينھا نه
کسى ھستند نه حتى خوشنام اند.
مشتى بازارى اند که ھر کسى
پول بيشتر بھشان بدھد در
خدمتش قرار ميگيرند.
شھال نوری کادر حزب در نام ِه

سرگشاده ای به تاريخ  26مای
 2009از مسئولين & Göteborg
Coخواست که اجاره محل مورد
نظر را لغو کنند .دراين نامه به
عملکرد جمھورى اسالمى و
جناياتش اشاره شده و بعنوان
نمايندگان يک حکومت تروريستى
ياد شده بود .يکی از مسئوالن اين
شرکت در يک تماس تلفنی توضيح
داد که اين محل بطور مستقيم از
Göteborg mässanکرايه شده
است .مسئول مربوطه طی يک نامه
کتبی اينچنين اعالم کرد" :ما ھيچ
موضعگيری سياسی در مورد
مشتريان خود اتخاذ نمی کنيم.
سفارت ايران مشتری ما است و در
اين مورد بخصوص سالنی را ھم
برای مدت  2روز در اختيار
سفارت ايران قرار داده ايم تا
بتوانند به ايرانيان مقيم غرب کشور
سوئد خدمات مربوط به ويزا ارائه
دھند".
ساعت  8صبح روز جمعه  29مه
 2009بتدريج فعالين و مخالفين
جريانات اپوزيسيون در محل
حاضر شدند .پليس اما خيلى زودتر
آمده بود و محوطه را با مانع ھاى
آھنی بسته بود .بسرعت باندورلھا
نصب شدند و شعار دادن عليه
حضور حکومت آغاز شد.
شعارھای مرگ بر جمھوری
اسالمی ،عکسھای اعدام کودکان،
باندرول WANTEDبا عکس 4
ِ
تن از جنايتکاران رژيم اسالمی،
عکسھای از مبارزات جنبشھای
اجتماعی ايران و پرچمھاى حزبى
محوطه را پوشانده بود .بتدريج
حضور مخالفين بيشتر شد و طنين
مرگ بر جمھوری اسالمی در فضا
پيچيد .سخنرانيھايی مبنی بر شرم
Göteborg
آور بودن اقدام
Mässanو وزارت خارجه سوئد
در مماشات با عوامل رژيمی که در
بربريت زبانزد خاص و عام است،
رژيمی که کودکان را اعدام ميکند
و اجتماع ساده کارگران را در اول
مه وحشيانه سرکوب ميکند مرتبا
تکرار ميشد .رسانه ھاى سوئد از
روزنامه ھا و تلويزيونھای مختلف

شماره ١٠٣

به محل آمدند و گفتگوھائى در
رابطه با اين اعتراض با
دادند.
صورت
حاضرين
ھمينطور ديگر راديوھای
فارسی زبان نيز با معترضين در
محل مصاحبه کردند .اين
اعتراض پرشور در روز  30مه
نيز ادامه داشت و به دليل
مصادف بودن اين روز با
تعطيلی آخر ھفته تعداد بيشتری
از مردم آزاديخواه و مخالفين
رژيم اسالمی شرکت کردند.
يکی از دست آوردھای دو روز
اعتراض پرشور عليه حضور
عوامل رژيم انعکاس آن در
رسانه ھاى سوئد بود که از اين
طريق جمھورى اسالمى بيشتر
بى آبرو گشت .دست آورد ديگر
اينبود که جمھورى اسالمى
نتوانست ژست "ارائه خدمات
کنسولى" بگيرد .عدم استقبال
جامعه ايرانی از مزدوران رژيم
آدمکشان اسالمى باعث شد که

مجددا دست خالى به النه ھايشان
برگردند.
تالشھاى جمھورى اسالمى در
سوئد ھمواره شکست خورده است.
جاسوسى و ترور و تھديد و
خريدن اين و آن ھميشه کارشان
بوده و خواھد بود اما حضور علنى
و با خيال راحت نه .ھدف اينبود و
ھست که آمد و رفت شان را عادى
کنند ،مخالفين را بترسانند،
خودشان علنى شوند و ما مخفى
شويم .اما تاکنون شکست خوردند
و در آينده نيز شکست خواھند
خورد .در پايان دو روز اعتراض
و تقابل با حضور عوامل رژيم
اسالمی در گوتنبرگ ،شرکت
کنندگان و نمايندگان جريانات
سياسى به تداوم مبارزه قاطع با
جمھورى اسالمى تا سرنگونى اين
رژيم تاکيد کردند* .
 31مه 2009

کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان
اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است .نقدى از
زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و
انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و
برابرى و سعادت بشر ،چه امروز و چه در جوامع پيشين ،به ناگزير
انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در
رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى برده از آزادى بناچار چندان از
لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى
شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست
باشد .اما ،با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از
ھر نوع مالکيت وسائل توليد ،طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى
اش ،دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است ،افق آزاديخواھى و
برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى
آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم
طبقاتى رھا شود .برابرى امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه ھمچنين و در
اساس اقتصادى  -اجتماعى است .انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و
جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که
قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با
مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت.
جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و
نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى
داشته است.کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور
سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق
ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و
مصائب آن را نمايندگى ميکند .اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد
مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر ،بعنوان آخرين،
مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى ،مبتنى است.

