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پيام به مادران داغدار و مضطرب
آذر ماجدی

سياوش دانشور

"ما ميگيم خر نميخوايم ،پالون
خر عوض ميشه!"
رويدادھاى سياسى ايران بيانگر يک سير کالسيک در
تمام کشورھائى است که دولت طبقه حاکم ديگر به طرق
گذشته نميتواند حکومت کند و مردم نيز نميخواھند و
ديگر گردن نميگذارند .وقتى که اين سير شروع ميشود،
که در ايران بسيار پيشتر شروع شده و امروز به اوج
رسيده است ،در ميان حکومتى ھا بخشى پيدا ميشود که
ميخواھد "رفرم" کند ،پرسترويکا بياورد ،سلطنت
مشروطه بياورد ،از قانون اساسى و سنگر آن دفاع کند،
و "جامعه مدنى" بياورد!
حقيقت اينست که اينھا اسم رمز است و بيانگر واقعيت
سياسى جامعه و وجوه کشمکش طبقاتى نيست .اينھا
عباراتى است که راه حل بخشى از طبقه حاکم براى
مقابله با طوفان در جامعه در قالب آن بيان ميشود .خيل
شخصيتھا و شبه دمکراتھا و رفرميستھا بميدان مى آيند
تا در مقابل سيل در راه سدى ببندند .منطق طرفين نيز
ساده است :خط افراطى يا اصطالحا "ھارد الينرھا" ھر
گونه عقب نشينى را معادل نابودى کل سيستم ميدانند.
خط مقابل و تازه دمکراتھائى که تا ديروز ھم کاسه
اوليھا بودند ،فکر ميکنند که اين مسير خيرش را رسانده
و تداومش معادل نابودى کل سيستم و نظام است .ھر
دويشان راست ميگويند و ھيچکدامشان راه حلى ندارند.
مردم اين پديده و شکاف در باال را ميبينند و ھر روز
تالش ميکنند آن را عميق کنند و به نفع مبارزه
آزاديخواھانه و اھداف واقعى خود از آن سود ببرند.
برخى ھم ھستند که ھمواره صورت ظاھر مسائل و
ھمان اسم رمزھا را از دولتھا و جناح ھايش ميگيرند و
سياست خود را له يا عليه آن براين اساس تنظيم ميکنند.
اينھا ،ھرچه باشند ،يا در کمپ باالئيھا شمشير ميزنند و
يا پائينى ھا را با اندرزھاى ايدئولوژيک و مذھبى گونه
شان ارشاد ميکنند.
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آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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"ما ميگيم خر نميخوايم ،پالون خر
عوض ميشه!" ...
مردم ميگويند حجاب و آپارتايد
اسالمى نميخواھيم ،عده اى ميگويند
خانم مسلمان ميلياردرى ھست که
در پارک و در معيت نگھبانان و
باديگاردھا دوچرخه سوارى ميکند
و يکى حزب اللھى ديگر نيز ھست
که روسرى اش گل گلى است!
مردم ميگويند اختناق نميخواھيم،
قانون ارتجاعى تان را نميخواھيم،
عده اى ميگويند اعتراض قانونى و
مسالمت آميز در چھارچوب قانون!
مردم ميگويند فقر و گرسنگى
نميخواھيم ،حکومت دزدان و
سرمايه داران نميخواھيم ،پاسخ
ميشنوند که عده اى فاسد اند و بايد
افشا شوند! مردم ميگويند خامنه اى
و سلطنت و ولى فقيه نميخواھيم،
عده اى دنبال ولى فقيه "نرمتر" اند
و خاکريز شوراى رھبرى واليت
را آماده ميکنند! يادش بخير نسل
انقالبيون  ۵٧که بيشمارشان در
خاوران ھا و "تف آباد ھا" و
"لعنت آبادھا" و در گورھاى دسته
جمعى بى نام و نشان آرميده اند.
آنھا در مقابل ھمين سير در انقالب
 ۵٧که اويسى ھا و ازھارى ھا و
بنى احمد ھا و بختيارھا را
ميگذاشت ،در خيابان پاسخ دادند؛
"ما ميگيم خر نميخوايم ،پالون خر
عوض ميشه!" حاال ما ميگيم
جمھورى اسالمى نميخواھيم و عده
اى ميخواھند ما را به عھد خمينى و
منتظرى يعنى ستونھاى ھمين نظام
آدمکش برگردانند!
محور يک سياست انقالبى در
ايندوران بايد روى شکستن نقاط
سازش تمرکز کند .دراين مسير
ايستگاھھاى متعدد وجود دارد و ھر
ايستگاھى محصول سازش و
کشمکش و تشديد بن بست در باال و
کمپ طرفداران وضع موجود
است .ھر ايستگاھى محصول
اينست که باالئى ھا تالش ميکنند
وقت بخرند ،نيرويشان را جمع
کنند ،تجديد قوا کنند تا مردم را
عقب برانند و سرکوب کنند .يک
سياست انقالبى اينست که فرصت
ندھد ،نقاط سازش را در نطفه
شکست دھد و راه پيشروى کل
جنبش اعتراضى عليه حکومت را

بگشايد .زنان اگر ميخواھند آزاد شوند
نبايد سر سوزنى با نظام آپارتايد
جنسى و قوانين ضد زن سازش کنند،
برابرى کامل و بيقيد و شرط زن و
مرد با ھيچ نوع اسالم و حکومت
اسالمى متحقق نميشود! آزادى
سياسى در جامعه با بزک کردن
اختناق و ارتجاع متحقق نميشود،
براى کسب وسيعترين آزاديھا بايد
کليه ارکان ارتجاع و اختناق را درھم
کوبيد! فرھنگ ارتجاعى و سنتى و
عقب ماندگى اخالقى با عوض کردن
آخوند با مکال و يا دولت اسالمى با
جمھورى تغيير نميکند ،بايد عليه
سيستم فرھنگى و اخالقى مسلط
جامعه شوريد! بايد عليه ارزشھا و
اخالقيات مسلط شوريد! خالصى از
مذھب و ارتجاع مذھبى در ھر
پوششى با "رفرم" در مذھب و
اختيارات دستگاه مذھب متحقق
نميشود ،بايد دست مذھب را از سر
زندگى مردم کوتاه کرد! فقر و فالکت
و گرسنگى و ناامنى اقتصادى و
اجتماعى و بيکارى و خيابان خوابى
با حکومت مبتنى بر طبقات و سرمايه
دار و کارگر و مزد بگير و مزد بده
از بين نميرود ،براى تحقق کامل
برابرى اقتصادى و اجتماعى بايد
ارکانھاى نظم سرمايه و جامعه مبتنى
بر طبقات را درھم کوبيد که نابرابرى
بنيادى قانون اساسى اش است!
کارگران ،زنان و مردان آزاديخواه!
ھيچ نوع سازشى را با حکومت
اسالمى نپذيريد! ھيچ نوع زن ستيزى
و بيحقوقى را نپذيريد! يک ذره
تبعيض را قبول نکنيد! ھيچ نوع
زعامت آخوند و دستگاه مذھب را
نپذيريد! دست رد به سينه ھر نوع
اسالم حکومتى و غير حکومتى
بزنيد! ھيچ نوع نابرابرى و فقر را
قبول نکنيد! ھيچ نوع وعده آزادى را
از بانيان اختناق نپذيريد! اين جانيان و
قاتلين حرفه اى در ته راه اند .ھمه
شان بايد بروند .دوره اسالم و
حکومت اسالمى در ايران بپايان
رسيده و ھمراه آن بايد به دوره زن
ستيزى ،اختناق سياسى صد ساله،
نابرابرى و تبعيض ،و جامعه طبقاتى
پايان داد! *

شماره ١٠٩

مردم نه خامنه اى ميخواھند و نه منتظرى!
مرگ بر جمھورى اسالمى
رژيم اسالمى وارد سرازيرى مرگش شده است .خيل مرتجع آيت
ﷲ ھاى مفت خور و سنگين وزن ھر کدام از سوئى زوزه ميکشند
تا سفره اسالم و آخوندھا را از خامنه اى و شرکا جدا کنند .ھر کدام
از منتظرى تا صانعى و گلپايگانى و ديگران در پوشش "پاسخ به
سوال" جلو افتاده اند تا کل اين دستگاه لفت و ليس را نجات دھند.
توده ايھا قبلتر روى اين مفتخوران بعنوان "مراجع" نور انداخته
اند و مشخصا منتظرى را برجسته کرده اند .نامه و توصيه اخير
مسعود رجوى به مجلس خبرگان براى جايگزينى موقت منتظرى
نيز از ھمين جنس است.
مردم ايران نه خامنه اى ميخواھند و نه منتظرى و نه ھيچ مرتجع
اسالمى ديگرى .اين مردم به ميدان نيامده اند تا دستگاه سلطنتى
واليت را از خامنه اى بگيرند و دست امثال منتظرى بدھند! اين
مردم بميدان نيامدند تا چاقو و شالق و تفنگ را از دست لمپن
اسالميھاى احمدى نژاد بگيرند و دست موسوى و رفسنجانى بدھند.
اين مردم حکومت اسالمى نميخواھند .اين نسل جديد اسالم
نميخواھند .کسانى که سر دادن ھر شعارى را در ھر تناسب قوائى
به خواست واقعى مردم ترجمه ميکنند ،يا از سياست درکى ندارند
و يا آگاھانه ميخواھند اعتراض مردم به حکومت اسالمى را قالب
بزنند .دوران ھر نوع اسالمى در ايران بپايان رسيده است .حرف
مردم اين است؛ مرگ بر جمھورى اسالمى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٣تير  ١۴ - ١٣٨٨جوالى ٢٠٠٩

"سھراب ما نمرده ،اين
دولته که مرده!"
بنا به خبر دريافتى ،امروز بيش از  ۵٠٠٠نفر در شھرک آپادانا
کوى نرگس در سوگ سھراب اعرابى به تظاھرات پرداختند.
جمعيت حدود يکساعت با شعار "سھراب ما نمرده اين دولته که
مرده" تظاھرات کردند و ياد سھراب را گرامى داشتند .بنا به ھمين
گزارش شھرک اکباتان امشب شلوغ است و مردم مترصد ادامه
اعتراض ھستند.
گزارشات منتشر شده امروز حاکى از وجود صدھا جنازه در
سردخانه ھا است که شاھدان عينى آن را مشاھده کرده اند .قرار
بود قتل نداھا و سھراب ھا جامعه را مرعوب و ساکت کند .اما
نتيجه برعکس است و ھر روز بيشتر نفرت از دولت و حکومت
اسالمى عميق تر ميشود .اين شعار به گوياترين شکلى رابطه
کنونى مردم به حکومت را بيان ميکند .مردم حکومت اسالمى
قاتلين و متجاوزين نميخواھند .اين رژيم رفتنى است .براى پايان
دادن به قتل و جنايت بايد رژيم مبتنى بر قتل و جنايت را بزير
بکشيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٣تير  ١۴ - ١٣٨٨جوالى ٢٠٠٩
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سھراب ،ندا ،کيانوش،
يعقوب ،مھرداد... ،

آذر ماجدی
قلب ھای شما اکنون آغشته به درد و انباشته
از غم و اضطراب است .مادرانی که فرزند
دلبند خود را در نبردی نابرابر با اين رژيم
جنايتکار از دست داده اند اکنون غمی جانکاه
بر قلب ھايشان سنگينی ميکند .برای يک مادر
و پدر ھيچ دردی با درد از دست دادن فرزند
برابری نميکند .بعنوان يک مادر خود را
صميمانه در درد و غمتان سھيم ميدانم و
شجاعت و استقامت تان را تحسين ميکنم.
مادرانی که از فرزندان خود بيخبرند ،مادرانی
که ھر روز به زندان اوين ميروند تا خبری از
جگرگوشه گانشان بدست آورند ،با اضطرابی
کشنده دست و پنجه نرم ميکنند .ھر روز با
اميد و انتظار روانه اين مسير شوم ميشوند.
ھر روز با خشم فرو خورده در مقابل اين
اسارتگاھی که درد و فرياد و مرگ ھزاران
جوان را در خود محبوس ساخته است،
اجتماع ميکنند .آنھا فقط ميخواھند بدانند که بر
فرزندانشان چه گذشته است .اما اين جالدان با
ريشخند درد و رنج اين مادران را نظاره
ميکنند.
فرزندان شما به قھرمان بدل شده اند .فرزندان
شما برای آزادی به خيابان ھا آمدند .فرزندان
شما ،اين انسان ھای شريف و آزاديخواه مايه
افتخار اند .نداھا ،سھراب ھا ،يعقوب ھا،
اشکان ھا و ترانه ھا بعنوان جوانان پرشوری
که در راه آزادی جان باختند نامشان در تاريخ
به ثبت خواھد رسيد .يعقوب در لحظات
واپسين دست در دست مادرش نھاد و به او
گفت که "من برای آزادی می ميرم ".اگر
سھراب ،ندا ،اشکان و ترانه ھم ميتوانستند با
مادران خود وداع کنند ،ھمين را ميگفتند.
مادر سھراب با شجاعت و صالبت ستودنی از
سھراب و از تالش او سخن ميگويد و تالش
سھراب را در سال  1388با تالش خود در
 1357برای به زير کشيدن نظام سلطنت
مقايسه ميکند .او روحيه سازش ناپذير و
رزمنده مادران ايران را نمايندگی ميکند.
ميرحسين موسوی و زھرا رھنورد در برابر
شجاعت ،استحکام و صراحت او مبھوت و
عاجز ميشوند .آنھا باران خواسته بودند ،سيل
دريافت کردند .آنھا خوب ميدانند که قادر
نخواھند بود اين شعله ھای خشم را خاموش
کنند .خوب ميدانند که توان ساکت کردن اين

قلب ھای درد کشيده را ندارند .آگاه اند که
مردم به چيزی بجز سرنگونی رژيم اسالمی
رضايت نخواھند داد.
مير حسين موسوی خود يکی از مسببين
شکنجه و قتل و عام صدھا جوان در زندان
ھای جمھوری اسالمی است .موسوی خوب
ميداند که مادران و پدران بسياری در کمين
او نشسته اند تا بعنوان يکی از مسببين قتل و
عام دھه  60در زندان ھای رژيم او را به
محاکمه بکشانند .بھت و استيصال او در
مقابل سخنان مادر سھراب بروزی از ھراس
درونی او در مقابل عدالت خواھی ھزاران
مادر و پدر داغديده است.
مادران!
حاصل سه نسل سرکوب و کشتار ،ھزاران
ھزار مادر داغديده است .اين مادران دشمنان
سرسخت و آشتی ناپذير جمھوری اسالمی
اند .تمام مادران را به مبارزه مشترک برای
آزادی زندانيان سياسی فرابخوانيد .زندان
اوين را به محل تجمع ھر روزه برای آزادی
زندانيان سياسی بدل کنيد .در اين مبارزه تنھا
نيستيد .نه تنھا تمام مادران داغدار ،بلکه
مردم را به ھمراھی در مبارزه برای آزادی
زندانيان سياسی فرابخوانيد.
رژيم درگير آخرين نبرد حيات اش است .بايد
اين رژيم را به زير کشيم .بايد تمام
سردمداران آن را برای جنايات شان به
محاکمه بکشانيم .محاکمه سران رژيم و
مسببين کشتار ھزاران ھزار انسان بھترين
التيام درد جانکاه مادران داغديده است .بايد
آرزوی فرزندان دلبندمان را متحقق کنيم .بايد
نشان دھيم که مبارزه آنھا و از خود گذشتگی
شان بی حاصل نبوده است .آزادی ،برابری و
رفاه خواست ميليون ھا انسانی است که در
کمين اين رژيم نشسته اند .رژيم اسالمی را
به زير کشيم .اسارتگاه سياه و شوم اوين را
فتح کنيم .اين جالدان را به محاکمه بکشانيم و
آزادی ،برابری و رفاه را به ارمغان آوريم.
مرگ بر جمھوری اسالمی
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رژيم قاتلين را در پيشگاه مردم
محاکمه خواھيم کرد!
ندا آقا سلطان نه اولى بود و نه آخرى .سھراب
اعرابى را ھم کشتند .يعقوب بروايه ،دانشجوی
کارشناسی ارشد رشته نمايش را ھم کشتند.
مھرداد حيدری روزنامه نگار خراسانی نيز روز
شنبه به طرز مشکوکی در مشھد به قتل رسيد
.اخبار از ليستى  ۵٠الى  ۶٠نفره از جان
باختگان سخن ميگويد .عده اى را دارند سر به
نيست ميکنند .عده اى را دارند به عنوان
"قاچاقچى و قاتل" اعدام ميکنند .ماشين اعدام و
شکنجه و نمايش نخ نماى برنامه "ھويت" ھنوز
تنھا راه اين جانيان است.
اما چند نفر را ميخواھند بکشند؟ ميليونھا نفر را
نميتوانند بکشند .اگر اين مردم مرعوب شده
بودند با اين ھمه اعدام و سنگسار و ترور تاکنون
ساکت شده بودند .رژيم قاتلين ته خط است.
بزودى سرنگون شان ميکنيم و ھمه سران جنايت
طى سى سال گذشته را در دادگاھھاى منتخب و
عادالنه مردم در پيشگاه جامعه و جھانيان
محاکمه خواھيم کرد .ما انتقام جو نيستيم و
مخالف قاطع اعدام و شکنجه ھستيم اما ما نه اين
جانيان را ميبخشيم و نه فراموش ميکنيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى صميمانه به
بازماندگان و اعضاى محترم خانواده جانباختگان
تسليت ميگويد .براى پايان دادن به قتل و جنايت
بايد رژيم مبتنى بر قتل و جنايت را بزير کشيد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٢تير  ١٣ - ١٣٨٨جوالى ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

