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 نه زندان نه اعدام
 شعار محورى امروز

 

اجتماعات مکرر و هزاران نفره چهار روز گذشته در                 
مقابل زندان اوين جايگاه مهمى در پيشروى مبارزه                       

. آزاديخواهانه مردم عليه حکومت مرتجع اسالمى دارد            
خانواده هاى زندانيان سياسى بهمراه طيف وسيعى از                  
مردم آزاديخواه در اين چند روز ساعتها با روحيه باال                  
در مقابل زندان اوين جمع شدند و هر شب توانستند                         

يک سوال  .  تعدادى از زندانيان را با خود به خانه ببرند             
 بهمن   ٢٢اينست که آيا جمهورى اسالمى در آستانه                     

نشان ميدهد و تعدادى    "  نرمش"آگاهانه در مقابل تجمعات     
از کسانى را که بيخود دستگير و زندانى کرده است آزاد             
ميکند؟ تاثير اين موضوع در هر حال روى روند اوضاع          

 و سير مبارزه انقالبى عليه جمهورى اسالمى چيست؟ 

 

واقعيت اينست که اين اجتماعات پاسخ روشنى به سياست         
اعدام و غير موثر بودن سياستهاى حکومتى است و                       
جمهورى اسالمى را در وحشت هجوم مردم به زندانها و           

قرار بود با       .    ارگانهاى قدرت خود قرار داده است               
" محاربين و ضد انقالب      "سياست اعدام و گردن زدن            

سران جناح    .  دسته جمعى سياست اعتدال پيش گيرند               
مغضوب هرچه به سر خامنه اى و اعتقاد به واليت فقيه              

ضد "و قانون قسم خوردند و هرچه بر تبرى جوئى از                  
 در پائين نتيجه اش       ،تاکيد کردند "  افراطيون"و  "  انقالب

محمد واکنش به اعدام دو زندانى سياسى                 .  عکس بود  
رضا علی زمانی و آرش رحمانی بسيار وسيعتر از آن                
بود که بتوان ارابه اعدام را آنطور که جنتى ها و خامنه                

نفس اينکه بعد از دو هفته            .  ايها ميخواهند راه انداخت      
مبلغان سياست اعتدال مانند فنر جمع شده مجددا سر جاى          
اولشان برميگردند نشان ميدهد که زمان براى اين نوع                

و هر بار که     .  سياستها گذشته است   

  ،يادداشت سردبير
 

 رژيم اسالمی" بحران بانکی"
 

 ٣صفحه على جوادى                                                     

 

 زنان در منگنه اسالم و مردساالرى
 

 ١٠صفحه مژده اميدوار                                                                         

 دريوزگی تا چه حد؟
!مواظب باشيد سنگ ها بسوی شما پرتاپ نشود! خانم عبادی  

۵صفحه آذر ماجدی                                                        

٢صفحه   

 تظاهراتهاى بزرگ در    ، کارگر تونل ميدان توحيد تهران     ٣٠٠٠اخراج  در صفحات ديگر؛    
ر          ،مقابل زندان اوين   ي ده              ، اجتماع اعتراضى در ميدان هفت ت رداخت نش زدهاى پ م  دست

وم سازى اراک                 ،هزاران کارگر پارس خودرو تهران     ي ن ي وم ارس و آل ار و       ، واگن پ ب  اخ
جه داد                         ،گزارشهائى از مراکز مهم کارگرى     ي ت ا ن ي ر آس د گست ي ول ران ت ارگ  ، اعتصاب ک

روز                      ، بهمن در لندن و استکهلم     ٢٢اجتماعات بمناسبت    ال اسبت س ن م ه حزب ب ي ان ي  ٢٢ ب
 .  و ستون آخر ....  ، نامه ها، منشور آزادى و برابرى و رفاه، زنده باد شوراها،بهمن

 اعتصاب و تحصن کارگران انديمشک

 

 کدام راه حل؟ کدام جنبش؟ زنان؛
 

 ٨صفحه  پروين کابلى                                                    

 

 منجمد کردن حسابهاى بانکى سران رژيم اسالمى 
 نامه به سفير سوئيس در کانادا

 ٩صفحه هما ارجمند                                                       

  بهمن حزب در تهران٢٢پخش بيانيه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اينان نميتوانند به سازش و بند و            
 شکاف و جدال              ،بستى برسند    

درونشان عميق تر و خرد کننده            
حکومت اسالمى در      .  تر ميشود  

موقعيتى نيست که هم برديف                  
اعدام کند و هم از مردم براى                  

دعوت "  انقالب اسالمى "سالروز  
لفاظى ها و جنگ روانى              .  کند

. باالئى ها را بايد قلم گرفت                      
وضعيت واقعى حکومت و                      
تناقضات خرد کننده اش امکان             
عينى چنين مانورهائى را کور              

 . کرده است

 

و نکته مهمتر اينست که سياست           
واقعى براى درهم شکستن اختناق      

 تعرض       ،و تعرض حکومت             
شکاف در   .  متقابل از پائين است      

باال و جنگ درونى شان محصول       
اعتراض و نخواستن وضع                     

ين ابه    .  موجود در پائين است          
اعتبار هر تهاجم و سياست                       
سرکوبگرانه حکومت تنها با                  
سياست راديکال و تهاجم در پائين      
قابل عقب راندن و به شکست                 

حکومت فرمان قتل   .  کشاندن است 
و برپائى چوبه هاى دار و                          

ميدهد "  قاطع"اعدامهاى سريع و      
و هدفش منکوب کردن مردم و              
خانه فرستادنشان و بازسازى                
هيبت فرو ريخته دستگاه                            

مردم متقابال در     .  سرکوبش است  
مقابل يکى از مرکز ثقل قدرت و          
مخوف اين حکومت يعنى زندان          
اوين وسيعا اجتماع ميکنند و بدون      
ابهام خواستار پايان دادن به                     
محاکمات نمايشى و صدور احکام      

 توقف اجراى احکام صادر      ،اعدام
 و آزادى فورى و بيقيد و                 ،شده

شرط کليه زندانيان سياسى                       
خواست فورى آزادى          .  ميشوند

کليه زندانيان سياسى و نفى اعدام        
سياستى هوشيارانه و انقالبى و             
بموقع است و تداوم و گسترش آن         
ضامن شکست قطعى سياست قمه      

 . چرخانى حکومت است

 

الگوى تهران بايد بسرعت در                
همه جا  .  سراسر ايران اتخاذ شود    

 

 نه زندان نه اعدام
 ...شعار محورى امروز 

بايد دسته جمعى مقابل زندانها رفت       
و آزادى فورى و بيقيد و شرط کليه          
زندانيان سياسى و متوقف کردن               

هدف .  احکام صادره را فرياد زد          
سياست اعدام و بگير و ببند ارعاب        
جامعه است و پاسخ سرراست و               
روشن آن نفى مجازات اعدام و                  
بيرون کشيدن زندانيان سياسى از            

. چنگال اين حکومت آدمکش است         
اين سياست وحدت و همبستگى                 
مردم آزاديخواه در ابعاد وسيع را            
تامين ميکند و برخالف سياستى که        
زندانيان را با مارک قومى و ملى و        
مذهبى قصابى ميکند و بين زندانيان      
سياسى و خانواده هايشان تفرقه مى        

 سياستى عميقا پيشرو و                  ،اندازد
 .آزاديخواهانه است

 

 ٢٢جمهورى اسالمى در آستانه               
هر .  بهمن روى لبه تيغ راه ميرود          

حماقتى باعث ميشود که اوضاع               
هم مايلند   .  تماما از دستش در رود        

بشدت بکوبند و هم از مردمى که              
کوتاه نمى آيند عميقا وحشت زده               

هيچ بعيد نيست خامنه اى به              .  اند
" عفو ملوکانه  " بهمن      ٢٢مناسبت   

براى تعدادى از زندانيان صادر کند      
تا شايد از آن بعنوان پلى براى پشت        

.  بهمن استفاده کند      ٢٢سر گذاشتن     
 ،اما جامعه در هر تحرک حکومت        

چه در چهره ميرغضب هاى اسالم        
" رافت اسالمى   "و چه در چهره             

.  قدرت خود را جستجو ميکند         ،اش
در پس عقب نشينى حکومتيها بايد           
قدرت پائين را ديد و همين قدرت              
را وسيله اتحاد و پيشروى براى                
 . تحقق آزادى و برابرى و رفاه کرد

 

وقت آنست شعار و مطالبه                            
آزادانديشانه و انقالبى نه به اعدام و        
نه به زندانى سياسى و خواست                  
فورى و بيقيد و شرط آزادى کليه              
زندانيان سياسى در سراسر ايران           
به محور سياست و تاکتيک مبارزه         

اجتماعات مردم  .  انقالبى تبديل شود   
در تهران در مقابل زندان اوين                  
الگوى روشن و مشروع و ممکنى          
است که ميتواند و بايد در سراسر             

 . * ايران اتخاذ شود

١٣٧شماره   
 

 اخبارى جديد از کارگران متحصن در انديمشک
 دستگيرى و تهديد کارگران

 

 دوشنبه شب دو نفر از کارگران متحصن توسط               ،بنا به خبر دريافتى     
.  صبح سه شنبه در بازداشت بودند         ٨ دستگير و تا ساعت        ١١٠پليس  

 نفر از کارگران    ٨؟ همينطور   !پليس به کارگران گفته چرا تجمع کرديد      
قرار بوده پيمانكار با شهردار مالقات           ديروز سه شنبه       .  اخراج شدند  

داشته باشد و طى اين مالقات شهردار به پيمانكار حقوق کارگران را                  
به نظر   .  بدهد اما شهردار از در پشتى شهردارى بيرون رفته است                   

. ميرسد با اين اوضاع از پرداخت حقوق و عيدى و پاداش خبرى نيست     
از طرف ديگر حراست شهردارى و اطالعات نيروى انتظامى از                       
طريق نامه تعدادى از کارگران را براى ايجاد رعب و وحشت احضار             

 . کرده است

 

 نفر از کارگران شهرداری            ١۵٠الزم به توضيح است که حدود                  
انديمشک به همراه تعدادی از مردم در روزهای شنبه، يکشنبه و                          
دوشنبه ده تا دوازده بهمن ماه در مقابل فرمانداری و شهرداری تحصن            

متحصنين پالکاردهايی در دست داشتند که روی آن نوشته شده            .  کردند
اين کارگران مدت سيزده ماه است که        "   ماه گرسنگی، تاکی؟   ١٣:  "بود

شهرداری همچنان طی اين مدت حق بيمه            .  حقوق دريافت نکرده اند     
 . آنها را نيز پرداخت نکرده است

 

عدم پرداخت حقوق کارگران و گرسنگى دادن آگاهانه به خانواده هاى              
 ماه يک عمل جنايتکارانه سرمايه داران و             ١٣محروم کارگرى طى      

حزب از اعتراض برحق         .  دولت ضد کارگرى اسالمى شان است             
کارگران شهردارى انديمشک حمايت ميکند و مردم آزاديخواه و                          

 . کارگران در شهر انديمشک را به حمايت از آنان دعوت ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٠ فوريه ٣ - ١٣٨٨ بهمن ١۴

 

 ! اعتراضات ضد حکومتی در تهران
 مترو ميدان هفت تير

 

 عصر روز يکشنبه يازدهم بهمن ماه بيش از                    ،بنا به خبر دريافتى       
 نفر از جوانان و مردم معترض در محوطه ايستگاه مترو ميدان             1000

هفت تير تهران عليه حکومت اوباش اسالمی سرمايه داران با                                 
شعارهای ضد حکومتی مرگ بر ديکتاتور دست به تجمع اعتراضی                 
زده و در حاليکه هر لحظه بر جمعيت مردم و جوانان معترض افزوده              
ميشد انواع پليس ضد شورش و مزدوران بسيجی و پاسدار با عجله و                 
وحشت  خود را به محل رسانيده و با تهديد و ارعاب سعی در متفرق                   

ايستگاه مترو ميدان هفت تير تا پاسی از شب در              .  نمودن مردم داشتند  
محاصره و تحت کنترل نيروهای پليس و لباس شخصيهای مزدور                      

 . از آمار دستگير شدگان احتمالی خبری در دست نيست. حکومتی بو د
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ١٢ – ٢٠١٠ فوريه ١



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعمال سقف محدوديت جابجايی          
 ميليون تومان در روز به                  ١۵

يک "  مبارزه با پولشويی     "بهانه   
واکنش رژيم اسالمی به معضل            
ورشکستگی دو بانک بزرگ                

مجلس .  است"  ملت"  و   "  ملی"
اوباش رژيم اسالمی اعالم کرده          

به بررسی بحران           "است که           
محمود ".  بانکی کشور می پردازد   

بهمنی رئيس کل بانک مرکزی             
وضعيت بانکهای کشور را چنين        

بانکها در   :  "توصيف کرده است     
.  ... شرايط فعلی سود نمی برند          

 ۴٨٠٠٠مگر ميشود با وجود                
ميليارد تومان مطالبه معوقه در            

در برخی  "  پايان سال سود داشت؟   
از شهرها مردم برای خروج                  
حسابهای سپرده و جاری خود از         
اين بانکها با ماموران امنيتی                  

 .رژيم درگير شده اند

 

بانکهای رژيم اسالمی هم به                   
سرنوشت خود رژيم دچار شده             

بحران سراپای آنها را فرا             .  اند
اشاره ای کوتاه به         .  گرفته است  

 پی آمدها و         ، راه حل ها        ،داليل
همچنين آلترناتيو ما در قبال اين            

 .وضعيت ضروری است

 

زمينه ها و داليل عمومی بحران          
بانکی در رژيم اسالمی همان                 
داليل عامی هستند که وال                         
استريت و ساير بانکهای عظيم             
کشورهای جهان سرمايه داری را      
دچار بحران و ورشکستگی                    

قوانين عام حاکم بر                 .  کردند
حرکت بانکها در رژيم اسالمی            
تفاوتی با قوانين حرکت و نقش              
بانکها در نظام جهانی سرمايه               

ايران يک جامعه        .  داری ندارد   
رژيم .  سرمايه داری است                

آدمکشان جمهوری اسالمی در             
راس چنين نظامی در جامعه                   

از طرف ديگر      .  حکومت ميکند  
بانکها عالوه بر تسهيل حرکت و         
چرخش سرمايه مانند هر بنگاه             
ديگر سرمايه داری بمنظور                   
استثمار نيروی کار و توليد سود           

و .  و انباشت سرمايه ايجاد شده اند     

 

 رژيم اسالمی" بحران بانکی"
 

 على جوادى

زمانيکه گرايش نزولی نرخ سود             
که يک قانون عام در نظام سرمايه          

 ،داری است به فعل تبديل ميشود              
 بنگاهها و          ،نظام سرمايه داری         

موسسات آن دچار بحران عمومی          
به .  سودآوری و انباشت ميگردند         

اين اعتبار بحران بانکی در رژيم            
اسالمی بخشی از بحران عمومی            

 . ذاتی نظام سرمايه داری است

 

اما زمان و شکل بروز بحران                    
بانکی در ايران ويژگی ها و مهر             
نظام و سياستهای رژيم اسالمی را          

سيستم بانکی در        .  بر خود دارد       
ايران بيشتر از بسياری از                             
کشورهای سرمايه داری با سيستم           

. دولتی در هم آميخته و تنيده است            
 ،دخالت گسترده دولت در اقتصاد           

تامين شرايط سودآوری و استثمار          
گسترده يک رکن نظام سرمايه                  

بانکها تحت     .  داری ايران است         
. پوشش و حمايت دولت قرار دارند        

از مزايای دولتی بهره مند ميشوند           
و در عين حال نيز معضالت دولت         
حاکم را با خود حمل ميکند و از آن          

در حال حاضر          .  تاثير ميپذيرند    
 ۵٠دولت به بانکها مبلغی معادل              

ميليارد دالر بدهکار است و به قول        
خودشان توان بازپرداخت آن را هم        

مبلغی که بزرگترين بانکهای    .  ندارد
جهانی را هم به ورشکستگی خواهد      

هيچ بانکی در چنين                    .  کشاند
شرايطی بدون تزريق حجم عظيمی       
از سرمايه و يا چاپ اوراق بهادار           
و پول بدون پشتوانه قادر به بقاء                

 . نخواهند بود

 

عکس العمل دولت احمدی نژاد به           
بحران بانکی مانند واکنش هر                    

. دولت سرمايه داری ديگری است         
به راه حل های کالسيک بورژوايی       
در قبال معضل بحران بانکی و                 

. بحران اقتصادی متوسل شده اند             
محورهای سه گانه راه حل های                

 -١:  کنونی ارائه شده عبارتند از           
 -٢  ،حذف سوبسيدهای دولتی             

شناور کردن نرخ برابری ريال و            
حذف سه صفر از واحد       -  ٣دالر و   

احمدی نژاد اعالم کرده    .  پول کشور 

١٣٧شماره   
ما ميخواهيم واحد پول را      :  "است

صفرها را      .  ...  تغيير دهيم     
برداريم و ارزش ريال را واقعی        

ارزش دالر هفت هزار      .  ...  کنيم
." تومان است و نه هزار تومان          

اين سياست ها در سطح جهانی            
به عنوان راه حل های کالسيک          
سرمايه رقابتی در مواجهه با                
بحران اقتصادی و مالی شناخته          

نسخه ای است که هر          .  شده اند  
مشاور تازه فارغ التحصيل و از         
راه رسيده سرمايه آنها را توصيه       

سياست رياضت  .  و تجويز ميکند   
 تحميل بار بحران بر          ،اقتصادی

دوش توده های مردم کارکن و             
زحمتکش نام واقعی و ديگر اين          

 . آلترناتيوها است

 

ثمرات اقتصادی چنين راه حل             
تحميل فقر و       :  هايی روشن اند      

فالکت بيشتر نتيجه مستقيم اين             
حذف .  سياستهای اقتصادی است    

سوبسيدها بزرگترين چپاول                  
ثروت اجتماعی زندگی مردم و           
قرار دادن ماحصل اين دزدی               
اجتماعی در دست دولت و باندها       
و بنگاههای متفاوت طبقه حاکم           

خودی هايشان ادعا ميکنند     .  است
که در سال اول انجام اين پروژه          
ضد انسانی بيش از دهها ميليارد         
دالر بر هزينه زندگی مردم                    

از .  زحمتکش اضافه خواهد شد       
هم اکنون قيمت برخی از اقالم به        
سرعت رو به افزايش گذاشته               

از طرف ديگر شناور              .  است
کردن نرخ برابری ريال و دالر          
و کاهش نرخ برابری ريال منجر       
به افزايش سريع قيمت کاالها در        

در جامعه   .  جامعه خواهد گشت     
ای که قيمت اقالم کاالهای مورد         
نياز مردم عمال معادل قيمت اين         
کاالها در سطح جوامع غربی               