يک دنياى بھتر

صفحه ١٩

شماره ١٠٣

دادخواھی آرام خانواده ھای دستگير
شدگان اول ماه مه
ھاله صفرزاده
اين گزارش برای تمام کسانی
نوشته شده است که دلشان برای
انسانھا میتپد و به دنبال عدالتند،
برای تمام کسانی که در اين مدت
با انتشار بيطرفانه ی اخبار
مربوط به دستگير شدگان اول ماه
مه تھران  88خانوادهھای آنان را
ھمراھی کردند ،نه برای
برخی
تبليغاتی
استفادهی
تلويزيونھا ،حزبھا و گروهھا
که عادت دارند در خارج از
کشور بنشينند و ھر اتفاق داخل را
به گونهای انعکاس دھند که انگار
ھمهی اين اتفاقات به خواست و
گفتهی آنان انجام شده است .دلم
میخواست در داخل رسانهای بود
که آن را به چاپ میرساند .اما...

ايستگاه اول خيابان معلم پياده شدم.
به سمت دادگاه به راه افتادم.
جمعيت زيادی جلوی دادگاه بودند.
قيافهی برخی برايم آشنا بود .روز
گذشته جلوی کالنتری و پليس
امنيت ديده بودمشان .جلو رفتم و
سالم کردم .پرسيدم چه خبر؟
و اين شد آغاز داستانی طوالنی.
روزھای اول سردرگمی و گيجی
اينکه چه بايد کرد و بعد نگرانی و
انتظار .ھفتهھای اول ماموران
مرتب با ما برخورد میکردند .به
زبان خوش و ناخوش میخواستند
که دور شويم وبرويم پی کارمان،
البته بيشتر به زبان ناخوش:

صفرزاده)ثقفی( ارديبھشت 88

دادخواھی آرام خانواده ھای
دستگير شدگان اول ماه مه
تھران ارديبھشت 88
قسمت اول
به ايستگاه اتوبوس رسيدم .بايد
اتوبوسھای خيابان "معلم" را
سوار میشدم .در تمام مدتی که
منتظر رسيدن اتوبوس بودم داشتم
فکر میکردم چه رابطهای ميان
معنا و محتوا و اسم اين خيابان و
دادگاه و دادسرای انقالب است.
معلم کسی است که میآموزاند و
دادگاه و دادسرا بايد محل
دادخواھی مردم باشد .اما آيا اين
گونه است؟!
افسوس در اين زمانه آموختن
جرم است و آنکه میآموزاند و
آنکه میآموزد بايد دربند باشد و
دادسرا جايی است که به ندرت
میتوان از آن "دادی" ستاند.

برويد پيادهروی مقابل.دارم مودبانه می گويم :برويد تویپارک .اينجا نايستيد.
و کمی بعد در پيادهروی مقابل ھم
به سراغمان میآمدند.
و دوباره ھمان حرفھا و تھديدھا و
پاسخ میشنيدند:
پارک بريم چه کار کنيم؟ ما
با اينجا کار داريم.
گرفتيد.

بچهھايمان را ھم در پارک

مگه چه کار کردم که
اسپری فلفل به من نشان میدھی؟
بلند نمیشم .خسته شدم .می
خواھم اينجا بنشينم .من که کاری به
کسی ندارم .مادرم را آزاد کنيد
میروم.
جوانترھا

کمحوصلهتر

خيلی زبوندرازی
میکنی .میگيرم حسابت را
میرسم.
می فرستمت آنجا که
عرب نی انداخت.

-اينجا نايستيد.

پيادهروی خيابان معلم

وکمتر تاب پرخاشگری ماموران
را داشتند .جواب میدادند .و
ماموران ھم ذرهای تحمل اين
بيتابیھا را نداشتند و با آنان
برخوردھای تندتری میکردند:

بودند

خيلی راحتتر از آنکه
فکر کنيد جمعتان میکنيم.

میکنيد.

چرا دست به سرمان

به جای اينکه دواھای
مادرش را به او بدھيد تا خيالش
راحت شود ،میخواھيد او را ھم
دستگير کنيد؟
ھمه با ھم میآييم .ما که
چيزی نمیخواھيم فقط يک جواب
مشخص .فقط آزادی بچهھايمان.
مادرھايمان ،پدرانمان و يا
خواھرھا وبرادرھايمان.
اگه قراره کسی را ببريد
بايد ھمه را ببريد .ما راببريد شايد
آن باال کسی به ما جواب بدھد.

وبعد
ماموران نسوان را خبر
کنيد اين خانم را ببرند.
-

بعد فردا که میآييم ،میگويند
پروندهھا تکميل نيست.

سرباز اين را بگير.

من با اين )با انگشت
فردی را نشان میداد( کار
دارم...

حاال وضع ھمانھايی را
که گرفتهايد  ،مشخص کنيد.
چرا فرياد نزنم؟ من مادرم.
بگذار فريادم را تمام عالم بشنود.
مادر که کار ديگری نمیتواند
بکند.
-

آن وقت بود که صداھا باال
میرفت.اعتراض
ھمگانی
شروع میشد.
-

ولش کن.

-

مگه چی گفت؟

-

مگه چه کار کرد؟

چرا دروغ میگويند؟ چرا
میگويند فردا آزادش میکنيم و

جواب ما را بدھيد.
...

آخرين روزی که برخوردھای
توھينآميز ھمراه با تھديد را شاھد
بوديم ،ھفتهی قبل بود).انگار
باالخره بعد از سه ھفته فھميدند که
مردم دليلی برای آشوب به پاکردن
ندارند و آشوب و شلوغی فقط
ھنگامی ايجاد میشود که ماموران
به مردم حمله میکنند .اگر اين
مطلب را در پارک ھم فھميده
بودند و اين
صفحه ٢٠

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٠

دادخواھی آرام خانواده ھای دستگير
شدگان اول ماه مه ...
ماجراھا اصال ايجاد نمیشد .کما
اينکه بعد از آن ديگر جلوی
دادگاه ھم سروصدايی ايجاد نشد.
تنھا اعتراض خاموش ما بود که
فضا را سنگين میکرد (.ساعت
يک بود و داشتيم میرفتيم که
برادر يکی از بازداشتيان را سر
خيابان گرفتند .با صدای فرياد
مادرش که نمیتوانست فارسی
حرف بزند به جلوی دادگاه
برگشتيم .داشت با مامور گارد
ويژه درشت ھيکلی حرف میزد.
مامور حرفھايش را نمیفھميد.
سروصدای خانوادهھای ديگر ھم
بلند شد:
-

پسرش را گرفتهاند.