ما و جامعه
رھبری ،اتحاد عمل اپوزيسيون ،سرنگونی" ،انقالب" ،انقالب کارگری
على جوادى
با اوج گيری جنبش توده ھای
مردم برای سرنگونی رژيم
اسالمی و شروع خيزشھای
اجتماعی بار ديگر مسائل عديده
ای از جمله رھبری اين جنبش
توده ای ،اتحاد نيروھای
اپوزيسيون ،مناسبات ميان
نيروھای درون جنبش ھای
اجتماعی و ھمچنين مقوالتی از
قبيل سرنگونی" ،انقالب" ،و
انقالبی کارگری به مساله حاد
جنبش ما تبديل کرده است .در
اينجا به سه نکته اساسی در اين
راستا اشاره ميکنم:
سرنگونی" ،انقالب" ،انقالب
کارگری
خيزش توده ھای مردم برای
سرنگونی رژيم اسالمی در
دوران کنونی بارديگر بحث نفس
تحول و اتفاقی را که در جريان
است را با شدت بيشتری در مقابل
جامعه قرار داده است .ھمگان
قبول دارند که اتفاقات و تحوالتی
در جريان است .جامعه تغييرات
غير قابل انکاری را از سر
ميگذراند .اما سئوال اين است که
چه اتفاقی و چه تحولی در شرف
وقوع و در حال شکل گيری
است؟ در پاسخ بايد تاکيد کرد که
کماکان دو ديدگاه در جامعه رو
در روی ھم قرار دارند .
يکی تبيينی است که ريشه در دوم
خرداد و بنيادھای فکری آن
جنبش ارتجاعی دارد که امروز
در ائتالف موسوی – کروبی -
خاتمی و جريانات اصالح طلب
حکومتی نمايندگی ميشود .اين
نگرش در اساس خود معتقد و يا
پايبند به نظام اسالمی است.
بنيادھای فکری و سياسی اين
سيستم را می پذيرد .جوھر و
ھدف تالشھای فعلی را تالشی
برای انطباق حکومت اسالمی با
شرايط زندگی اقتصادی و سياسی
و فرھنگی در جامعه ايران و
جامعه بين المللی کنونی ميشمارد.
ميخواھد رژيم اسالمی را به

رژيمی قابل قبول و سازگار برای
جامعه زمان خود تبديل کند ،آن را
به رژيمی متعارف تبديل کند .اين
ديدگاه خواھان اصالح رژيم
بمنظور حفظ و بقای آن است .تاکيد
ميکند که جوھر اعتراضات اخير
نه بر سر نفس وجودی رژيم
اسالمی ،نه بر سر سرنگونی رژيم
اسالمی ،بلکه بر سر تعدی به
"رای مردمی" است که در
"انتخابات" اخير رژيم اسالمی
شرکت کردند و به "کانديدای
اصالح طلب" رای دادند .اين
ديدگاه در عين حال وجه مشترک
تمامی تزھا و نگرشھايی است که
سرنگونی را رد ميکنند .اين ديدگاه
فصل مشترک بسياری از نيروھای
خارج از حاکميت اسالمی ھم
ھست .جريانات توده ای و اکثريتی
و کال کسانی که سرنگونی را رد
ميکنند در مبانی فکری خود با اين
چھارچوب شريکند .تبيين رسمی و
غير رسمی دول غربی از تحوالت
جاری ايران نيز در اين چھارچوب
قرار دارد .تبيين ھای اخير کورش
مدرسی ھم بعضا در اين
چھارچوب قرار ميگيرد .
تببين ديگر نگرشی است که جوھر
تحوالت حاضر را در بحران
سياسی و اقتصادی و اجتماعی
کليت رژيم اسالمی ميداند .موقعيت
سياسی فعلی را ناشی از تالش
مردم برای بزير کشيدن کل
موجوديتی ميداند که در تناقض با
يک واقعيت تاريخی قرار دارد.
اوضاع حاضر را مرحله ای از
روند سقوط و نابودی رژيم اسالمی
ميداند که از ده سال پيش در ١٨
تير  ١٣٧٨بطور علنی ابراز وجود
کرد .در اين نگرش رژيم اسالمی
در يک بن بست تاريخی قرار دارد
که دارای زمينه ھای اقتصادی و
سياسی و فرھنگی معين و روشنی
است .در اين چھارچوب فکری راه
حلی برای رژيم اسالمی متصور
نيست .رژيم اسالمی رفتنی است.
مردم ھم دست به کار بزير کشيدن
آن ھستند .اين رژيم تنھا با سرکوب
خشن و وحشيانه روزمره سيستم

خود را پابرجا نگھداشته است و
دو روز فلج شدن دستگاه
سرکوب آن مترادف با سقوط اين
رژيم است .جنبش کمونيسم
کارگری به اين ديدگاه تعلق
دارد .مبانی سياسی و نظری اين
نگرش به طور روشن و ھمه
جانبه ای در ادبيات سياسی
منصور حکمت فورموله و بيان
شده است .در اين ديدگاه رژيم
اسالمی محکوم به زوال و
سرنگونی است و دو مقوله علی
العموم در اين راستا در زمينه
چگونگی سرنگونی رژيم
اسالمی مطرح است .آيا رژيم
اسالمی با يک انقالب سرنگون
ميشود يا اينکه در پس خيزش
توده ھای مردم و در فازی از
جنبش سرنگونی سقوط ميکند؟
ما ھمواره تاکيد کرده ايم که
انقالب ايران از نقطه نظر جنبش
کمونيسم کارگری و طبقه ما تنھا
يک انقالب کارگری خواھد بود.
انقالبی "با ھدف اثباتی ايجاد
يک حکومت کارگری ،يک
جمھوری
سوسياليستی" )منصور حکمت(
ما بر خالف اين نگرش
پوپوليستی تاکيد کرده ايم که
"جنبش مردم برای سرنگونی
را ،با ھمه خيزشھا و قيامھا و
نبردھايی که در برخواھد داشت،
از انقالبی که ميتواند از دل اين
جنبش عروج کند" بايد متمايز
کرد .تفکيک اين دو مقوله يک
رکن نگرش کمونيستی در
بررسی تحوالت حاضر و يک
مولفه اساسی در مرزبندی با
نگرش پوپوليستی در برخورد به
ھمين تحوالت است .از نظر ما
"رژيم اسالمی ميتواند در نتيجه
يک قيام شھری در تھران سقوط
کند ،ميتواند در نتيجه يک قيام
شھری و در تھران سقوط کند،
ميتواند با يک کودتا از بين
برود  ...جنبش سرنگونی طلبی
ميتواند پيروز شود بی آنکه
لزوما کل ماشين دولتی را ھدف
گرفته باشد) .منصور حکمت(
ما کمونيستيم و برای سازماندھی
انقالب کارگری کمونيستی
فعاليت ميکنيم .ما برای
سرنگونی رژيم اسالمی در پس
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يک انقالب کارگری تالش ميکنيم.
ما ھمزمان برای پيروزی جنبش
سرنگونی طلبانه مردم و انقالب
کارگری تالش ميکنيم .انقالب
کارگری کم مشقت ترين ،متمدن
ترين ،انسانی ترين ،راديکال ترين
شيوه برای تعيين تکليف با نظام
اسالمی و سرمايه داری حاکم بر
جامعه است .انقالب کارگری
انقالبی سياسی و اجتماعی و
اقتصادی است .انقالبی است برای
خلع يد از حاکميت سياسی حاضر
و در ھم شکستن مناسبات
اقتصادی و سياسی ای که کل نظام
کريه و ضد انسانی موجود بر آن
استوار است .انقالب کارگری
انقالبی برای خلع يد از سرمايه در
سياست و اقتصاد است .صرفا
تغييری در رژيم سياسی موجود
نيست .کل بنيادھای اقتصادی و
سياسی حاکم را مورد تعرض قرار
ميدھد.
اما اين مفاھيم در ادبيات سياسی
پوپوليسم و يا حتی ادبيات سياسی
جاری در جامعه معنا و تعبير
يکسانی ندارد .انقالب در سنت و
سياست پوپوليستی يک "انقالب
ھمگانی" است .عمدتا به تغيير
سياسی رژيم حاکم اشاره دارد.
محتوای طبقاتی و اجتماعی انقالب
در پرده مفاھيم غير طبقاتی و
عموم خلقی پوشانده ميشود .در اين
سنت محتوای طبقاتی و اجتماعی
انقالب به طرح مطالباتی اقتصادی
و رفاھی و رفرميستی محدود و
خالصه ميشود .در اين سنت ھر
تحول و خيزشی اساسا "انقالب"
ناميده ميشود .خط سياسی حاکم بر
"حزب کمونيست کارگری" دارای
چنين مختصاتی است .سازمان
مجاھدين خلق ھم يد طوالنی در
اين سنت پوپوليستی دارد.
صفحه ۵

يک دنياى بھتر

صفحه ۵

ما و جامعه
رھبری ،اتحاد عمل اپوزيسيون ،سرنگونی" ،انقالب"،
انقالب کارگری ...
اگر از نظر ما انقالب تنھا ميتواند
يک انقالب کارگری باشد اما
ھمين مقوله در ادبيات سياسی
جامعه و بعضا اذھان عمومی
معنايی "علی العموم" و "عامی"
دارد .در ادبيات سياسی
ژورناليسم بورژوايی نيز بعضا
ھر حرکت و تحول گسترده و از
پائين و توده ای را "انقالب" نام
ميگذارند .اگر خيزش توده ھا
گسترده باشد ،عمومی باشد ،ھمه
جانبه باشد ،به آن "انقالب"
ميگويند .بطور مثال تحوالت شش
روزه ده سال پيش در  ١٨تير را
بسياری از ژورناليستھا آغاز يک
"انقالب" لقب دادند .و يا در
بررسی تحوالت حاضر مقوله
"انقالب" به طور گسترده ای به
کار گرفته شده است
.
اطالق "انقالب" به تحوالت
حاضر در عين حال يک عقب
نشينی و يا کنار زده شدن تببين
"اصالح طلبانه" از تحوالت
حاضر در جامعه است .چرا که
ھدف ھر انقالبی بنا به تعريف
"قدرت سياسی حاکم" و بزير
کشيدن آن است و نه "اصالح" آن
بمنظور بقاء و تداومش .اين برای
ژورناليسم و متفکرين بورژوازی
که ساليان سال ھزينه کردند ،تبليغ
کردند ،کاغذ سياه کردند و در
مذمت انقالب و تحوالت دگرگون
کننده قلمفرسايی کردند يک
شکست سياسی – تبليغی است.
جايگزينی مفھوم انقالب در مقابل
مقوالتی از قبيل "جنبش مدنی"،
"تحوالت تدريجی" و يا مترادف
قرار دادن انقالب و خشونت و
امثالھم يک پيشروی است .اين
جنبه "مثبت" کار برد انقالب در
تحوالت جاری است .
در ھر حال در بررسی "عام" از
تحوالت حاضر بايد گفت که شايد
ابعاد خيزش توده ھای مردم عليه
رژيم آن چنان وسيع باشد که
بتوان آن را علی العموم يک
"انقالب" ناميد و نام آن را انقالب

گذاشت .اما در عين حال بايد تاکيد
کرد که انقالب در سنت و از نظر
ما به کدام تحول اجتماعی و طبقاتی
اطالق ميشود .چه اھداف و چه
ملزوماتی دارد .تفکيک مقوالت
"سرنگونی"" ،انقالب" و "انقالب
کارگری" يک مساله مھم در
ارزيابی از تحوالت سياسی جامعه
و ارائه دقيق و طبقاتی از سير
تحوالت حاضر است.
اتحاد عمل :کدام نيروھا؟ کدام
جنبش؟
بحث "اتحاد عمل" يک بحث
ھميشگی در اپوزيسيون است .پاسخ
ما به اين سئوال روشن است ،اتحاد
عمل ميان نيروھای کدام جنبش؟
نيروھای سياسی ھمه از يک جنس
و متعلق به يک جنبش اجتماعی
نيستند .ما اتحاد عملی با نيروھای
جنبش ملی اسالمی و يا نيروھای
ناسيوناليسم پرو غربی نداريم .در
توضيح به چند نکته بايد اشاره
کوتاھی کرد .ما در عين حال که از
اتحاد عمل ميان نيروھای جنبش
خودمان دفاع ميکنيم از ھرگونه
اتحاد عملی ميان نيروھای متعلق به
جنبش ھای متفاوت اجتماعی
اجتناب ميکنيم و آن را به حال
جنبش خودمان و کمونيسم و کارگر
مضر ميدانيم.
ببينيد يک رکن دائم فعاليت حزب
اتحاد کمونيسم کارگری پيشبرد و
پراتيک کردن کمونيسم کارگری
منصور حکمت است .کمونيسم از
نقطه نظر ما تنھا با پرچم کمونيسم
کارگری منصور حکمت ميتواند در
ايران پيروز شود .ما در اين دوران
بر خالف برخی نيروھای منتسب
به کمونيسم کارگری بجای "اتحاد
عمل" و "ھمکاری" با نيروھای
جريانات راست پرو غربی بر سر
و سامان دادن به نيروھا و
فعاليتھای کمونيسم کارگری و
قدرتمند کردن تحزب و جنبش
کمونيسم کارگری تاکيد اکيد داريم.
ما توھمی به اتحاد ميان نيروھای
جنبش ھای نامتجانس نداريم .اما
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عدم استقبال از "اتحاد عمل"
ميان نيروھای نامتجانس سياسی
به معنای دست يابی به حداقل
ھايی در مبارزه سياسی جاری
نيست .از اين رو بجای تخريب
ديوارھای جنبش ھای اجتماعی
و "اتحاد عمل" با اين نيروھا
دست به تدوين و انتشار منشور
"آزادی ،برابری ،رفاه" زديم.
اين منشور در عين حال و عالوه
بر طرح مطالبات فوری مردم
گامی در تعين بخشی به آن
"اصول حداقلی" است که اکنون
بعنوان "يک منشور حقوق پايه
اى مردم تعريف" و بيان شده
است .اين منشور از نظر ما
مبنايی برای "اتحاد عمل" ميان
نيروھای متعلق به جنبش ھای
متفاوت اجتماعی نيست ".بلکه
مقررات بازى را تعريف ميکند.
زمينى را ترسيم ميکند که
ھريک از اين جريانات در آن
براى پيروزى خط مشى و جنبش
خويش تالش ميکند .اين جنبشھا
قبل از جمھورى اسالمى بوده اند
و بعد از آنھم خواھند بود.
ھريک براى برقرارى نظام و
جامعه مطلوب خود تالش ميکند.
سرنگونى
براى
مبارزه
حکومت ،بخشى از يک جدال
وسيع تر بر سر اين آلترناتيو
ھاست) ".منصور حکمت( و بار
ديگر تاکيد ميکنيم که اردوی
سرنگونی طلبی در ايران ابدا
يک اردوی يک دست و "ھمه با
ھم نيست ".تالش برای ايجاد
چنين تصور يا حرکت از چنين
تلقی ای تنھا خاک پاشيدن بر
چشم جامعه و کارگر و کمونيسم
است.
جنبش سرنگونی،
ملزومات و شرايط

رھبری:

ھمانطور که تاکنون تاکيد کرده
ايم مساله تامين رھبری جنبش
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم
در گرو "اتحاد نيروھای
اپوزيسيون" نيست .در گرو
سازش و يا توافقات رھبران
احزاب و جريانات سياسی
نيست .منوط به معدل گيری يا
مخرج مشترک گرفتن ميان
نيروھای مختلف نيست .بلکه
حاصل يک انتخاب اجتماعی و
سياسی توسط جامعه و مردم
است .انتخابی ميان چپ و