 حداقل دستمزد معادل يک        ،است
 فقر و        ،دالر در ساعت است           

فالکت گسترده همه جانبه نتيجه          
. مستقيم اين سياستها خواهد بود          

به اين وضعيت بايد مساله حذف          
سه صفر از واحد پول را نيز                 

اگر چه به لحاظ           .  اضافه کرد   
رياضی تغيير واحد پول نبايد در        
خود منجر به افزايش قيمتها شود        
اما تجربه عملی کنونی نشان داده       
است که در پس تغيير و تبديل                
واحد ارزی نيز سرمايه داران و         
صاحبان کاالها همواره زمينه ای      
برای سود آوری بيشتر و افزايش       

قيمت کاالها و چپاول دسترنج                
 . مردم زحمتکش پيدا کرده اند

 

اما اهداف رژيم اسالمی تنها                   
محرکه های اقتصادی چنين                    

رژيم اسالمی     .  اقداماتی نيستند    
اهداف سياسی روشن و داده شده          
ای را در اين چهارچوب دنبال               

به زانو در آوردن                     .  ميکند
اقتصادی طبقه کارگر و مردم                
کارکن هدف ديگر چنين اقداماتی        

اين سياست در کنار سياست     .  است
سرکوب وحشيانه و کشتار و                  
شکنجه مردم ابزاری ديگر برای        
حفظ و بقای رژيم آدمکشان                      

سياستهايی که در      .  اسالمی است  
عين حال تماما ورشکستگی و               
العالجی خود را در مواجهه با             
توده های مردم به پا خواسته به              

  .نمايش گذاشته اند

 

بحران اقتصادی رژيم العالج              
گوشه ای از بحران همه            .  است

جانبه رژيمی است که از حوزه             
انباشت و سرمايه گذاری جهان             

 امکان و توان حل           ،خارج است  
بحرانهای اقتصادی اش را نظر           
به موقعيت سياسی خود در منطقه       

در مقابل توده های    .  و جهان ندارد  
مردمی قرار دارد که حکم به                  
سرنگونی اش دادند و اکنون                   
درگير بزرگترين اعتراضات               
اجتماعی در طول سه دهه گذشته         

. برای بزير کشيدنش هستند                    
واقعيت اين است که هرگونه راه          
حل اقتصادی و يا بهبودی عمال            
به پس از جمهوری اسالمی                     

اين راه حل ها     .  موکول شده است   
ميتوانند سرمايه دارانه و يا                       

اما هر گونه      .  سوسياليستی باشند  
راه حل بورژوايی متضمن تداوم         
فقر و فالکت و محروميت اکثريت      
عظيم توده های کارگر و مردم              

ستمديده 
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تنها آلترناتيو رهائيبخش سوسياليسم و درهم شکستن نظام سرمايه              .  است
داری و مناسبات استثمارگرايانه ای است که نظام کارمزدی بر آن                             

و اين مطلوب ترين راه پايان دادن به بيش از سه دهه                          .  استوار است  
 . حاکميت کثيف هيوالی اسالمی و نظام سرمايه داری است

 

راه حل بحران بانکی رژيم اسالمی از نقطه نظر ما سرنگونی انقالبی                     
رژيم اسالمی و نابودی نظام کارمزدی و استثمارگرايانه و استقرار فوری         

نظامی که هدف فعاليت اقتصادی اش نه       .  يک نظام آزاد سوسياليستی است    
توليد سود و انباشت سرمايه بلکه رفع نيازمنديهای متنوع و گسترده                           

 . *  همگان است

 

 

 ! حکومت جانيان اسالمی و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران

  آلومينيوم سازی، پارس خودرو،واگن پارس

 واگن پارس اراک

 هزار نفر از کارگران کارخانه واگن سازی پارس اراک               3000بيش از    
عليرغم پيگيريها و اعتراضات مداوم خود بدليل کار شکنی و دزدی                          
سرمايه داران و عوامل کارفرما تا اين لحظه موفق به دريافت دستمزدها                

مرداد، :  و مبالغ اضافه کاری خود مربوط به شش ماه گذشته يعنى ماههای    
 .  شهريور، مهر، آبان، آذر و ديماه خود نشده اند

 

اسماعيلی سرمايه دار بزرگ و مالک کارخانه بارها در برابر کارگران                
معترض حاضر شده و گاهی با تهديد به اخراج و ارعاب و گاهی با عوام                 
فريبی کوشيده است به طرق مختلف از پرداخت دستمزدهای معوق                           

 روز پيش کارگران در اعتراض به وضعيت             20.  کارگرا ن طفره رود     
در اين ميان عوامل حکومتی در      .  قم را بستند    -اسفبار موجود جاده اراک     

اراک کوشيدند با وعده های دروغ و عوام فريبی کارگران را آرام نمايند                
از يکسال پيش   .  اما هنوز که هنوز است خبری از پول و دستمزدها نيست           

نيز پرداخت نهار، حق آکورد و سنوات کارگران را به بهانه نداريم و                        
 . بازار خراب است قطع نموده اند

 

 نفر کارگر قراردادی با         3000کارخانه واگن سازی اراک با بيش از                
 صبح تا     7قراردادهای يکطرفه و سفيد امضا در يک شيفت کاری از                     

 .  عصر سازنده و تعمير کننده انواع واگنهای قطار و مترو ميباشد30/3

 

 پارس خودرو 

 نفر از کارگران کليه بخشهای پارس خودرو به دليل سود              4000بيش از   
 ماه گذشته يعنی        3جويی سرمايه داران طفيلی تا امروز دستمزدهای                  

عوامل کارفرما ميکوشند با    .   آذر و دى را دريافت ننموده اند   ،ماههای آبان 
توسل به سياست های کهنه شده ضد کارگری همه سرمايه داران کارگران       
را با تهديد به اخرا ج و يا با وعده های دروغ به سکوت و ادامه کار                              

در اين مدت فقط مساعده های بسيار ناچيزی پرداخت شده             .  تشويق نمايند 
يکی از   .  که برای ادامه زندگی کارگران ناکافی و بی ارزش است                          

کار ما از يک طرف شرمندگی در برابر خانواده                       :  کارگران ميگفت  
هايمان است و از طرف ديگر برای زنده ماندن باز هم با شرمندگی بايد                    

 . از اطرافيان قرض گرفته و بدهکار شو يم

١٣٧شماره   

الز م به ياد آوريست دروغهای           
بزرگ سرمايه داران و عوامل            
حکومت اوباش اسالمی در                    
پارس خودرو خطاب به کارگران     

در "  پول نيست و نداريم          "که    
حاليست که در بخشهای مختلف          
پارس خودرو فشار کار رو به              
افزايش بوده و ميکوشند با حذف         
برخی شيفتها و ادغامش با ديگر         
شيفتهای کاری زمان و ميزان              
کار و بهره کشی را فشرده تر                

اين در حاليست پارس            .  نمايند
خودرو سازنده انواع گرانقيمت          
ترين خودروهای ساخت داخل            
بوده و بازار فروش مناسبی هم            

 . دارد

 

کارگران پارس خودرو با                       
قراردادهای موقت و سفيد امضا        

 هزار تومانی   264و دستمزدهای   
تحت شرايط بردگی مطلق و                  
استثمار وحشيانه مشغول به کار         

 .هستند

 ! آلومينيوم سازی اراک 

 نفر از کارگران        4000بيش از      
 4کارخانه آلومينيوم سازی اراک       

ماه است که دستمزدهای مربوط          
به مهر، آبان، آذر و ديماه را                     

هر گا ه که         .  دريافت نکرده اند     
کارگران دست به اعتراض و                 

 سرمايه داران و           ،تجمع ميزنند   
عواملشان فورا قبضهای پرداخت      
نشده برق کارخانه را به کارگران       

 ! نشان ميدهند
 

به ما   :  يکی از کارگران ميگفت       
ربطی نداره چقدر دزديده و يا                

 هر غلطی کرده    ،اختالس کرده ايد  
 کار کرده    ،ايد به ما ربطی نداره       

 . ايم و دستمزدش را هم ميخواهيم
 

کارخانه آلومينيوم سازی اراک با       
 نفر کارگر             4000بيش از             

قراردادی با قراردادهای يکطرفه      
 264و سفيد امضا و دستمزدهای        

 8 شيفت         3هزار تومانی در             
ساعته سنگين و پر فشار و پر                 
خطر کاری از جمله مراکز بسيار       

 . مهم توليد آلومينيوم ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٠ فوريه ٣ - ١٣٨٨ بهمن ١۴

 

  بهمن در تهران٢٢پخش اطالعيه حزب بمناسبت 
 

 يک تيم تبليغاتى از رفقای      ، بهمن ١٣ روز سه شنبه     ،بنا به خبر دريافتى   
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در تهران اقدام به توزيع بيانيه حزب در               

 زنده باد      ،نابود باد حکومت اسالمی       " بهمن با عنوان؛           ٢٢سالروز   
 . کردند" جمهوری سوسياليستی

 

 ، امير آباد    ،مناطقی از جمله کوچه های شرقی خيابان کارگر شمالی                 
کوچه های شمالی  و جنوبی خيابان فاطمی خصوصا اطراف وزارت                 

 خيابان فلسطين     ، بلوار کشاورز خصوصا وزارت کشاورزی            ،کشور
 و نواحی ای از خيابانهای اطراف ميدان                  ،منتهی به دانشگاه تهران       

 . انقالب تحت پوشش تيم تبليغاتى حزب قرار گرفت
 

تيم تبليغاتى حزب در گزارش خود تاکيد کرده است که ديگر رفقاى                       
حزبى و فعالين سياسى از پخش و توزيع در نقاطی که دوربين های                        

 که اين نقاط عمدتا        ،امنيتی رژيم سرکوبگر اسالمی نصب گرديده اند           
 خوددارى و يا احتياط        ،خيابانها و مقابل بانکها و چهار راهها ميباشند            

 . الزم را بعمل بياورند
 

حزب ابتکار انقالبى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته               
 .  نباشيد ميگويد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٠ فوريه ٣ - ١٣٨٨ بهمن ١۴

 

 ...رژيم اسالمی " بحران بانکی"



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين روزها دوران بيانيه ها و پيام         
هر روز يکی از اين            .  ها است  

اصالح طلبان حکومتی از حجره        
بيرون ميخزد و بيانيه ای و پيامی        
خطاب به نظام و مردم صادر                 
ميکند، سپس ميرود تا هنوز                    
جوهر اين يکی خشک نشده، يکی      

اوضاع با شتاب   .  ديگر صادر کند  
. حيرت آوری بجلو ميرود                       

موسوی، خاتمی، کروبی در داخل     
 تن و شيرين عبادی در خارج       ۵و  

برای نجات نظام سخت به تکاپو           
از يک سو به درگاه            .  افتاده اند  

نمايندگان و مسئوالن محترم                "
" نظام جمهوری اسالمی ايران            

استغاثه ميکنند و بهر دری ميزنند       
تا اينها را به صراط مستقيم                       

از سوی ديگر با وقاحت      .  بکشانند
هموطنان "بی نظيری ميکوشند           

هندوانه .  شان را آرام کنند    "  عزيز
زير بغلشان       "  حقوق بشری      "

بگذارند، و پيام صلح و آشتی و              
گل رز از جانب آنها به جانيان و           
قاتالن حرفه ای و زنجيره ای که          
بر مسند اين حکومت نشسته اند،          

جوهر تمام اين بيانيه       .  تقديم کنند  
رعشه .  ها و پيام ها يکسان است         

و لرزه مرگ نظام از لغت به                   
 .لغت آن بيرون ميريزد

 
خانم عبادی روز دوشنبه پيامی از      

کانون مدافعان حقوق            "جانب      
محترم و   "خطاب به نظام       "  بشر

اش و مردم صادر کرده      "  محبوب
با خواندن اين پيام فقط                .  است

ميتوان به اين خانم عزير گفت،             
دريوزگی هم حدی     !  شرم تان باد   

در شرايطی که خانواده            !  دارد
های زندانيان سياسی چند روز              
است در مقابل زندان اوين عمال           
تحصن کرده اند و برای آزادی              
عزيزانشان رژيم را تحت فشار            
گذاشته اند؛ در شرايطی که اين             
رژيم جنايتکار صدها نفر را زير        
شکنجه های مخوف و ضد بشری       
قرار داده است، تعدادی زير                   
شکنجه جان باخته اند و تعدادی             
اعدام شده اند و تعدادی ديگر در           
صف اعدام در انتظار اند؛ در                 

 دريوزگی تا چه حد؟
!مواظب باشيد سنگ ها بسوی شما پرتاپ نشود! خانم عبادی  

 

 آذر ماجدی

شرايطی که اين رژيم افسار پاره              
يعنی (کرده و همچون اجداد اش               

خانم "  ساالران عدالت جوی   "همان  
هر که را بتواند از تيغ                )  عبادی

شمشير ميگذراند، خانم عبادی از            
نکنند "  خشونت"مردم ميخواهد که      

با اين اوباش و    "  صلح و صفا  "و با   
با وقاحت غير    .  جانيان طرف شوند   

قابل باوری  اين جانيان را به صفت        
مزين ميکند و اوباش             "  محترم"

برادران بسيج  "اسالمی آدمکش را      
ما مدافعان حقوق    :  "مينامد"  و سپاه 

بشر از شما برادران سپاهی و                    
بسيجی مردمی ميخواهيم که                       
برادران و خواهران خود را که                 
سوگند به پاسداری آنها خورده ايد،         
بی گناه و بی دفاع به خاک نيفکنيد            
و مادران خود را رخت ماتم                         
نپوشانيد و بر سر مزار شهدايی                 

 ".ديگر ننشانيد
 

 !خشونت اسم رمز سرنگون نکنيد
سران جنبش سبز اسالمی، اصالح         
طلبان حکومتی و پادوهای توده ای        

اکثريتی آنها چنان راجع به                    –
حرف ميزنند، که     "  خشونت مردم  "

گويی اين مردم هستند که خشونت           
ميکنند؛ اين مردم هستند که تير                  
ميزنند، شکنجه و تجاوز ميکنند،             
خود را ميکشند، اعدام ميکنند و                
بخود گرسنگی و فقر و فالکت                    
تحميل ميکنند، سنگسار ميکنند و             

وقاحت هم     .  خون براه مياندازند        
از آن روزی که مردم         .  حدی دارد  

شعارهای سرنگونی طلبانه يا بقول        
سر "  ساختار شکنانه  "اين جماعت     

دادند، اينها صدها صفحه در مزمت       
سايت .  خشونت کاغذ سياه کرده اند      

هايشان پر از وضع و موعظه های         
کسالت آور و رياکارانه در باب                 

مدام مشغول    .  بدی خشونت است       
فلسفه بافی، تاريخ سازی، شعر                 
سرودن، پيام دادن و فريبکاری و             
دغل بازی هستند تا شايد مردم را             

" از خر شيطان         "بقول عاميانه          
التماس و    .  سرنگونی پايين آورند      

درخواست از مردم برای خشونت          
" سرنگون نکنيد "گريزی اسم رمز      

ارکستر دريوزگان رژيم            .  است
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اسالمی برای حفظ نظام براه                 
اينها از سرنگونی نظام    .  افتاده اند 

بيش از خود اين نظام در                           
 . هراسند

 
خانم عبادی ميکوشد که نه چندان       
زيرکانه مبارزات و خيزش اخير      
مردم را مبارزه ای برای اصالح       
رژيم، در چهارچوب تنگ                     
اصالح طلبان حکومتی و نه                  

: برای سرنگونی آن قلمداد کند            
شک همگان ميدانند که از            بی"

انتخابات تا کنون اعتراض ملت          
ايران ، اعتراضی مسالمت آميز،      
مدنی و قانونی بوده که به هيچ               
ترتيبی نمی توان آن را وارونه             
جلوه داد و آنچه دامنه اعتراضات      
مردم را گسترده و مردم را                     
مصمم تر نموده، اقدامات يک              
سويه و به دور از عدالت و                      
انصاف برخی مسوالن حکومت        

 جالب اينجاست که         ."بوده است  
حتی در جايی که قرار است                   
خشونت و سرکوب نظام مورد            
شماتت قرار گيرد، ايشان بسيار         
مراقب است که نهايت ادب و                

را نسبت به    "  انصاف"احترام و    
اقدامات .  "اين جانيان رعايت کند    

يک سويه برخی مسئوالن                       
يکی از شاهکارهای       "  حکومت

" بد حجاب    "ادبی اين مشاور             
شايد بايد    .  رژيم اسالمی است       

جايزه نوبل ادبيات رياکارانه را          
 . نيز به ايشان اعطاء کرد

 
 -تحريف و رياکاری ملی                         

 اسالمی

اين پيام ها و موعظه ها ی حقوق        
بشری در زرورق رياکاری و             

خانم .  دروغ پيچيده شده است            
عبادی تاريخ سی ساله جنايت و          
سرکوب و خشونت اين نظام را           

: در روز روشن تحريف ميکند           
ناباورانه خشونت  }مردم{اکنون  "

و آتش را در خانه خويش و در              
بين برادران و خواهرانشان می          

زمانی صدام جنگ عليه      ...  .بينند
ايران را آغاز کرد و صدها                    

هزار ايرانی را به خاک و خون            
کشيد و ميليون ها مادر ايرانی را         
به سوگ نشاند، اما سخت تر از             
آن کشته شدن جوانان سرزمينمان       
توسط اقليتی از هموطنانمان است      
و بی شک ملت ايران ناباورانه             
اين خشونت و آتش جنگ را به              

  ".نظاره نشسته اند

 

با زبلی مردرندانه ای تاريخ                    
کشتار و خشونت در ايران از                 
صدام به کشتار هشت ماه اخير              

گويی صد هزار   .  وصل شده است  
اعدام در زندانهای مخوف                        
اسالمی در دهه شصت هم کار              
صدام حسين بود؛ گويی                              
سنگسارها و اعدام با جرثقيل در          
مالء عام اصال وجود نداشته                   
است؛ گويی تجاوز دسته جمعی و       
اعدام فاطمه رجبی ها و سنگسار         
مريم ايوبی ها کار خود مردم بوده    
است؛ گويی زنان خود به زور بر        
سر خود حجاب کرده اند؛ گويی            
فقر و فالکت و گرسنگی ميليونی         
کار خود مردم است؛ خودکشی ها       
و اعتياد و فحشای گسترده نيز از         
باليای آسمانی است؟ يا شايد از             

" حقوق بشری   "نظر اين رئيس          
اينها خشونت محسوب نميشود؟           
سنگ جوان فلسطينی به سربازان      
اسرائيلی خشونت دردآور است،         
سنگ ها در دست زنان و مردان          
به جان آمده عليه اوباش بسيج                 

" مرگ بارتر  "اسالمی، خشونتی     
اما سی سال بدبختی و                .  است

فالکت و تبعيض و سنگسار و                
سرکوب و اعدام خشونت نيست،         

عدل "راه و روش حکومت                      
 .است" اسالمی

 
برای ما ايرانيان تحمل ناپذير              "