-

ولش کنيد .مگر چه گفته؟

مامور با عجله به سمت ماشين
نيروی انتظامی رفت و جوان
رھگذری را که برای ترساندن ما
گرفته بود از ماشين پياده کرد.
مادر راضی نمیشد و مرتبا از
پسرش میگفت و مامور گارد
ويژه انگار متوجه موضوع
نمیشد و مرتبا میگفت من که او
را نگرفتهام .مادر جلوی پلهھا
روی زمين نشست .خانوادهھای
ديگر ھم کنار او نشستند.
ما از اينجا نمی رويم تا
او آزاد شود .به ھرکس که او را
گرفته بگوييد آزادش کنند.
دوتا خودروی گشت ارشاد با
زنان ماموران ھم آمدند.
خانوادهھا جريان را برايشان
توضيح میدادند  .ماموران ھم
ديگر نمیدانستند که چه کار بايد
بکنند.در ھمين حين جلوی محل
ورود خانمھا ھم شلوغ شد.
تعدادی از خانمھا نشسته بودند تا
ساعت نھار و نماز تمام شود و

بتوانند داخل شوند و پاسخی
بگيرند .خانم ميانسالی بر زمين
افتاده بود .از حال رفته بود.
ماموران آمدند و گفتند بلندش کنيد.
نه بھش دست نزنيد .سوند
دارد .اورژانس را خبر کنيد.
نگاھی کردم کيسه و لولهی سوند را
ديدم که زير مانتواش بيرون آمده
بود .فکر کردم چه چيزی باعث
شده اين زن با اين شرايطش بيرون
بيايد ؟ کمی آب به سر وصورتش
پاشيديم .به ھوش آمد .مثل اين که
برای خبر گرفتن از ھمسر يا
پسرش آمده بود .نمی دانم به چه
جرمی گرفته بودندش .مادرھا کمی
با او حرف زدند .يکی ازمادرھا به
نزد ما آمد و گفت وضع مالیاش
خوب نيست پولی برای تعويض
سوندش ندارد .نفری ھزار تومان
بگذاريم و به او بدھيم .به سرعت
پول را برايش جمع کرديم.
نمیگرفت .مادر بھش میگفت":
بگير اين صدقه نيست .ھمه
راضیاند ".و با اصرار پول را به
او داد .میدانستم بسياری از کسانی
که پول دادند خود با مشکل مالی
روبرو بودند.
ساعت نھار و تعطيلی دادگاه تمام
شد .ناگھان خبر آمد که ليستی آورده
اند که قرار است فردا آزاد
شوند.اين تنھا خبری بود که
میتوانست خانوادهھا را آرام کند.
ليستی حاوی اسامی زندانيان زن و
حدود سی نفر از بازداشتيان مرد.
به خانوادهھای آنان گفته شد که فردا
يک فيش حقوق به عنوان کفالت
برای ازادی زندانیشان بياوردند.
خواھر فرد بازداشتی را به
کالنتری  ...فرستادند تا برادرش را
پيدا کند .ويکی دو ساعت بعد
آزادش کردند البته بعد از پذيرايی
؟! که ازش کرده بودند.
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پياده روی مقابل دادسرا در تمام
اين روزھا مامن و پناھگاه ما
بود .پيادهرويی با سنگفرشھای
ارغوانی رنگ و حصار سبز
شمشادھای کنار جدول خيابان و
سايهی مھربان درخت چنار
مقابل دادگاه .ھنگامی که خسته و
نااميد از داخل دادسرا بيرون
میآمديم ،مادران ديگری که ھم
سرنوشت ما بودند ،پذيرای ما
میشدند .تکهای روزنامه برای
نشستن کنار ديوار تعارفت
میکردند و برايت جايی باز
میکردند .بطری آبی به دستت
میدادند و سوال بارانت
میکردند :چی شد؟ چی گفتند؟
خبر جديدی داری؟
نه  .گفت تلفنت را بده
خبرت می کنيم.
تلفن را اشغال گذاشته
بودند .نتوانستم تماسی بگيرم.
-

جوابم را ندادند.

گفت خانم چقدر زنگ
می زنی .مگر بھت نگفتيم که
برو خانه خبرت می کنيم.
پروندهھايشان بايد تکميل
شود .ھنوز تکميل نيست.
چقدر عجله داری  .وقتی
اطالعات بازجويی میکند حداقل
 20روز ،يک ماھی طول
میکشد.
میشود.

تا ھفتهی آينده مشخص

میشود.

تا آخر ھفته معلوم

میکشد.