راست .انتخابی ميان دو افق
اجتماعی و دو چشم انداز .انتخابی
ميان دو جنبش اجتماعی راست
پرو غربی و چپ کمونيست و
کارگر .اين انتخابی حزبی و
سازمانی در درجه اول نيست.
انتخابی اجتماعی و جنبشی است.
شکل گيری رھبری در اين راستا
تابعی از روی آوری توده ھای
مردم به اين آلترناتيو اجتماعی
است .آيا جامعه به راست پرو
غربی و افق و شيوه ھای اين
جنبش متکی ميشود يا بر عکس به
چپ و کمونيسم و کارگر و انقالبی
اجتماعی برای خالصی از
مصائب موجود و سرنگونی رژيم
اسالمی روی می آورد؟ کداميک؟
بايد تصريح کرد که اين سئوال
اکنون بخشا پاسخ گرفته است.
روی آوری توده ھای مردم،
خيزشھای اخير ،جنگ و نبردھای
خيابانی ،گسترش راديکاليسم توده
ای ،اتکاء به قدرت خود و از
پائين ،گوشه ای از اين پاسخ و
انتخاب اجتماعی است .يک مساله
حياتی ما اين است که بايد
ملزومات و شرايط کافی برای به
سرانجام رساندن اين انتخاب
اجتماعی را فراھم کنيم .پيروزی و
پيشروی اين جنبش و سرنگونی
رژيم اسالمی در عين حال در
گرو تامين اين حلقه گرھی است.
يک مولفه اساسی در اين راستا
زدن ايستگاھھايی است که جنبش
ھای راست پرو غربی و جنبش
ملی اسالمی در مقابل پيشروی
مردم برای سرنگونی و تعيين
تکليف نھايی راديکال و انقالبی با
رژيم اسالمی قرار ميدھند .اين
مساله بار ديگر تاکيد را بجای
درگير شدن با "اتحاد عمل" با اين
نيروھا بر نقد ھمه جانبه آنھا در
پروسه تامين ملزومات سرنگونی
رژيم اسالمی و تبديل "نه"
کمونيسم کارگری به "نه" جامعه و
مردم ،ميگذارد.
بجای موخره
مطالعه عميق گفتگو با منصور
حکمت در مورد "وحدت
اپوزيسيون" را به ھمه فعالين
کمونيسم کارگری توصيه ميکنم.
اما پيش از آن بايد به نکته ای
اشاره کرد :حزب کمونيست
کارگری مورد
اشاره منصور
صفحه ۶

صفحه ۶

يک دنياى بھتر

مردم بايد انتخاب کنند
گفتگو با منصور حکمت درباره وحدت اپوزيسيون
ھفتگى :بيزارى مردم از جمھورى اسالمى و خواست عاجل مردم براى
سرنگونى آن ،اين سوال اساسى را برجسته کرده است که اين رژيم را
چگونه بايد انداخت .در اين رابطه خيلى از مردم مساله وحدت احزاب
اپوزيسيون سرنگونى طلب را مطرح ميکنند و اين سوال را جلوى حزب
کمونيست کارگرى ھم قرار ميدھند .ميگويند ضعف اپوزيسيون در مقابل
رژيم اسالمى از عدم اتحاد آنھاست و ميپرسند چرا اتحاد نميکنند؟
منصور حکمت :برخالف طيف ملى اسالمى ،که از خاتمى و حجاريان و
منتظرى تا نھضت آزادى و اکثريت و راه کارگر ،يک خاندان سياسى و
يک جنبش اجتماعى واحد را نمايندگى ميکنند ،احزاب سرنگونى طلب در
اپوزيسيون ايران در قطب ھاى کامال متفاوت و حتى متقابل يکديگر قرار
گرفته اند .دو جريان اصلى در اپوزيسيون سرنگونى طلب ھست،
کمونيسم راديکال ،که سازمان اصلى و شاخص آن حزب کمونيست
کارگرى است ،و طيف ناسيوناليستھاى طرفدار غرب که عمدتا حول
رضا پھلوى گرد آمده اند .مجاھدين خلق را ھم بعنوان يک سازمان
سياسى بزرگ و فعال ميشود به اين دو اضافه کرد ،ھرچند اين سازمان،
برخالف دو جريان ديگر نوک يک جنبش اجتماعى وسيع تر و فرا
سازمانى نيست و اساسا يک موجوديت سازمانى قائم به ذات است .فکر
نميکنم کسى با اندک شناختى از سياست در ايران و جايگاه اجتماعى و
مواضع اين سه جريان بتواند از اتحاد اينھا بعنوان يک امر واقعى قابل
حصول و يا مطلوب حرف بزند .من اين را درک ميکنم که جان مردم به
لبشان رسيده و فکر ميکنند ھمه بايد "دست به دست ھم بدھند" تا رژيم
اسالمى را سرنگون کنند .اما ميان تبيين احساسى و محاسبات سرانگشتى
مردم با درک ديناميسم ھاى تحول سياسى در جامعه فرق ھست .در درون
طيف ملى -اسالمى حول مناجات و دعا براى سالمتى مزاج آقاى منتظرى
ميشود متحد شد ،در طيف سرنگونى طلبان ،اما ،تفاوتھا عميق است .
ھفتگى :روشن است که احزاب سياسى مخالف جمھورى اسالمى از
جھاتى با ھم اختالف دارند ،اما گفته ميشود که حداقل از اين جنبه که
ھمگى روى سرنگونى جمھورى اسالمى توافق دارند ،ميشود روى اين
جنبه توافق کار مشترک انجام داد .در اين باره نظرتان چيست؟
منصور حکمت :بنظر من بجاى "کار مشترک" ،که با توجه به جدايى
اجتماعى جدى اين جريانات ھيچيک به آن تن نخواھد داد ،اگر بخواھيم
خوشبين باشيم ،شايد بايد از تعريف يک سلسله اصول پايه اى و پايبندى
ھريک از اين نيروھا به آن صحبت کرد .اصولى مانند پايبندى به اراده
آزاد مردم ،اصل آزادى بى قيد و شرط سياسى ،جامعه سکوالر ،رفع

ما و جامعه ،رھبری ،اتحاد عمل اپوزيسيون ،سرنگونی،
"انقالب" ،انقالب کارگری...
حکمت در اين گفتگو ديگر آن حزب مورد نظر نيست .تغييرات بسياری
کرده است .يک رکن اين تغييرات رقيق شدن کمونيسم کارگری منصور
حکمت در اين حزب و رشد و تعميق سياستھای راست و پوپوليستی در آن
است .نقد ما بر مواضع اين حزب تالشی برای جلوگيری از حرکت اين
حزب به سمت نيروھای راست و ناسيوناليست پرو غربی است .سرنوشت
اين نيروھا يک مساله مھم ما و جنبش کمونيسم کارگری است* .

تبعيض و غيره .اين اصول
حداقل را حتى ميشود بعنوان
يک منشور حقوق پايه اى مردم
تعريف کرد .اما اين اصول
مبناى وحدت اين نيروھا نميتواند
باشد ،بلکه مقررات بازى را
تعريف ميکند .زمينى را ترسيم
ميکند که ھريک از اين جريانات
در آن براى پيروزى خط مشى و
جنبش خويش تالش ميکند .اين
جنبشھا قبل از جمھورى اسالمى
بوده اند و بعد از آنھم خواھند
بود .ھريک براى برقرارى نظام
و جامعه مطلوب خود تالش
ميکند .مبارزه براى سرنگونى
حکومت ،بخشى از يک جدال
وسيع تر بر سر اين آلترناتيو
ھاست .کارى که ميشود کرد
ايجاد يک ديالوگ رسمى در
ميان جريانات اپوزيسيون
سرنگونى طلب رژيم اسالمى
است .ما مشکلى با چنين چيزى
نداريم .ما ھمه شاخه ھاى
اپوزيسيون را از چپ تا راست
به کنگره سوم حزب دعوت
کرديم .نه فقط ھيچ مشکلى
نداريم که با ھر سازمان مخالف
رژيم اسالمى يک رابطه رسمى
براى تبادل نظر تعريف کنيم
بلکه از اين امر استقبال ميکنيم و
آن را الزم ميدانيم .اما "اتحاد" و
"کار مشترک" ميان اين طيف
نيروھاى سياسى واقعبينانه
نيست .
ھفتگى :در ميان جريانات
سرنگونى طلب نيز رضا پھلوى
پرچم اتحاد را بلند کرده و
سازمان مجاھدين خلق اتحاد در
چھارچوب شوراى ملى مقاومت
را مطرح ميکند و اکثر
سازمانھاى چپ نيز صحبت از
ائتالف و اتحاد دارند .در اين
ميان فقط حزب کمونيست
کارگرى است که تاکيد دارد
اتحاد عملى نيست و روى
تمايزات خود و توضيح اثباتى
نظرات و اھداف و مطالباتش
تاکيد ميکند .لطفا در اين مورد
توضيح دھيد .
منصور حکمت :ھيچکدام اينھا
از اتحاد با سازمانھاى بيرون
طيف خودشان صحبت نميکنند.
شاه و رئيس جمھور خودشان را

شماره ١٠٩

ھم از قبل تعريف کرده اند و بقيه
را به امضاء گذاشتن زير طرح
خود دعوت ميکنند .حزب
کمونيست کارگرى يک اصل
اساسى دارد و آن بيان حقيقت به
مردم است .ما نميخواھيم از
وحدت طلبى خودانگيخته مردم
سوء استفاده تبليغاتى کنيم .ما براى
ساختن يک جمھورى سوسياليستى
تالش ميکنيم و اين کار از طريق
وحدت با طرفداران بازار آزاد و
آمريکا و سلطنت و اسالم
پاستوريزه بدست نميايد .در نتيجه
ما مردم را به اردوى سياسى
خودمان دعوت ميکنيم .به اردوى
کارگران ،اردوى کمونيسم،
اردوى آزادى کامل و ھمه جانبه
فرد و جامعه .اين به معنى
انزواطلبى سياسى و بدعنقى با
ساير جنبشھاى سياسى نيست.
برعکس ھرقدر ما حرف مستقل
خودمان را روشن تر بيان کنيم و
آرمانھاى سياسى و اجتماعى خود
را بدون شبھه تر تبليغ کنيم ،امکان
پيدا ميکنيم بدون دامن زدن به
توھمات سياسى در ميان مردم ،با
ھرکس تا ھرجا ھمراه ميشود راه
بيائيم .ما طرفدار رشد فرھنگ
سياسى و فرھنگ تحزب در
ايرانيم .ائتالف ،سازش ،جبھه،
وحدت عمل و غيره وقتى جاى
خود را در سياست ايران پيدا
ميکند که تعين حزبى و جنبشى در
جامعه و بويژه تقکيک آرمانى و
برنامه اى احزاب در سطح
پيشرفته اى قرار گرفته باشد .اول
بايد اردوھاى سياسى ايران
معاصر بدرستى تعريف شود تا
بعد بشود از جبھه بندى ھاى
تاکتيکى ميان آنھا صحبت کرد .
ھفتگى :ممکن است در جريان
سرنگونى جمھورى اسالمى
وضعيتى پيش
صفحه ٧

يک دنياى بھتر

صفحه ٧

مردم بايد انتخاب کنند
گفتگو با منصور حکمت درباره وحدت اپوزيسيون ...
آيد که احزاب اصلى اپوزيسيون
با نيروى اجتماعى اى که جذب
کرده اند ھر کدام يک وزنه غير
قابل حذف در تحوالت جامعه و
ايجاد حکومت جديد باشند .در
چنين شرايطى آيا يک نوع اتحاد
اجبارى پيش خواھد آمد ،از حاال
نبايد براى چنين حالتى فکر کرد
و از اين زاويه به مساله اتحاد
پرداخت؟
منصور حکمت :ھروقت پيش آمد
ما ھم به نياز آن روز از يک
موضع مسئول جواب ميدھيم.
عکس اين حالت ھم ميتواند پيش
بيايد و براى آن ھم بايد آماده بود.
فعال موضع ما مطلوبيت ديالوگ
است .
ھفتگى :سوال ميشود که مبارزه
در سطح جامعه دارد گسترش پيدا
ميکند و جنبش سرنگونى احتياج
به رھبرى دارد .در غياب اتحاد
اپوزيسيون ،رھبرى جنبش
چگونه بايد تامين شود؟
منصور حکمت :رھبرى محصول
ھژمونى سياسى است و نه معدل
گيرى ميان جنبشھا و يا قرار و
مدار سياستمداران .پيدايش يک
رھبرى در جنبش عمومى براى
سرنگونى تابعى از دست باال پيدا
کردن يک افق است .وجود يک
رھبرى واحد گواه اين است که
توده وسيع مردم انتخاب سياسى
خود را کرده اند .اين انتخاب بدوا
يک انتخاب حزبى نيست .مردم
در خطوط کلى ميان راست و
چپ انتخاب ميکنند .آيا افق
آلترناتيو در برابر رژيم اسالمى
در خطوط کلى از نظر مردم يک
افق و راه حل چپ است يا
راست؟ اين سوالى است که قبل
از بقيه پاسخ ميگيرد .آيا مردم در
انداختن جمھورى اسالمى ،به
باال ،به قدرتھاى غربى و به
اقتصاد بازار اميد ميبندند يا به
نيروى خود ،به چپ جامعه و به

يک راه حل راديکال چشم ميدوزند .مردم چپ را
ميخواھند يا راست را؟ اين سوال ھنوز در ايران امروز
باز است .اين انتخاب ھنوز صورت نگرفته است .اگر ما
بتوانيم افق چپ و انقالبى را به افق ھژمونيک در روند
سرنگونى رژيم اسالمى تبديل کنيم ،آنوقت شخصيتھا و
احزاب عمده اين اردوى چپ در موقعيت رھبرى قرار
ميگيرند .مردم در ھر دوره چپ جامعه را با جريانات
معينى تداعى ميکنند و آنھا را پرچم و ظرف چپگرايى
خود قرار ميدھند .يک دوره حزب توده اين نقش را
داشت ،يک دوره فدايى .امروز مردم ايران حزب
کمونيست کارگرى را سخنگو و بستر اصلى چپ در
جامعه ميدانند .در نتيجه رھبرى تابعى از انتخاب سياسى
مردم ميان يک راه انقالبى و يا غير انقالبى براى
سرنگونى حکومت اسالمى است .حزب و جنبش ما
مصمم است که اين رھبرى را تامين کند .ھمه فعاليت
حزب کمونيست کارگرى معطوف به جداکردن مردم
ايران از ھر آلترناتيو و خط مشى بورژوايى و سوق دادن
آنھا به يک موضع چپ و انقالبى در تحوالت سياسى
جارى ايران است .شاخص پيشروى چپ در برابر راست
در جنبش اعتراضى عليه رژيم اسالمى ،باال رفتن
انتظارات مردم و نپذيرفتن نقطه سازشھايى است که
ھيات حاکمه و اپوزيسيون بورژوايى قدم به قدم جلوى
مردم قرار ميدھند .دوم خرداد يکى از اينھا بود .مردم
نھايتا تن ندادند .جنبش ملى اسالمى احتماال ھنوز چند
فرمول ديگر براى ھمزيستى مردم با يک رژيم اسالمى
اصالح شده در آستين دارد .اينھا را بايد يک به يک
منزوى کرد .اپوزيسيون بورژوايى بيرون حکومت در
مقطعى وارد صحنه خواھد شد تا نقطه تعادلھاى جديدى
که متضمن حفظ شالوده قدرت طبقاتى اش است را بعنوان
پيروزى جنبش مردم جا بزند .ما بايد مدام مردم را به
فراتر رفتن از اين چھارچوبھا فرا بخوانيم .ما بايد بعنوان
سخنگويان و مناديان "نه" بزرگ مردم به کليت استبداد و
استثمار و تبعيض و ارتجاع در صحنه سياسى ايران
ظاھر بشويم .ھرچه اين نخواستن عميق تر و ھمه جانبه
تر بشود ،رھبرى کمونيستى بر جنبش اعتراضى بيشتر
تثبيت ميشود .از نظر عينى روند اوضاع به نفع ماست،
چون نقطه سازشھاى مورد نظر ھيات حاکمه و
اپوزيسيون بورژوايى از نظر عينى پاسخ نيازھاى
اقتصادى و سياسى و فرھنگى جامعه ايران امروز نيست.
بحران اقتصادى  -سياسى  -فرھنگى سرمايه دارى در
ايران به سادگى قابل تخفيف دادن نيست .