بود که ببينيم جوان فلسطينی که             
هموطن خود را غرق در خون              
ميديد سنگی را به نشان نفرت به           

۶صفحه سوی دشمن       
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پرتاب کند، اما چه مرگ آور                  
است ببينيم جوانان ايرانی از به             
خون غلطيدن ياران معترض و            
مسالمت جوی خود سنگ در                  

جوانان آگاه     ...  .مشت گره کنند     
بايد ممارست و مقاومت          !  وطنم

کرد و حتی در مقابل توپ و                     
تانک و گلوله، سنگ هم در دست        

راه رسيدن به عدالت و         .  نگرفت
آزادی و دموکراسی و حقوق بشر       
راه گل گون می طلبد نه راه                      

 ".پرخون
 

حقوق بشر کاله بزرگ مدافعين           
 نظام

در اين گفته ايشان با يک تير                    
. دست راستی دو گنجشک ميزند         

هم ميکوشد جوانان پر شور،                  
شجاع و انقالبی دشمن رژيم                   
اسالمی را آرام و پاسيو کند، هم            
به دولت آمريکا، دولت های                    
غرب و اسرائيل چراغ سبز نشان       

ايشان ضمنا با مردرندی        .  ميدهد
آخوندی خاصی از           –بازاری     

به جوانانی   .  کيسه خليفه ميبخشد     
که دارند بدست اين اوباشان                     
جنايتکار بخاک و خون کشيده                

مبادا از خود      "ميشوند، ميگويد،      
دفاع کنيد، بگذاريد هر باليی                  
ميخواهند سرتان بياورند، شما گل      

 !" تقسيم کنيد
 

حقوق بشر يک کاله گنده ای است       
که قرار است سر مردم ايران                 

مردم را با کالم حقوق          :  بگذارند
بشر آرام و سر بزير کنند و به                 
نظام های ضد مردمی و جنايتکار       

. آوانس و امکان ادامه حيات دهند       
حقوق بشر اسم رمز اصالح طلبی      
حکومتی است که اکنون بيش از           
هر زمانی برای تداوم حيات نظام        

از استاد    .  اسالمی عرق ميريزد      
ژورناليست   -دانشگاه تا پاسدار       

 

...دريوزگی تا چه حد؟   

ها، از فمينيست های اسالمی و                  
الئيک پرو رژيم همه دست بدست           
هم داده اند و بيانيه پشت بيانيه                     
صادر ميکنند و مردم را به آرامش          
دعوت ميکنند و از خشونت پرهيز         

همه ترسيده اند که بساط            .  ميدهند
لفت و ليس شان بعنوان                                    

رژيم "  اپوزيسيوِن رسمی و محترم   "
بدون رژيم    .  اسالمی برچيده شود      

 –اسالمی، اين اپوزيسيون ملی                 
اسالمی يا ناسيوناليستی نيز چه در         
داخل کشور و چه در خارج از                   

روزی .  موضوعيت خواهد افتاد         
بروبيای حقوق  .  شان خشک ميشود   

بشری شان دود ميشود و به هوا                 
 . ميرود

 
پيام مردم سرنگونی طلب، مردم              
بجان آمده از اين دريای خشونت و          
خون، به اين دريوزگان رژيم چنين        

خدا روزی تان را جای               :  "است
ديگری حواله کند، اگر خير                         

مردم !"  نميرسانيد شر هم نرسانيد       
سالها است که در کمين اين رژيم              
نشسته اند و از هر فرصتی برای              

. عقب نشاندن آن استفاده کرده اند            
مردم اين بار ديگر به خانه باز                    
نخواهند گشت، آمده اند تا اين رژيم         
را به زير کشند و تمام سران قاتل              
آن را بجرم جنايت عليه بشريت به           

اين تنها التيام قلب     .  محاکمه بکشانند 
های درد کشيده مادران و پدران                

تنها پاسخ منطقی و        .  عزادار است  
عادالنه به فرزندانی است که اين              
رژيم پدران و مادران شان را                      

تنها راه  .  بخاک و خون کشيده است      
پايان دادن به خشونت و کشتار در           

اين پيام مردم               .  کشور است       
سرنگونی طلب، مردم خواهان                 

بساط .  آزادی، برابری و رفاه است      
تان را جای ديگری       "  حقوق بشر  "

 . *پهن کنيد
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 ،حکومت اسالمى نميخوايم
!نميخوايم  

 

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

  .بورژوايى

 “برابرى”
 

، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى،         "برابرى"
نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد           
و جنسيت، بلکه برابرى در امکانات مادى، در                    
دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى         
فردى و اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست،               
برابرى در اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى،                 
سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره                        
مندى از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش                  
اجتماعى و برابرى در مبارزه براى فايق آمدن بر             
هر عقب ماندگى و کمبود ـ برابرى اى که تنها با                  
درهم کوبيدن مالکيت خصوصى بورژوايى بر                     
وسايل توليد و مبادله، ازميان بردن بردگى مزدى             
و قرار دادن وسايل توليد و ثروت جامعه در                           
مالکيت جمعى و اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در           

  .فعاليت اجتماعى حاصل ميشود
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رويدادهاى چند روز اخير بهترين      
شاخص براى تشخيص روندهاى       

. واقعى سياسى جامعه ايران است      
تسليم جبونانه موسوى و کروبى و      
خاتمى و رفسنجانى به خامنه اى          
و برسميت شناسى دولت قاتل و            
متجاوز احمدى نژاد که نام آنرا             

 ،گذاشته بودند   "  سياست اعتدال   "
همانطور که ما تصريح کرديم               
سياستى براى تعرض به مخالفين        
حکومت و قربانى گرفتن از آنان         

اعدام محمد رضا علی زمانی   .  بود
و آرش رحمانی که طى يک                    

 ،پرونده سازى شنيع اجرا شد                 
ليست طوالنى احکام اعدام در               

 سياستى      ،تهران و شهرستانها          
براى انتقام از تظاهرات ضد                  

. عاشورا و مخالفين کل نظام بود         
معنى اين سياست آتش بس در باال       
و تند کردن دور ارابه اعدام در              

هدف اين سياست           .  پائين بود     
ترساندن مردم و ترميم شکافهاى         
رو به تعميق در باال براى بقاى              
حکومت شکنجه و تجاوز و اعدام       

 . بود

 

اما اعدام  محمد رضا علی زمانی        
و آرش رحمانی با موجى از بى             
آبروئى بيشتر براى جمهورى               
اسالمى در دنيا و تعميق نفرت از        

. روبرو شد      اين جنايتکاران              
قاتلينى که ميخواهند در قرن                    

حضرت "بيست و يکم مانند دوره       
شان در يک لحظه سر               "  على

اين !  هفتاد تن را از سر جدا کنند         
دايناسورهاى اسالمى تنها با خون      
ريختن ميتوانند حکومت کنند و             

اصالحات "کسانى که زير پرچم         
ميخواهند اين    "  و قانون اساسى      

دستهاى خونين را بشويند شرکاى       
 . همين جنايات اند

 

اما چه شد؟ آيا اعدامهاى جديد                
توانست به روحيه درهم شکسته           
نيروى سرکوب که در خيابانها             
زمينگير شد کمکى بکند؟ آيا                   
توانستند مردم را بترسانند؟ مردم        
آزاديخواه تهران همراه با خانواده       
هاى زندانيان سياسى با تظاهرات       

 

 تظاهراتهاى بزرگ در مقابل زندان اوين 
 !اعتراض عليه حکومت اعدام را گسترش دهيم

وسيع در مقابل زندان اوين در                    
عصر روزهاى شنبه و يکشنبه                  

عصر روز  .  پاسخ حکومت را دادند   
 نفر و عصر       ٢٠٠٠شنبه بيش از       

 نفر در     ١٠٠٠روز يکشنبه قريب       
مقابل زندان اوين ساعتها اجتماع و        
تظاهرات داشتند و صريحا خواهان       
آزادی بی قيد و شرط و فوری                     

 پايان دادن به              ،زندانيان سياسی    
بيدادگاههاى نمايشی و سراپا توطئه       

 پايان دادن به صدور                ،و دروغ   
احکام اعدام و لغو احکام صادره              

در اجتماعات که بيش از               .  شدند
 رژيم     ،شش ساعت ادامه داشت             

 زندانى را      ۶٣اسالمى ناچار شد         
زندانيان با روحيه باال          .  آزاد کند   

ميان جمعيت آمدند و با استقبال                  
پرشور بستگان و مردم روبرو                  

صحنه هاى ديروز و امروز        .  شدند
مقابل زندان اوين يادآور روزهائى         

 ۵٧بود که زندانيان سياسى در سال        
از زندانهاى رژيم سلطنتى آزاد                 

تظاهرات در مقابل زندان        .  ميشدند
اوين براى آزادى فورى زندانيان            

 روشن ترين و سياسى                  ،سياسى
ترين پاسخ به سياست حکومت                  

 . اعدام است

 

 ! جوانان آزاديخواه، زنان،کارگران

اجتماعات در مقابل زندانها در                  
تهران و سراسر ايران را بايد                     

بايد زندانيان سياسى      .  گسترش داد  
. را از چنگ حکومت اعدام درآورد     

آزادى بيقيد و        "شعار و مطالبه            
که "  شرط و فورى زندانيان سياسى     

در اين دو روز قويا بلند بود و                      
توانست هر روز با آزادى تعدادى           

 بايد  ،از زندانيان با دست پر برگردد     
به شعار اجتماعات توده اى مقابل            

. زندانها در سراسر ايران بدل شود        
آزادى فورى و بيقيد و شرط       "شعار  

 برخالف     ،"کليه زندانيان سياسى        
شعارهاى تفرقه افکنانه و ارتجاعى       
که هويت ملى و محلى براى زندانى       

 شعارى متحد کننده    ،سياسى ميتراشد 
ما نه فقط بايد            .  و پيشرو است       

فرزندانمان را از چنگ شان                        
درآوريم بلکه در صورت هر نوع          
مقاومت در برابر اراده ما بايد با               
قدرت درب زندانها را شکست و              
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راسا زندانيان سياسى را آزاد                

اگر جمهورى اسالمى و           .  کرد
ماشين جنايتش را متوقف نکنيم           
اين حکومت قربانيان بيشترى از       

بايد با قدرت اين            .  ما ميگيرد   
ماشين خون و جنايت را مهار               
کرد و درهم کوبيد و منحل اعالم        

 !کرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى             
خانواده هاى زندانيان سياسى و           
مردم آزاديخواه و انقالبى ايران          
را به اجتماع در مقابل زندانها              
براى آزادى بيقيد و شرط کليه               

. زندانيان سياسى دعوت ميکند           
حزب به اجتماع کنندگان در                  

مقابل زندان اوين درود ميفرستد و    
در شور و شادى آزادى تعدادى             

. از زندانيان سياسى سهيم است            
الگوى تهران بايد گسترش يابد و          

محمد .  همه جاى ايران دنبال شود      
رضا علی زمانی و آرش رحمانی       
در ليست طوالنى قربانيان اين               

 ،حکومت جنايتکار قرار گرفتند         
اما بزودى پرونده آنها همراه با              
پروندهاى سه دهه عامالن سه               
دهه جنايت عليه مردم در                           
دادگاههاى علنى و عادالنه و                  
 .  منتخب مردم ورق خواهد خورد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ١١ – ٢٠١٠ ژانويه ٣١

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 
 
 

Www.wupiran.org 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک مالى کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing 
Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راه حل پنج ماده ای        :  بيانيه زنان 
ما زنان برای برون رفت از                    

؟ به حق بحثها و                          "بحران"
مجادالتی را در اپوزيسيون ايران      

هم اکنون     .  بوجود آورده است        
تعداد کسانی که زير اين بيانيه را         
امضا کرده اند چند برابر شده و             
چند نفری از شخصيت های                     

را به   "  ملت"و ادبا هم         "  ملی"
پيوستن به اين بيانيه فرا خوانده             

 .اند

 

به نظر من اين بيانيه را بايد از                
چند لحاظ  مورد بررسی قرار                

تالش من اين است که اين              .  داد
موارد را در مقابل خواننده قرار           

 .دهم و به بررسی آنها بپردازم

 

اولين هدف نويسندگان گله گذاری      
از موسوی و کروبی است که                 
چرا اين آقايان ما زنان را نديده              
اند و دارند حق ما را پايمال                       

دولت در  "راه حلهائی که     .  ميکنند
آقايانی مانند گنجی و                "  تبعيد

. سروش وغيره هم پذيرفته اند              
همين  بند اول بيانيه يعنی                           
مخاطبين آن جايگاه امضا کنندگان     
را در جدالی که بر سر قدرت در          
ايران در جريان است را روشن            

اينکه اين دوستان خود را        .  ميکند
به کدام جبهه متعلق ميدانند و                   
ادعای تعلق به کدام جنبش را                  

مهم اين است که    .  دارند مهم نيست  
محتوی بيانيه آنها را در کنار                  

البته .  مخاطبين خود قرار ميدهد        
اين دوستان   .  مشکل همين نيست     

اينها .  نگرانی هائی هم دارند              
ميدانند اگر تقی به توقی خورد و           
جماعت کروبی و موسوی قدرت        
را بدست گرفتند ميتوانند با همين         

که حتما تعداد زيادی از     (چند ماده   
) مليون آن را امضا خواهند نمود         

در فردای جابجائی قدرت حضور      
در همين رابطه          .  داشته باشند    

ترکيب امضا کنندگان اين بيانيه            
دليل روشن ديگری بر اين                        

امضا کنندگان      .  واقعيت است      
ظاهرا از طيف های مختلف و               
بدون وابستگی تشکيالتی و حزبی     

 

 کدام راه حل؟ کدام جنبش؟ زنان؛
 

  پروين کابلى

همين موقعيت به نظر                .  هستند
ميرسد يکی از کارتهای مهمی است      
که امضا کنندگان بر آن تاکيد                       

 .خواهند نمود

 

بيانيه اگر چه با در گيومه گذاشتن            
ميخواهد به نوعی       "  بحران"کلمه    

بيانيه موسوی کروبی را با نگاهی          
انتقادی مورد خطاب قرار دهد                   

ما بر اين باوريم     "وآشکارا با گفتن     
که مسائل زنان، بخش عمده ای از           

جاری است و بدون ديدن       "  بحران"
 حل  ،"و ارائه راهکار برای حل آن      

مسئله زنان را به دامن موسوی و             
 . کروبی می اندازد

 

زياد "  لپی"بيانيه از اين اشکالت           
دارد و من تصميم ندارم که وارد               

اين بيانيه  .  تک تک نکات آن بشوم      
کوتاه ولی روشن نشان ميدهد که آن        
طيف از جنبش زنان که خود را                 

ميداند و حاضر نيستند که      "  مستقل"
با عضويت در هيچ حزب و                          

 ،کند"  آلوده"جريانی خود را                 
چگونه راحت و بدون هيچ مقاومتی       
به دامن جنبش سبز حکومتى و يا              

اين .  هر جنبش ضد زنى می افتند           
مشکل تنها مشکل امضا کنندگان              

 بخش عظيمی از       ،اين بيانيه نيست    
فعالين جنبش حقوق زن سياست                
حزب گريزى را به دوستى و                      
نزديکى هر چند خجول با                               

اسالمى ترجمه     –اپوزيسيون ملی      
اگر نه چگونه ميشود هنوز        .  ميکند

هم در خارج بود و خواهان                           
سرنگونی آپارتايد جنسی نبود؟ اين        
دوستان به بحثی که پيرامون بيانيه          
درگرفته بسنده ميکنند و بعنوان يک      
نقطه مثبت از آن نام ميبرند و                       
متوجه نيستند که اين بيانيه يک                  
عقبگرد جدی در مبارزه زنان براى      

 . برابرى زن و مرد است

 

اما چرا بيانيه با چنين محتوائی                   
تنظيم شده است؟ بيانيه همانطور که       

. گفتم مخاطبان ويژه ای دارد                      
ميخواهد در فردای تغييرات ايران          

دست به عصا راه       .  نقش بازی کند    

١٣٧شماره   
رفتنش برای جمع کردن نيرو               

. ميخواهد همه را جمع کند      .  است
اما به اين معضل      "!  همه با هم   "

جواب نميدهد که همه با هم برای        
چی و چه هدفی؟ برای سرنگونی      
آپارتاريد جنسی در ايران؟ خوب       
چرا اين را با صراحت اعالم                
نميکنيد؟ آيا يادتان رفته که                      
دعوای کنونی بقول شما اين                   

. برسر لحاف مال است       "  آقايان"
حاکم کردن آپارتايد جنسی و                  
تحقير و ستم بر زنان در                            
جمهوری اسالمی بدون شرکت          
فعال تک تک دست اندرکاران            
امروزی و ديروزی جمهوری            

 . اسالمی امکانپذير نبوده است

 

می پرسيد چرا زنان را فراموش        
کرده اند؟ حتما به دليل سازمان            
دادن دولت در تبعيد دچار                        

معلوم است که     !  استرس شده اند    
نميخواهند اوضاع از اين بدتر             

اينان بايد از کره مريخ             .  نشود
آمده باشند که سه دهه مبارزه                 
زنان را در ايران از ياد برده                  
باشند؟ مگر يادشان رفته که                   
تاريخا زنان اولين جنبشى هستند        
که آشکارا در مقابل جمهوری              
اسالمی قرار گرفتند و اين جدال         
به يکی از بنيادتری جدلهای                   
جمهوری اسالمی تبديل شده                  
است؟  بارزه زنان بر کسی در             
جمهوری اسالمی پوشيده نبوده و      

از حقوق مساوی در               .  نيست
خانواده تا مبارزه برای تساوی            
حقوق اجتماعی يک رکن اساسی      

. مبارزه زنان در ايران بوده است     
بی دليل نيست که جنبش زنان در        
ايران يکی از راديکال ترين                  
جنبش های معاصر در جهان                
است و همبستگی با آن از طرف         
جنبش های راديکال و مردم                   
آزاديخواه در سراسر جهان يک         

. مشخصه بارز آن است                           
همبستگی اى که  خود را اساسا            
در هم سرنوشتی با مردم  ايران           

 . تداعی ميکند

 

سوال اين است که آيا اين دوستان       
اين را نميدانند و خبر ندارند که            

رای "و  "  انتخابات"مسئله ديگر    
نيست بلکه همه       "  من کجاست؟   

منتظر آمدن سيل هستند؟ آيا                    
کروبی "  آقايان"متوجه نيستند که     

و موسوی و دولت در تبعيد                     

گنجى و سروش و غيره ميخواهند       
جلو آمدن سيل را بگيرند؟ اين                
آقايان واقفند سيل که آمد همه آنها          
را با خود خواهد برد و به کسی              

قول ميدهم که     .  رحم نخواهد کرد    
هنگام آمدن اين سيل هيچکس                 
اينگونه  بيانيه ها را بياد نمی                   