حاال حاالھا طول

دست ما نيست .بايد
گزارشھا بيايد تا ما جواب
بدھيم.
جواب داد:خانم
نمیخواستند اين تعداد آدم
بگيرند .کيلويی گرفتهاند وحاال
طول میکشد تا رسيدگی کنند.
جوابھا تکراری و نااميد کننده
و برخی اوقات ھمراه با توھين
بود .اما مگر وقتی فرزندت ،
عزيزت در بند باشد خسته

میشوی؟ نه ! يکی دو ساعت بعد
دوباره به راه میافتادی و به
ديگران میگفتی:
بروم يک بار ديگر سوال کنم.کيف و موبايلت رابه يکی
میسپردی )برای آنکه از توی
صف ايستادن برای سپردن مبايل
خالص شوی( و دوباره به داخل
میرفتی .و بقيه از دردھايشان
میگفتند و دلتنگیھای بچهھا برای
پدرانشان.
 پسرم امروز نمیگذشت کهبيايم .میگفت مامان چقدر سرکار
بابا میروی؟
ديشب دخترم بھانهی پدرش رامیگرفت .ھيچ جوری آرام
نمیشد .فقط  5سال دارد.
سه روزه دختر کوچکم تبکرده .دکتر بردم .میگه ھيچ
بيماری ندارد .از نگرانی باباش
تب کرده.
مھمان داشتيم .از پسرم پرسيدندبابا کجاست؟ گفت نمی دانم .مامان
می گه سرکاره ولی فکر کنم
زندان باشه؟ نمیدانم از کجا
فھميده .خيلی سعی کردم جلوش
صحبت نکنم.
به مادرشوھرم نگفتيم .خيلی پيرهاگر بفھمه سکته می کنه .گفتم رفته
بندر عباس کار کنه .ولی ھمهاش
میپرسد پس چرا به من زنگ نمی
زنه؟
توی تلفن بھم گفت چرا اينقدر کمصبری؟ حاال حاالھا طول میکشد.
بھش گفتم شوھرم تازه حقوق دی
ماھش رو گرفته بود که گرفتيدش.
يک ماه ھم ھست که سرکار نرفته
و اينجا مھمان شماست .وقتی
آزادش کنيد حتما کارش را از
دست میدھد.خرج بچهھايم را شما
میدھيد؟ جواب صاحبخانه را
شما میدھيد؟ جوابم را نداد .تلفن
را قطع کرد.
برای داخل شدن بايد از محل
ورود خوھران
صفحه ٢١

يک دنياى بھتر

صفحه ٢١

دادخواھی آرام خانواده ھای دستگير
شدگان اول ماه مه ...
وارد می شد .بايد کيفت را داخل
دستگاه میگذاشتی و خودت ھم از
دروازه آن عبور میکردی  .بعد
توسط مامورانی که نشسته بودند
بازرسی بدنی .يکی دوبار اول به
اين بازرسی تن دادم .يک بار
پرسيدم وقتی که از داخل دستگاه
رد شدهام و دستگاه بوقی نزده
است چرا بايد باز ھم تفتيش بدنی
شوم.
دستگاه بعضی چيزھا را
نشان نمیدھد.
-

مثال چه چيزی را ؟

-

مثال مواد مخدر را؟

اين کلمه را که شنيدم دادم بلند
شد .دلم میخواست فريادم به
آسمان میرفت ،اما فريادم ھم در
اتاقک کوچک بازرسی بدنی
حبس شد .خستگی چند روزه را
فرياد کردم .تحمل اين توھين را
ديگر نداشتم.
من مواد داخل ببرم؟
برای که؟ برای ماموران و ...؟
خانوادهھای ما سالمترين افراد اين
جامعه ھستند و تو آن وقت برای
من از مواد حرف میزنی؟...
خانمھای مسوول بازرسی بدنی
میخواستند آرامم کنند:
خانم نمیدانی ما با چه
کسانی مواجهايم .ھزار جور آدم
اينجا میآيد ما که نمیتوانيم از
قيافه تشخيص بدھيم.
يکی دو ساعت که جای
ما کار کنی میفھمی که ما چه
میکشيم.
اما آرام نمیشدم و کلمات ازدھانم
جاری میشد:

اگر يک بار ،فقط يک بار
آن مانوری را که در پارک برای
گرفتن عزيزان ما انجام دادند ،برای
جلوگيری از قاچاق در اين مملکت
انجام دھند ديگر اين بالی خانمان
سوز در کشور ما باقی نخواھد
ماند .اين ھمه بدبخت نخواھند شد.
اما به جای آنکه اين کار را انجام
دھند بچهھای مثل گل ما را میزنند
و میگيرند .بھترين و سالم ترين
بچهھای اين مملکت را .مگر من
بيکارم که ھر روز به اينجا بيايم ،
روزی چند بار بروم داخل .که
شماھا مجبور باشيد ھر دفعه مرا
بازرسی بدنی کنيد .اگر جوابم را
درست بدھند ،اگر خبری از فرزندم
و ھمسرم بدھند ،اگر آزادشان کنند
ديگر اينجا نخواھم آمد و....
نکرديم؟
-

خانم ما که به شما توھين
مگر توھين چيست؟...

خانم ديگری که ھمزمان با ما
داشت وارد می شد دستم را گرفت
به داخل سالن برد و گفت:

خنده ھم چاشنی اين ھمدردیھا
میشد.
به من گفتند  :شوھرت خربزه
خورده بايد پای لرزش ھم
بنشيند .و ديگران پاسخش
میدادند :میگفتی ھنوز که
خربزه نيامده که بخورد.
خربزه کجا پيدا میشود.
ما ھم دلمان خربزه میخواھد.
خربزه خوردن کنار پيادهرو
عالمی دارد.
در جواب آنکه گفته بود
"کيلويی" گرفتهاند ،مادری که
کمی چاق بود می گفت :به
خروار گرفتهاند ،حاال مثقال
مثقال آزاد می کنند .بعد با خنده
گفت :فکرش را بکنيد کنيد اگر
مرا میگرفتند با اين وزنم چقدر
طول میکشيد تا آزادم کنند.
ھمه روزه نگاه کنجکاو عابران
را ھم میديديم.
سر خيابان معلم ،قبل از دادسرا،
بازار روز نسبتا بزرگی است.
گاھی برخی از عابران کنجکاو
میپرسيدند:
-