شماره ١٠٩
گزارشى از سنندج،

انفجار بمب در دانشگاه آزاد
و سياستھاى مزدور پرورى از مردم گرسنه
بنا به گزارش دريافتى ديگرى ،در حالی که
زمزمه اعتراضات در شھر سنندج به مناسبت 18
تير وسيع بود ،روز  17تير بمبی در دانشگاه آزاد
شھر سنندج منفجر شد! بدنبال اين واقعه دربھاى
ورودى دانشگاه بسته شد و محيط دانشگاه و شھر
کامال نظامی شد .ھدف اينبود که رژيم در مقابل
ھرگونه تجمعی نيروھای سرکوبگرش در محل
آماده باشند و به سرکوب مردم بپردازند .اين
سياستھا نخ نما است و ھمواره توسط جريانات
رژيمى و عوامل خود آنھا سازمان داده ميشود.
در کنار اين سياستھاى تروريستى و سرکوب و
شکنجه در زندانھا ،اخيرا عوامل رژيم در تيمھای
چند نفره بخصوص در محالت فقير نشين شھر
سنندج راه افتاده اند و وعده آوردن پول نفت سر
سفره مردم بدستور خامنه ای و احمدی نژاد را
ميدھند! پول ھم نميدھند بلکه دارند اداى بابانوئل
اسالمى در مى آورند و ليست آروزھای مردم
محروم را ياداشت می کنند! اينکه ھر کسی چه
لوازمی احتياج دارد و يا مشکلش چيست تا به
اطالع حضرات رسانده شود و از طريق آنھا
"حل شود"! مسئله بعدی دادن وامھا با بھره کم در
ميان کارمندان و اقشارمحروم نيز طرح شده
است.
اينھا جامعه اى را به فقر و بيکاری و اختناق و
محکوم کردند و شب جمعه وعده صدقه ميدھند! با
اين سياستھا تعداد زيادى از انسانھائى که محتاج
نان شب ھستند را در ھزارتوى بانکھا و ادارات
سرگردان کردند .در عين حال با گرو گرفتن آنھا
تالش ميکنند نيرويشان را براى مزدوری
جمھوری اسالمی ترغيب کنند .پيشنھاد کار براى
جمھورى اسالمى به اين مردم محروم مداوما داده
ميشود .حتى اخيرا بخصوص به نوجوانانى که
برای ثبت نام به مدارس مراجعه می کنند ،فرمی
داده می شود که اينھا جزو جانبازان برای مدرسه
ثبت نام شوند! ميگويند اگر جزو اين ليست باشيد
از امکانات دولتی بيشتری برخودار ميشويد!

***
بعد التحرير :حزب کمونيست کارگری مورد اشاره
منصور حکمت ديگر آن حزب مورد نظر نيست.
تغييرات بسياری کرده است .يک رکن اين تغييرات رقيق
شدن کمونيسم کارگری منصور حکمت در اين حزب و
رشد سياستھای راست و پوپوليستی در اين حزب است.
نقد ما بر مواضع اين حزب تالشی برای جلوگيری از
حرکت اين حزب به سمت نيروھای راست و
ناسيوناليست پرو غربی است  .على جوادى

کارگران!
عليه سرمايه دارى
بپاخيزيد!
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فراخوان!
كمپين بين المللی بستن سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی!
ھما ارجمند
دنيا بايد بداند كه تنھا راه رھايی
از اسالم سياسی و جناياتی كه اين
جنبش در سرتاسر دنيا تاكنون
مرتكب شده است ،در گرو
حمايت از جنبش سرنگونی طلب
مردم در ايران و دفاع ازمبارزه
مردم برای آزادی ،برابری و
سعادت است .مردم در ايران با
تظاھراتھای گسترده و ميليونی در
خيابانھا و دانشگاه ھا خواھان
براندازی كل نظام جمھوری
اسالمی ھستند .آنھا اين جمھوری
شكنجه ،زندان ،تبعض جنسی،
نفی تمام آزاديھای فردی و
اجتماعی و كشتار دسته جمعی را
نمی خواھند .آنھا اين رژيم را
بخاطر تحميل كردن خشن ترين و
ارتجاعی ترين قوانيش نمی
خواھند .مردم در ايران خواھان
برقراری حقوق و آزادی ھای
سياسی و مدنی بيقيد و شرط
برای ھمه ھستند.

قومی و مذھبی يك كار مداوم رژيم برای تقويت
قدرت سياسی خويش در منطقه و جھان بوده
است.
* تمام رھبران جمھوری اسالمی ايران از به
اصطالح اصالح طلب خاتمی ،رفسنجانی و
موسوی گرفته تا احمدی نژاد و خامنه ای تماما
"مستقيما" مسئول ترور و اعدام بيش از صد
ھزار نفر از فعالين سياسی در ايران و خارج از
ايران ھستند.
*رئيس جمھور اين رژيم جنايتكار ،احمدی نژاد
ھمراه ديگر رھبران حكومت اسالمی بيش از ٣٠
سال است كه مستمرا قوانين  ١١ ،١٠ ،٩و ١٩
حقوق بشر سازمان ملل را زير پا ميگذارند .
از اين رو سرنگونی جمھوری اسالمی در ايران
يك پيش شرط اساسی آزادی و رفاه مردم در
ايران و ھمچنين نابودی جنبش اسالم سياسی در
خاورميانه و جھان است .با از بين رفتن جمھوری
اسالمی در ايران ،اسالم سياسی به يك جريان
اپوزيسيون ناچيزی در جھان بدل خواھد شد.

ھيچ وقت چنين عاجل نبوده است
كه دوشادوش مردم در ايران
قاطعانه اعالم كنيم كه:

از اين رو جھت تقويت جنبش سرنگونی در ايران
و تنگ كردن ھر چه بيشتر عرصه بر اين رژيم
ضد مردمی در خارج از كشور:

* جمھوری اسالمی ايران
مسئول مستقيم ايجاد رعب و
وحشت در سطح جھان بخاطر
حمايتھای آشكار و گسترده از
جريانات تروريست اسالمی از
افغانستان ،پاكستان ،الجزاير و
فلسطين گرفته تا دل اروپا و
آمريكای شمالی است .گروھھای
اسالمی كه از تحميل قوانين ضد
انسانی بر مردم ،قطع سر و
اعضای بدن تا بكار بردن بمب
در اتوبوسھا ،ديسكوتكھا و قھوه
خانه ھا و بقتل رساندن مردم ھيچ
ابائی ندارند.

 ما خواھان بسته شدن تمام سفارتخانھایجمھوری اسالمی در سراسر جھان ميباشيم.

* جمھوری اسالمی ايران يك
عامل تداوم بحران در منطقه از
عراق گرفته تا افغانستان و
فلسطين و لبنان است .دامن زدن
به جنگ مذھبی و قومی و قربانی
گرفتن از مردم و تقويت دستجات

 ما خواھان مسدود شدن تمام حسابھای بانكیرھبران جمھوری اسالمی ايران در بانكھای
جھان ھستيم.
 ما خواھان اخراج تمامی نمايندگان جمھوریاسالمی ايران از كليه سازمانھای بين المللی
ھستيم.
 ما خواھان محاكمه كليه رھبران جمھوریاسالمی ايران در دادگاھای بين المللی بخاطر
جنايات عليه بشريت ھستيم.
ھما ارجمند
مسئول كمپين بين المللی بستن سفارتخانه ھای
جمھوری اسالمی
 ١٢ژوئيه ٢٠٠٩

www.nosharia.com
homawpi@nosharia.com

دو زن در خطر اعدام
به "جرم ارتداد"
بر اساس گزارشی از سوی نزديکان دو زندانی جوان به
نامھای مرضيه امين زاده و مريم رستم پور ،اين دو زن
جوان در خطر اعدام به جرم " ارتداد" ھستند .رژيم اين
دو زن جوان را که در  ١۵اسفندماه  ۵ )١٣٨٧مارس
 (٢٠٠٩در منازل مسکونيشان در تھران دستگير شده
بودند به جرم اقدام عليه امنيت ملی زندانی کرده است.
مرضيه و مريم در ھفته ھای گذشته به بخش زنان زندان
اوين منتقل شده اند .در اين بخش اکنون تعداد بسياری از
زنان و دخترانی که در اعتراضات اخير دستگير شده اند،
زندانی ھستند .طبق گزارش خانواده ھا و وکيل مرضيه و
مريم در شرايط حاضر حداقل  600زن در اين بخش
زندانی ھستند.
وضعيت زندانيان بسيار سخت و غيرقابل تحمل است.
زندانيان تحت شکنجه ھای وحشيانه ،تحقير و آزار دائمی
قرار دارند .تعدادی از زندانيان زير شکنجه جان باخته اند
و گزارشاتی حاکی از آن است که تعدادی تحت پوشش
قاچاق مواد مخدر اعدام شده و يا در تھديد اعدام قرار
دارند .بعضی از زندانيان در لحظه دستگيری مورد
انتظامی رژيم قرار گرفته
ضرب وشتم نيروھای گوناگون
ِ
و مجروح و زخمی ھستند .آنھا بدون در اختيار داشتن
امکاناتی،ھمچنان در سلولھای انفرادی و زير سخترين
شکنجه ھا قرار دارند.
رژيم اسالمی با سبعيتی وحشيانه به جان مردم افتاده است
و از ھيچ شکنجه و جنايتی برای حفظ قدرت فرو گذار
نمی کند .مردم حکم به رفتن اين رژيم داده اند .بايد اين
رژيم را به زير کشيد .دنيا با احترام و تحسين به مبارزات
شجاعانه مردم برای آزادی ،برابری ،رفاه و به زير
کشيدن رژيم اسالمی خيره شده است .بايد حمايت و
ھمبستگی بين المللی را فعاالنه به ميدان آورد.
سازمان آزادی زن با تمام قوا برای سازماندھی يک
ھمبستگی بين المللی با مبارزات مردم برای آزادی،
برابری و رفاه ميکوشد .ما برای به محاکمه کشيدن سران
رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت تالش ميکنيم.
لطفا اين پتيشن را امضاء کنيد:
http://www.petitiononline.com/
mk072009/petition.html

سازمان آزادی زن
 13ژوئيه 2009
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پرچم رفسنجانى
وحشت از مردم ،دفاع از نظام
سياوش دانشور
رفسنجانى ،حاج آقا ميلياردر و از مسئولين
قتل عامھاى بيشمار آزاديخواھان و مخالفين،
اين ھفته مجددا در نماز جمعه تھران منبر
ميرود .مير حسين موسوى نيز طى اطالعيه
اى از شرکت در اين نماز جمعه سخن گفته
است .بعد از دوره اى قھر "خانوادگى"
رفسنجانى مجددا سر پست اش ميرود تا
خرافه ببافد و به دنيا امر و نھى کند که در
اوضاع ما دخالت و "شيطنت" نکنيد .سوالى
که اينروزھا بويژه با سکوت طوالنى
رفسنجانى زياد مطرح ميشود اينست که روز
جمعه چه خواھد گفت؟
نفس جنبش ملى اسالمى و توده ايھا و
طرفداران اصالح نظام خونريز اسالمى در
سينه حبس شده است .ميدانند که رفسنجانى
تريبون نماز جمعه را به صحنه مقابله با
خامنه اى و شرکا تبديل نخواھد کرد و
عبارت "فرمايشات رھبر معظم" مثل نقل و
نبات از دھنش بيرون خواھد آمد .ميدانند که
موسوى و کروبى و ديگران از رفسنجانى
عبور نميکنند .ميدانند تصوير ھر سازش
موقتى در باال شناسنامه سياسى جنبش قالبى
"انتخابات و اعتراض به تقلب در انتخابات"
را تماما باطل خواھد کرد .ميدانند روز جمعه
احتماال تير خالص به آخرين ذره اميدھاى
ناموجه ھمان تعداد اندک به اين امام زاده
ھاى مھجور است .ميدانند روز جمعه عبور
از موسوى و شرکا ابعاد گسترده ترى
ميگيرد .لذا توصيه ميکنند ،حدس و گمان
ميزنند ،حرف در دھان رفسنجانى ميگذارند،
فشار مى آورند تا شايد صحنه عوض شود و
نورى در انتھاى تونل قابل مشاھده باشد.
حقيقت اينست که رفسنجانى حرفى براى گفتن
ندارد .ترديدى نيست که او مھره مھمى در
جنگ جناح ھاى حکومت است و اختالفش با
خامنه اى برسر قدرت و ثروت سرجايش
است .رفسنجانى نماينده بدست دادن سازش و
تعادلھاى حکومتى است .رفسنجانى و
موسوى و ابواب جمعى شان در نماز جمعه
بويژه دراين اوضاع حضور پيدا ميکنند تا
اوال ،اعالم کنند که خودشان يک ستون نظام
اند و ھنوز ھستند .دوما ،عليرغم کمى نق نق
و حتى داشتن موضع فردى در مورد دولت
احمدى نژاد بگويند که به قانون و نظام و
حتى خامنه اى متعھد اند .سوما ،رفسنجانى
تالش ميکند پرچم وحدت جناح ھا باشد و
ضمن مقابله با "افراط و تفريط" بر اين تاکيد

کند که ھمه "فرزندان انقالب اسالمى و راه
امام اند" و نبايد تلخ کاميھاى "خانوادگى"
منافع بزرگتر حفظ نظام را زير سوال ببرد.
چھارما ،اينھا اساسا اتمام حجت شان را با
مردمى ميکنند که عليه ھمه شان ھستند.
با اينحال رفسنجانى ھر درجه مانور بدھد و
به نظام و سر آقا قسم بخورد ،مردم تبئين
ديگرى از حرکت او و موسوى دارند .مردم
ميدانند نماز جمعه تريبون و محل تجمع و
شعار دادن لمپن اسالميھاى کرايه اى و
چاقوکشان و شکنجه گران و کسانى است که
نداھا ،سھراب ھا و صدھا نفر را در ھمين
دو سه ھفته به قتل رسانده اند .نماز جمعه
محل اجتماع ھمانھائى است که به ترانه ھا و
جوانان در زندانھاى مختلف تا سرحد مرگ
تجاوز کردند .نماز جمعه محل اعالم
وفادارى به نظام قتل و شکنجه و استثمار و
تبعيض و بيحقوقى است .نماز جمعه محل
اعتراض کسى به نظام اسالمى نيست .اما به
حکم اوضاع ھمين نماز جمعه ميتواند به
بالى جانشان تبديل شود .ميتواند برسرشان
خراب شود .ھيچ بعيد نيست که ھمين نماز
جمعه محل درگيرى باندھاى اسالمى شود.
چه بسا کمى آنطرف تر توسط مردم شعار
مرگ بر خامنه اى و مرگ بر جمھورى
اسالمى باال بگيرد.
حقيقت اينست که ھمه سران و جناح ھاى
حکومت اسالمى به سه کنج رانده شده اند.
رفسنجانى و موسوى نه ميتوانند از ترس
مردم "رشادت" نشان دھند و عليه خامنه اى
و احمدى نژاد از ھمين تريبون جھل و
خرافه چيزى بگويند و نه ميتوانند از نظام
قاتلين که ھيچ کدامشان بدون آن معنى ندارند
دفاع نکنند .رفسنجانى روز جمعه چه پرچم
سفيد در مقابل خامنه اى بلند کند و چه پرچم
وحدت جناح ھا و دفاع از کل نظام را،
تکليف ھمان تعداد ھواداران متوھم شان را
روشن ميکند .روز جمعه مقطع مھمى در
جدال باالئيھا و جدال پائينى ھا با کل نظام
است .باالئيھا با شمارش تلفات ايندورشان از
وحشت مردم به خيمه "نظام و انقالب"
آويزان ميشوند تا سياست حفظ خود را تا
دور بعدى پيش ببرند .اما براى ھواداران
آنھا اينروز مقطع عبور تمام عيار از
رھبران بى جربزه و برجسته شدن حقانيت
سياست سرنگونى ھمه شان است* .

مروه شربينی ،زن  31ساله ای که با ھمسر خود
جھت ادامه تحصيل در شھر درسدن آلمان زندگی
می کرد ،در مقابل چشم فرزند خردسالش ،با
ضربات چاقو به قتل رسيد .طبق گزارش
مطبوعات اروپايی "مروه شربينی" عليه مرد
جوانی به نام آلکس که او را بخاطر محجبه بودن
"تروريست" خوانده شکايت کرده بود .دادگاه
بررسی به اين شکايت روز چھارشنبه ھفته گذشته
برگزار شد .مرد متھم در دادگاه به مروه حمله
کرده و وی را با ضربات چاقو به قتل رساند .وی
ھمچنين به ھمسر مروه که برای دفاع از ھمسرش
دخالت کرده بود حمله و او را نيز مجروح کرد..

بر اساس گزارش روزنامه )تاز( آلمان ،آلکس به
نئونازی "ان پی دی" که به
ارتباط خود با حزب
ِ
افراطی نژادپرستانه
ت
داشتن تمايالت راس ِ
ِ
معروف است ،اعتراف کرده است .ھمچنين
روزنامه )سيت( به نقل از دادستان آلمان اعالم
کرد :تحقيقات خود را در مورد علت اين حادثه
آغاز کرده است تا مشخص شود که آيا اسالم
ستيزی در اين قضيه دخالت داشته يا مخالفت با
"مھاجران".

سازمان آزادی زن قاطعانه اين جنايت راسيستی
را محکوم ميکند .بمنظور مقابله با راسيسم و
جلوگيری از رشد فاشيسم در جامعه بايد قطب
آزاديخواھی ،برابری طلبی و سکوالريسم را
تقويت و تحکيم کنيم و قاطعانه ھر دو قطب
تروريسم دولتی و اسالمی را طرد و افشاء نمائيم.

