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   ،طرح پاکستانى رژيم اسالمى
 دولت دوره بحران 

 

مبانى پايه اى و مفروضات تحليلى ما در باره موقعيت                 
 مضمون  ،جمهورى اسالمى و بحران همه جانبه حکومت      

 محدوديتهاى خط مشى هر          ،جنگ جناح ها و سير آن           
 تناقضات  ،جناح براى برون رفت از بحران و بقاى نظام         

حکومت و اسالميت آن براى تبديل شدن به حکومت                     
 وجود يک نخواستن           ،بازسازى سرمايه دارى ايران          

 امکان فروپاشى و     ،عميق و سرنگونى طلبانه در جامعه       
سرنگونى جمهورى اسالمى زير فشار اعتراضات                       
اجتماعى و تاثيرى که در آرايش حکومتى بطور اخص و          

 هر  ،تجديد آرايش بورژوازى ايران بطور اعم ميگذارد          
 ،بطور مشخص تر   .  روز بيشتر از ديروز اثبات ميشود        

 ما براساس همين ديدگاه روندى را در         ،در يکسال گذشته  
سير جدال جناح ها و اوضاع سياسى ايران ترسيم کرديم            
که بسرعت برق و باد بوقوع پيوستند که در نتيجه آن                     
بحران حکومت اسالمى و رابطه مردم با حکومت به                   

اما اين روند نه     .  مرحله جديد و غير قابل بازگشتى رسيد        
. براى باالئيها و نه براى پائينى ها هنوز تمام نشده است              

تشديد بحران به معنى وسيع کلمه تنها دورنماى مقابل                   
 و يا تخفيف        ،فرضى"  ثبات"هر نوع      .  حکومت است  

 در گرو تعيين تکليف اين روندهاى پايه اى          ،جدى بحران 
 . است

 

 بعد از اصالح طلبان

ما قبل از نمايش انتخابات تصريح کرده بوديم که ويدئوى          
دو خرداد قابل تکرار نيست و دورنماى بقدرت رسيدن               
دولتى مرکب از راست اعتدالگرا و اصالح طلبان يک               

اين صرفا يک حکم نظرى و عقيدتى ما                   .  توهم است  
 از موقعيت جمهورى اسالمى      ،نبود

٢صفحه   
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و الزامات سياست افراطى ترين           
بخش جناح راست استنتاج شده              

ديديم اصالح طلبان حکومتى     .  بود
که قرار بود در پس يک انتخابات         
قالبى مجددا قدرت را بدست                    

 از زندان سردرآوردند و با       ،گيرند
سرکوب و بيدادگاههاى نمايشى و        
انحالل احزابشان و انزواى                      

استراتژى .  سياسى روبرو شدند       
پخمه اسالمى و التقاطى اصالح            
طلبان براى بقاى نظام نميتوانست        
به نتيجه اى جز شکست منجر                 

نيمه اصولگرا     "موسوى     .  شود
نميتوانست "  نيمه اصالح طلب         

اما .  پديده اى فراتر از خاتمى باشد      
اين نسخه قبلتر شکست خورده               

کسانى که قادر نيستند در              .  بود
مقابل عده اى اوباش و سرانشان            

 چگونه ميتوانند قهرمان           ،بايستند
نجات نظام اسالمى از دست                     
مردمى باشند که آرزوى شيرين            
سرنگونى در سر دارند؟ ما بعد از       
نمايش انتخابات تاکيد کرديم که با         
شکست اصالح طلبان حکومتى و       

 ،"خانواده نظام "حذف شدنشان از     
ثقل جدالهاى حکومتى به اردوى           

جناح بنديها   .  راست منتقل ميشود    
در اين اردو بازسازى ميشود و              
خطوط مختلف براى بقاى نظام و         
تقابل با سرنگونى طلبى اشکال              

 . نوينى بخود ميگيرد

 

 "پيروزى"جناح راست بعد از 

جناح راست حکومت عليرغم                
برخى غرولندها مجموعا پشت              
خط سرکوب اصالح طلبان متحد         

بخشهائى از اين اردو که                .  شد
اعتمادى به ادامه اين توافقات                  

 تالش کردند نقش ميانجى       ،نداشتند
حذف حداقلى و      "را در سياست         
خامنه اى بازى     "  جذب حداکثرى  

طرح هاى مختلفى از جمله         .  کنند
آشتى "طرح رفسنجانى که نوعى        

با "  ملى در چهارچوب نظام               
بود "  راست اعتدال گرا  "محوريت  
اما اين طرحها که             .  بميان آمد    

سازشى در باال را دنبال ميکرد به        
اين دليل ساده که ديگر سازشى               

نهايتا .  ممکن نبود شکست خورد       

 