  .آورد

 

در نيت خير اين دوستان هيچ                  
اما با نيت خير هيچ       .  شکی نيست 

حکومتی به حقوق مردم تن نداده          
و هيچ ديکتاتوری برابری طلب           

برای به سرانجام          .  نشده است    
رسيدن امر اجتماعى زنان برای          
يک جامعه انسانی و برابری                  
طلب شرط اول سرنگونی                        

نه يک   .  جمهوری اسالمی است     
اما اين امر بدون             .  ذره کمتر    

بدون .  متشکل شدن ممکن نيست       
تشکلی که نماينده يک جنبش                   
سياسى راديکال و بشدت                           

 نميشود خواهان      ،آزاديخواه باشد  
تغييرات جدی در موقعيت زنان           

يکی از شروط اين     .  در ايران شد   
متشکل شدن، به زير سوال بردن         
ترس از متشکل شدن و حزبی                
بودن فعالين جنبش برابری طلب         

تغييرات بنيادی و   .  در ايران است  
اساسی در تاريخ بوسيله                             
گروههای متشکل و احزاب                    

. سياسى واقعيت پيدا کرده است            
کروبی و  "  آقای"مگر نميبيند که      

موسوی متشکل هستند و حکومت      
نوع خودی را ميخواهند؟ شما                
چرا هنوز در حباب دوران                       

ما متعلق به هيچ حزبی        "شکست  
سير ميکنيد؟    "  و جريانی نيستيم      

. خير خواهی شما به جای خود              
اگر ميخواهيد کاری کنيد و                       
حرکتی را سازمان دهيد بايد                    
متوجه اين هم باشيد که حزب                  

اگر نه که       .  سياسى الزم داريد      
صرفا با بيانيه منتشر کردن و                 

امضا جمع        
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کردن کاری را نميشود از پيش             
 .  برد

 

برای رفع تبعيض برعليه زنان             
 : بايد بدون هيچ توهمی

 

خواهان تامين فورى برابرى              "
کامل زن و مرد در شرکت در               
حيات سياسى جامعه در سطوح            
مختلف، لغو کامل آپارتايد جنسى،     
برابرى کامل حقوق و موقعيت             

. قانونى زن و مرد در خانواده               
برابرى کامل زن و مرد در                      
قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه           
اى، لغو کليه قوانين و مقررات و         
راه و رسم هاى دست و پاگير و             
عقب مانده اخالقى، فرهنگى و             
ناموسى که نافى استقالل و اراده          
مستقل زن و شخصيت او بعنوان         
يک شهروند متساوى الحقوق در        

آزادى بى قيد و            .  جامعه است   
شرط انتخاب لباس، لغو هرنوع           
شرط و شروط رسمى و يا ضمنى       
بر مقدار و نوع پوشش مردم، از          
زن و مرد، تالش فشرده و مستقيم       
نهادهاى ذيربط دولتى براى                    
مبارزه با فرهنگ مردساالرانه و       

 ". ضد زن در جامعه شد

 

برگرفته از بيانيه حقوق زنان              (
دفتر سياسی حزب اتحاد کمونيسم       

 )کارگری

 

بيانيه راه حل پنج ماده ای زنان             
جايگاه واقعی يک جنبش معين را       

جنبشی  که هنوز از      .  نشان ميدهد 
 درس نگرفته    57شکست انقالب    

است و ميخواهد با شعار ظاهرى        
که   –"  استقالل جنبش زنان         "

معلوم ميشود اسم رمز مقابله با             
احزاب کمونيست و انقالبى است        

يکبار ديگر تالش سه دهه برای        -
رهائی زنان در ايران را به                      

  .سازش بکشد
 

*** 

 

کدام راه  زنان؛
حل؟ کدام 

 ...جنبش 

  

 از طرف هما ارجمند مسئول آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی
 

 در ارتباط با منجمد آردن 
 حسابهای بانكی سران رژيم اسالمی،

 

 آقای وارن بئومن،

 سفير دولت سوئيس در آانادا
 

اخيرا گزارشی از جانب خبرگزاری سی ان ان در رابطه با حسابهای بانكی سران جمهوری اسالمی در                                    
واقعيت اين است آه رهبران، مقامات و          .  اين گزارش ضميمه است    .  بانكهای خارج از ايران پخش شده است         

ليست .   سال است آه در حال آالهبرداری و باالآشيدن پول مردم هستند              ٣٠عوامل جمهوری اسالمی بيش از       
. ارائه شده از طرف سی ان ان تنها بخش آوچكی از دزديهای سران جمهوری اسالمی را نشان ميدهد                                         

بخصوص با خيزش اخير مردم در ايران، شواهد بسياری نشان ميدهد آه رهبران جمهوری اسالمی در حال                         
آمپين بين  .  انتقال مبالغ هنگفتی از ثروت مردم به حسابهای بانكی خويش در بانكهای اروپايی و سوئيسی هستند                

المللی جهت بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی انتظار دارد آه دولت سوئيس تشخيص دهد آه پولهای در                    
همچنين از دولت سوئيس انتظار دارد آه تمامی                 .  حال انتقال قانونا و اصوال متعلق به مردم ايران است                     

 .حسابهای بانكی اين اشخاص را فورا منجمد سازد

 

همين جا بعنوان مسئول آمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی خواهان يك نشست با شما در                     
 .حضور ديگر فعالين اين عرصه جهت تاآيد و ارائه خواستهای ما در اين رابطه هستم

 

 هما ارجمند

   ٢٠١٠ ژانويه ٢٩

١٣٧شماره   

 تحصن کارگران شهرداری انديمشک  در مقابل فرمانداری و شهرداری
 در اعتراض به سيزده ماه حقوق پرداخت نشده

 

 تن از کارگران شهرداری به همراه تعدادی از مردم در                   ١۵٠طبق خبری که به حزب رسيده است، حدود                
. روزهای شنبه، يکشنبه و دوشنبه ده تا دوازده بهمن ماه در مقابل فرمانداری و شهرداری تحصن کردند                                   

اين کارگران  "   ماه گرسنگی، تاکی؟    ١٣:  "متحصنين پالکاردهايی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود              
شهرداری همچنان طی اين مدت حق بيمه آنها را نيز                    .  مدت سيزده ماه است که حقوق دريافت نکرده اند                 

روسای شهرداری از کارگران متحصن خواستند که به نمازخانه بروند تا با آنها صحبت                 .  پرداخت نکرده است  
اين دزدان سر گردنه به کارگران گفته اند که شهرداری بودجه ندارد و             . کارگران حاضر به اين کار نشدند.  کنند

کارگران نيز تصميم گرفته اند که به تحصن خود            .  نميتواند از محل بودجه عمرانی حقوق آنها را پرداخت کند            
 .ادامه دهند

 

ماه .  اين رژيم دزد و جنايتکار شديدترين استثمار را بر کارگران تحميل کرده است و شيره جان آنها را ميمکد                       
در مقابل سران رژيم و تمام مديران کارخانه ها و واحدهای توليدی                  .  ها دستمزد کارگران را پرداخت نميکند       

اخبار .  پول های کالن به جيب زده اند و در بانک های خارجی ميليون ميليون پول مردم را پس انداز کرده اند                       
دزدی های اين کالشان و ميزان سپرده های هنگفت آنها در بانک های خارجی در همين روزهای اخير در                              

اعتراض .  بايد تمام اين پول ها را از حلقوم اين مفت خوران بيرون کشيد                    .  رسانه های بين المللی منتشر شد        
بايد با اعتراض متحد و متشکل مان نه تنها حق مان را از                .  متحد و متشکل تنها راه مقابله با اين کالشان است           

اين مفت خورها بگيريم، بلکه اين رژيم جنايتکار را به زير کشيم و برای تمام اين جنايات و مشقات و گرسنگی               
 .که به ميليون ها انسان تحميل کرده است به محاکمه بکشانيم

 

 ٢٠١٠ فوريه ١ - ١٣٨٨ بهمن ١٢حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. يکی از دوستانم صبح آمد سراغم     
در اين  .  رنگ و روش پريده بود       

مملکت خراب شده با ديدن اين               
صحنه ها اولين چيزی که به                    
ذهنت ميرسد اينست که دنبالت              

حتما از دست نيروهای           .  کردند
انتظامی فرار کرده؟ پرسيدم چرا        
رنگت پريده؟ چی شده؟ احساس           
ميکردی توان ندارد يک کالم                

فقط گفت کمکم کن       .  صحبت کند  
سعى !  جان دو نفر را نجات بده           

کردم آرامش و خونسردی خودم          
را حفظ کنم و باز پرسيدم چی                  

  کی کمک ميخواهد؟ ،شده

 

سميرا دختر جوانی که دوست                
او .  پسر داشته حامله شده است           

هر ماه رگل شده و متوجه نشده              
که حامله است و وقتی متوجه شده       

 6که همه چيز دير شده و وارد                
سميرا .  ماه حامگی شده است             

قضيه را با مادرش در ميان                     
تنها راه فرار را تهيه            .  ميگذارد

دارو و خودکشی ميدانند و مادر و       
دختر تصميم ميگيرند خودکشی           

دوست من بطور اتفاقی              .  کنند
متوجه قضيه ميشود و با هزار               
قسم و التماس به آنها قول ميدهد             
راه نجاتی برای مادر و فرزند                

پسره .  پيدا کند اما خودکشی نکنند      
وقتی متوجه ميشود که دوست                
دخترش حامله شده از ترس فرار         

. ميکند و اصال پيدايش نميشود              
سميرا ميماند با يک جنين در                   

 !شکمش

 

چه راهی بايد برای دختر و مادر          
. پيدا کرد؟ در نهان آشفته هستم             

راستی بايد چه    .  نميدانم چه بگويم   
گفت؟ موجودی را از بين برد که          
يک انسان کامل است يا در واقع           
بخاطر فرهنگ عقب مانده با                  

 نفر قربانی اين شرايط           3نوزاد   
ارتجاعی مردساالرانه شوند؟               
اوضاع اقتصادی هم در اين                     

اکثر دکترها  .  مملکت خراب است   
و داروخانه ها براى کمکى و تهيه    
داروئى پول خون پدرشان را                 

 

  در منگنه اسالم و مردساالرى،زنان
 اشک شوق ريختيم ولی تنفری تمامی وجودم را فراگرفته بود

 

 مژده اميدوار

مگر اين خانواده ها              .  ميخواهند
چقدر پول دارند که بتوانند کورتاژ          

بايد .  کنند؟ خدا خروار پول ميخواهد    
رفت در يکی از روستاهای اطراف      

پزشکی هست که با يک چند         .  شهر
از کجا  .  ميليون ناقابلی کورتاژ کند     

بايد پول را تهيه کرد؟ راه نجات                
مادر و دختر از مرگ حتمی کمک         

اين .  به راه از بين بردن نوزاد است       
انتخابى است که من در مقابلش                  

 ! قرار گرفته ام

 

پيش چند تا پزشک ميرويم و                        
راهنمائی ميگيريم که چطور و                  
چگونه ميشود بدونه کورتاژ بچه را       

و آنها قرص هائی           .  از بين برد      
اما اين قرصها را         .  تجويز کردند  

. بايد در بازار سياه سياه پيدا کرد              
پيدا کردنش راحت نيست و قيمتش          

مادر دختر برای اينکه      .  گران است 
اين مبلغ را تهيه کنند تنها سرمايه              

. ای که دارد مقداری طال است                   
طالها را ميفروشند و قرصها را              

دقت زيادی کرديم   .  خريداری کرديم 
. تاريخ مصرف آن نگذشته باشد               

البته در بازار سياه گشتن و اين                   
قرصها را پيدا کردن خودش يک             

چقدر .  داستان وحشتناک تر است         
بايد حرفهای تحقير آميز کسانی و            
حتى طعنه های قاچاقچيان داروها          
را هم بشنويم؟ فقط سعی کردم با                
يک جمله بگويم تو نيز خودت                    
قربانی اين مناسبات عقبمانده                      

 . هستی

 

قرصها را آورديم و دختر جوان با           
مصرف قرصها نيم ساعتی نگذشت      
که دردهای وحشتناکی سراغش               

دستانم را گرفته     .  گريه ميکرد  .  آمد
اشکها سرازير     .  بود و ميبوسيد         

جاری شدن اين اشکهای بی      .  ميشود
پايان را تنها به جاری بودن                          

اين .  جويباری ميتوان تشبيه کرد          
همه اشک برای اينکه پسری را که         
دوست داشت در اين لحظات در                
کنارش نبود و از ترس فرار کرده            

اشک براى اينکه فرزندش را       !  بود
از بين ميبرد و شايد بايد عمرى از           
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يا .  نيشهاى مادرش دردش بيايد        
اينکه دلخونی داشت از اين دنيای      
بيرحم که در آن زندگی ميکند که        

من بايد ميرفتم    .  چه نابرابر است   
اما بهش قول دادم دوباره به او              

 . سر خواهم زد

 

صبح روز بعدش مادر سميرا آمد      
و گفت هنوز دخترم درد دارد و           
هيچ اتفاقی نيفتاده چکار بايد                  
بکند؟ نگران حال دخترش بود يا        

بود در ميان           "  آبرو"نگران      
خانواده و مردم محل؟ هر لحظه          
نفرت بيش از پيشی وجودم را              
ميگرفت و هر ثانيه آرزو                        
ميکردم اگر من قدرت داشتم چه         
کار ميکردم؟ سعی کردم مادر              

 مقداری با او     ،سميرا را آرام کنم    
صحبت کردم و با هم رفتيم پيش          

سميرا از شدت درد و          .  دخترش
ترس چشمهايش از حدقه در آمده       

انگار ديگر بجای اشک             .  بود
تصميم گرفتم  .  خون گريه ميکرد   

پدر سميرا   .  تنها را تنها نگذارم       
از اينکه غريبه ای در خانه است         

برای .  مقداری تعجب کرده بود        
اينکه شاکی نشود وقتهائی را که         
پدرش خانه بود از اطاق بيرون           

آرام دستهای سميرا را        .  نميرفتم
محکم ميگرفتم و سعی ميکردم            
بهش اميد بدهم که همه چيز به               

در .  خوبی به پايان خواهد رسيد        
اعماق وجودم دردی شديد را                

راستی کسی   .  احساس می کردم     
ميتوانست درد اين جنين را بفهمد       
که بدون اينکه کسی ازش سوال          
کند حق حياتش سلب ميشود؟                 

اشکهای من نيز بی اراده جاری           
 روز طول      3اين وضعيت      .  بود

در چهره  .  کشيد و جنين سقط شد       
سميرا درد عميقی قابل ديدن                    

 ،درد از دست دادن کودک       .  است
 درد اينکه آينده ،درد دنيای نابرابر

سعی کردم مقداری   . چه خواهد شد 
آرام با او صحبت کنم اما سميرا             

با مادرش   .  در دنيای ديگری بود      
صحبت کردم که از نظر روحی           
و جسمی بايد خيلی مواظب                      
دخترش باشد و او را قسم دادم که         
هيچ وقت اين مسئله را به رخ                  

 . دخترش نياورد

 

از خوشحالی که         .  بيرون آمدم    
موضوع سقط جنين با مشکالت           

اما .  روبرو نشد کمى خنديديم             
. نفرتی عميق وجودم را گرفته بود    

اين نفرت از حکومت و نظامی             
است که بجز جان انسانها همه                

تنفری .  چيز در آن ارزش دارد          
عميق و روحيه اى عصيانگر که         
بايد اين نظام ارتجاعی را به زير         

بايد اين مناسبات کثيف             .  کشيد
اسالمی مرد ساالرانه را به زباله        

سرنوشت .  دادن تاريخ سپرد            
سميرا سرنوشت دختران زيادی          
در اين سرزمين طاعون زده                   

 . است

 

 مارس روز جهانى       8به استقبال     
 مارس امسال بايد        8.  زن برويم  

کيفر خواست ميليونها زنی باشد           
که هر لحظه در اين کشور حتی            
بعنوان جنس دوم هم حق حيات              

تنها با زير کشيدن اين              .  ندارند
حکومت ارتجاعی و برپائى يک         
حکومت آزاد سوسياليستی است          
که حرمت و ارزش انسانى احيا            

 ،زنده باد سوسياليسم     .  خواهد شد  
 زنده باد حزب     ، مارس 8زنده باد   

 ! *اتحاد کمونيسم کارگری

 نابود باد 
!نظام آپارتايد ضد زن اسالمى  

 

! حجاب سمبل بردگى زن است،حجاب پوشش نيست  

!حجاب پرچم جنبش تروريستى اسالم سياسى است  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 انقالبى عليه حکومت            ۵٧انقالب    
ديکتاتورى سلطنتى و انقالبى براى         
آزادى و برابرى و از بين بردن فقر            

مردم حق داشتند که      .  و تبعيض بود   
 فقر  ، ساواک نخواهند   ،شاه نخواهند 

 و زندگى بهترى    ،و سرکوب نخواهند  
و .  اما شکست خوردند    .  را بخواهند  

آنچه سر کار آمد دقيقا نفی تمام اين           
يک ضد انقالب   .  تالشهای جامعه بود  

 . اسالمی بود

 

مردم انقالب نکردند که به عقب                   
 کارگران براى اسالم                      ،برگردند

 زنان براى حجاب       ،اعتصاب نکردند  
و تحکيم مردساالرى و قوانين ضد            

چه سرنگون    .  زن بميدان نيامدند       
شدگان و چه بقدرت خزيدگان انقالب       

 را تحريف ميکنند چون هردو              ٥٧
تاريخا نيروئى عليه اراده انقالبى و          

 ۵٧در انقالب    .  اهداف انقالبى بودند   
نيروى طبقه کارگر و اعتصاب نفت           
کمر رژيم سلطنتى را شکست اما                
کارگران نه حزب سياسى خود را                
داشتند و نه خود را آلترناتيو قدرت            

انقالب شکست    .  سياسى ميدانستند   
خورد چون جريان ارتجاعى خمينى         

بازرگان ابتکار عمل سياسى را از         –
 –دست حرکت مدرنيستى                                 

سوسياليستى کارگران نفت درآورد و     
. مهر اسالمى به انقالب کوبيدند                  

جريان اسالمى را آمريکا و دولتهاى       
غربى سرکار آوردند که تا ديروز                

اما وقتى    .  متحد رژيم شاه بودند           
فهميدند که ديگر شاه را نميتوان                 
سرپا نگهداشت از وحشت چپ شدن        

کارگر " از وحشت شعار                ،انقالب
 ،" رهبر سر سخت ما                  ،نفت ما    

خمينى و شرکا را به مردم روی                    
دوش اپوزيسيون مرتجع ملی                       

ضد انقالب     .  اسالمی حقنه کردند        
. اسالمى ادامه حکومت سلطنتى بود       

رژيم .  دستور کارشان يکسان بود         
اسالمى کار ناتمام رژيم شاه را تمام          
کرد؛ انقالب را در خون غرق کرد و          
مصائبی را بر مردم طی سی سال                
گذشته تحميل کرد که نفسها از بازگو       