خانم خودت را ناراحت
نکن من ھم دو ماھی است که ھر
روز اين مسير را میآيم و میروم.
پسر من را ھم جلوی مجلس
گرفتهاند .خبرنگار بود .رفته بود از
تحصن معلمان حقالتدريسی
گزارش تھيه کند .دو ماه است ما را
سر میدوانند .بايد تحمل داشته
باشی!
ھمدرد ديگری يافته بوديم .پس ما
تنھا نيستيم .فکر کردم اين مادر در
اين دوماه به تنھايی چه کشيده است.
با ھم بودن ما تسکينی بود برای
دردھايمان .وقتی يکی از ما نااميد
و نگران از داخل برمیگشت
ھمدردی و ھمراھی ديگران قوت
قلبی برايش میشد .و گاه شوخی و
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خانم صف چيست؟

صف آزادی است.
نشستهايم و منتظر آزادی
فرزندانمان ھستيم.
روزی داشتيم نامهای برای
رياست قوه قضاييه مینوشتيم و
امضا میکرديم ،يکی از آن
نامهھای بیجوابی که در اين
مدت ،به تمام ارگانھای مربوطه
نوشتيم  .خانمی که برای خريد
آمده بود ،جلو آمد و جريان را
پرسيد .گفت :به من ھم بدھيد.
من ھم میخواھم امضا کنم.
ھمراھیاش دلگرممان کرد.
بگويم.
ھم
پدرھا
از
خويشتنداراتر و آرامتربه نظر

میآمدند .اما به آنھا که نگاه
میکردی نگرانی عميقی را
میديدی که در چھرهشان موج
میزد .کارھايشان را تعطيل کرده
بودند و روزھا را در پياده روی
مقابل دادگاه به انتظار سپری
روز
به
میکردند.روز
ريشھايشان بلندتر میشد .يک بار
يکی شان با اشاره به ريشش گفت:
ما ھم بايد به نوعی اعتراضمان
را نشان دھيم .در تمام اين مدت
تنھا يک بار لبخند يکی از اين
پدرھا را ديدم .آن ھم وقتی بود که
قاضی در مورد پسرش گفته بود:
"بيست سال بزرگتر از سنش است
و خيلی میفھمد ".اما افسوس که
انگار زندان سرنوشت آنھايی شده
است که میفھمند.
بعد از آزاد شدن خانمھای
بازداشتی ،پرونده ی مردان ھم
مورد رسيدگی قرار گرفت .روزی
دو يا سه نفر را از اوين میآوردند
دادگاه و از خانوادهاش کفالت
میخواستند .تنھا در اين مواقع بود
که خانوادهھا میتوانستند به طبقات
باالی دادسرا و محل دادگاهھا وارد
":امنيتیھا
میگفتند
شوند.
نمیتوانند باال بروند؟"!
ديگر حواسمان به در پشتی ھم
بود .زندانيان را از اين در وارد
دادگاه میکردند .گفته بودند موقع
رفتن میتوانيد خوراکی به آنھا
بدھيد تا در ماشين بخورند .آن
روز مادر  ...را ديدم .انگار بال
درآورده بود .میدويد و میگفت
من برايشان میگيرم .اين را گفت
و رفت .يادم آمد روز اولی که او
را ديده بودم ،جلوی کالنتری 148
بود .فرياد میزد و گريه میکرد:
به من میگويند برای چه گذاشتیپسرت دنبال نجوم برود.
میگذاشتی دختر بازی کند.
خجالت نمیکشند .اين ھمه زحمت
کشيدم تا فرزندم را انسان بار
آورم .از چھار سالگی بردمش
کالس نجوم که دنبال علم باشد،
حاال اين است جواب من و عاقبت
او؟؟...
پسرش برای
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دادخواھی آرام خانواده ھای دستگير
شدگان اول ماه مه ...
شرکت در کنفرانس نجوم به
پارک رفته بوده و ساعتھا قبل
از مراسمی که قرار بود ،انجام
شود دستگير شده بود.
ساعتی بعد با کيسهای پر از
ساندويچ آمد .آن روز زندانيان را
خيلی دير به زندان برگرداند و او
ساعتھا زير درخت توت پشت
دادگاه با انتظار نشسته بود تا
باالخره توانست به آنھا غذا دھد.
میدانستيم در اين مدت غذای
مناسبی به آنھا نداده بودند .سيب
زمين آبپز برای صبحانه و شام و
نھار ھم بيشتر سويای پخته ھمراه
با پياز پخته و بازھم کمی ھم
سيبزمينی به عنوان خورش
ھمراه با برنج.
درختھای توت تھران خيلی
مھربانند .يادگار باغھای قديمی
تھرانند و مثل ھمان قديمیھا
دست ودلباز .امسال توت را با
توتھای درختان کوچهی پشتی
دادگاه نوبر کردم .يکی از روزھا
خانمی با چادر مشکی کنارمان
نشسته بود .از دليل آمدنش
پرسيدم .گفت پسرش را روز
دادگاه و از کنار وکيلش دوباره
دستگير کرده بودند  .روز 20
ارديبھشت .دليلش را نمیدانست.
پروندهای از قبل داشته است.
مربوط به حوادث دانشگاه سال
گذشته انگار .به او ھم جواب
درستی نداده بودند.
ساعتی بعد در باز شد و زندانيان
را بيرون آوردند .در حينی که
ماشين آمد تا آنھا را سوار کند به
نزديکشان رفتيم .پسرش در ميان
زندانيان نبود .پسر جوان ديگری
دستبند به دست کنار ماموری
ايستاده بود .چھرهاش به زندانيان
عادی نمیخورد .جلو رفت و به
ماموری که دستش به دست اين
پسر زنجير شده بود گفت ":نگاه
کن مچ دستش چقدر نازک است،
به ساقهی گل میماند .اين آھنھا