زنده باد آزادی زن
زنده باد آزادی ،برابری ،سکوالريسم

سازمان آزادی زن
 15ژوئيه 2009

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

شماره ١٠٩

ھشدار! مقابل فاشيسم اسالمى بايستيم!
اخراج اجبارى کارگران از شھر وايگان
بنا به گزارش دريافتى ،بدنبال
اعتصاب کارگران کوره پزخانه
ھاى شھرستان وايگان و
درگيريھاى ايجاد شده ،شھردارى
به سبک فاشيستھا تصميم به
اخراج اجبارى کارگران از محل
زندگى شان گرفته است!
شھرستان وايگان يکى از
شھرھاى استان آذربايجان شرقى
است .اين شھر داراى کوره ھاى
دستى آجرپزى متعدد است و
کارگران زيادى در آنجا مشغول
بکار ھستند .اکثر اين کارگران از
شھرھا و روستاھاى کردستان به
اين کوره پزخانه ھا مى آيند.
بخشى از آنھا کارگر فصلى
نيستند ،بلکه تمام سال در ھمينجا
کار ميکنند ،در شھر وايگان
ساکن شدند و آنجا زندگى ميکنند.
اما امروز بدستور جناب شھردار
بايد شھر را اجبارا ترک کنند!
اعتصاب و درگيريھا
نرخ دستمزد پارسال در اين کوره
ھا براى ھر ھزار آجر ١٣٠٠٠
تومان بود .امسال کارفرماھا اين
نرخ را به  ۶٠٠٠تومان کاھش
دادند .اين مسئله با اعتصاب
کارگران روبرو شد .اين
اعتصاب درگيريھائى را بھمراه
داشت که اين درگيريھا و
تحريکھا را صاحبان کوره ھا
شروع کردند .درگيريھا از آنجا
شروع شد که چند پسر  ١٢و ١٣
ساله در روزھاى اول اعتصاب
به داخل شھر ميروند و صاحب
کوره ھا و چند تن از عواملشان
آنھا را تا سر حد مرگ کتک
ميزنند و مجددا راھى کوره
پزخانه ھا ميکنند .متقابال خانواده
ھاى اين کودکان به اداره پليس
ميروند و از آنھا شکايت ميکنند و
خواست دستگيرى شان را مطرح
ميکنند .اما پليس وايگان حتى
بدون ھيچ توجه فرمال به شکايت
اين پدر و مادرھا آنھا را از اداره
بيرون ميکنند .بدنبال اينکه پليس
رسما جانب کارفرماھا و عواملش

را ميگيرد که کودکان را وحشيانه
کتک زده بودند ،جمعى از کارگران
کوره ھا راسا سراغ کشاورزان و
کسانى که به اين کودکان کتک زده
بودند ميروند و متقابال آنھا را کتک
ميزنند .بدنبال اين درگيرى سه تن
از اين کارگران توسط وزارت
اطالعات دستگير شدند .بيش او دو
ھفته از دستگيرى آنھا ميگذرد و
تاکنون ھيچ خبرى از آنان به
بستگانشان داده نشده است.
اعتصاب حدود  ٢٠روز طول
کشيد .کارگران دراين اعتصاب
موفق شدند نرخ  ۶٠٠٠تومان را به
 ٨٠٠٠تومان و بعدا به ١١٠٠٠
تومان برسانند .با توجه با باال رفتن
ھزينه ھاى خانواده ھاى کارگرى
اين مبلغ بسيار ناچيز است و ھنوز
نسبت به نرخ دستمزد سال گذشته
پائين تر است .چند روز است که
کارگران اعتصاب را شکستند و
سر کارھايشان بازگشتند .بعد از
بيست روز اعتصاب و تحمل ھزينه
آن کارگران زير فشار اقتصادى و
امنيتى اين تصميم را گرفتند.

و فرماندارى شھرستان شبستر،
براى صاحبان کوره ھا وامھاى
کالن در نظر گرفته اند .از سال
بعد ھيچ کارگرى از شھر
ديگرى نميتوان آنجا کار کند و
ظاھرا قرار است که ھمه کوره
ھاى دستى به کوره ھاى ماشينى
تبديل شوند.
کارگران کوره پزخانه ھا!
اعتصاب سال گذشته شما در
ھمين منطقه و کوره ھاى
اطراف با پيروزى مواجه شد.
دليل اين پيروزى ايجاد شوراھا
و اتحاد و يکدلى شما بود .امسال
کارفرماھا نھايتا دستمزدتان را
پائين کشيدند و دولت دست به
پاکسازى و تحريک قومى زده
است .جمھورى اسالمى و
شھردارش غلط ميکند کسى را
از خانه و کاشانه اش بيرون کند.
اين سياست که ھيچ کارگرى از
ھيچ شھر ديگر حق کار کردن
در وايگان و کوره ھاى اطرافش
را ندارد يک سياست فاشيستى
است و بايد فورا در نطفه خفه
شود!

سياست اخراج اجبارى از شھر
اما با پايان اعتصاب نھادھاى دولتى
تعرض شان را به کارگران ادامه
دادند .تصميم گرفتند عده اى از
کارگران را از شھر وايگان و خانه
و کاشانه شان بيرون کنند .بدستور
شھردار تمام افرادى که از
شھرھاى ديگر براى کار در تمام
سال به آنجا مھاجرت کرده بودند،
که در فصلھاى بھار و تابستان در
کوره ھا و در پائيز و زمستان در
جوجه کشى ھا و بار زدن آجرھا
کار ميکنند و در شھر وايگان خانه
خريدند و ساکن آنجا ھستند ،مجبور
به فروش خانه ھاى خود به زير
قيمت شدند و به اجبار بايد شھر را
تا پايان فصل کار در کوره آجرپزى
ترک کنند!؟ اين بخشنامه شامل
کارگران زيادى ميشود که توسط
شھردارى به آوارگى و دربدرى و
بيکارى محکوم شدند .از طرف
ديگر فرماندارى شھرستان وايگان

شوراھايتان را برپا کنيد! در
دفاع از کار و دستمزد مناسب و
امنيت و کوتاه کردن دست
اوباش از سر خانواده ھا و
کودکانتان بميدان بيائيد! خواھان

استعفاى شھردار و لغو اين
بخشنامه ارتجاعى و فاشيستى
شويد! از ديگر کارگران و مردم
شھر وايگان و منطقه کمک
بطلبيد! در مقابل سياست
ارتجاعى تفرقه ميان مردم محروم
و زحمتکش توسط کارفرماھا و
دولت ،سياست ھمبستگى طبقاتى
و ھمسرنوشتى و اتحاد کارگرى
را تقويت کنيد! کوره ھا اگر
ماشينى ميشوند بايد کار کارگر
ساده تر و حقوقش بيشتر و
ساعات کارش کمتر شود.
کارگران مخالف تکنولوژى
نيستند ،اين تنھا در سرمايه دارى
است که تکنولوژى به بيکارى و
فقر کارگر ترجمه ميشود! مستقل
از اينکه کوره ھاى جديد به چه
تعداد کارگر نياز دارند و چه
تعداد بيکار ميشوند ،دولت و
شھردار حق ندارد مردم را از
شھر بيرون کند! سياست فاشيستى
مھاجرت اجبارى بايد فورا و
بدون ھيچ قيد و شرطى لغو شود!
کارگران و مردم آزاديخواه اگر
متحدانه در مقابل اين سياست
بايستند آنھا راھى جز لغو آن
ندارند! طبقه کارگر و کليه مردم
آزاديخواه در سراسر ايران بايد
عليه اين تحرک فاشيستى عکس
العمل نشان دھد .اين سياست دارد
کوره ھاى جنگ داخلى و قومى و
کشتن ھمسايه توسط ھمسايه را
داغ ميکند! اينھا استاد اين کارند و
سابقه خونين در ھمين منطقه
دارند .کارگران سرسخت ترين
مخالف چنين سياستھاى ارتجاعى
و ضد جامعه و فاشيستى ھستند!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٣تير  ١۴ - ١٣٨٨جوالى ٢٠٠٩

مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر و توده
اى کارگران است .کارگران در مبارزات
جارى به سنت عمل مستقيم مجمع عمومى
متکى شويد!
جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد!

يک دنياى بھتر

صفحه ١١

ايران خودرو
طرح اخراج کارگران روز مزد مھر کام پارس!
بنا به خبر دريافتى ،ھفته پيش
مجمع عمومی سھامداران شرکت
مھر کام پارس ايران خودرو
متشکل از نمايندگان کارگران و
عوامل حرفه ای و دزد کارفرما
تشکيل شد .در اين جلسه
نمايندگان کارگران نسبت به
فروش اجباری ورق پاره ھای
سھام و اخاذی از کارگران به
روش سفته بازی توسط مديران
ايران خودرو که از سال 83
تاکنون عليه کارگران در حال
اجراست اعتراض نمودند.
نمايندگان کارگران کاھش و تنزل
سود ساليانه سھام از بھای سود
ھر سھم  30تومان به نصف يعنی
 15تومان را از آغاز سال جديد و
ھمچنين افزايش خودسرانه بھای
سھام تحويلی به کارگران را از
جانب مديران ايران خودرو که
چيزی جز کاله برداری و دزدی
آشکارا نيست را محکوم کردند.
در مقابل عوامل کارفرما با توسل
به حربه تھديد و عقب راندن
کارگران معترض خبر طرح
اخراج  160نفر از کارگران روز
مزد را عنوان کردند .البته خبر
طرح اخراج کارگران روزمزد
از کانالھای ديگری نيز به
کارگران رسيده است .اين تصميم
توسط ھيئت مديره و در راس آن
مدير مھر کام پارس و چھره
منفور ضد کارگری جليل زرکش
گرفته شده است.
در شرکت مھرکام پارس بيش از
 600نفر کارگر روزمزد با پايه
دستمزد روزانه حدود  11تا
12ھزار تومانی در ازای کار
روزانه بعالوه اضافه کاری
سنگين و فرساينده در بخشھای
مختلف مشغول به کارند.
کارگران روز مزد و خانواده ھای
محرومشان ھميشه ضعيف ترين
حلقه ھايی ھستند که مورد تعرض
و غارت عوامل کارفرما و
سرمايه داران قرار ميگيرند .يکی
دو ماه قبل از نمايشات مضحک
انتخابات حکومت اسالمی به
دستور مديران ارشد ايران

خودرو صدھا نفر از کارگران
پيمانکاری را از حالت پيمانکار
خارج نموده و خود مھر کام پارس
با اين کارگران طرف قرار داد شده
است .جالب است کارگرانی که از
حالت پيمانکاری خارج شده تاکنون
حتی موفق به دريافت مبالغ
دستمزدھا و اضافه کاری خرداد ماه
خود نشده اند .اين ھمان طرحيست
که حکومت اسالمی و سرمايه
داران برای فريب و تحميق
کارگران آن را در سايپا نيز اجرا
نموده اند .الزم به ياد آوريست در
شرکت محورسازان ايران خودرو
که بيش از  2000کارگر قراردادی
مشغول به کارند.

شماره ١٠٩

 برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی درمجامع بين المللی،
 برای منجمد کردن حسابھای بانکیسران رژيم اسالمی،
 برای محاکمه سران رژيم اسالمیبه جرم جنايت عليه مردم ايران
دادخواست زير را امضا کنيد!
http://www.petitiononline.com/
mk072009/petition.html

اوضاع بمراتب بدتر از اينھاست!
به دنبال بحران مالی و ورشکستگی
ايران خودرو ،اخراج اين کارگران
زحمتکش زنگ خطريست که از
ھم اکنون به صدا در آمده و می
تواند در آينده تھديدی جدی برای
بيکارسازی کارگران روزمزد و
قراردادی بطور گسترده تر باشد.
اين خط رسمی حکومت اوباش
اسالمی و سرمايه داران انگل برای
انھدام و تالشی خانواده ھای
کارگری و تحميل فقر و فالکت و
بيحقوقی بيشتر به زندگی کارگران
است .اين اشتھای سرمايه دارانيست
که سيری ناپذير است.
شرکت مھر کام پارس با بيش از
 4500نفر کارگر قراردادی سفيد
امضا و بيش از  600نفر کارگر
روزمزد با حداقل ترين پايه
دستمزدھای کارگری در  3شيفت
سنگين و فشرده شبانه روزی کاری
در زمينه توليد انواع سپر و
داشبورد و قطعات جانبی خودرو
فعال است .شرکت مھر کام پارس
واقع در جاده مخصوص کرج می
باشد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢١تير  ١٢ - ١٣٨٨جوالى ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و وسيعا
تکثير و توزيع کنيد!

يک دنياى بھتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى
جامعه است!

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

گزارشى از کارخانه سما پرگل
و شرکت خدمات کشاورزى
کارخانه سما پرگل از اول
فرودين امسال تاکنون فقط حقوق
 11روز را به کارگران پرداخت
کرده است .کارگران اين کارخانه
که تا اوايل امسال  60نفر بوده
است 20 ،نفر زن و  40نفر مرد،
در اواسط فرودين  20نفر از
کارگران که زن بودند را اخراج
کرده است.
 3ھفته پيش کارفرمای اين
کارخانه به اسم حسين سمائی به
کارگران اعالم کرده است که
بودجه نداريم .کارخانه سودآور
نيست و کارخانه تعطيل است.
کارگران که ھمه قراردادھای
سفيد امضا دارند و متن قرارداد
را اصال نديده اند ،اخيرا متوجه
می شوند که ھمه اين قراردادھا
يک ماھه بوده است و دستشان
بجائی بند نيست .اما حسين سمائی
اين  40نفر کارگر را فقط را در
اين کارخانه نگه داشته است که
بتواند از اين طريق اعالم کند
کارخانه دارد ورشکست می شود
و بايد وام بگيرد .اين برای
سومين بار است که ايشان به
بھانه کارگران وام می گيرد و
تاکنون ھم به کارگران بجز 11
روز حقوق چيزى داده نشده
است .کارفرما اين کارخانه با بی
شرمی فيش حقوقی را به دست
کارگران می دھد اما حقوق را به
حساب آنھا واريز نمی کند .البته
کارگران می گويند با وامھائی که
تاکنون دريافت کرده است در دبی
سرمايه گذاری در ساختمان
سازی کرده است و کارخانه سما
فقط يک بھانه است.
الزم به ذکر است که کارگران
بارھا به اداره کار و استانداری و
نھادھاى ديگر مراجعه کردند اما
ھيچ کسی به کارگران پاسخی
نداده است .کارگران کارخانه سما
ماھی  221ھزار تومان حقوق
دارند و شرط اين ميزان حقوق
پرداخت بيمه توسط خود کارگران
است .ابتدا گفته بودند که ھزينه
بيمه  15ھزارتومان است اما بعد

در ھمين فيشھای حقوقی پرداخت نشده 50
ھزارتومان کم شده است! در اين گزارش
دريافتى ھمچنين گفته شده که بيمه کارگران ھم
رد نشده است و در صورت بيکاری بيمه
بيکاری ھم به کارگران تعلق نمی گيرد.
کارگران کماکان در تکاپو ھستند تا با تداوم
اعتراضات خود حقوق شان را از گلوی اين
زالوھا و دزدھاى سرمايه دار بيرون بکشند .آنھا
از ما خواسته اند که صدايشان را به تمامی ھم
طبقه ھايشان برسانيم .ميگويند سرنوشت
ميليونھا کارگر در ايران چيزی بيشتر از
وضعيت آنھا نيست و خواستار حمايت از
مبارزات طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران
شدند.
شرکت خدمات کشاورزی
اين شرکت اخيرا  15نفر از کارگران خود را با
سابقه بين  12تا  15سال اخراج کرده است .کار
اصلى اين شرکت نگھداری از بذر کود و مواد
شيميائی برای کشاورزی است که از جنوب
ايران به سنندج صادر می شود .اين کارگران در
بخش تخليه بار ،نگھداری بار در انبارھا و
انتقال اين کاالھا به شھرستانھای استان کردستان
کار ميکنند .در حالی که يکی از سخت ترين
کارھای اين شرکت يعنى خدمات کشاورزی بر
دوش اين کارگران بوده است ،ھنگام اخراج
متوجه می شوند که ھيچ کدام بيمه نبوده اند و ھم
اکنون نيز از ھمان بيمه ناچيز بيکاری ھم
برخودار نيستند .کارگران به اداره کار سنندج
شکايت کرده اند اما با جوابھای سرباال و بدتر
از جواب کارفرما روبرو شده اند .اداره بيمه ھم
اعالم کرده است از آنجا که بيمه شما رد نشده
است به شما ھيچ بيمه ای تعلق نمی گيرد.
دزدى از جيب و حقوق کارگران و سازماندھى
کالھبردارى و به فقر و گرسنگى کارگران و
خانواده ھاى محرومشان شغل و شناسنامه
کارفرماھاى ايرانى اسالمى است .کارگران
راھى ندارند جز اينکه با قدرت در مقابل اين
اوباش بايستند و حقوق ھايشان را نقد کنند.
ادارات دولتى چيزى جز دفتر و دستک ادارى
کارفرماھا نيستند و وارد شدن به دور
سرگردانى و سردوانى چيزى عايد کارگران
نميکند .بايد در مرکز شھر ھمراه با ديگر
کارگران تجمع کرد .بايد به کارخانه رفت و
ھمانجا متحصن شد و کارخانه را در اختيار
گرفت* .

شماره ١٠٩

ارگانھاى اعمال اراده توده
اى را ھمه جا برپا کنيد!