 !کردنش باز می ايستد

 

اما امروز نسل جديدى عليه حکومت       
. اسالمى با قدرت بميدان آمده است          

ويژگيهاى دوره امروز با دوران                 
نه .   در اساس متفاوت اند     ۵٧انقالب  

 ۵٧وضعيت امروز تکرار انقالب              
است و نه چهارچوبها و افق انقالب          

 برابری و    ، براى پيروزى آزادی    ۵٧
آنچه را بايد در       .  رفاه کفايت ميکند    

 و بويژه   ، تاکيد کرد  ۵٧مورد انقالب   
" دگر انديشان     "در مقابل خيل                 

اسالم   -متفرقه اسالمى و سکوالر          
زده با صداى بلند اعالم کرد؛ دفاع از      

 و دفاع از               ۵٧حقانيت انقالب           

 

 

  بهمن ٢٢در سالروز 
 ! زنده باد جمهورى سوسياليستى،نابود باد حکومت اسالمى

. حقانيت عمل انقالبى آن نسل است               
حقانيت تالش براى آزادى و نفى                      
استبداد و ارتجاع را نميتوان با نتيجه           

همين تالش تاريخى      .  آن توضيح داد     
 يعنى تالش براى            ،نسلهاى متمادى   

 ،تغيير و ساختن يک دنياى بهتر                      
روندی است که کل تالشهاى انسانها            
را براى آزادى و بهتر زيستن بهم                    

 هزار   ۵٧مردم در سال       .  پيوند ميدهد  
بار حق داشتند که شاه و حکومت                    

 همانطور که نسل          ،سلطنتى نخواهند   
امروز هزار بار حق دارند که حکومت         
اسالمى نخواهند و يوغ اسالم و                        

 . سرمايه را بدور بياندازند

 

براى پيروزى در مبارزه امروز بايد              
 را مرور    ۵٧درسها و تجارب انقالب        

پيروزى نسل امروز در گرو افقى       .  کرد
بلند و آرمانى انسانى و مبارزه اى به            
اندازه کافى گسترده براى برپائى                     

کارگران .  جامعه اى خوشبخت است          
نفت و طبقه کارگر راديکال ترين                      

اعتصاب نفت  .  بودند۵٧نيروى انقالب  
ميخ آخر را بر تابوت رژيم سلطنت                 

اما سهم کارگران انحالل و                .  کوبيد
 اعدام و کشتار        ،نابودى شوراهايشان  

 و در يک مقياس وسيعتر        ،رهبرانشان
. قتل عام آزاديخواهى در جامعه بود              

اينبار کارگران و جنبش طبقه ما براى          
پيروزى بايد يک پاى قدرت سياسى              
باشد و راه حلش را براى آزادى کل                

در .  جامعه در مقابل جهانيان بگذارد          
 ناسيوناليستهای چپ فکر        ۵٧انقالب   

ميکردند که بايد پشت جناحى از طبقه          
آنها بخشى از       .  حاکم رفت و رفتند          

" خودى"استثمارگران و بورژواها را      
ناميدند و از بازرگان ها و           "  ملى"و   

. بنى صدرها و خمينى ها دفاع کردند            
امروز همان جنبش مردم را به حمايت         
از موسوى ها و خاتمى ها و خمينى ها        
دعوت ميکند و عليه اراده انقالبى                  

. ميخواند"  خشونت"مردم روضه           
 اينبار نبايد      ، جوانان   ، زنان  ،کارگران

اجازه دهند که سازماندهندگان و                      
 ،موئتلفين حکومت وحشت اسالمى             
 ،برپادارندگان حکومت آپارتايد ضد زن    

معماران جامعه اى مبتنى بر فقر و                  
گرسنگى و فحشا و اعتياد و بيحقوقى          

 شيپور کشان فرهنگ         ،و بى حرمتى     
سنتى و پوسيده شرق زده و عقبمانده          

 بار ديگر اختناق و ارتجاع را        ،اسالمى
اين .  در قالبى جديد به مردم تحميل کنند   

ما .   است  ۵٧يک درس مهم انقالب           
اجازه نخواهيم داد که جريانات راست          

 تالش     ،پرو غربی و ملی اسالمی                 

١٣٧شماره   

ميليونها انسان آزاديخواه و برابری       
طلب را به مسلخ ببرند و بار ديگر            
ترکيبی از حکومت سلطنتی و                      
اسالمی را با بسته بندی جديدى به           

 . مردم حقنه کنند

 

" همه با هم     " انقالبى      ۵٧انقالب   
" همه با همى       "اينبار ابدا        .  بود

جنبشهاى اجتماعى و     .  وجود ندارد  
سياسى هر کدام در پس اين تحوالت        

. آينده متفاوتى را جستجو ميکنند            
 ، سمبلها ،هر کدام ميخواهند شعارها   

 و تمايالت مردم      ، خواستها ،پرچمها
را شکل دهند و ابتکار عمل سياسى        

جنبش کمونيسم    .  را بدست گيرند       
 ، سمبلها      ،کارگرى نيز شعارها             

 و آرمانهاى خود    ، خواستها ،پرچمها
را دارد و ميخواهد به تمايالت                      
وسيع مردم حول آلترناتيو کارگرى         

اين بار ما اجازه نميدهيم      .  شکل دهد 
 –جريانات راست پرو غربی و ملی         

اسالمی و چپ های سازشکار تحت        
ما را از رسيدن به         "  اتحاد"لوای   

 . اهدافمان باز دارند

 

جمهورى اسالمى را مانند رژيم                 
سلطنتى بايد با قيامى ديگر                            

اما مسئله اساسى از    .  سرنگون کنيم 
نقطه نظر ما اينست که چه در                       
پروسه سرنگونى و چه در جدالهاى      

 نفى     ،اساسى پس از سرنگونى             
جمهورى اسالمى به نفى نظم                      
سرمايه دارى بعنوان منشا کليه                 

کارگران .  مصائب امروز منجر شود    
اينبار بايد با پرچم سوسياليستى                

 ،خود براى کسب قدرت سياسى                
برپائى حکومت انقالبى کارگرى               
براى درهم کوبيدن ارکانهاى نظام           

 و برپائى يک نظام          ،سرمايه دارى  
آزاد و مرفه سوسياليستى بميدان             

اين جوهر تالش حزب اتحاد         .  بياند
 .کمونيسم کارگری است

 

 و نيروهاى متشکله آن        ۵٧انقالب  
در مقابل سم مذهب و پرچم سياه                

خيل .  اسالم سياسى واکسينه نبود         
کسانى که در مقابل حجاب سر                     

 سرکوب        ،تعظيم فرود آوردند               
 و  ،مخالفين سياسى را توجيه کردند     

به عقب مانده ترين و انگل ترين                
قشر جامعه يعنى آخوند مکان و                 

 هنوز به         ،احترام و قدرت دادند           
اين همان جنبش    .  وفور وجود دارند  

موئتلف خمينى است که امروز از               
آيت اهللا هاى       "حجاب و اسالم و             

اينبار جنبش    .  دفاع ميکند   "  خوب
انقالبى زنانه و ضد دين و مدرنيست        
است و يک شرط پيروزيش درهم               
کوبيدن هر نوع جريان مرتجع سنتى       

ما .  و ضد زن و تاجر مذهب است              
براى پيروزى بايد نظام آپارتايد                   
اسالمى و کليه ارگانهاى قدرت                     
مذهب در قوانين و جامعه را درهم             

 .  بکوبيم و منحل اعالم کنيم

 

 ! زنان و مردان آزاديخواه،کارگران

کار اين  .  ارتجاع اسالمى رفتنى است    
اراده .  حکومت را بايد تمام کنيم               

انقالبى ما همين را تاکيد ميکند و                
رمز .  جهانيان بر آن وقوف دارند            

پيروزى متشکل شدن و قدرتمند                 
قدرت فائقه را بايد با            .  شدن است  

. قدرت آلترناتيوى پائين کشيد                      
شوراهايتان را در       !  متشکل شويد   

! کارخانه ها و محالت برپا کنيد                    
شوراها ارگانهاى مبارزه امروز و            

آزادى را  .  ارگانهاى قيام فردا هستند    
نه شاه نه شيخ نه آسمان به کسى               

آزادى امرى مادى      .  ارزانى نميکند  
است و بايد با نيروى مادى انسانهاى 

آزادى را  .  ذينفع در آن متحقق شود       
. بايد گرفت و نگهداشت و تثبيت کرد       

جنبش انقالبى طبقه ما همراه                        
ميليونها انسان دردمند و تشنه                     

 ،آزادى بايد با حزب سياسی خودش         
 براى  ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری     

 . کسب قدرت سياسى بميدان بيايد

 

 بر حقانيت      ۵٧در سالروز انقالب         
 ياد  ،عمل انقالبى اين نسل تاکيد کنيم       

جانباختگان بيشمار اين انقالب را              
 از درسهاى انقالب          ،گرامى بداريم   

 بر ضعفها و رفع                ، بياموزيم   ۵٧
 و با      ،کمبودهاى آن متمرکز شويم        

نيروئى سهمگين تر براى پاسخ                  
دادن به وضعيت امروز بميدان                     

 نهايتا با سرکوب       ۵٧انقالب   .  بيائيم
از .  درهم کوبيده شد و شکست خورد     

دل تحوالت امروز بايد انقالب سرخ          
کارگرى و يک حکومت                                      

 ! سوسياليستى قد علم کند

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                 
اين حزب نابودى جمهورى    !  بپيونديد

اسالمى و نظام سرمايه دارى و                    
برپائى فوری يک جمهورى                           

 ! سوسياليستى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ ديماه ٣٠ – ٢٠١٠ ژانويه ٢٠



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مردم انقالبى با قيام خود حکومت سلطنتى را                    ۵٧ بهمن سال        ٢٢در   
 بهمن زمانى صورت گرفت که در ماههاى قبل             ٢٢قيام  .  سرنگون کردند 

دولتهاى غربى از تداوم حکومت سلطنتى نااميد و براى حفظ نظام سرمايه             
. دارى در ايران با ارتجاع اسالمى خمينى و شرکا به سازش رسيده بودند                

 رژيمهاى سلطنتى و اسالمى     ،از زاويه جنبش آزاديخواهى و تغيير انقالبى       
تاريخا در يک مکان ايستادند و هر دو نيروى ضد انقالبى در مقابل                              

 ۵٧هم از تخت افتادگان و هم بر تخت نشستگان انقالب            .   بودند ۵٧انقالب  
 مردم براى   ،مردم براى اسالم قيام و انقالب نکردند       .  مينامند"  اسالمى"را  

نسل انقالبى  .  آزادى و برابرى و عليه اختناق و فقر و تبعيض بپا خواستند              
 همانطور که نسل امروز       ، حق داشتند عليه رژيم آريامهرى قيام کنند           ۵٧

 . حق دارند عليه سلطنت اسالمى بپاخيزند

 

 ! مردم آزاديخواه

 در مقابل سفارت      ١٢ ساعت    ، بهمن ٢٢ فوريه برابر با       ١١روزپنجشنبه  
وقت آن رسيده که تمامى         .  جمهورى اسالمى در استکهلم اجتماع ميکنيم         

وقت آنست  که خواست       .  نهادهاى جمهورى اسالمى در خارج جمع شود         
ديرين ما مبنى بر بستن النه هاى ترور و جاسوسى رژيم اسالمى متحقق                  

سير اوضاع سياسى در ايران قويا حقانيت اردوى کارگرى و                           .  شود
در سالروز انقالب     .  سرنگونى انقالبى جمهورى اسالمى را تاکيد ميکند            

مينامند و يا اسالميون    "  روز سياه " برخالف سلطنت طلبان که آن را         ،  ۵٧
 براى  ، ما در صف کارگران و مردم آزاديخواه          ،که دهه زجر برپا ميکنند     

 . سازماندهى قيام و انقالبى کارگرى عليه وضع موجود تالش ميکنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از شما زنان و مردان آزاديخواه دعوت                       
شوراى حمايت  " فوريه در تظاهراتى که توسط       ١١ميکند که روز پنجشنبه     

برگزار ميشود شرکت    "  استکهلم  –از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران        
در اينروز با پرچمهاى سرخ عليه اردوى رنگارنگ ارتجاع متحدانه           .  کنيد

 ! بميدان بيائيد
 

 در مقابل ١٢ ساعت ، فوريه١١پنجشنبه : استکهلم
 سفارت جمهورى اسالمى

 

 تشکيالت سوئد -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ١۴ – ٢٠١٠ فوريه ٣

 

  بهمن٢٢فراخوان به شرکت در تظاهرات در سالروز 
 

 ! زنده باد جمهورى سوسياليستى،سرنگون باد جمهورى اسالمى

 

 لندن – بهمن 22فراخوان به تظاهرات در 
 

 عليه رژيم پهلوی، عليه        57 بهمن    22 خيزش عظيم مردمی در قيام          
ديکتاتوری، عليه فقر و فالکت و نابرابری و عليه جنايات ساواک و                     

اين قيامی بغايت انسانی برای رسيدن به         .  ديگر ارگانهای سرکوب بود    
خواسته های آزادی، برابری، رفاه، و در نهايت برای يک زندگی                         

 .شايسته بشری بود

 

اما شکست انقالب، توسط ضد انقالب رژيم اسالمی به رهبری خمينی،           
وظايف ناتمام رژيم شاه را به سرانجام رساند و حاصلی جز نفی تمامی              

بار .    خواسته های بر حق مردم و اراده توده های بپا خواسته نداشت                  
ديگر جنايت، اعدام، زندان و شکنجه، نابرابری و تبعيضات جنسی و                
ملی و طبقاتی، فقر و محروميت در ابعاد بسيار وسيعتری بر کليت                       

 کارمندان،   ،در اين ميان کارگران، زنان، جوانان            .  جامعه حاکم شد     
معلمين، پرستاران و کشاورزان کم زمين و کم درآمد بيش از گذشته                    

 .مورد آزار و ستم قرار گرفته اند

 

امروز همگی شاهديم که  پس از سی و يک سال مبارزه در فضای                         
اختناق، جامعه تشنه آزادی و رهائی درسطح وسيع خود برای نابودی               
رژيم اسالمی و سرمايه با قدرت و شهامت بی نظيری پا به ميدان                           

امروز مردم آزاده ايران علی رغم زندان، شکنجه، اعدام          .  گذاشته است 
و جنايات بيشمار، هر روز بيش از پيش خواست سرنگونی رژيم                          
اسالمی را به همراه مطالبات به حق خود برای کسب کليه آزاديهای                     
فردی و اجتما عی، عليه کليه ستمها و نابرابريها در عرصه های                            
گوناگون زندگی خود با صدايی بلند تر و رساتر در خيابانها فرياد                          

 .ميزنند

 

 ، بايد بر عمل و اراده انقالبی اين نسل تاکيد                   57در سالروز انقالب      
. کرد و با اتحاد و همبستگی  و مبارزات خود قويا از آنها حمايت کنيم                  

ما به نوبه خود در اين همايش همبستگی به همراه ديگر افراد و                                
نيروهای آزاده از شما دعوت ميکنيم که در تظاهراتی که به همين                         
مناسبت در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن سازمان داده ايم                  

 .شرکت کنيد

 

 2010 فوريه 11پنجشنبه :زمان تظاهرات

 19.00 تا 16.00ساعت 

 :مکان تظاهرات

 مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران در خيابان کنزينگتن
 

 شورای همبستگی با مبارزات مردم ايران

 2010 ژانويه 26

Hambastegi2009@yahoo.com 

 

 :حمايت کنندگان از اين فراخوان

 فعالين سازمان فدائيان      ،راه کارگر   –سازمان کارگران انقالبی ايران        
تشکيالت   - حزب اتحاد کمونيسم کارگری                ،در انگلستان    )  اقليت(

  ... ، جمعی از فعالين چپ در انگلستان،انگلستان

١٣٧شماره   

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! شويد
جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! توده کارگران است

!تقويت و گسترش دهيد  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اخراج      ،بنا به خبر دريافتى                
تدريجی کارگران طرح احداث            

طرح (تونل ميدان توحيد تهران            
اتصال ميدان توحيد به خيابان                

به بهانه اتمام اين پروژه           )  نواب
که توسط سرمايه داران و                         

 2حکومت اوباش اسالميشان از          
 در هفته       ،ماه پيش شروع شده          

های اخير و بخصوص طی                     
روزهای گذشته آنچنان گسترده و       
وسيع شده که تاکنون بيش از                   

 نفر از اين کارگران                      3000
زحمتکش از حق کار و زندگی             

 . ساقط شده اند

 

مجری طرح احداث تونل ميدان           
 سال پيش شروع       3توحيد که از       

شده شرکت ساختمانی پرليت به           
مديريت و مالکيت جانور سودجو       

. و مخوفی به نام معدلی است                  
معدلی از جمله کالن سرمايه                  
داران بزرگی است که حشر و               
نشر و ارتباطات مالی گسترده ای       
در زمينه دزدی و زد و بند مالی            
و اختالس با جنايتکار بزرگ                 
رفسنجانی و آقازاده های نو کيسه        

هر يک از کارگران         .  اش دارد  
 10 تا       1اخراجی دارای سابقه          

. سال کار با شرکت پرليت هستند        
 سال پيش         3اين کارگران از             

تاکنون در بدترين شرايط پر خطر      
 شيفت     3و زيانبار کاری در                 

بسيار سنگين و فشرده در اعماق         
بنا به آمار در    .  زمين کار کرده اند   

 کارگر در   30 سال بيش از      3اين  
اعماق آلوده و تاريک و بدون                 
اکسيژن کافی در حين کار بر اثر         
ريزش تونل در زير دهها تن آوار       
فرو ريخته شده جان با خته و                   

يعنی به طور            .  مدفون شدند     
متوسط هر ماه يک کارگر جان             

 ! باخته است

 

اکثريت کارگران اخراجی امروز      
هم به انواع بيماريهای تنفسی و             

اين کارگران  .  ريوی مبتال شده اند   
عمدتا کارگران مهاجری هستند           
که بر اثر فقر و بيکاری برای                 
لقمه نانی شرافتمندانه از                            

 

 ! کارگر تونل ميدان توحيد تهران3000اخراج 
 جنايت ديگر حکومت اسالمی سرمايه داران

شهرستانهای دور دست به تهران            
مهاجرت نموده اند و اين سه سال              
را در شرايطی بمراتب بدتر و                    
سختتر از اردوگاههای کار اجباری      

. اسرای جنگی سپری نموده اند                
 سال را در فضای        3کارگران اين    

آلوده و پرخطر کار در اعماق                    
زمين و يا زندگی در کمپهای غير            
بهداشتی و فاقد امکانات گذران                  