آن را میشکنند .چطور دلتان میآيد
به اين گلھا دستبند بزنيد .سرباز
نگاھی کرد و ھيچ نگفت .حتما در
دلش گفته من چه کارهام .مامورم و
معذور.
ھمان خبرنگاری بود که جلوی
مجلس خبر تھيه میکرده .نگاھی به
سر کوچه کردم .مادرش امروز
نيامده بود .کاش آمده بود و پسرش
را میديد .مادر از پسرخودش
پرسيد .او خبری از پسر اين خانم
نداشت .خبرنگار زندانی نگرانی
مادر را حس کرده بود .دلداريش
داد .گفت ":مادر ناراحت نباش.
پسرت سربلند است .درسته االن
مثل يوسف در زندان است ،اما
باالخره روزی او ھم عزيز
میشود .برايش دعا کن ".و مادر
دلگرم از اين ھمدردی گفت ":
کارم ھمين است  .فقط دعا میکنم".
وقتی داشت میرفت از سرباز
ھمراھش پرسيد :قاضی چه گفت؟
گفت":ببرش زندان تا بپوسد ".
چندين خانم با چھرهھای غم گرفته
و تنھا ،با چادر زندان ھم در ميان
زندانيان بودند .تعدادی ھم از
زندانيان عادی .تنھای تنھا بودند .با
تعجب به ما نگاه میکردند .حتما
پيش خودشان آرزو میکردند کاش
کسی مثل ما دنبال کار آنھا ھم بود.
با خود فکر کردم اگر کار اينھا گره
بخورد ،اگر در دادگاه اول پرونده
درست بررسی نشود و حکم اشتباه
برايشان صادر شود)،مثل خانم
صابری( چه بر سرشان میآيد؟ بايد
بمانند و بپوسند .نه آنقدر آگاھی
دارند که بدانند چه بايد بکنند و نه
پولی که به وکيل بدھند تا دنبال
کارشان باشد و نه سرو صدای
رسانهھا و افکار عمومی و  ...که
سبب اعادهی دادرسی شود و...
روز ديگر روی لبه ديوار کوتاه سر
کوچه نشسته بوديم .زنی جوان
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نزديک ما شد .سرش گيج رفت
و نزديک بود بيفتد .جايی برايش
باز کرديم تا بنشيند .سراپاس
سياه پوشيده بود .گفتم توی اين
گرما با اين لباسھای سياه
طبيعی است حالت بد شود .گفت
 4سال است عروس شدهام يک
روز آب خوش از گلويم پايين
نرفته .خوب عزادارم ديگر.
شوھرم معتاد است .چند روز
است او را گرفتهاند .آمدهام دنبال
کارش .میگويند او را بردهاند
کھريزک .برای ترک .ولی
میدانم آنجا ترک که نمیکند
ھيچ ،کراکی ھم میشود.
میگويند میتوانی به مالقاتش
بروی  .دلم نمیآيد بروم.
ببينمش.

گرفتهاند .به خاطر اين که از
جنوب جنس قاچاق آورده .قسم
میخورد که مواد نبوده و فقط
لباس بوده .میگفت اگر مواد آورده
بود اصال دنبال کارش نمیآمدم.
میگفتم بگذار توی زندان بماند و
بپوسد .قرار بود صد ھزار تومان
بگيرد که اين بارھا را بياورد.
طرف فرار کرده و او گير افتاده.
حتا آن صدھزار تومان راھم
نگرفته .سه تا بچهی بدون مادر
دارد .زنش مرده .نمیدانم جواب
بچهھايش را چه بدھم؟ خرجشان
را از کجا بياورم؟ قاضی ھم که
تلفن را قطع کرد .نمیگذارند باال
بروم .اگر حرفھايم را بشنود،
شايد دلش به رحم آيد کاری کند که
زودتر پروندهاش را رسيدگی کنند.

-بچه ھم داری؟

ھيچ جوابی نداشت .فقط گفتم ":
انشاءﷲ درست می شود .مادر
صبر داشته باش".

يک دختر سه ساله .اين ھمهمواد ريخته توی دست وبال اين
جوانھا .میخواھند کسی نتواند
فکر کند .ھمه عملی باشند .آن
وقت بدبختیاش مال ماست.
اين را گفت و بیاعتنا به ما
رفت.
روز ديگر داخل سالن دادگاه
پيرزنی را ديدم که گريه میکرد.
تلفن قاضی را گرفته بود .ھنوز
داشت حرف میزد که تلفن را
قطع کردند .میگفت از
شھرستان آمده پسرش را

....
نمیدانم چندروز ديگر بايد به اينجا
بياييم و در آن روزھا شاھد چه
چيزھايی خواھيم بود .ولی آرزو
میکنم کاش روزی برسد که نه
زندانی در کار باشد و نه
زندانبانی .کاش اين ھمه بیعدالتی
و نابسامانی جايش را به عدالت و
برابری بدھد .زيرا تنھا در آن
صورت است که میشود زندانھا
را خراب کرد*.

برگرفته؛ از سايت کميته پيگيرى

کارگران وطن ندارند!
زنده باد
انترناسيوناليسم
کارگرى!