زنده باد شوراھا
مصوب دفتر سياسى حزب
 -١بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و
تاريخسازی قرار گرفته است .مردم آزاديخواه حکم به
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و ھم اکنون دست بکار
بزير کشيدن آن ھستند .پيشروی مبارزات توده ھای
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی
سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در
گرو ساختن ارگانھای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای
مردم ،شوراھا ،در سراسر جامعه است.
 -٢يک ھدف شوراھا گرفتن بخش ھر چه وسيعتری از
قدرت توسط توده کارگران و مردم است .اين ارگانھا ابزار
متحد شدن ،سازماندھى مبارزه انقالبى و آزاديخواھانه،
اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت
سرمايه و جمھورى اسالمی است .شوراھا ھمچنين از
ارگانھاى قيام عليه جمھورى اسالمى اند .بايد ھمه جا ،در
محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراھا را
سازمان داد.
 -٣شورا کاراترين ،مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و
اعمال اراده توده ای است .شورا ضامن اعمال اراده
مستقيم و مستمر توده ھای مردم است وبايد جايگزين
قدرت ارتجاع اسالمی شود.
 -۴طبقه کارگر بايد بسرعت شوراھاى خود را ايجاد کند.
شوراھا امر اتحاد صفوف کارگران ،تامين استقالل طبقاتى
و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسھيل ميکند .شوراھا
امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رھبر شايسته جنبش
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم را فراھم مياورد.
کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراھا در محيط
زيست و کار باشند.
 -۵شوراھاى محالت در شرايط امروز از اھميت ويژه اى
برخوردار است .تجربه عملى ھمين دوره نشان ميدھد که
محالت و تجمعات مبارزاتى در آن ،پايه سازماندھى
حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاھرات شبانه است.
بايد کنترل محالت را از دست جمھورى اسالمى و نيروى
سرکوبگر آن خارج کرد.
 -۶حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،کارگران و مردم
زحمتکش را به برپائى شوراھا فراميخواند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٣ژوئن ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ١٣

گزارشى از تظاھرات باشکوه
 ١٨تير در استکھلم

شماره ١٠٩

يافت و با قرائت قطعنامه ستاد و
پخش سرود و سر دادن شعار
عليه جمھورى اسالمى بپايان
رسيد.

 ما رژيم اسالمی را بخاطر زنستيزی ،اعمال حجاب اسالمی ،و
تحميل آپارتايد جنسی محکوم
ميکنيم.

المى آغاز و بدنبال آن نمايندگان
جريانات و نھادھاى سياسى
سخنرانى کردند .سخنرانان اين
تظاھرات شامل؛

امروز  ١٨تير برابر با  ٩جوالى
 ، ٢٠٠٩بدعوت "ستاد حمايت از
مبارزات مردم در ايران"
دھمين
بمناسبت
تظاھراتى
سالگرد  ١٨تير و در حمايت از
مبارزات پر شکوه مردم ايران
عليه جمھورى اسالمى برگزار
شد .ستاد حمايت از مبارزات
مردم ايران دربرگيرنده احزاب
چپ و سوسياليست و کمونيست،
سازمانھاى زنان و فعالين سياسى
چپ است .احزاب ديگر چپ که
عضو اين ستاد نيستند در
ھماھنگى با ستاد جزو برگزار
کنندگان و شرکت کنندگان اين
تظاھرات بودند.

 Göran kärrmanيوران شرمن
از جوانان سوسياليست سوئد،
جمشيد اطيابی جمعی از فعالين
کمونيست شورائی ،پر اوکه
وسترلوند از حزب عدالت
سوسياليستی سوئد ،فرھاد شعبانى
از حزب کمونيست ايران ،اديت
رينگمر از اتحاديه دانشجوئی حزب
چپ سوئد ،سياوش دانشور از
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،
متس عينارسون از حزب چپ
سوئد ،سيامک بھاری از حزب
کمونيست کارگری ايران ،نادين از
شبکه زنان استکھلم ،رحمان حسين
زاده از حزب حکمتيست ،و ماريا
رشيدی از انجمن حق زن بودند .در
طول تظاھرات برنامه ھاى ھنرى
نيز اجرا شد .ياور استوار شعر
سرود ،گروه آمريکائی التين ماری
و پ په ھنرنمائی کرد ،و رويا
صادقی و مھناز قزانلو تئاترى اجرا
کردند.

تظاھرات با خوش آمدگوئى ليال
قرائى و پيا اطيابى بزبانھاى
فارسى و سوئدى و سر دادن
شعار عليه جمھورى اس

شرکت کنندگان در تظاھرات
امروز استکھلم ،به جسارت و
آزادمنشى مردم ايران و عزم
راسخ شان براى بزير کشيدن
جمھورى اسالمى درود ميفرستند
و قلبھايشان و مشتھاى گره کرده
شان با مردم آزاديخواه ايران و
اعتراض برحق و عادالنه شان
عليه نظام جنايتکار جمھورى
اسالمى است.

***

در تظاھرات  ١٨تير استکھلم

در طول تظاھرات اخبار رسيده از
ايران و تظاھراتھاى مردم
آزاديخواه در تھران و تبريز و
مھاباد و مشھد به اطالع شرکت
کنندگان ميرسيد و فريادھاى مرگ
بر جمھورى اسالمى شديدتر ميشد.
تظاھرات استکھلم ساعت  ۵عصر
شروع شد و بمدت دو ساعت و نيم
با شعار عليه جمھورى اسالمى و
نظام گنديده سرمايه دارى ،دفاع از
حقوق و مبارزه آزاديخواھانه مردم
ايران ،برنامه ھاى ھنرى ادامه

 ما رژيم اسالمی را بخاطراعمال سه دھه حاکميت سياه
مذھبی بر جامعه محکوم ميکنيم .
 ما رژيم اسالمی را بخاطرتحميل فقر و فالکت و بی خانمانی
بر مردم محکوم ميکنيم .
 ما رژيم اسالمی را بخاطر نقضحقوق مدنی و آزاديھای سياسی و
اجتماعی محکوم ميکنيم.
 ما رژيم اسالمی را بخاطر نقضحقوق پايه ای و شناخته شده
کارگری ،حقوق زنان و حقوق
جوانان محکوم ميکنيم.

قطعنامه ستاد حمايت از
مبارزات مردم ايران

عليرغم ھواى بارانى شديد قريب
 ١٠٠٠نفر در اين تظاھرات
شرکت داشتند .در باالى ميدان
ھمواره جمعيت زيادى از عابرين
با تظاھرات ھمراه بودند و به
سخنرانان و شعارھا و موج
پرچمھاى سرخ در ميدان مرکزى
شھر استکھلم توجه ميکردند.

آزاديخواھانه و برابری طلبانه
مردم بپاخواسته ايران را محکوم
ميکنيم .

 ما خواھان آزادی فوری و بدونقيد شرط کليه دستگير شدگان و
آزادی تمامی زندانيان سياسی
ھستيم - .ما خواھان لغو مقوله
"جرم سياسى" ،لغو مجازات
اعدام ،ممنوعيت شکنجه و يا ھر
نوع مجازات متضمن تعرض به
جسم و روان افراد ھستيم.
 ما خواھان جدايی دين از دولتو آموزش و پرورش ،لغو کليه
قوانين و مقرراتی که منشاء مذھبی
دارند ،آزادی مذھب و بی مذھبی
و يک نظام سکوالر ھستيم.

 ما شرکت کنندگان درتظاھرات  ١٨تير از مبارزات
مردم ايران برای "آزادی،
برابری و رفاه" و سرنگونی
رژيم اسالمی حمايت ميکنيم.
 -ما سرکوب وحشيانه مبارزات

 ما خواھان آزادی بيان ،آزادیبی قيد و شرط عقيده ،بيان،
مطبوعات ،اجتماعات ،تشکل،
تحزب و اعتصاب برای ھمگان
ھستيم.
 ما خواھان آزادى پوشش ،لغوحجاب اجباری
صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴
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گزارشى از تظاھرات باشکوه
 ١٨تير در استکھلم ...
و آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش ھستيم .

 ما خواھان محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت عليه مردمدر سه دھه گذشته در دادگاھھاى منتخب و عادالنه مردم ھستيم.

 ما خواھان برابری و آزادی کامل و بی قيد و شرط زن و مرددر حقوق مدنی و فردی ،لغو حجاب اجباری ،لغو جدا سازيھا و
در ھم شکستن آپارتايد جنسی ھستيم.

 ما خواھان برابری حقوقی ھمه شھروندان ،صرفنظر ازجنسيت ،مذھب ،مليت ،نژاد و تابعيت ھستيم .
 ما خواھان منجمد کردن تمامی حسابھای بانکی سران رژيماسالمی در بانکھای بين المللی ھستيم .
 ما خواھان رد اعتبار نامه رژيم اسالمی و اخراج نمايندگانشدر تمامی مراجع بين المللی ھستيم .
 ما خواھان تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان تشکلھای سراسری کارگری ھستيم .در شرايط کنونی حداقل دستمزد
بايد يک ميليون تومان باشد.
 ما خواھان پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای ھمه افراد بيکارو آماده به کار ،پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد
رسمی ھستيم.
 ما خواھان طب و درمان رايگان و قابل دسترس ،آموزشرايگان در تمامی سطوح ،تامين مسکن مناسب برای ھمگان
ھستيم .

 ١٨تير در تورنتو ،صحنه ای از شكوه و عظمت
اعتراض در بزير كشيدن جمھوری اسالمی
در روز پنج شنبه  ٩ژوئيه ميدان مل لسمن در تورنتو صحنه باشكوه تظاھرات و
گردھمايی ھزاران انسان گريخته از رژيم اسالمی بود .صف كمونيسم و چپ با
پرچمھايی سرخ "آزادی و برابری" صف جلودار و ميلتانت اين اجتماع بود.
در تورنتو اعتراض و تظاھرات توده ای با اجتماع ھزاران نفره در حمايت از
 ١٨تير سنت قوی شكل گرفته است .و امسال شور و شوق حمايت از خيزش
عظيم مردم در ايران برای به زير كشيدن رژيم اسالمی به اين سنت چندين ساله
جلوه پرصالبت و قدرتمندی بخشيده بود .ميدان مل لسمن و خيابان يانگ از خيل
انسانھای كه آمده بودند تا ھمبستگی خود با مبارزات مردم در ايران و نفرت خود
از رژيم اسالمی را نشان دھند ،موج ميزد.
فعالين حزب اتحاد كمونيسم كارگری با حضور فعال خود در صف كمونيستھا ،با
سخنرانی ،خواندن قطعنامه حزب در رابطه با  ١٨تير و شعارخوانی نمونه ای
از دخالتگری كمونيستی را به نمايش گذاشتند .ھما ارجمند ،محمود احمدی و
فخری جواھری از كادرھای اين حزب ھمچون حركتھای اعتراضی گذشته در
اين شھر با سخنرانيھا و شعار خوانی خود در تقويت اين اجتماع نقش موثری
داشته اند.
ھما ارجمند و محمود احمدی ھمچنين در اجتماع بزرگ ديگری كه در ھمان
ميدان مل لسمن ھمزمان برگذار شده بود با سخنرانی پرشور خود مردم را به
ادامه اجتماعت قدرت مند در حمايت از مردم در ايران و در جھت بسته شدن
سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی ،بخصوص در كانادا فراخواندند .سخنرانيھای
اين رفقا با تشويقھا و تكرار شعارھای آنان توسط جميت از استقبال گرم و وسيعی
برخوردار شد.
حزب اتحاد كمونيسمم كارگری جھت قدرتمند كردن صف اعتراضات توده ای و
تنگ كردن محاصری رژيم اسالمی و بزير كشيدن آن ھمه تالش خود را بكار
خواھد برد و تا ھمين جا نمونه ای از دخالت گری و سازماندھی كمونيستی در
اين عرصه مھم بوده است.
زنده باد كمونيسم

 ما اعالم ميکنيم که تحقق خواستھای بحق و عادالنه مردممنوط به سرنگونی کامل رژيم اسالمی است.
مرگ بر جمھوری اسالمی!

مرگ بر جمھوری اسالمی
حزب اتحاد كمونيسم كارگری_ تشكيالت كانادا
 ١٠ژوئيه ٢٠٠٩

مرگ بر سرمايه دارى!
ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران – استکھلم
 ١٨تير  ٩ – ١٣٨٨جوالى ٢٠٠٩

سران رژيم اسالمى بايد بجرم سه دھه جنايت عليه
مردم در دادگاھھاى مردمى محاکمه شوند!

صفحه ١۵

يک دنياى بھتر

شماره ١٠٩

فريادھای "مرگ بر جمھوری اسالمی"" ،زنده باد آزادی و برابری و رفاه "
در تظاھراتھای لس آنجلس
در روزھای  ١٨و  ٢١تير
تظاھرات گسترده ای در لس
آنجلس در مقابل ساختمان فدرال
بنا به دعوت رسانه ھای اين شھر
برگزار شد که در آن ھزاران تن
از ايرانيان شرکت داشتند .
حزب اتحاد کمونيسم و سازمان
آزادی زن در اين تظاھرات
شرکت فعال و موثر داشت.
فعالين و دوستداران حزب و
سازمان آزادی زن با پرچمھای
حزبی و پرچمھای محاکمه سران
رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه
مردم ايران در اين تظاھرات
شرکت کردند که مورد استقبال
شرکت کنندگان قرار گرفتند .در
اين تظاھرات صدھا اطالعيه
انگليسی حزب در مورد تحوالت
سياسی اخير در ايران و ھمچنين
قطعنامه پيشنھادی حزب در ميان
شرکت کنندگان توزيع شد .يک
ويژگی اين تظاھرات حمايت
وسيع مردم از شعارھا و
فراخوانھای حزب بود .مردم با
شور و عالقه فراوان اين شعارھا
را تکرار ميکردند و فريادھای
مرگ بر جمھوری اسالمی،
مرگ بر اين حکومت ضد زن،
مرگ بر اين حکومت فقر و
فالکت ،مرگ بر اين حکومت
مذھبی ،مرگ بر اين حکومت
ضد کارگر و استثمارگر و شعار
کليدی زنده باد آزادی ،برابری ،و
رفاه از جانب جمعيت بکرات
تکرار ميشد .در ھر دو تظاھرات
قطعنامه ھای پيشنھادی حزب
قرائت و به تصويب جمعيت
شرکت کنندگان رسيد .
علی جوادی ،دبير کميته مرکزی
حزب ،در تظاھرات يکشنبه ٢١
تير سخنرانی پرشوری کرد .علی
جوادی با اين جمالت آغاز کرد
که مردم روزی را تصور کنيد که
اعالم شود رژيم اسالمی سقوط
کرده است .روزی را تصور کنيد
که اعالم شده است آزادی،
برابری و رفاه سھم ھمگان است،

قانون اساسی کشور است .ديگر از
زندانی سياسی ،اعدام ،سنگسار،
فقر و فالکت و نابرابری و تبعيض
خبری نيست .ھمگان آزادند .ھمگان
برابرند ،ھمگان مرفه اند .سخنرانی
علی جوادی مورد استقبال گسترده
شرکت کنندگان قرار گرفت .در
ادامه قطعنامه پيشنھادی حزب
قرائت و مورد تصويب جمعيت
قرار گرفت .علی جوادی با
شعارھای مرگ بر جمھوری
اسالمی ،زنده باد آزادی و برابری
و رفاه سخنرانی خود را به پايان
رساند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
تشکيالت آمريکا
 ١١ژوئيه  ٢١ – ٢٠٠٩تير ١٣٨٨

قطعنامه شرکت کنندگان در
تظاھرات  ١٨و  ٢١تير
لس آنجلس
ما شرکت کنندگان در تظاھرات ٢١
تير از مبارزات مردم ايران برای
"آزادی ،برابری و رفاه" و
سرنگونی رژيم اسالمی حمايت
ميکنيم.
ما سرکوب وحشيانه مبارزات
آزاديخواھانه و برابری طلبانه مردم
بپاخواسته ايران را محکوم ميکنيم .
ما رژيم اسالمی را بخاطر زن
ستيزی ،اعمال حجاب اسالمی ،و
تحميل آپارتايد جنسی محکوم
ميکنيم.
ما رژيم اسالمی را بخاطر اعمال
سه دھه حاکميت سياه مذھبی بر
جامعه محکوم ميکنيم .
ما رژيم اسالمی را بخاطر تحميل
فقر و فالکت و بی خانمانی بر مردم
محکوم ميکنيم .