اين کارگران دارای           .  کرده اند     
قراردادهای موقت و سفيد امضا و          

 264يکطرفه با پايه دستمزدهای             
هزار تومانی با شرکت پرليت                    
هستند که در حال حاضر حتی                    
بسياری از اين قراردادهای ضد               
کارگری هم به اتمام نرسيده اينچنين       
دست به اخراج وحشيانه کارگران          
زده اند و تا اين لحظه عليرغم                      
اخراج کارگران کارفرما حتی                   
دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه        
کاری آبان و آذر و ديماه کارگران            

همچنين کارگران  .  را نپرداخته است  
در تجمعات اعتراضی خود عالوه          
بر دستمزدهای معوق خواهان                   
دريافت سنوات و عيدی پايان سال          

معدلی دزد و همدست     .  خود شده اند  
رفسنجانی جانی به کارگران گفته           

پولی برای پرداخت سنوات و     :  است
 خيالتان     ،عيدی نيست و نداريم              

 دستمزدها و طلبهای         ،راحت باشد  
 ماهه را هم عجله        3پرداخت نشده    

 خودمان برايتان حساب می          ،نکنيد
 ! کنيم

 

هم اکنون دراين روزهای پايانی               
 کارگر اخراجی با       3000سال اين     

جيبهای خالی در حاليکه از کار                 
 ماه    3اخراج شده و دستمزدهای             

پيش خود را نيز دريافت ننموده اند          
بين ادارات کار و بيمه کارچاق کن         
حکومت اسالمی سرمايه داران و           

طی .  شرکت پرليت سرگردانند           
روزها و هفته های گذشته بيش از            

 نفر از اين کارگران در حين        2000
مراجعه به اداره کار حکومت                    
اسالمی در خيابان آزادی تهران               
دست به تجمعات اعتراضی زده اند       
اما چيزی جز تهديد و جوابهای سر         

اخراج اين کارگران    .  باال نشنيده اند  
زنگ خطريست جدی در ادامه                 

١٣٧شماره   
سياست حکومت جانيان اسالمی        
برای اخراج و بيکار سازی                   
هزاران کارگر در ديگر مراکز          
 !کارگری در روزها پايانی سا ل

 

امنيت شغلی، بازگشت به کار يا          
بيمه بيکاری مکفی، پرداخت               
فوری دستمزدهای معوق شده،           
دستمزدهای متناسب با هزينه               
های روز زندگی، لغو                                

قراردادهای موقت کار و انحالل         
شرکتهاى پيمانکارى، حق تشکل        
و اعتصاب، برپايی مجامع                      
عمومی و تشکيل شوراهای                    
مستقل کارگری از خواستهای               

 .مبرم و ابتدايی کارگران است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ١١ – ٢٠١٠ ژانويه ٣١

 اخبار و گزارشات دريافتى
 

 امکان تعطيلى نيروگاه اصفهان

نيروگاه منتظرى در شاهين شهر اصفهان به دليل عدم رعايت                                  
 ١٣٨٩اگر تا فروردين        .  استاندارهاى زيست محيطى تعطيل ميشود          

نسبت به تغيير سوخت مصرفى آن اقدام نشود اين نيروگاه تعطيل                           
ميشود و خيل عظيمى از کارگران و کارکنان اين شرکت از کار                             

اين نيروگاه يکى از مهمترين نيروگاههاى ايران است            .  اخراج ميشوند 
به احتمال زياد اين        .  که در شاهين شهر در استان اصفهان ميباشد                  

 . کارخانه نيمه تعطيل ميشود
  

 کارگران عسلويه تحت فشار هستند

نبود قطعات يدکی بخشهای زيادی از مجموعه صنعتى عسلويه را                        
در حالی که کارگران حقوق ناچيزشان را هم          .  تقريبا تعطيل کرده است   

 از امکانات رفاهی تا ايمنی محيط کار                   ،درست حسابی نمی گيرند       
 کارفرمايان بدون وقفه در حال تعديل         ،ضريبش بشدت پايين آمده است     

نيرو کار هستند و نبود قطعات يدکی و تحريم اقتصادی را بهانه قرار                   
در اين وسط شرکتهای پيمانکار داخلی و خارجی هستند که بابت            .  دادند

هر پروژه ميلياردها باال می کشند و کارگران گرسنه و بى تامين                             
 . هستند

  
 پتروشيمى اهواز

يک کارگر اخراجى و با سابقه پتروشيمى اهواز از شرايط اسفبار                         
دراينجا نيز مثل ساير مراکز صنعتى             .  کارگران اين مجتمع ميگويد       

قراردادهائى يکطرفه و      .  تعداد زيادی از کارگران قراردادی هستند            
. سفيد که کارفرما هر زمان هر طور دلش بخواهد آن را فسخ ميکند                      

اخيرا پتروشيمى تعدادی از کارگران را تحت عنوان اتمام قرارداد                       
 . اخراج کرده است

 

 پتروشيمی گچساران 

طبق اخباری که به دست ما رسيده است پتروشيمی نوپای گچساران                    
 نفر از کارگران خود را اخراج کرده               10طی ماههای اخير تعدادی         

الزم به ذکر است که اين کارخانه مدت زيادی نيست که راه                        .  است
اندازی شده است با کم بود مواد اوليه روبرو است و دست به تعديل                        

 . نيروى کار زده است
 

 اختالف در درون ارتش

منبعى از اهواز از اختالفات شديد درون ارتش در جنوب ايران خبر                  
نيروهای رده پايين ارتش از دستورات سرپيچی ميکنند و رسما            .  ميدهد

به فرماندهان ميگويند که شما آينده خود را در کشورهای عربی تامين                
گزارش اشاره   .  کرديد اما ما فردا بايد پاسخگوى فرزندانمان باشيم                  

ميکند که يکی از سرلشکرهای اين منطقه رسما اعالم کرده که هيچ                     
 *. همکاری با دولت نخواهد کرد



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  بهمن چه ميشود؟٢٢

 بهمن   22چشم انداز حزب برای         
چيست؟ آيا مردم در ابعاد گسترده        
به خيابان خواهند آمد؟ حزب                   
ارزيابيش از روند اعتراضات              
 مردمی چيست؟ آرمان از تهران

 

  ،آرمان عزيز

 بهمن هم مردم و هم               ٢٢براى   
حکومت اسالمى خود را آماده               

دو جناح حکومت تالش        .  ميکنند
دارند اينروز را به روز دفاع از           

انقالب "خمينى و بزرگذاشت                
و قدرتنمائى عليه مردم       "  اسالمى

مردم نيز تالش       .  آزاديخواه کنند   
 بهمن ميخى   ٢٢دارند در فرصت     

ديگر بر تابوت رژيم اسالمى                 
ترديدى نبايد داشت روز       .  بکوبند
 بهمن به روز رودروئى با                ٢٢

اما .  حکومت اسالمى تبديل ميشود   
حتى اگر دراين روز هيچ اتفاقى           
نيافتد معنى اش اين نيست که با              
يک روال فروکش کردن                           

. اعتراضات روبرو هستيم                      
وضعيت جامعه انفجارى است و         
سياست اعدام و بگير و ببند مردم         

مردم .  را عصبانى تر کرده است       
بدرست پاسخ سياست اعدام را با          
اجتماعات مکرر هزاران نفره در      
مقابل زندان اوين و آزاد کردن              

. تعدادى از زندانيان سياسى دادند       
حکومت هر سياستش با شکست           
روبرو ميشود و مردم در پس                 
مانورهاى حکومت و جناح هايش      

نفس اينکه  .  قدرت خود را ميبينند     
قانون "خامنه اى به سنگر                        

" اعتدال" خط        ،ميخرد"  اساسى
ناگهان صحنه را اشغال ميکند و           

" آقا"موسوى و شرکا تسليم                     
 و دو هفته طول نميکشد          ،ميشوند

که تهديدها از هر سو مجددا باال            
 نشان ميدهد که بن بست          ،ميگيرد

و فلج نابود کننده حکومت راه حل       
نه باالئى ها راه حلى براى       .  ندارد

سازش و کنترل مردم دارند و نه           
پائينى ها با سازش باالئيها به                  

براى هر سه     .  خانه شان ميروند    
سوى معادله سياسى ايران روند           

  ،نامه ها
 

  سياوش دانشور

اوضاع به سمت تعيين تکليف                     
مردم به هيچ ترکيبى     .  قطعى ميرود 

از جمهورى اسالمى رضايت                    
نخواهند داد و دقيقا به همين دليل               
جدال در ميان حکومتيها تشديد و              
بحران همه جانبه حکومت وخيم تر        

راه حل اين بحران                      .  ميشود
 . سرنگونى است

 

و باالخره امروز بيش از هر زمان          
براى مردم روشن شده که اين                     

 ربطى      ۵٧حکومت به انقالب                
ضد انقالب اسالمى را                .  ندارد

 را    ۵٧سرکار آوردند تا انقالب              
تنها با شکست آن            .  درهم بکوبد   

انقالب آزاديخواهانه بود که                         
مرتجعى مانند خمينى بعنوان                      

زير نور رفت و         "  رهبر انقالب  "
نسل .  تراشيده شد "  انقالب اسالمى "

 براى اسالم و خمينى و         ۵٧انقالب  
ارتجاع قرون وسطائى انقالب                  

حکومت اسالمى خمينى و          .  نکرد
شرکا محصول سرکوب انقالب                
است و تا امروز نيز با سرکوب و             

. قتل عام مخالفين سرپا مانده است           
استبداد اسالمى ادامه استبداد                       
سلطنتى است و مبارزه نسل جديد            
امروز براى آزادى و برابرى و                
رفاه ادامه تالش نسل بخون خفته              

اين حکومت را     .   است  ۵٧انقالب   
. بايد با قيامى ديگر سرنگون کرد            

 بهمن روزى در ادامه تالش                ٢٢
مردم انقالبى براى بزير کشيدن اين       

 . موفق و پيروز باشيد. نظام است

  

 حزب نظرش چيست؟ 

امروز با چند نفر از فعالين                            
کارگری نشستی داشتيم و در مورد         
اوضاع سياسی ايران به کدام سو              

يکی از مباحث   .  ميرود بحث داشتيم  
داغ به ميدان آمدن مردم در ابعاد               

يکی از رفقای کارگر      .  گسترده بود 
تحليلی داشت که اينجا با شما در                
ميان ميگذارم و در عين حال                       
ميخواهم پاسخ حزب را در اين                  

اين رفيق ميگفت ما        .  زمينه بشنوم  
انتخابات را بهانه ای کرديم که همه        

١٣٧شماره   
دعوت از     .  بيايند شرکت کنند        

مردم براى شرکت در انتخابات          
نه از سر قبول اين حکومت بلکه        
سياستى بود که براساس آن بايد           

. اين فضا را می شکست                           
انتخابات تنها ابزاری بود که                 
ميشد مردم را در ابعاد گسترده به       

اين حرکت را ما          .  ميدان آورد   
انجام داديم و به سهم خود تالش            

بعدش .  کرديم مردم شرکت کنند       
هم مسئله تقلب را طرح کرديم که       
خود هين مسئله ابزاری باشد                 
برای به ميدان آمدن وسيعتر                  
مردم عليه يک بخش از                             

يعنی ايجاد شقه            .    حکومت
بزرگی در درون خود                                

اگر چه به خيابان            .  حکومتيتها
آمدن ميليونی مردم توهمی به               
بخش اصالحگران حکومتی                
ايجاد کرد اما ابعاد اعتراضات از    
دست هر جناح و دسته ای خارج         
شد و شعارها هر روز راديکالتر        

ما بايد در عين اينکه          .  می شود  
تالش ميکنيم که اين شکاف                    
عميقتر شود اما خودمان را برای       

سعيد از   .  نبرد نهائی آماده کنيم       
 . اصفهان

 

  ،سعيد عزيز

آنچه اين دوست عزيزمان گفته            
است توجيه بسيارى از کسانى             
است که در انتخابات شرکت                 

همه و هر کسى بنوعى           .  کردند
در نگاه به گذشته در جستجوى            

. تائيدى بر عمل امروز خويش اند  
برخى عامدانه تالش ميکنند                  
نادرستى سياست شان را اينگونه       
توجيه کنند که اگر مردم در                     
انتخابات شرکت نميکردند که با         

! وضعيت امروز روبرو نميشيدم     
گوئى با انتخابات تاريخ ايران              
عوض شده و شرکت و عدم                    
شرکت در اين نمايش کليد طالئى       

. توضيح وضعيت امروز است           
اما واقعيتى دراين تحليل و                      

براى .  ارزيابى وجود ندارد            
روشن شدن بايد مسائل را از هم          

 . تفکيک کرد

 

روش برخورد احزاب سياسى به       
حکومت و تاکتيک آنها مثال در           

 با روش       ،قبال نمايش انتخابات      
برخورد و تاکتيک توده مردم به         
همين موضوع ضرورتا يکى              

يک حزب سياسى                .  نيستند

سرنگونى طلب که اين نظام را              
برسميت نميشناسد نميتواند در              

که خودش و اکثريت      "  انتخاباتى"
عظيمى حق شرکت در آن را                  
ندارد فراخوان شرکت به مردم و         

در برخورد به        .  کارگران بدهد   
مسئله نمايش انتخابات جنبشهاى         
سياسى مختلف و احزابشان                     

طيف .  روشهاى متفاوتى داشتند       
عمده جنبش ملى اسالمى و                       
همينطور بخشى از                                        
ناسيوناليستهاى عظمت طلب و            
قوم پرست اپوزيسيون و برخى از      
چپها دعوت به شرکت در                          

ما بعنوان يک       .  انتخابات کردند   
حزب سرنگونى طلب انقالبى و           
کمونيست بدرست فراخوان عدم          
شرکت در اين مضحکه را داديم           
و اگر چنين سياستى نداشتيم در             

. موقعيت امروزمان نبوديم                     
رويدادهاى بعدى هر دور نمايش         
انتخابات رژيم بکرات اثبات کرده      
است که سياست انقالبى در تقابل         
با سياستى که ميخواهد با رژيم               

. تعامل کند حقانيت داشته است              
 . اينبار هم همينطور شد

 

اما روش برخورد و تاکتيک مردم      
در ابعاد توده اى اوال با تاکتيک             

 ثانيا   ،احزاب سياسى فرق ميکند       
 ثالثا    ،محضورات آنها را ندارد          

تاکتيکى پراگماتيستى و براساس         
 و رابعا    ،درک منفعت روز است     

در مواردى هشيارانه و درست             
 ، کارگران  ،اگر توده مردم    .  است

 حزب سياسى    ،زنان و نسل جديد     
و نمايندگان خودشان را داشتند که       
ميتوانستند در انتخابات شرکت             

 آنوقت آنها به حزب                           ،کنند
خودشان راى ميدادند و نه به                   

. عنصرى از ميان آدمکشان رژيم      
اگر يادتان باشد يکماه قبل از                    
نمايش انتخابات بحث برسر سرد        

و بى     "  تنور انتخابات    "بودن     
دليل هم روشن    .  تفاوتى مردم بود   

مردم هم خاتمى و هم احمدى       .  بود
اما در همان     .  نژاد را ديده بودند      

اولين مناظره هاى تلويزيونى                
مردم متوجه شدند که شکاف در            

مردم با ديدن       .  باال عميق است      
شکاف و با هدف پس راندن همه           
شان و تغيير تناسب قوا وارد                   

بسيارى به همين        .  صحنه شدند   
دليل شرکت کردند و عده اى هم            
آگاهانه تالش داشتند اعتراض و          

مطالبات 
١۵صفحه   
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ديرين مردم را در چهارچوب                
" انتخاب"هاى حکومتى و اينجا          

ميان دو عنصر حکومت اسالمى        
خيلى زود   .  اسير و محدود کنند        

روشن شد اين توهمات نتيجه                  
ندارد و احمدى نژاد را از                          

امرى که  .  صندوق بيرون کشيدند   
حزب ما چند روز قبل از                            
انتخابات روى آن بعنوان يک                
احتمال واقعى تاکيد کرد و همين           

 . شد

 

اوضاع بهم ريخت و مردم                        
فرصتى گير آوردند که وسيعا به          

شرايط جديد      .  خيابانها بريزند     
" انتخابات"محصول شرکت در          

نبود بلکه محصول حماقت جناحى     
از حکومت بود که وضعيت را             

شرايطى .  کال به جاى ديگرى برد     
پيش آمد که برگرداندن آن به نقطه      
قبل از نمايش انتخابات غير                     

" جنبش سبز        .  "ممکن بود        
حکومتى تا به انتخابات مربوط             
بود همينجا شکست خورد و يا                

اينکه بعدتر       .  شکستش دادند      
جناحى از حکومت جنگش را با           
جناح ديگر و بخشا مردم جنگشان       
را با حکومت زير اين پرچم پيش         

 توضيح دهنده جدالهاى               ،بردند
سخت درون حکومتى از يکسو و        
عروج توده اى مردم عليه                         
حکومت اسالمى از سوى ديگر           

جنبش سبز همان دو خرداد     .  نيست
خاتمى در قالبى جديد بود براى             
بقاى نظام و اعتراض مردم هم              
همان نخواستن هميشگى بود                  

مدافعين .  براى سرنگونى نظام        
موسويها و خاتميها همان قبلى ها         
بودند و مخالفين کل جمهورى                

تفاوت .  اسالمى هم همان قبليها          
اينبود که بسرعت معلوم شد که             
توده ميليونى مردم اين حکومت           
را نميخواهد و دعوا برسر                        

دعوا .  انتخابات و راى نيست             
 . برسر بود و نبود نظام است

 

مردم بدرست از شکافهاى درون        
حکومتى استفاده ميکنند چون                
قانون تحرک توده اى در اختناق          

 

 ...نامه ها 
مردم .  با شرايط آزاد متفاوت است        

و مخالفين از شکاف باالئيها استفاده       
ميکنند اما هدف ثالثى را دنبال                    

اين هدف از باز شدن فضا         .  ميکنند
و درجه اى نفس کشيدن تا عقب                 
راندن اوباش خيابانى و نيروى                  

 از تغيير تناسب قوا براى        ،سرکوب
تحرک و حرف زدن تا تحميل                     
تناسب قواى جديد به حکومت به               

. نفع مبارزه انقالبى را دنبال ميکند        
براى ما کمونيستها و کارگران                  
بسيار بهتر است که دشمنانمان                  

 وحشى ترين هايشان        ،متحد نباشند  
 ارابه سرکوب نتواند    ،سر کار نباشد  

 و فاکتور       ،براحتى قربانى بگيرد      
اما تمام     .  مردم سنگين تر باشد            

مسئله اينست که تحميل هر عقب               
نشينى به حکومت و بوجود آمدن              
هر گشايش سياسى همواره توسط            

نفس .  مبارزه از پائين بوجود مى آيد     
شکاف درون حکومتى بدون واکنش     
مردم نه حکومت را ضعيف ميکند         
و نه جنبش آزاديخواهى را تقويت            