   ،طرح پاکستانى رژيم اسالمى

 ...دولت دوره بحران 

حذف حداقلى و جذب     "سياست  
خامنه اى صرفا به      "  حداکثرى

محدود کردن تهاجم به                           
رفسنجانى و موسوى و خاتمى        
و کروبى مشروط براينکه                 
دولت احمدى نژاد را برسميت        

اما يکماه     .  بشناسند منجر شد      
طول نکشيد که همه سر جاى           

باند احمدى    .  اولشان برگشتند   
نژاد نه فقط رفسنجانى و                      
موسوى و شرکا  بلکه بخشهاى       
مختلف راست و موئتلفين                   
ديروز خود را نيز مورد تهاجم       

 . قرار داد

 

اردوى راست بعد از                              
بر جناح اصالح         "  پيروزى"

طلب حکومتى تجزيه شد و در        
باند .  مقابل هم قرار گرفت             

احمدى نژاد که مدال سرکوب          
مخالفين درون حکومتى و قتل        
عام مردم معترض را بر سينه         

 در پى تثبيت قدرت و            ،داشت
امتيازات سياسى و اقتصادى           
خويش بود و حاضر نبود و                
حاضر نيست غنائم جنگ را با        

بخشهاى .  ديگران شريک شود    
متفرقه اردوى راست تدريجا           
تشخيص دادند که حذف اصالح     
طلبان تنها پيش درآمد حذف              
اليه سنتى جمهورى اسالمى            
اعم از آخوندها و شخصيتهاى         

لذا از هر   .  موثر اين جناح است   
. گوشه صداى اعتراض بلند شد    

حزب موئتلفه و سران اتاق                
بازرگانى تهران براى حفظ              
موقعيت و اعاده سهم سود و              
تجارت خود اهرم اعتصاب              

. بازار را بدست گرفتند                        
اطرافيان رفسنجانى در سنگر        

. دانشگاه آزاد بمقابله برخاستند      
مجلسى ها و در راس آنها                    
الريجانى و مطهرى از موضع      

و "  نظارت مجلس بر دولت        "
مقابله با سهم خواهى احمدى             
نژاد در طرح حذف سوبسيدها        

اما اين  .  دعوا را شروع کردند     
ظواهر و محمل هاى اقتصادى       
نيز بسرعت يا حاشيه اى و يا            
مسکوت و معلق ماندند و                    

١۶۵شماره   
صورت مسئله سرجاى واقعى اش           

ناگهان همه يکصدا        .  قرار گرفت   
گروه "اعالم خطر کردند که                        

کوچکى در نظام قصد حذف کليه              
بخشهاى نظام و روحانيت و                         
برقرارى ديکتاتورى را در سر                 

اگر ديروز اصالح طلبان           ".  دارد
حکومتى خود را با نگرانى براى              

تبئين "  رکن جمهوريت نظام              "
 امروز راستهاى مخالف          ،ميکردند

و آخوند  "  رکن اسالميت نظام"براى  
 . دل ميسوزاندند

 

 نقش خامنه اى

تاکنون خامنه اى تماما پشت دولت           
احمدى نژاد و بعنوان فرمانده                      
سياست سرکوب خونين عمل کرده          

در رويدادهاى يکسال گذشته       .  است
خامنه اى بيش از هر شخصيت اين          
نظام منحوس در درون حکومت بى        
اعتبار شده است و در ميان مردم               

سياست .  مورد نفرت شديد است            
اردوى راست اينست که با حمله به          
احمدى نژاد به خامنه اى اعمال                  
فشار کند تا موضعش را نسبت به              

. سياستهاى احمدى نژاد تغيير دهد           
آخرين اظهارات خامنه اى اگرچه            
تالش دارد تعادلى بين حمايت از               

 ،دولت و اردوى راست برقرار کند        
. اما بسود احمدى نژاد ايستاده است         

همينطور اظهارات و عملکرد                    
احمدى نژاد و اطرافيانش نشان                  
ميدهد که او تنها کسى است که                     

. ميتواند در مقابل خامنه اى بايستد           
خامنه اى در موقعيتى است که نه              
ميتواند با قربانى کردن احمدى نژاد        
موقعيت از دست رفته خود را اعاده        
کند و نه ميتواند تماما به نيروهاى             

ذوب شده   "اردوى راست که همه           
تعرض .  هستند پشت کند  "  در واليت 

جديدى توسط باند احمدى نژاد براى       
تحيکم بيشتر خط مشى و قدرت                  
سياسى و اقتصادى اش به رقباى               
اردوى راست و اليه هاى سنتى در          

. جمهورى اسالمى در راه است                 
موقعيت خامنه اى در ميان بخشهاى       
مختلف جمهورى اسالمى با موضع        
او در اين تعرض جديد تعيين تکليف       