صفحه ٢٣

يک دنياى بھتر
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اوباما ،خاورميانه و
"ايران لينک"...
بسياری از "مدافعين حقوق بشر" فی الحال دلسردی
خود نسبت به تغييرات جدی در سياست ھای آمريکا
در احترام به حقوق انسانی و در دفاع از عدالت را
ابراز کرده اند .آن موج اوليه شور و ھيجان رفته
رفته رنگ می بازد .برخورد به اسکاندال زندان
گوانتوموبی و بازگشت از تصميم اوليه در مورد
بستن اين زندان تنھا يک نمونه است .دفاع از
ديکتاتوری ھای خشن و سرکوبگر در خاورميانه از
عربستان سعودی تا مصر يک نمونه ديگر است.
انسان ھای بسياری که در سراسر جھان به اوباما
برای تغيير اميد بسته بودند ،بتدريج با اين حقيقت
مواجه خواھند شد که از اين امامزاده انتظار معجزه
نبايد داشته باشند .اوباما برای نجات سرمايه داری و
طبقه حاکمه آمريکا ،برای ترميم سيمای ضربه
خورده و بازسازی نقش ابرقدرتی آمريکا بقدرت
رسيد و به ھمين امر نيز مشغول است .اگر سياست
متفاوتی را نسبت به خاورميانه اتخاذ کرده است ،از
اين رو است که منافع آمريکا چنين ايجاب ميکند* .

اين کودک
چه گناھى دارد؟

منصور حيات غيبی ،جعفر عظيم زاده ،سعيد يوزی ،جلوه
جواھری ،يونس ارژنگ ،امير يعقوب علی ،محسن احمدی،
رحمان علی دوستی ،منتظر قائم محمود ايرانی فرد ،اسماعيل
اصحابی ،ھمايون جابری ،نعمت ابراھيم نژاد داريوش
عسگری ،يونس عبدی ،حميد ملک زاده ،پوريا پشتار ،علی
پارسا ،ابوذر خادمی ،سيدغفور ميرزايی ،عليرضا فيروزی،
مھدی زالل ،احد عسگری ،عيسی عابدينی ،محسن ثقفی،
عليرضا ثقفی ،ميثم جعفرنژاد محمد لطفی ،غالمحسين رجبی،
بھنام ابراھيم زاده ،احمد داوودی و سجاد سبزعلی پور  ،امير
يعقوبعلی ،محسن احمدی ،رضا علی دوستی ،منتظر قائم،
نيکزاد ،محمد ايرانی فر ،اسماعيل عتابی ،ھمايون جابری،
نعمت ابراھيم نژاد ،داريوش عسکری ،حميد ملکزاده ،پوريا
پيشتازه ،علی پارسا ،طاھا ولی زاده ،ابوذر خادمی ،غفور
ميرزايی و ...
ناصر ابراھيمی ،محمدعلی عزيزمحمدی ،حسين اکبری ،حسن
شفا ،محمود گيالنی ،عبدﷲ وطن خواه ،عزيزﷲ ياری و
مصطفی حاتمی ٨ ،نفر اعضای تعاونی فلزکار و مکانيک
ھستند که به ھمراه ساير اعضا ،در روز جمعه  ٨٨/١١/٢در
محل تعاونی واقع در نعمت آباد ،در جلسه ی گزارش دھی
مسکن مھر شرکت کرده بودند.

کارگر زندانى،
زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢۴

اوباما ،خاورميانه و "ايران لينک"
آذر ماجدی
دولت اوباما سياست متفاوتی نسبت به
دولت بوش در قبال خاورميانه و اسالم
سياسی اتخاذ کرده است .ھشت سال
حاکميت جريان نئوکنسرواتيسم و
سياست ھای جنگ طلبانه آن موقعيت
بين المللی آمريکا را بشدت تضعيف
کرد .جنگ عراق عمال به شکست
آمريکا و تقويت اسالم سياسی ،بويژه
رژيم اسالمی انجاميد .در اواخر
حکومت بوش ،طالبان بخش وسيعی از
افغانستان را بار ديگر تحت تصرف
درآورده و در پاکستان نيز پيشروی
ھای قابل توجھی کرده بود .سياست
ھای جنگ طلبانه اسرائيل عليه لبنان و
غزه نه تنھا به ايزوله کردن حزب ﷲ و
حماس منجر نشد ،بلکه موجب تقويت
موقعيت و گسترش نفوذ اين جريانات
اسالميست در منطقه شد .عالوه بر
شکست در اين جبھه ھا ،آمريکا به يک
قدرت بسيار منفور در سطح بين المللی
بدل شد.
ھيات حاکمه آمريکا تشخيص داد که
ادامه اين شرايط کامال به زيان منافع
اش بعنوان يک ابر قدرت است .اوباما
در صدد تغيير اين شرايط و بازسازی
موقعيت آمريکا در جھان است .به اين
منظور در رابطه با رژيم اسالمی
ديپلماسی مشروط را جانشين جنگ و
قلدرمنشی کرده است .مقابله با طالبان
يه يکی از سياست ھای اصلی آمريکا
در منطقه بدل شده است .تشديد جنگ
در افغانستان و جنگ خونين ارتش
پاکستان با طالبان که به آوارگی بيش از
دو ميليون نفر و کشته شدن تعداد
بسياری از مردم اين کشور انجاميده
است ،از پيامدھای بالفاصله اين تغيير
استراتژی است .موقعيت و ميزان نفوذ
و قدرت طالبان در پاکستان عمال از ديد
جھان پنھان مانده بود .شدت جنگ که
حدود يک ماه از آغاز آن ميگذرد و
کشتار ،آوارگی و ويرانی وسيع حاصل
از اين جنگ پرده از وسعت نفوذ
طالبان در پاکستان برداشته است .اين
واقعيت خود گواه ديگری بر ناتوانی
دولت بوش در تحقق اھداف نظامی –
سياسی اش است.