ما بايد از شکافها استفاده             .  ميکند
کنيم تا تناسب قوا را درهم بريزيم             
اما سياست استفاده و تکيه بر                       
شکافهاى باالئيها با ترک برداشتن          

. اختناق تاريخ مصرفش تمام ميشود     
همين امروز و در سه ماه اخير                   
مردم اساسا با پرچم و شعار و                     
سياست انقالبى و جسارت بى نظير       

فضا را عوض    "  ساختارشکنانه"و  
 دعواى جناحها را سمت                ،کردند
 سياست دو جناح را زمينگير        ،دادند
 و اوضاع را به نفع تمايالت        ،کردند

واقعى و قديمى اکثريت جامعه سوق      
ميخواهم بگويم نبايد تلقى       .  داده اند  

يکجانبه اى از شکاف باالئيها داشت      
و براين اساس سياستى اتخاذ کرد             

. که توهم به حکومت را دامن بزند          
مردم بدرست بايد از شکافها و                   
فرصتها براى ابراز وجود                            
آزاديخواهانه خود و سياست نفى کل     

اما مطلقا  .  نظام اسالمى استفاده کنند   
نبايد تحت عنوان استفاده از شکاف         
باالئيها به نيروى جناحى از                         
حکومت تبديل شوند و شعارها و              

. سياستهاى آنها را دست بگيرند               
اساس شکاف در باال محصول                   
نخواستن در پائين است و تشديد                
شکاف در باال تنها ميتواند محصول      

١٣٧شماره   
مبارزه انقالبى و سياست انقالبى       

. در پائين عليه کل حکومت باشد        
 . موفق و پيروز باشيد

 

 گذار از سنت به مدرنيسم

من خودم را طرفدار مارکس                
گرايش منصور حکمت تا     .  ميدانم

جائى که من دنبال کردم متحد                
ما .  کردن مخالفين اين نظم بود          

شاهد بازسازى يک نئو توده ايسم      
در چپ ايران هستيم که همان                
ديدگاههاى پوپوليستى سابق را           

مسئله اينست که        .  دنبال ميکند   
وضعيت فعلى چيست تا بتوانيم            

. سياست درستى را پيش ببريم             
مسئله اصلى امروز ايران گذار          

. از سنت به مدرنيسم است                      
سياست سوسياليستى بايد اين را          

 .با درود ياشار مرندى. درک کند

 

  ،ياشار عزيز

ترديدى نيست که درک وضعيت       
همانگونه که هست بسيار مهم              

نه فقط درک وضعيت              .  است
مشخص بلکه درک روندهاى              
سياسى پايه اى جامعه و تقابلهاى        

در .  قديمى بسيار مهم تر است           
پرتو تلقى درستى از اين دومى            
است که ميتوان پاسخ درست                 

اما قبول     .  ترى به اولى داد              
صورت مسئله به صورتى که              

 معنى         ،شما عنوان ميکنيد                
پراتيکى مشخصى نيز دارد و آن        
اين نتيجه است که امروز انقالب        
سوسياليستى  در دستور نيست و         

گذار از   "بايد به نيروهاى فعلى          
من .  کمک کرد "  سنت به مدرنيته  

خيلى فشرده نظرم را در مورد             
 : اين ارزيابى و نتايج آن ميگويم

 

ايران در حال گذار از       " تز    ،اول
 بحثى   ،"سنت به مدرنيسم است        

 ،است که دو خرداديهاى قديم                
 دمکراسى خواهان و       ،پوپرى ها  

 و بخشى از                      ،ناسيوناليستها
حکومت اسالمى بعناوين مختلف      

جناح چپ اين          .  طرح ميکنند    
 گذار از سنت به مدرنيسم      ،جريان

را بعنوان صورت مسئله سياست      
 و الجرم نتيجه    ،ايران قبول ميکند  

ميگيرد که امروز بايد کارهاى            
آن کارها هرچه باشد      .  ديگر کرد 

تالش براى برقرارى فورى                  

از نظر   .  سوسياليسم نخواهد بود     
اين ديدگاه جنبش سوسياليستى بايد      
بجاى سازماندهى انقالب کارگرى    
نيرو و کارشان را همراه با                       
متحدين حکومتى و غير حکومتى       

گذار از سنت به      "صرف زايمان    
ما بعنوان         .  کنند"  مدرنيسم

کمونيست کارگرى به                                  
که قرار است روى      "  مدرنيسمى"

دوش کارگران و مردم زحمتکش       
ارتجاع بورژوائى را بازسازى           
 . کند کوچکترين عالقه اى نداريم

 

 خط گذار از سنت به مدرنيته       ،دوم
اما .  اتفاقا با پوپوليسم مخالف است    

پوپوليسمى که اين خط  نقد ميکند          
بيشتر شبيه نقد روشهاى                             
پوپوليستى اسالمى نوع احمدى            
نژاد از موضع حجاريان و گنجى        

نقد ضد پوپوليستى                  .  است
گذار از سنت به               "طرفداران     

نقدى از موضع                "  مدرنيسم
اليستيسم سياسى طبقات دارا است      
و ربطى به منافع آنى و آتى طبقه          
کارگر و جنبش سوسياليستى                  

از موضع نقد مارکسى و          .  ندارد
 پوپوليسم       ،کمونيستى کارگرى      

. يعنى ناسيوناليسم چپ                               
ناسيوناليسمى که در تقابل با                    
اهداف جنبش طبقه کارگر عليه             
سرمايه است و خواهان نوعى               
آشتى طبقاتى و وحدت منافع در            
گونى خلق و مردم و انسان و ملت   

اين پوپوليسم به اين    .  و غيره است  
شکل و با اين مفروضات و                       
دستگاه فکرى و سياسى شکست           

چپ .  خورد و مضمحل شد                 
راديکال و پوپوليست سابق تالش        
دارد با همان بنيانهاى قديمى و               
البته به روز شده همان اهداف                
ناسيوناليستى را پيش ببرد که                 
همواره عليه اهداف رهائيبخش            

 . کمونيسم کارگرى است

 

 صد سال است آن مملکت با        ،سوم
سنت و تحجر در افتاده و                            
مدرنيزاسيون ناقض و اختناق               
سياسى الزمه سرمايه دارى مانع        
شده که ايران شبيه کشورهاى                

اما واقعيت اينست     .  پيشرفته شود  
که در ايران حکومت مذهبى و              
سنتى و عقبمانده است اما اکثريت        

. مردم آزاديخواه و مدرن اند                   
روش زندگى و تفکر و تمايالت            

نسل جديد نه     
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فقط سنتى و مذهبى نيست بلکه               
. ضد مذهبى و ضد اسالمى است         

اختناق نميگذارد که چهره مدرن         
. جامعه خود را تماما نشان دهد             

اينکه نيروهائى در باال تحت فشار     
پائين دارند خودشان را قطره                  
چکانى با تمايالت قديم تر و ريشه        

 معنى   ،دار جامعه تطبيق ميدهند       
اش اين نيست که ما با روندى                  
روبرو هستيم که ايران در حال             

. است"  گذار از سنت به مدرنيسم    "
اين تز فرضش اينست که جامعه          

است و امثال     "  سنتى و اسالمى    "
و لوترهاى      "  نوانديشان دينى     "

اسالمى هم پرچمداران                               
خود شما بعنوان           "!  مدرنيسم"
دراين "  طرفدار مارکس            "

چهارچوب چه تعريفى از خود              
ميدهيد و خود را متعلق به کدام              

 اردو ميدانيد؟  

 

 کمونيسم منصور حکمت       ،چهارم
بر خالف نظر شما نه بر وحدت            
طلبى مخالفين رژيم که بر نشان            
دادن تمايزات و تفاوتهاى                          
جنبشهاى سياسى در متن جدال             

وحدت .  طبقاتى تکيه داشته و دارد    
اگر معنى اى براى ما دارد فقط              
درون طبقاتى و جنبشى و                          
براساس منافع انترناسيوناليستى         
طبقه کارگر است و نه وحدت                 
جنبشهاى متمايز و متخاصم                    

و تاکيد اين موضوع الزم     .  طبقاتى
است که کمونيسم بدهى خاصى به       

کمونيسم تاريخا    .  مدرنيسم ندارد   
جنبشى مدرن و منتقد متاخرترين        
و پيشرفته ترين شکل و مناسبات         
جامعه طبقاتى بوده و هست و از           
همين موضع مدرنيسم                                 
سوسياليستى با عقب ماندگى                   
فکرى و فرهنگى در جامعه و در        
ميان راست و چپ مقابله کرده               

مدرنيسم کمونيسم اساسا بر     .  است
اهداف و حقوق جهانشمول انسانها     
و جهت رو به جلوى جامعه تکيه          
دارد که جنبش طبقه کارگر                      

 .همواره مبشر آن بوده است
 

 ، حزب توده پوپوليست نبود      ،پنجم

 

 ...نامه ها 
يک جريان ناسيوناليست اصالح             

سياست به رنگ هر            .  طلب بود   
مرتجعى در آمدن براى حزب توده         

 منفعت      ،از سر پوپوليسم نبود                
اردوگاهى اش ايجاب ميکرد مثال با       
فالن ژنرال سرکوبگر يا فالن                    
آخوند و يا جريان مرتجع مذهبى در       

اين تز   .  جهان سوم همراهى شود        
راه رشد غير سرمايه دارى و                     
سياستهاى سرمايه دارى دولتى                 
شوروى در قبال کشورهاى موسوم       

بود که جريانات      "  جهان سوم  "به   
پرو سوويت را به اين سياستها                   

خودشان مذهبى نبودند اما . سوق داد 
 .ناسيوناليست و رفرميست بودند

 

 احيا مجدد خط پوپوليستى                ،ششم
قديم در شکل نئو توده ايسم در ميان         

 هرچند اين عبارت به نظر من       ،چپ
دقيق نيست و دگرديسى چپ غير             

 ممکن  ،کارگرى را منعکس نميکند     
به .  بايد مشخص حرف زد        .  است

نظر ما اتخاذ سياستهائى با هر                    
عنوان و بسته بندى تئوريک که                
کنار بخشهائى از بورژوازى قرار         
ميگيرد و کارگران را دعوت به                
حمايت از جناحى از طبقه حاکم                

 همواره خطرى است که                ،ميکند
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر را        

توجيهات اين خط نيز      .  تهديد ميکند 
همواره اتکا به شرايط مشخص و            
صورت مسئله مشخص جامعه بوده      

در اين ديدگاه ظاهرا در                .  است
ايران تحت سلطه سرمايه دارى                

. نوبت سوسياليسم هيچوقت نميرسد      
گذار ايران از سنت به      "همين بحث   

که اساس بحث دو                   "  مدرنيته
خرداديها و سبزها و                                          
جمهوريخواهان ايرانى امروز يعنى     

 ،همان توده ايستهاى سابق است               
موفق و پيروز       .  يکى از آنهاست      

 . باشيد

 

 حق با ما بود

رفقای عزيزم دوست دارم بگم حق         
همين چند سطر را می          .  با ما بود    

نويسم که در اين تند پيچ حزب                     
اتحاد کمونيسم کارگری مواضع              

باور کنيد ترديد    .  اصولی را گرفت   

١٣٧شماره   
ندارم اگر نادر بود شما را تشويق       

حق با حزب ما بود بايد       .  می کرد 
حزب ما نه مثل    .  اين را فرياد زد   

آقای مدرسی جنبش اعتراضی را     
دو دستی به جناحهای رژيم تقديم        
کرد و نه مثل آقای تقوائی که                  
موسوی را گذاشت کنار دست              

. مردم و با ايشان کشتی نگرفت          
 سال اخير و اوضاع        3رفقا طی    

متحول سياسی در ايران حزب            
. تيز بود و هوشيارانه عمل کرد          

افتخار ميکنم يکی از اعضای اين    
حزب هستم و در کنار شما                      
کمونيستهای کارگری واقعی                

ميخواهم بدانم دو   .  مبارزه می کنم  
حزب ديگر چه جوابی دارند به           
مردم بدهند؟ زنده باد منصور               

 زنده باد حزب اتحاد                 ،حکمت
سيامک .  کمونيسم کارگری         

 مرادی 

 

  ،سيامک عزيز

حقانيت سياسى را بايد گفت و                
تاکيد کرد و به همه نشان داد و               

حزب به   .  منشا جذب نيرو کرد       
وجود رفقائى مثل شما افتخار               
ميکند و اگر اين حزب افتخارى          
دارد متعلق به همه اعضا و                     

. کادرها و فعالين شريف آنست            
اين حزب مارکسيستها و                          
کمونيست کارگريهاى دو آتشه و        
سازش ناپذير و انقالبى و                         

 . آرمانخواه است

 

حزب را تقويت و گسترده کنيد و        
پرچمش را در هر کارخانه و                

موفق و پيروز         .  محله بکوبيد    
 . باشيد

 من عضو هستم 

 من تازه تقاضای عضويتم         ،سالم
را ارسال کردم آيا رسما به من               

 .پاسخ ميدهيد؟ جالل شکيبا

 

  ،جالل عزيز

. به حزب خودتان خوش آمديد               
پيوستن شما را به صفوف حزب           
اتحاد کمونيسم کارگری تبريک           

اميدواريم ظرفيتها و          .  ميگوئيم
توانائی فردی و اجتماعی شما                
منشا گسترش فعاليت و امکانات و      

پاسخ شما  .  قدرت عمل حزب شود   
موفق و پيروز   .  را جداگانه ميدهيم  

 . باشيد

  

 فعال حزب هستم 

من را بعنوان فعال حزب قبول               
بخاطر شرايط از ارسال فرم     .  کنيد

. عضويت فعال خودداری می کنم       
با .  به من بگوييد چکار بايد بکنم         

 تشکر بابک از تبريز

 

 ،بابک عزيز

به صفوف حزب اتحاد کمونيسم           
با شما     .  کارگرى خوش آمديد         
کار هر    .  جداگانه حرف ميزنيم       

کمونيستى امروز شناساندن حزب     
و اهداف انقالبى و کمونيستى                 

 جذب نيرو براى          ،کارگرى اش   
 فعاليت کمونيستى در ميان      ،حزب

کارگران و جنبشهاى                                    
. آزاديخواهانه در جامعه است              

 . موفق و پيروز باشيد

*** 

 

!دست مذهب از سر مردم کوتاه  

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
 

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرانجام پس از دو ماه کشمکش و                ،بنا به خبر دريافتى      
درگيری کارگران شرکت توليد گسترآسيا موفق شدند با                  
اتکا به اعتصاب چند روزه و اعتراضات جمعی و مکرر               
خود سرمايه داران و عوامل کارفرما را مجبور به شکست           

عوامل کارفرما که از اوايل آذر ماه         .  و عقب نشينی نمايند    
تصميم داشتند تا به بهانه تعطيلی کارخانه ابتدا کارگران را           
به مرخصی اجباری فرستاده و پنهانی به جای اين                               
کارگران اقدام به بکارگيری کارگران جديد در شرايط                     
کاری سختتر با دستمزدهای پايينتری نمايند و حتی وعده               
پرداخت دستمزدهای دوران مرخصی اجباری را به                        

 تا چند روز پيش به انحا مختلف                    ،کارگران داده بودند     
کوشيدند با عدم پرداخت دستمزدها، تهديد به اخراج و                      
توسل به انواع ترفندها کارگران را بدون پرداخت                               

اما با توجه به      .  هيچگونه دستمزدی از کار اخراج نمايند         
اينکه طی دو ماه گذشته با اعتصاب و تجمعات قاطع                          

 سرانجام روز چهارشنبه در مقابل         ،کارگران روبرو شدند   
از چهارشنبه  .  بخشهايی از خواستهای کارگران تسليم شدند      

 نفر از کارگران اخراجی به         15گذشته تا امروز بيش از         
در روز چهارشنبه            .  سر کارهايشان بازگشته اند                 

دستمزدهای آذر و ديماه و همچنين بخشهايی از                                     

 

 اعتصاب و اعتراض نتيجه داد
 زنده باد کارگران توليد گستر آسيا

دستمزدهای معوق مربوط به شهريور و           
 نفر از کارگران نقدا پرداخت          7مهر ماه    

اما اين هنوز همه خواستهای                       .  شد
يکی از کارگران             .  کارگران نيست      

ما به اين جانوران سودجو اعتماد       :  ميگفت
هنوز همه همکاران اخراجی ما به      .  نداريم

هنوز ما   .  سر کارهايشان باز نگشته اند          
بين شرکت پيمانکاری و کارخانه                           

تا اين لحظه با ما قرداد موقتی       .  سرگردانيم
 .هم نبسته اند

 

بازگشت به کار همه کارگران اخراجی،            
پرداخت فوری همه دستمزدهای معوقه،           
لغو قراردادهای موقت کار و حذف                       

 تامين امنيت      ،شرکتهای انگل پيمانکاری     
شغلی، پرداخت دستمزدهای ايام اعتصاب      
و مرخصی اجباری مطابق با تورم و                   
هزينه های روز زندگی، حق اعتصاب و          

 از جمله خواستهای برحق و پايه             ،تشکل
 . اى کارگران است

 

 ! رفقای کارگر

سرمايه داران و حکومت اسالمی                           

١٣٧شماره   
جنايتکارشان بيرحمانه به دنبال نابودی       
و انهدام زندگی ما کارگران و خانواده            

قدرت ما در اتحادمان         .  هايمان هستند  
برای دفاع از کار و معيشت و              .  است

 برای      ،زندگی امروز و فردايمان                 
مبارزه عليه سرمايه داران و نابودی               

به مجمع  .  حکومتشان، بايد متشکل شويم   
عمومی متکى شويد و براى شوراهای          

 . کارگرى تالش کنيد

  

 نفر    40شرکت توليد گستر آسيا با                   
کارگر قراردادی و سفيد امضا و                        

 هزار  264يکطرفه و پايه دستمزدهای       
تومانی از جمله مراکز توليد روکش و           
تو دوزی و صندلی و طرف قرارداد               
ايران خودرو در جاده آدران اسالم                   
شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای       

 .ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ بهمن ١١ – ٢٠١٠ ژانويه ٣١

 

 

 اطالعيه آغاز برنامه های هر روزه تلويزيونی
 " برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری –برای يک دنيای بهتر "

 

بدينوسيله به اطالع کارگران و تمامی مردم آزاديخواه و برابری طلب             
برنامه ای از حزب اتحاد            –برای يک دنيای بهتر          "ميرسانيم که     

بزودی برنامه های روزانه خود را به مدت                      "  کمونيسم کارگری  
 . آغاز خواهد کرد" کانال يک"يکساعت از طريق شبکه 

 

 آمريکای شمالی و          ، اروپا   ، خاورميانه   ،اين برنامه ها در ايران            
 ،در ايران و اروپا   "  يوتل ست دبليو  "استراليا از طريق ماهواره های      

. در آمريکای شمالی و استراليا  قابل ديدن است                    "  ۵تل استار      "
" راديو پدر "در شبکه    "  هات برد "صدای اين برنامه ها از طريق           

اين برنامه ها از طريق شبکه اينترنتی                              .  نيز پخش ميشود         
 COM.GLWIZ.WWWنيز قابل مشاهده است. 
 