ما رژيم اسالمی را بخاطر نقض
حقوق مدنی و آزاديھای سياسی
و اجتماعی محکوم ميکنيم.
ما رژيم اسالمی را بخاطر نقض
حقوق پايه ای و شناخته شده
کارگری ،حقوق زنان و حقوق
جوانان محکوم ميکنيم.
ما خواھان آزادی فوری و بدون
قيد شرط کليه دستگير شدگان و
آزادی تمامی زندانيان سياسی
ھستيم .ما خواھان لغو مجازات
اعدام ،ممنوعيت شکنجه و يا ھر
نوع مجازات متضمن تعرض به
جسم و روان افراد ھستيم.
ما خواھان جدايی دين از دولت
و آموزش و پرورش ،لغو کليه
قوانين و مقرراتی که منشاء
مذھبی دارند ،آزادی مذھب و بی
مذھبی و يک نظام سکوالر
ھستيم.
ما خواھان آزادی بيان ،آزادی
بی قيد و شرط عقيده ،بيان،
مطبوعات ،اجتماعات ،تشکل،
تحزب و اعتصاب برای ھمگان
ھستيم.
ما خواھان محاکمه تمامی سران
رژيم اسالمی به جرم جنايت
عليه مردم در سه دھه گذشته در
دادگاھھاى منتخب و عادالنه
مردم ھستيم.
ما خواھان برابری و آزادی
کامل و بی قيد و شرط زن و
مرد در حقوق مدنی و فردی،
لغو جدا سازيھا و در ھم شکستن
آپارتايد جنسی ھستيم .خواھان
آزادى پوشش ،لغو حجاب
اجباری و آزادى بى قيد و شرط
انتخاب نوع پوشش ھستيم .
ما خواھان برابری حقوقی ھمه
از
صرفنظر
شھروندان،

جنسيت ،مذھب ،مليت ،نژاد و
تابعيت ھستيم .
ما خواھان منجمد کردن تمامی
حسابھای بانکی سران رژيم
اسالمی در بانکھای بين المللی
ھستيم .
ما خواھان رد اعتبار نامه رژيم
اسالمی و اخراج نمايندگانش در
تمامی مراجع بين المللی ھستيم .
ما خواھان تعيين حداقل دستمزد
مکفى توسط نمايندگان تشکل ھای
سراسری کارگری ھستيم .در
شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد
يک ميليون تومان باشد.
ما خواھان پرداخت بيمه بيکاری
مکفی برای ھمه افراد بيکار و
آماده به کار ،پرداخت بيمه
بازنشستگی معادل حداقل دستمزد
رسمی ھستيم.
ما خواھان طب و درمان رايگان
و قابل دسترس ،آموزش رايگان
در تمامی سطوح ،تامين مسکن
مناسب برای ھمگان ھستيم .
ما اعالم ميکنيم که تحقق
خواستھای بحق و عادالنه مردم
منوط به سرنگونی کامل رژيم
اسالمی است.
مرگ بر جمھوری اسالمی!
زنده باد آزادی ،برابری ،و رفاه!

اين قطعنامه در تظاھرات  ١٨و
 ٢١تير لس آنجلس به تصويب
شرکت کنندگان رسيده است .
***

يک دنياى بھتر
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شماره ١٠٩
در نحوه لباس پوشيدن و سبک
زندگی است .آزادی بمعنای آزادی
بی قيد و شرط بيان ،تشکل و
تجمع ،آزادی در انتقاد و
اعتراض ،آزادی در مذھب و بی
مذھبی و آزادی پوشش است.

آزادی ،برابری ،رفاه
چکيده خواست مردم
آذر ماجدی
سه جنبش اجتماعی برای حاکميت
افق خود بر جامعه ميکوشند :ملی
– اسالمی ،ناسيوناليسم پرو غرب
و کمونيسم کارگری .دو جنبش
اول رو به عقب دارند و در
تالشند که افق تنگ و نابرابر خود
را بر مبارزات مردم حاکم کنند.
ھر روز يک نقطه توقف جديد در
مقابل تعميق و راديکاليزه شدن
مبارزات مردم قرار ميدھند.
جنبش ملی – اسالمی مدام در تقال
است تا مردمی را که در کمين
جمھوری اسالمی نشسته اند در
نيمه راه متوقف کند .ميکوشد
رژيم اسالمی با موسوی و بدون
احمدی نژاد را به مردم حقنه کند.
تمام ھم و غم اش اينست که مانع
اعالم شعار "مرگ بر جمھوری
اسالمی" شود .اصالح طلبی
دولتی تمام افق اينھا است .نقدشان
به خامنه ای اينست که تداوم
سياست کشتار و سرکوب
وحشيانه مردم ،نظام را به خطر
مياندازد و مردم را به سوی
سرنگونی سوق ميدھد .عاملين
سرکوب و کشتار مردم در دو
دھه اول حيات رژيم و سازمان
دھندگان دستگاه شکنجه و
سرکوب آن بعنوان رھبران و
سخنگويان ريز و درشت اين
جنبش عرض اندام کرده اند.
خاتمی،
کروبی،
موسوی،
حجاريان ،منتظری ،گنجی،
مخملباف و قس عليھذا اين صف
را تشکيل ميدھند.
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب در
پی احيای رژيم سابق با شاه يا
بدون شاه است .ميخواھد انتقام
خود را از مردمی که نظام آنھا را
به زير کشيد ،بگيرد .ميخواھد
يک نظام سرکوب و استثمار
ديگر ،حال مدرن تر و غربی تر
در ايران مستقر سازد" .مرگ بر
جمھوری اسالمی" نزد اينھا يعنی
زنده باد رژيم سابق .اينھا زخم
خورده اند .مردم نظام شان را به
زير کشيدند .اينھا در خيزش
قھرمانانه مردم فرصتی برای
احيای قدرت ديده اند .فرصت

طلبانه ميکوشند مبارزات مردم را
به سوی قدرت يابی خود منحرف
سازند .اين جنبش با ملی – اسالمی
ھا در بنيان و اساس مشترکند .اينھا
ھر دو دشمن آزادی و برابری و
رفاه مردم اند.
کمونيسم کارگری رو به جلو دارد.
آزادی و برابری واقعی مردم افق
اين جنبش را ميسازد .کمونيسم
کارگری دشمن نابرابری ،فقر و
فالکت ،اختناق و سرکوب ،جھل و
خرافه مذھبی و ملی و دستگاه

سرکوب طبقاتی است .کمونيسم
کارگری خواھان برقراری نظامی
است که مبنای نابرابری و استثمار
را نابود ميکند .کمونيسم کارگری
خواھان يک انقالب کارگری است.
زيرا فقط يک انقالب کارگری
پيروزمند قادر است آزادی و
برابری واقعی سياسی ،اقتصادی و
اجتماعی را برای ھمه مردم تامين
کند.

ميجويند .در واقعيت امر افق
کمونيسم کارگری بر افق
اکثريت مردم منطبق است .بايد
کوشيد که اين افق با وضوح و
صراحت بيان شود.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
خواست آزادی ،برابری ،رفاه
که مطالبه اکثريت مردم است
را بعنوان يک خواست فوری و
يک حلقه در مبارزه عليه رژيم
اسالمی و سازماندھی انقالب
کارگری طرح کرده است.

آزادی بمعنای نه به اختناق و
سرکوب ،نه به زندان سياسی و
شکنجه ،نه به دستگاه پليسی
سرکوب ،نه به دخالت در
زندگی خصوصی شھروندان،
نه به حجاب اسالمی ،نه به
محدوديت ھای قانونی و دولتی

برابری بمعنای نه به تبعيض
جنسی ،نژادی و قومی ،نه به
نابرابری انسانھا در بھره مند شدن
از مواھب زندگی است .بمعنای
برابری تمام انسان ھا صرفنظر از
جنسيت ،نژاد و مليت است.
رفاه بمعنای نه به فقر و فالکت ،نه
به مشقت ھر روزه برای تامين
معاش است .رفاه بمعنای
برخورداری از يک زندگی انسانی
و مواھب آن ،برخورداری از
مسکن ،آموزش و پرورش و
بھداشت مناسب و رايگان است.
آزادی ،برابری ،رفاه نه تنھا
خواست و تمايل واقعی مردم را
بيان ميکند ،بلکه ھمچنين دارای
يک قابليت باال در متحد کردن
مردم در مبارزه برای سرنگونی
رژيم اسالمی است .طرح و بيان
گسترده اين شعار نقطه توقف ھايی
که دو جنبش ديگر در مقابل مردم
ميگذارند را خنثی ميکند .طرح و
اشاعه اين شعار موجب راديکاليزه
شدن مبارزات مردم ميشود و سدی
محکم در مقابل حاکميت دو ديدگاه
ارتجاعی ملی – اسالمی و
ناسيوناليسم پرو غرب بر مبارزات
مردم عليه رژيم اسالمی ايجاد
ميکند .آزادی ،برابری ،رفاه را به
شعار اصلی مبارزات مردم بدل
کنيم* .

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای

کمونيسم کارگری اميال و خواست
ھای عميق و پايه ای مردم را بيان
ميکند .کمونيسم کارگری بيانگر
خواست ھای اکثريت مردم است،
مردمی که در کمين رژيم اسالمی
نشسته اند و از ھر فرصتی برای
ابراز تنفر و انزجار شان از اين
رژيم سرکوبگر و جنايتکار بھره

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/
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امروز ھيجدھم تير ماه
اينجا تھران است!
کامران پايدار
امروز پنجشنبه ھيجدھم تير ماه
است .از ديشب دوباره چھره شھر
عوض شده ،سيمای اعتراض و
مقاومت و شور انقالب در ھمه
جا می جوشد .ديشب ھمچنان
مردم و جوانان محالت و خيا
بانھای ستارخان در پشت با م ھا
شعارھای مرگ بر ديکتاتور،
ھمسايه ھمسايه حمايت18 ،تير
يادت نره و بعضا اله و اکبر می
گفتند .در شھرک آپادانا ھم
اوضاع بر ھمين روال بود .مردم
و جوانان در پشت بامھا با
شعارھای مر گ بر ديکتاتور و
اله و اکبر حاضر بودند .در جنت
آباد در بعضی مناطق شعارھای
مر گ بر خامنه ای ھم به گوش
می رسيد .پريشب پس از اولين
سخنرانی احمدی نژاد قاتل در
تلويزيون دولتی بسياری از مردم
مناطق آرياشھر و ستارخان تا
ميدان توحيد با شعارھای اله و
اکبر و مر گ بر ديکتاتور در
پشت بامھا حاضر شدند .ديشب
در برخی از مناطق بلوار فردوس
در ساعات پايانی شب تعدادی از
سطلھای بزرگ زباله به آتش
کشيده شد .آتش تا دم دمای صبح
شعله می کشيد تا قبل از روشن
شدن ھوا سطلھای سوخته شده
توسط ما موران شھرداری با
انتظامی
مزدوران
نظارت
بسرعت جمع اوری و مناطق
فوق بسرعت نظافت شده و بال
فاصله سطلھای زباله جديدی
جايگزين شدند .از ھمان اولين
ساعات امروز در بين جوانان و
مردم دھان به دھان می چرخيد
امروز ساعت 4عصر ميدان
انقالب ،امروز عصر ميدان ھفت
تير ،ستار خان و ...اخبار ساعت
و محل تجمعات امروز دھان به
دھان می گشت و می رفت.
ازعصر دير وز چھارشنبه مراسم
عنتر چرخانی ارازل و اوباش
حزب اله و بسيج و پاسداران
جانی در سطح شھر شروع شده.
انواع نيروھای مزدور و
سرکوبگر به حالت اماده باش در

امده اند .گله ھای موتور سوار
حريصانه و وحشی بسان بيماران
روانی در خيا بانھا و مسير ھای
ممنوعه خسته و سر گردان می
چرخند .امروز عصردر حاليکه
اس ام اس و پيام کوتاه موبايلھا قطع
شده بود خيابانھا و ميادين اصلی
شھر در قرق ھزاران نفر از اوباش
خود فروش يگانھای ويژه و پليس
ضد شورش بود .چھره ھای
ترسيده ،بی انگيزه و خسته و کوفته
شان در حاليکه انواع سپر و جوشن
و االت و تجھيزات بر آن آويزان
بود ديدنی بود .چھار راه گلوبندک
منتھی به توپخانه در قرق صد ھا
پاسدار و اوباش ضد شورش بود.
خيا بان را به حالت نيمه بسته در
آورده و در حاليکه با باطوم و
چماق گارد گرفته و خودروھا را
ايست بازرسی می کردند کمی
آنطرف تر صدھا نفر از مردم
معترض در حاليکه در برابر دادگاه
انقالب حکومت اوباش اسالمی
دست به تجمع اعتراضی زده و
خواھان آزادی عزيزان بازداشت
شده خود بودند آنجا غلغله بود.
امروز حوالی عصر ميدان انقالب
صحنه تجمع اعتراضی دھھا ھزار
نفری دانشجويان ،جوانان و مردم
معترضی بود که خواست اصليشان
فقط سرنگونی حکومت اسالمی سر
مايه داران است .تمام خيابانھای
اصلی و فرعی ميدان انقالب محل
تجمع جوانان و مردمی بود که تشنه
ازادی و برابری و رفاھند .در
حاليکه ھزاران نفر از انواع پليس
ضد شورش مسلح به انواع
تجھيزات در محل حاضر بودند
سرانجام با يورش اوباش و
چماقداران اسالمی با تيراندازی و
پرتاب گاز اشک اور کار به
درگيری کشيد .ھمچنين خيابانھای
بلوار کشاورز ،ولی عصر و
بخصوص کريم خان و ميدان ھفت
تير از عصر امروز تا اواخر شب
صحنه تير اندازی و گاز اشک اور
و چماق و باطوم ارازل اسالمی و
مقاومت و اعتراض جوانان و مردم
بود.

در خيابان کريم خان حتی تا 12
شب برخی سطلھای بسيار
بزرگ زباله که توسط جوانان و
مردم به آتش کشيده شده بود
ھمچنان در اتش و دود می
سوخت .در اين لحظات دود
زيادی خيابان کريم خان را
انباشته بود .در اين ميان صدھا
نفر از پاسداران چماق بدست
ابتدای بلوار کشاورز و ميدان
وليعصر را مسدود نموده و
اتومبيلھا را بازرسی می کردند.
کمی آنطرف تر در ابتدای
خيابان کريم خان در حاليکه صد
ھا نفر پاسدار و بسيجی چماق به
دست مستقر شده اتومبيلھا و
مردم را بازرسی می نمودند.
امروز عصر در خيابان اميراباد
شمالی و کوی دانشگاه
دانشجويان و مردم تجمعات
اعتراضی چند ھزار نفری پر
شوری بر پا داشتند .در حاکيکه
کوی دانشگاه در محاصره
ھزاران نفر از انواع مزدوران

شماره ١٠٩
پليس ضد شورش ،بسيجی ھا و
پاسدارھا و لباس شخصی ھا بود
کار به درگيری ،تير اندازی و پر
تاب گاز اشک اور کشيد .در اين
محل بانک پارسيان و صندوق
قرض الحسنه ثامن الئمه اوباش
اسالمی ھدف حمله جانانه قرار
گرفت .شيشه و برخی از تجھيز
ات اين مراکز فساد سرمايه درھم
شکسته شد .در ساعت  12شب در
کوی دانشگاه صحنه دود و
اعتراض ،اتش و طغيان ھمچنان
شعله می کشيد .خيابان آزادی،
ستارخان و ميدان توحيد نيز
ھمچنان تا پاسی از شب صحنه
حضور گله ھايی از موتورسواران
اوباش پاسدار و بسيجی بود .ھر
يک از گله ھای موتور سوار
توسط دھھا دستگاه خود رو تويوتا
که ھر يک انباشته از پليس ضد
شورش بودند ھمراھی می شدند.
پنجشنبه ھيجدھم تير ماه

پيروزى و رھايى مردم در جدال تاريخساز کنونى
در ايران قبل از ھر چيز منوط ب ه اي ن اس ت ک ه
اوال ،طبقه کارگر بعنوان يک ن ي روى مس ت ق ل و
تحت پرچم سوسياليستى خود پا به ميدان مبارزه
بر سر قدرت س ي اس ى ب گ ذارد ،ٽ ان ي ا ج ري ان ات
اپوزيسيون راست و ملی – اسالمی را اي زول ه و
حاشيه ای کرده و ثالٽا ،توده وس ي ع م ردم ى ک ه
عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوس ي ال ي س م
و جمھورى سوسياليستى بعنوان يک آل ت رن ات ي و
سياسى و اجتماعى واق ع ب ي ن ان ه و ق اب ل ت ح ق ق
بنگرند.
تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است.

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

 ١٨تير  ،تھران

شماره ١٠٩

ناله کردن به آنھا بد و بيراه می
گويد  .دخترش دست اورا گرفته
و با خود ميبرد.