مساله فلسطين
بنظر ميرسد که دولت اوباما به نقش
کليدی مساله فلسطين در خاورميانه پی
برده است و لذا سياست دولت آمريکا
نسبت به دو طرف مخاصمه دستخوش
تغيير شده است .گفته ميشود اوباما
برخی از طرفداران اسرائيل در کنگره
آمريکا را متقاعد کرده است که حل
مساله فلسطين در تامين امنيت آمريکا
نقش تعيين کننده دارد .ليکن به قدرت
رسيدن جريان اولترا راست در
اسرائيل به پيچيدگی شرايط افزوده
است .ھيات حاکمه اسرائيل ،پس از
انتخابات رياست جمھوری در آمريکا،
با تشخيص تفاوت سياست دولت اوباما
نسبت به بوش ،تصميم گرفت که از
فرصت استفاده نمايد و حدود يک ماه
پيش از قدرت گيری اوباما در دسامبر
 ،2008حمله وحشيانه به غزه را
سازمان داد.
دولت ناتنياھو يک دولت اولترا راست
است که حتی در حرف نيز خود را به
ھيچيک از توافقات صلح متعھد نميداند
و حاضر نيست سياست "دو دولت
مستقل" را که در طرح صلح دولت
بوش تحت نام "نقشه راه" نيز پيش
بينی شده ،بپذيرد .يکی از مسائل مھم
مورد اختالف و مشاجره ،گسترش
شھرک ھای يھودی نشين در مناطق
اشغالی ساحل غربی است .ناتنياھو
ساختمان سازی در اين مناطق را
گسترش داده است.
ناتنياھو در مالقات با اوباما کوشيد که
مذاکره را بجای فلسطين بر رژيم
اسالمی متمرکز کند .او تاکيد داشت که
بايد ابتدا مساله رژيم اسالمی و
دستيابی آن به بمب اتمی حل شود و
پس از آن به مساله فلسطين پرداخته
شود .اوباما در پاسخ اعالم کرد که:
"اگر لينکی وجود داشته باشد ،من
شخصا معتقدم که برعکس است .به
ميزانی که بتوانيم  ...ميان فلسطينی ھا
و اسرائيل صلح برقرار کنيم ،دستمان

سرنگون باد جمھورى اسالمى!
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در جامعه بين المللی در
رابطه با تھديد بالقوه ايران
تقويت خواھد شد ".اوباما در
مالقات با ناتنياھو عالوه بر
راه حل دو دولت مستقل بر
توقف ساختمان سازی در اين
مناطق تاکيد کرد .ناتنياھو در
اين مالقات ھيچ قولی در اين
رابطه به اوباما نداد و يک
ھفته بعد ،پس از مالقات
اوباما با محمود عباس در
واشنگتن و تاکيد مجدد وزارت امور خارجه آمريکا ،رسما به
اين درخواست پاسخ منفی داد.
سر شاخ شدن دولت اسرائيل با آمريکا يک پديده جديد است.
دولت ناتنياھو آمريکا را متھم به اتخاذ سياست جانبدارانه نسبت
به فلسطين کرده است .مالقات نسبتا سرد و بی حاصل اوباما با
ناتنياھو ،دولت اسرائيل را بر آن داشت که اھود باراک رھبر
حزب کارگر و وزير دفاع را به واشنگتن اعزام کند .طبق
گزارش ھای خبرگزاری ھا ،اوباما پيش از ترک آمريکا بقصد
عربستان سعودی ،بدون قرار قبلی به مالقات اھود باراک رفت
و به او اطمينان داد که آمريکا ھمچنان از امنيت اسرائيل دفاع
خواھد کرد.
سفر اوباما به مصر و سخنرانی او خطاب به "مسلمانان" يا
"دنيای اسالم" روز پنجشنبه  4ژوئن قدمی ديگر در تغيير
تاکتيک ھای دولت آمريکا در قبال خاورميانه و اسالم سياسی
است .دولت آمريکا از مدتی پيش تبليغات زيادی در مورد اين
سفر و سخنرانی براه انداخته است .گفته ميشود که اوباما در اين
سخنرانی دست دوستی بسوی "دنيای اسالم" دراز خواھد کرد.
يکی از نکات مورد توجه دعوت نماينده رژيم اسالمی در مصر
به اين سخنرانی است.
مساله اينجاست که عليرغم تغييراتی که در سياست آمريکا در
قبال خاورميانه و اسالميست ھا بوجود آمده است ،اين صرفا
يک تغيير تاکتيکی و نه پايه ای و محتوايی است .انتخاب کشور
مصر برای ايراد اين سخنرانی مھم ديپلماتيک انتقادات بسياری
را از جانب اپوزيسيون مصر و جريانات مدافع حقوق بشر
برانگيخته است .دولت حسنی مبارک بعنوان يک ديکتاتوری
خشن پليسی شھره خاص و عام است .اين دولت ھمواره يکی از
موئتلفين پروپا قرص آمريکا و برخوردار از حمايت کامل آن
بوده است .ھمين واقعيت نشان ميدھد که سياست امپرياليستی
آمريکا دستخوش تغيير نشده است و حمايت از ديکتاتوری ھای
خشن پليسی کماکان بخشی از سياست دولت آمريکا است.
در ھمين مدت کوتاه اوباما موفق شده است سيمای آمريکا را به
ميزان زيادی در انظار جھانی تغيير دھد و بسياری از زيان
ھای "زياده روی ھای" قلدر منشانه بوش و نئو کنسرواتيست
ھا را ترميم کند .اما ھمين مدت کوتاه برای باز کردن چشمان
متوھمين به اوباما نيز کافی بوده است.
صفحه ٢٣

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