برای يک دنيای بهتر برنامه های روزانه خود را از اوائل سال جديد                 
برای يک دنيای بهتر برنامه ای         .   شروع خواهد کرد     ٢٠١٠ميالدی  

برای سرنگونی رژيم اسالمی     .  از حزب اتحاد کمونيسم کارگری است       
 ، رفاه و سعادت همگان        ، برابری  ،و استقرار نظامی متضمن آزادی        

 .  مبارزه ميکند،يک جمهوری سوسياليستی
 

شروع به کار اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان خود               
 . زمان پخش اين برنامه ها بزودی اعالم خواهد شد. برسانيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ دسامبر ٩ 

 

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠
 

اسی است                      ه سي ام رن ر يک ب ت طرف    .   برای يک دنيای به ي ب
ری، شادی،        .   نيست، جانبدار است   راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ا است            ه ان ادت انس ع اه و س وری         .   رف ه م رای يک ج ا ب م
ن                 .   سوسياليستی مبارزه ميکنيم   ان پخش اي ا روز و زم ف لط

ان                              ان خودت اي ان و آشن ه اطالع همه دوست برنامه ها را ب
 . برسانيد

 

ران                   ى در اي ون ن پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز ک
وان      قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعن
ه                         ا ب ى خود پ ست ي ال يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسي
ات                     ان ا جري ي ان گذارد،  ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسى ب

ه ای                –اپوزيسيون راست و ملی      ه و حاشي ل اسالمی را ايزو
م اسالمى                             ه رژي ي ل ه ع ع مردمى ک وده وسي ا، ت کرده و ثال
وان          بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بعن
حقق                       ل ت اب ه و ق ان ن ي ب يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقع

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. بنگرند



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بار ديگر جامعه ايران در             -١
آستانه تحوالت عظيم و                           

. تاريخسازی قرار گرفته است         
مردم آزاديخواه حکم به                          
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند      
و هم اکنون دست بکار بزير                

پيشروی .  کشيدن آن هستند            
مبارزات توده های بپاخواسته           
مردم و تحقق سرنگونی رژيم            
اسالمی بشکلی سازمانيافته و            
در سريعترين و کم مشقت ترين        
شکل در گرو ساختن ارگانهای         
مبارزاتی و اعمال اراده توده ای      
مردم، شوراها، در سراسر                  

 . جامعه است

 

يک هدف شوراها گرفتن             -٢
بخش هر چه وسيعتری از                     
قدرت توسط توده کارگران و             

اين ارگانها ابزار       .  مردم است   
 سازماندهى مبارزه     ،متحد شدن  

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال         
قدرت کارگران و مردم                          
زحمتکش و نفى قدرت سرمايه         

. و جمهورى اسالمی است                   
شوراها همچنين از ارگانهاى             

. قيام عليه جمهورى اسالمى اند       
 در محيط زيست و      ،بايد همه جا  

کار در سطح محلی و سراسری        
 . شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين        -٣
و ساده ترين ظرف اتحاد و                   

. اعمال اراده توده ای است                   
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم     

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

و مستمر توده های مردم است                 
وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع                

 .اسالمی شود

 

طبقه کارگر بايد بسرعت                 -۴
. شوراهاى خود را ايجاد کند                    

شوراها امر اتحاد صفوف                          
 تامين استقالل طبقاتى و      ،کارگران

اتخاذ سياست کنترل کارگرى را           
شوراها امکان     .    تسهيل ميکند    

حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر       
شايسته جنبش سرنگونی طلبانه             

 .توده های مردم را فراهم مياورد         
کارگران سوسياليست بايد پيشرو         
ايجاد شوراها در محيط زيست و           

 . کار باشند

 

شوراهاى محالت در شرايط           -۵
امروز از اهميت ويژه اى                           

تجربه عملى      .  برخوردار است     
همين دوره نشان ميدهد که محالت      

 پايه   ،و تجمعات مبارزاتى در آن        
سازماندهى حرکات اعتراضى             
وسيع و بويژه تظاهرات شبانه                

بايد کنترل محالت را از             .  است
دست جمهورى اسالمى و نيروى         

 .  سرکوبگر آن خارج کرد

   

 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     -۶
کارگران و مردم زحمتکش را به          

 . برپائى شوراها فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

١٣٧شماره   

 سازماندهى مبارزه ،شوراها ابزار متحد شدن
 ظرف اعمال قدرت کارگران و مردم ،انقالبى

 و از ارگانهاى قيام عليه جمهورى ،زحمتکش
. اسالمى اند  

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣مصوب دفتر سياسى حزب  

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش          :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و    .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند           
 .بی مذهبی

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،             :  آزادی بيان   -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  

، "جرم سياسى "لغو مقوله    :  آزادی تمامی زندانيان سياسی       -٣
لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات                         

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى                       -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد            :  برابری زن و مرد     -۶

لغو جدا سازيها و آپارتايد       .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی      
 .جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،                :  برابری حقوقی     -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان         :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد        .  تشکل های سراسری کارگری     
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد            :  بيمه بيکاری   -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل          .  بيکار و آماده به کار         

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                  -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان       
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سازمان آزادی زن و ابتکار                
فمينيستی اروپا بمنظور                         
بزرگداشت روز جهانی زن،              

 يک     ٢٠١٠ مارس          ۶شنبه      
کنفرانس بين المللی در شهر                

. گوتنبرگ، سوئد برگزار ميکنند   
 : تم اين کنفرانس

 

نقش اساسی سکوالريسم در             
مبارزات زنان برای برابری،            
امنيت، و در مبارزه عليه                      

 .خشونت نسبت به زنان است
 

در مقابله با عقب گرد هايی که           
بر حقوق و موقعيت زنان تحميل      
شده، زنان بايد متحدانه اعالم             

و برای  "  ديگر بس است   :  "کنند
يک .  تغيير جهان متحد شوند           

ابزار مهم بسيج و سازماندهی            
يک جنبش قوی برای دستيابی           
به اين اهداف، گردآوردن فعالين      
از گوشه و کنار جهان بمنظور          

. تبادل تجارب و ديدگاه ها است        
 ما يک            ٢٠٠٩در مارس            

کنفرانس بسيار موفق، با عنوان       
چرا سکوالريسم ضروری              "

در گوتنبرگ سازمان        "  است؟
داديم  تا بحث در مورد اهميت            
سکوالريسم برای جنبش آزادی       

کنفرانس .  زن را گسترش دهيم      
بين المللی در اسکوپيه،                          

، بيش  ٢٠٠٩مقدونيه، در اکتبر      
از صد فعال را از سراسر جهان       
گرد هم آورد تا به اين مسائل                
بپردازد، به همبستگی در جنبش      
دامن زند و امر تحقق اين                       

. خواست ها را به پيش برد                   
کنفرانس يک فراخوان برای              
گسترش مبارزه عليه                                

ميليتاريسم، پاتريارکی و                    "

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی، برابری، سکوالريسم و عليه خشونت 

 .صادر کرد" حاکميت مذهب
 

 دگر    ٢٠١٠ مارس       ۶کنفرانس    
بار بر اين مسائل مهم و اساسی             
تمرکز خواهد کرد، با زنان در              
سراسر جهان در مبارزه شان                

برای آزادی، برابری، امنيت و            
عليه خشونت اعالم همبستگی              

اين کنفرانس همچنين   .  خواهد کرد 
حمايت و پشتيبانی خود را از                  
زنان در ايران  در مبارزه رو در         
رو با يکی از زن ستيز ترين                   
نظام های دوران معاصر، در اين       
روزهای سخت و هيجان انگيز            

 . اعالم ميکند

 

سخنرانانی که تاکنون شرکت شان   
 :قطعيت يافته است

 

 نويسنده و فعال       نوال السعداوی،  

١٣٧شماره   

سرشناس و قديمی حقوق زن از         
مصر مهمان افتخاری اين                      

گودرون .  کنفرانس خواهد بود       
، ژورناليست،           تيبه تيبرگ          

. مسئول زنان برای صلح، سوئد       
، رئيس انجمن حق     ماريا رشيدی 

زن و عضو هيات مديره شبکه            

عليه خشونت های ناموسی،                 
 آذر ماجدی،       .  ايران  -سوئد

نويسنده، رئيس سازمان آزادی          
زن، عضو کميته هماهنگ کننده       
ابتکار فمينيستی اروپا انگلستان        

، کريس مک کرلی         .  ايران  -
حقوقدان، فعال در عرصه کمک       
به زنانی که مورد خشونت                     
ناموسی و خانوادگی قرار دارند،     

، رئيس     گيونر نبيو    .  انگلستان
آنتيکو و عضو کميته هماهنگ           
کننده ابتکار فمينيستی اروپا،               

، ليلين هالس فرنچ           .  مقدونيه
رئيس ابتکار فمينيستی اروپا،             

 ماريان هلی لوکاچ،          .  فرانسه
زنانی که تحت قوانين    "بنيانگذار  

و هماهنگ  "  اسالمی زندگی ميکنند   
کننده سکوالريسم امر زنان است،          

 الجزاير   -فرانسه 

اين ليست در حال تکميل شدن است        
و بمحض قطعيت يافتن ساير                      
سخنرانان به اطالع عموم خواهد            

 .رسيد

 

: زمان کنفرانس
 مارس ۶شنبه 

٢٠١٠ 
 

، خانه گوتنبرگ، سوئد: محل
مردم، يرن توريت، 

Folketshus Järntoregt 
 

 ۵ روز جمعه     :مصاحبه مطبوعاتی 
 بعد از ظهر يک         ٢مارس ساعت     

کنفرانس مطبوعاتی در محل زير           
 : برگزار ميشود

 

Medusahuset,  Viktoriahuset 
samlingssal,  Linnégatan 21 B, 

413 04 Göteborg 

 

عالقمندان شرکت به کنفرانس لطفا 
 تماس آذر ماجدی يا شهال نوریبا 

 .بگيرند
 

Tel: 0737262622  

 shahla nouri 
com.gmail@n.wlshahla 

Majedi.azar@gmail.c 

! آزادى زن معيار آزادى هر جامعه است  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تحوالت سياسی جامعه شتاب                 
. خيره کننده ای بخود گرفته است        

اعتراضات مردم سرنگونی طلب      
زمين را زير پای حکومت داغ              

بخشی از جماعت        .  کرده است   
 تهديد  ،اوباش حاکم عربده ميکشند    

 بخشی    ، به دار ميکشند          ،ميکنند
 و به حقوق      ،ديگر التماس ميکنند   

مردم در چهارچوب قانون اساسی      
 از مردم     ،شان سوگند ياد ميکنند      

ميخواهند که به کم رضايت دهند          
اما .  و دست از پا خطا نکنند                 

عليرغم هر تالشی نميتوانند به              
. تعادلی پايدار شکل دهند                          

توافقاتشان بيش از چند هفته دوام         
همه چيز بسرعت در       .  نمی آورد  

جامعه وارد     .  حال تغيير است        
دوره ای از تحوالت انقالبی شده          
است و تغييرات اين چنينی از                 
ويژگی و عالئم دوران انقالبی              

تصاويری از اين وضعيت       .  است
 . گويای اين موقعيت است

  

با سرفرود آوردن جناح اصالح           
طلب حکومتی در مقابل خامنه ای      
و دستگاه واليت فقيه انتظار                    
ميرفت دور جديدی از مناسبات            

دورانی .  ميان جناحها شکل بگيرد   
دو طرف از قرار    "  اعتداليون"که  

امکان پيدا ميکردند مبانی                         
 به     ،توافقشان را تعريف کنند              

چهارچوبی برای تداوم بخشيدن به     
عمر کثيف رژيم اسالمی دست             

ها را در باال     "  چانه زنی "يابند و   
و به دنبال نوری در انتهای تونل          

موسوی اطالعيه ای      .  دنبال کنند  
خطاب به جناح راست و دستگاه           
خامنه ای صادر کرد که به دنبال          

رژيم "  خروج"راه حلی برای            
شرايط  .  اسالمی از بحران است        

. پنجگانه خودش را تعريف کرد          
خامنه ای هم متعاقبا راه را نشان           

اعالم کرد که بايد مرز بندی        .  داد
روشن و بدون تفسيری در مقابله         

  ،ستون آخر
 

 مناظر سياسی بسرعت عوض ميشوند
 

 على جوادى

با مردم و جريان سرنگونی طلب             
. کروبی کرنش کرد       .  انجام دهند   

اعالم کرد که دولت احمدی نژاد را         
" آقای خامنه ای          "از آنجائيکه           

حکمش را تنفيذ کرده است بطور             
و خاتمی   .  واقعی برسميت ميشناسد    

بيشترين تعرض را به تالش مردم           
اما تمام اين       .  آزاديخواه انجام داد      

تالشها و دوال راست شدنها چند                 
نشانه .  هفته ای بيشتر دوام نياورد         

ها و چشم انداز اعتراض مردم در           
 جناح راست را به مقابله       ، بهمن ٢٢

چاقو کشان   .  با اين توافقات کشاند       
جناح راست می پرسند چرا بايد با           
جريانی که ارزش مصرفش به                  
پايان رسيده است پای ميز مذاکره و       
بند و بست نشست؟ خواهان تسليم             

. هستند"  سران فتنه "بی قيد و شرط      
و اصالح طلبان دست از پا درازتر         
کوشيدند از زير عبای خامنه ای به          

برخی از  .  مواضع قبلی خود بخزند    
صاحبنظران اصالح طب می                    
پرسند چرا بايد سرنوشت خود را             
تماما به رژيمی در حال سقوط گره         
بزنند؟ اما در هر جست و خيزی               
بيشتر بی آبرو و مفتضح و حاشيه            

 . ای ميشوند

  

موقعيت جريانات اپوزيسيون پرو          
رژيمی هم گوشه ای از اين                           
سرگيجه سياسی و شتاب تحوالت            

اين مفلوکان سياسی   .  را نشان ميدهد  
يک روز      .  نميدانند چه بگويند          

موسوی ميگويد به      .  آرامش ندارند  
دنبال راه حلی برای خروج از                    

 به يکباره مرکز ثقل          ،بحران است  
به مذمت  .  شان به راست خم ميشود     

مردم و نقد            "  خشونت طلبی     "
شعارهای سرنگونی طلبانه می                

بخشا به  .  بخشا تجزيه ميشوند   .  افتند
نقد گذشته خود می پردازند و از                

. مردم طلب مغفرت می کنند                       
موسوی ميگويد مردم حق دارند               

 به يکباره                   ،راهپيمايی کنند         

١٣٧شماره   

فراخوانهای برگزاری تجمعات         
شيرين عبادی و                  .  ميدهند

فراخوانهايش سمبل حقارت و              
بارومتر اين جريان ارتجاعی              

نوسانات باال معموال با            .  است
دامنه بيشتری در صفوف اين               
 . جريان در پائين انعکاس می يابد

  

جريانات راست پرو غربی هم از      
اين سرگيجه و هراس سهم خود           

سهم حزب مشروطه    .  را برده اند  
اينها .  گويا بيش از همه است              

گويی راهنمای راست روی و              
پيش از آنکه موسوی    .  ارتجاع اند 
.  اينها سرخم کردند         ،سرخم کند  

اعالم کردند که از خامنه ای و              
مافيای روحانيت در مقابل                      

مانند .  احمدی نژاد حمايت ميکنند    
کاسه ليسان اعالم کرده اند که                

. ندارند"  جز جنبش سبز   "چيزی  
هر چند که سران سبزها هم در             
هر فرصتی لگدی به اين                           
جريانات ميزنند که گاه و بيگاه             

رابطه .  فغانشان را بلند ميکنند         
هر دو بر   .  شان با هم جالب است     

اين تصور کودنانه اند که ديگری       
و اين  .  برايشان نقش ابزاری دارد   

سرنوشت بازندگان و مجروحان        
 . سياسی است

 

اخيرا داريوش همايون نظريه              
پردازشان بار دگر در هراس از         
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی        
و قدرت گيری کارگر و کمونيسم       

تحول :  "جبونانه اعالم کرده است   
گام به گام به مراتب بر فروپاشی        
يا از هم پاشيدگی ناگهانی ترجيح        

گويی مساله بر      ".  خواهد داشت  
سر سرعت تحوالت است و نه             

. جهت و اهداف اين تحوالت                 
گويی ما در جهت يکسان و                     
مشترکی گام برميداريم و اين                
جاماندگان مساله شان تنها                       

 .  سرعت تحوالت است

در آن طرف ديوارها وضعيت              
جريانات قوم پرست و                                  
ناسيوناليستهای قومی هم خيره             

اين جريانات که          .  کننده است     
رسالتشان الصاق طوق لعنت بر          
گردن مردم منتسب به بخشهای             

 به يکباره       ،مختلف جامعه است      
طرفدار حقوق بشر و      .  سبز شدند 

" صلح طلب "و  "  خشونت گريز "
 .  شدند

 

اما مهمترين تغيير را شايد بشود           
اوين .  در سيمای اوين مشاهده کرد   

. هم اين روزها تغيير کرده است          
نه از آن رو که ديگر جايی برای           
آدمکشی و شکنجه و تجاوز و                 

از آنرو که ديگر    !   نه ،اعدام نيست 
. هراسی در قلبها ايجاد نميکند               

ديگر عاملی جهت ارعاب و                    
برعکس مکانی     .  وحشت نيست    

فريادهای .  برای اعتراض است       
. زندانی سياسی آزاد بايد گردد              

هلهله و بوسه های شادی برای              
گويی .  آزادی هر زندانی سياسی       

اين ديگر زندانبانان اوين هستند           
در هراسشان  .  که بر خود ميلرزند   

روزی را تصور ميکنند که                      
درهای اوين را بر سرشان خراب       

 . کنيم

  

تصاوير به سرعت عوض                       
آنچه که تا ديروز رويايی     .  ميشوند

دست نيافتنی بنظر ميرسيد اکنون        
واقعيات دست يافتنی روزهای              

براستی چه کسی          .  آتی هستند    
 قلب  ،تصور ميکرد در مقابل اوين    

 جائيکه      ،خونين رژيم اسالمی          
رژيم اسالمی به درگاه هيوالی             
خدا دهها هزار تن را به مسلخ                 

 فريادهای                  ،برده است                 
آزاديخواهانه و شور و هيجان و           
قدرت مردم به نمايش گذاشته                  
شود؟ چه کسی تصور ميکرد                 
فريادهای مرگ بر خامنه ای همه       
گير شود؟ چه کسی تصور ميکرد       
خيابانهای تهران شاهد شعارهای        
مرگ بر جمهوری اسالمی باشد؟       

 ،روزی که شعارهای آزادی                  
 حکومت کارگری فرياد       ،برابری
  . نيز دور نيست،زده شود

 

*** 

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