پدرام نوانديش
الو سالم  .منم پدرام.
سالم پدرام جان  ..چطوری ؟
خوبم  .فقط خواستم بگم به برو
بچه ھا بگو امروز از ساعت 5
تظاھرات شروع ميشه  .ھمگی
بيايين  .سعی کن به کسان ديگری
ھم اطالع بدھی  .امروز  18تير
است.
باشه بگو کجا قرارمان باشد.
ابتدای اسکندری شمالی خوبه؟
آره  ...پس سر ساعت  5نبش
خيابان اسکند ری شمالی  .يادت
باشه موبايل ھا مطابق ھميشه
قطعه  .سعی کن دير نکنی.
با عجله نھاری را می خورم و
حرکت ميکنم .ساعت  5عصر
روز پنج شنبه  18تير ماه 1388
است
نزيک ميدان انقالب نبش خيابان
اسکندری شمالی تعداد زيادی
زن و مرد  .پير و جوان ؛ انگشت
ھای خود را به نشان پيروزی
باال برده اند و شعار ھای مرگ
بر ديکتاتور  ..دولت کودتا استعفا
استعغا  .مردم چرا نشستين ؛
ايران شده فلسطين  ....يک صدا
فرياد ميزنند.
دست دوستم را ميگيرم و به ميان
جمعيت رفته وبافرياد مرگ بر
ديکتاتور را به جمعيت می
پيونديم.
فرياد ھای جمعيت حاضر از
سوی سر نشينان اتو مبيل ھا ؛ بی
پاسخ نمانده و آنان نيز دست ھای
خود را به نشان پيروزی بيرون
ميآورند و بوق ھای اتومبيل ھا با

آھنگ شعار مرگ بر ديکتاتور
طنينی ديگر به خود ميگيرد.
آن سوی جمعيت تعدادی اونيفورم
پوش ھای سرکوبگر به صف
ايستاده اند و منتظر بر دستور برای
حمله به صف تظاھر کنندگان
ھستند.
جمعيت به سوی چھار راه نواب در
حرکت است که ما به اتفاق رفقای
ديگر به سوی ميدان انقالب و
دانشگاه تھران حرکت ميکنيم.
ماسکھايی را که خريده بوديم بر
روی دھان و بينی خود ميزنيم .
نزديک ميدان انقالب است  .بالغ
بر چند صد نفر گارد ويژه و لباس
شخصی اطراف ميدان انقالب
؛صف کشيده اند  .از جمله پل
ھوايی عابرين پياده را سد کرده
اند.مردم از سمت ديگر پل به باال
ی پل برای خود راه باز ميکنند .
ھنوز از پل پايين نيامده که حمله
نيروھای سرکوبگر آغاز ميشود و
مردم را بی خود و بی جھت مورد
ضرب و شتم قرار ميدھند  .که
ھمين موجب بريدن ارتباطم با
رفقايمان ميشود.
به راھم ادامه ميدھم  .جوانی
حدود  23ساله در ميان صفوف
نيروھای سرکوبگر گير ميکند و
آنھا بی رحمانه باطوم ھای خود را
بر سر و صورت جوان فرود می
آورند که ناله ھای جوان چند خانوم
را به اعتراض وا می دارد .
مزدور چند ستاره به دوش به سوی
خانم ھا حمله ميکند و چند باطوم بر
کتف ھای خانمی که حدود  50ساله
است فرود می آورد  .جيغ خانم ھا
و فرياد ھای آنھا جمعيت را به ول
وله بيشتری ميکشاند که اين با ر
نيرو ھای سرکوبگر به طور
وحشيانه ای مردم را مورد ھجوم
خود قرار ميدھند  .خانم  50ساله
ھمچنان از درد می نالد و به ھنگام

ھر چه به سمت دانشگاه
نزديک می شوم ؛ تعداد اونيفرم
پوش ھای ستاره دار و لباس
شخصی ھا زياد تر ميشود  .راه
را بر ھر تجمعی سد کرده اند .
در خيابان  16آذر پير مردی
حدود  60ساله را بر روی
آسفالت خيابان؛ کشان کشان به
سمت اتومبيل گشت می آورند.

؛ صحنه جدال مزدوران حکومتی
با مردم ميشوند.

صحنه کشيده شدن پير مرد
بر روی آسفالت خيابان و خونين
و مالين شدن پشت پير مرد ؛
آتش خشم درون ھر بيننده ای را
شعله ور تر ميکند و بی مھابا
فرياد بر می آورد:

بر سر ھر چھار راه که مردم
جمه ميشوند بعد از دقايقی موتور
سوار ھای وحشی سر ميرسند و
در حال تردد نفر پشت سرش با
باطوم بر سر و شانه تظاھر
کنندگان می کوبند.

ولش کنيد بی شرفا  .ولش
کنيد مزدور ھا.......

دامنه تظاھرا ت ھر دم افزوده
ميشود  .شعار ھای مردم از مر گ
بر ديکتاتور به مرگ بر خامنه ای
تغيير ميکند  .مردم فرياد ميزنند:

يکی دو مزدور ديگر با لگد
بر شکم پير مرد بيچاره که انگار
جوان ھا را در مغازه اش پنھان
کرده بود ؛ ميزنند .فاشيست ھا
به سوی جمعيتی که شاھد اعمال
سبعانه آنان بودند ؛ ھجوم می
آورند و با باطو م بر سر و دست
جمعيت ميکوبند.
به سوی خيابان جمال زاده بر
می گردم.
جمعيت افزون شده اند  .برای
دقايقی رفقايم را باز می يابم و با
ھم در درون جمعيت قرار
ميگيريم و شعار ھای مر گ بر
ديکتاتور......طنين انداز خيا بان
انقالب – آزادی شده است  .از
سمت چھار راه نواب فاشيست
ھا به جمعيت حمله ميکنند  .زن
و مرد ؛پير و جوان برای در
آمان ماندن از يورش سبعانه
مزدوران اسالمی به سمت
خيابان ھای اطراف می گريزند .
؛خيابان
فرصت
خيابان
اسکندری شمالی و تمام
خيابانھای اطراف ميدان انقالب

مرگ بر خامنه ای ...زندانی
سياسی آزاد بايد گردد  .در چھار
راه
فرصت به دامپزشکی در گيری
ميان تظاھر کنندگان و نيرو ھای
سرکوبگر به اوج خود ميرسد .
سرکوبگران از فاصله دور ؛گاز
اشک آور به سوی جمعيت تظاھر
کننده ؛شليک ميکنند  .آما جوانھا
در کمترين زمان سطل ھای زباله
را به آتش ميکشند  .شعله ھای
آتش در سر تاسر خيابان حضور
جمعيت خشمگين را فرياد ميزنند.
نو جوانی حدود  17سال به
سرعت زير درختی می رود و
بطری ای شيشه ای را در آورده و
برايش فتيله ای می سازد.
در کمترين زمان ممکن کوکتل
مولوتفی را آماده می سازد.
جوانھا چند بلوک سيمانی را به
خيابان
ميان
صفحه ١٨
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 ١٨تير  ،تھران ...
کشيده و راه را بر ماشين ھای عوامل سرکوب ميبندند  .چند دختر خا نم بی
مھابا در جلوی صف قرار ميگيرند و فرياد ھای مرگ بر ديکتاتو ر را سر
ميدھند و جمعيت صدای فرياد ھايشان را پاسخ ميدھند  .جمعيت آماده
حرکت ميشود  .مزدوران راه را از ھر طرف سد کرده اند  .اما جوانان
ھوشمندانه صف تظاھرات را در موازی خيابان آزادی ؛به سوی ميدان
توحيد به حرکت در می آورند  .پيشاپيش صف تظاھر کنندگان ھمچنان
خانم ھا ھستند که شعار ھايشان جمعيت را به پاسخ وا ميدارند .اتومبيل ھا
مجبور به تئقف شده اند  .دستان مسافرين به عالمت حمايت از تظاھر
کنندگان بيرون است.
جمعيت دستانش را باالی سر خو برده و دست ميزنند .و با آھنگی
موزون مرگ بر ديکتاتور را شعار می دھند .تعداد جمعيت در قسمت
ھا و خيابانھای اطراف بالغ بر چند ھزار نفر می شود.
از سمت خيابان اسکندری حمله مزدوران بار ديگر آغاز ميشود  .چند
وانت از مزدوران سر ميرسند  .گاز اشک آور جوانان را آزار ميدھد.
بر سر چھار راه دو نفر از جوانان باز داشت ميشوند  .يکی از اوباشان
اسالمی با شمشير ی در دست که آن را باالی سر خود می چرخاند
؛جوانان را تھديد به قتل ميکند .در چند سوی صف تظاھر کنندگان که
پراکنده شده بود ؛ آن مزدور را ھو ميکنند.
دامنه تظاھرات به ميدان توحيد و چھار راه نواب کشيده ميشود.
حکومت اسالمی عوامل سرکوبگر خود را از ميان آدم ھای تنومند
انتخاب کرده و آنان را برای سرکوب تظاھرات به خيابانھا گسيل داشته
است .خيا بان چھار راه نواب تا ميدان توحيد صحنه جدال بين جوانان و
مزدوران ميشود .سرتاسر خيابان مملو از آتش ھايی است که برای مقابله با
گاز اشک آور ؛ افروخته شده است  .ساعت  9شب است
سرکوبگران خسته و درمانده شده اند که اين بار نيروھای پايگاه مقداد با
و حشيگری خاص خود ؛خيابانھا را با موتور ھای اربابانشان يکه تازی
ميکنند.
ميدان آريا شھر مملو از عوامل سرکو بگر شده است  .پارک کنار
ميدان صحنه درماندگی مزدوران است که در گوشه کنار پارک در ميان
تاريکی نشسته اند.
و اما جوانان و مردم آزادی خواه پيروزی ديگری را رقم زدند .تابو
حکومت سرکوبگر و اين فکر را که حرکت مردم را سرکوب کرده و
ديگر کسی به ميدان نخواھد آمد را با ھم و با اقتدار شکستند
و اين پيروزی مقدمه سرنگونی اين حکومت جانی و آدم کش خواھد شد.
*
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ترانه عزيز،
تو دنيا را تکان دادى! تو و ندا سمبلى شديد از
آزادمنشى و جسارت زنان! و آنھا ،آن وحشى ھا
ريپيست اسالمى ،جزو کثيف ترين چھره ھا و سمبل
حکومت اسالمى اند! اين کارنامه اسالم در کره خاکى
است!
تجاوز در زندانھاى رژيم جديد نيست .تو اولى نيستى!
صدھا مانند تو ،آزادمنشان و سوسياليستھا و انقالبيون ،توسط اينھا قبل از اعدام
مورد تجاوز قرار گرفتند .اين اسالم است که زن ستيزى و زن آزارى و زن کشى
شناسنامه آنست.
نميدانم با انتشار خبر ترانه موسوى چندين ميليون چشم اشک ريختند! چه تعداد
بيشمارى قلبشان با تو و مادر و پدر عزيزت بود که در بيمارستان بسترى شده
است! آيا ھنوز توانسته اند از اين “خبر” نفرت انگيز و فکر کردن به ترانه حتى
براى دقايقى خالص شوند؟ بعيد ميدانم .من نشدم! امروز تو ،مادر و پدر و خانواده
ات ،احساس محبت و ھمدردى عميق و انسانى ميليونھا انسان شريف و تشنه
آزادى را با خود داريد .مطمئن باش کارشان را تمام ميکنيم .بجرم جنايت ،کشتار
جمعى ،ترور و تجاوز محاکمه شان خواھيم کرد!
ترانه عزيز،
تو دنيا را تکان دادى! تو شايد کارى نکردى .اما براى آنھا غير قابل تحمل بودى!
آنھا به خيالشان تو را له کردند ،اما تو چھره واقعى اينھا را به دنيا نشان دادى!
انقالب زنانه ايران نام ترانه ھا و نداھا را در کنار سھراب ھا و يعقوب ھا بعنوان
مبارزين پر شور آزادى و برابرى ارج خواھد نھاد .آرزو ميکنم ھنوز زنده باشى!
سردبير،

صفحه ٢٠

يک دنياى بھتر

ستون آخر
 ١٨تير ده سال بعد!
على جوادى
ميگويند تاريخ دو بار تکرار ميشود .يک بار بصورت تراژيک و يکبار ھم
بصورت کمدی و مضحک .اما از قرار اين قاعده و تبيين عمومی در قبال
رويدادھای  ١٨تير صدق نميکند .نه  ١٨تير  ٧٨رويدادی تراژيک بود و نه
اعتراضات  ١٨تير اخير يک واقعه مضحک!
 ١٨تير  ٧٨سرآغاز ابراز وجود جنبش علنی و گسترده توده ھای مردم
سرنگونی طلب بود .جنبشی که ديگر بطور مستقل از جدال جناحھای رژيم
اسالمی ابراز وجود کرد .حکم سرنگونی رژيم اسالمی را صادر کرد و به
تحوالت موجود در جامعه محتوا و مضمون روشنی بخشيد .آن روزھا را
بسياری "شش روزی که رژيم اسالمی را لرزاند" نام گذاردند .آن روزھا در
تاريخ تحوالت سياسی ايران ثبت شد .اما ده سال بعد جامعه در آستانه  ١٨تير
شاھد رويداد تاريخی ديگری بود .رژيمی که با تمام وحشيگری تھديد ميکرد.
خط و نشان کشيد .چنگ و دندان نشان داد .اوباش چماق دارش را به رخ
کشيد .و اعالم کرد که ھرگونه تالش اعتراضی را "له" خواھد کرد و برای
سرکوب آماده شد .تھران مرکز درگيری بود .رژيم به بھانه آلودگی ھوا کليه
واحدھای اداری و صنعتی را تعطيل اعالم کرد .خواستار خانه نشين شدن
مردم و خروج آنھا از تھران بود و در عين حال در تالش برای گرد آوری و
بسيج تمامی ظرفيتھای سرکوبگرانه خويش آماده شدند .
در طرف ديگر ،مردم ھم اعالم کردند که به مقابله برخواھند خواست .تالشی
ھمگانی در خارج و داخل ھمزمان شکل داده شد .طرفين آماده شدند .فاکتور
غافلگيری و انتخاب زمان مناسب درگيری و جدال از دستور خارج شده بود.
ھر دو طرف آماده بودند که به ميدان جنگ بروند .تھران و برخی از
شھرھای بزرگ شاھد درگيری گسترده ھزاران ھزار نفر مردم با رژيم
اسالمی بود .رژيم اسالمی ميکوشيد تا با سرکوب خونين مردم در  ١٨تير
پرونده ده ساله جنبش سرنگونی طلبانه مردم را ببندد .نقطه پايانی بر اين
جنبش و تقالی مردم بگذارد .مردم ھم ميدانستند که به پای جدالی تعيين کننده
ميروند .شکست مترادف تضعيف صفوف و عقب نشينی مقطعی بود .
جدال  ١٨تير  ٨٨يک نقطه عطف در تحوالت سياسی و فرازی در خيزش
اخير توده ھای مردم شد .اعتراضات در ميادين اصلی شھرھا و محل
تجمعات ھميشگی شکل گرفت .اعتراضات راديکال و نشان از عزم مردمی
بود که در آغاز راھی ھستند که پايانش پايان حاکميت سياه رژيم اسالمی
است .
 ١٨تير  ٨٨بی تشابه به  ١٨تير  ٧٨نبود .در اين اعتراضات نيز آنچه
برجسته بود قدرت اعتراضی مردم بود .خواست و تالش برای سرنگونی
رژيم اسالمی .جريانات اصالح طلب حکومتی در اين تحول باز ھم به گوشه
ای پرتاب شدند .عليرغم تاکيدات و التماس ھايشان مبنی بر رعايت قوانين
اسالمی و مسالمت آميز بودن اقدام مردم ،کسی وقعی به اين تقالھا نگذاشت.
به جدال رژيم رفتند و شکست نخوردند.

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

شماره ١٠٩

 ١٨تير  ٨٨ھمانند  ١٨تير  ٧٨آغاز ديگری بود .اين بار آغازی
برای يک پايان .پايان عمر رژيم اسالمی .پايان سه دھه حاکميت
سياه مذھبی .پايان سه دھه اختناق و سرکوب سياسی مطلق .پايان
سه دھه زن ستيزی و نابرابری زن و مرد در جامعه .پايان سه دھه
حاکميت سنگسار و اعدام .پايان سه دھه فقر و فالکت و بی خانمانی
و محروميت .پايان سه دھه آپارتايد جنسی و حجاب اسالمی .
تحوالت حاضر حتی به کودن ترين مدافعين رژيم ھم اثبات کرده
است که ديگر رفتنی اند .زورھای آخرشان را ميزنند .روز
پيروزی نزديک است .روز اعالم پايان جمھوری اسالمی را
ميتوان در انتھای اين تونل اعتراضی ديد .در اين روند اتفاقات
معينی را شاھد خواھيم بود .منظره ھا بسرعت عوض خواھند شد.
در مقابلمان زانو ميزنند .التماس خواھند کرد .رنگ عوض ميکنند.
عربده ميکشند .تھديد ميکنند .شرايط اضطراری اعالم ميکنند.
کودتا ميکنند .حکومت نظامی اعالم ميکنند .حکومت را ميان
خودی ھا دست به دست ميکنند .اما يک واقعيت غير قابل انکار
است .بن بست شان العالج است .رفتنی اند .مساله ای اگر ھست
اين است که آيا خلع يد سياسی از رژيم اسالمی با خلع يد اقتصادی
از نظام سرمايه داری ھمزمان خواھد شد؟ ما برای ھمزمانی
نابودی حاکميت اسالمی و حاکميت سرمايه تالش ميکنيم* .
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به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد!
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Number : 121 000 248
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زنده باد جمھورى سوسياليستى!