 . خواهد شد

 

 طرح پاکستانى جمهورى اسالمى 

کل آنچه که در يکسال گذشته شاهد           
 يعنى بهم خوردن توافقات               ،بوديم

قبلى جناح ها و سير جنگ و سازش         

 و جايگزينى    ،در چهارچوب نظام   
سياست حذف اعم از حذف                       
اصالح طلبان تا تهاجم به اليه                 
سنتى و بخشهاى مختلف جناح               

 سير تکوين طرح                          ،راست
. پاکستانى جمهورى اسالمى است     

تمام آنچه که در زبان زرگرى                
حذف رکن  "اسالمى تحت عنوان      

 ،"قانونگرائى  "،"جمهوريت نظام 
جايگاه مجلس و مجمع تشخيص        "

و غيره طرح    "  مصلحت در نظام   
 اسم رمزهائى براى اشاره         ،ميشد

به مسير جديد در جمهورى                      
اين اسم رمزها        .  اسالمى بودند   

نظام "امروز خود را در بيان                  
و براى عده اى    "  منهاى روحانيت 

" نظام منهاى اسالم خمينى    "ديگر  
به صريح ترين شکل معنى کرده         

شتاب رويدادها و اشتهاى        .  است
باند احمدى نژاد براى يکسرده              
کردن کار ديگر به فرمولبنديهاى        

بسيارى در   .  قديمى مجال نميدهد    
درون نظام واقعيتى را در مقابل           
خود ميبينند که در آن اگر جان                
سالم بدر برند صرفا يک توسرى        
 .خور و مطيع بيشتر نخواهند بود

 

طرح پاکستانى کردن جمهورى           
اسالمى يک ايده در خود و يا بلند         
پروازى تعدادى متحجر خشک            

نيروئى که پشت اين       .  مغز نيست  
 طيفى از            ،جريان بخط شده           

سرمايه داران تازه بدوران رسيده       
جمهورى اسالمى است که دستکم       
از پايان جنگ ايران و عراق تا              

اين .  امروز بار خود را بسته است     
جريان انحصار تجارت را از                
دست بازاريهاى سنتى درآورده و       
بازار ايران را به انحصار خود             
درآورده است و در روند موسوم         

به منابع   "  خصوصى سازى  "به   
. مهم اقتصادى چنگ انداخته است     

اين جريان در راس طرح هاى              
 ،نظامى و تسليحاتى حکومت                
 ،متکى به قدرت وسيع نظامى               

برخوردارى از نيروهاى نظامى        
رسمى و انواع نيروهاى                            
اطالعاتى و امنيتى و باند سياهى          

اين جريان با احمدى نژاد          .  است
قدرت دولتى را در اختيار گرفت         
و طى دوره اول رياست جمهورى      
احمدى نژاد به سمت تبديل                        
جمهورى اسالمى به يک نيروى         
اتمى و يک قدرت منطقه اى با               

بسيار .  اتکا به تروريسم رفت            
واضح بود         

٣صفحه   
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قدرت " انتخابات"که اين جريان با  
ماجراهاى بعد   .  را واگذار نميکند    

و دعواهاى امروز    "  انتحابات"از  
 دست        ،درون اردوى راست              

اندازهاى مسير اين جريان در                
طرح پاکستانى شدن جمهورى               

 . اسالمى است

 

در اين طرح بايد قطبهاى قدرت            
در جمهورى اسالمى اعم از                    
سياسى و اقتصادى نفى و در يک          

يعنى .  قدرت يکپارچه ادغام شود       
پديده هاى فرمال مانند                                   

 قوه هاى مقننه و                 ،"انتخاباتها"
قضائيه و نقشى که در قانون                     
اسالمى براى آنها در نظر گرفته           

 مجمع تشخيص مصلحت               ،شده
نظام و هر نهادى که بتواند قدرت         

 بايد يا     ،دولت را بنوعى وتو کند        
کنار گذاشته شود و يا تماما                        

در اين طرح قرار     .  فرمايشى شود 
نيست  دستگاه مفتخور آخوندها در      
تعيين مسير و اداره و مديريت                 

. نظام نقش سابق را داشته باشند            
احمدى نژاد همان قبل از نمايش             
انتخابات تصريح کرد که                            

روحانيت احترامشان بجاى خود       "
اما مملکت را بايد متخصصين               

در اين طرح              ".  اداره کنند      
جمهورى اسالمى سيماى                           
آخونديش کمرنگ و سيماى                      

در .  نظامى اش پر رنگ ميشود          
اين طرح انحصار سياست و                    

 ، فشرده ،اقتصاد در دولتى متمرکز   
سرکوبگر و پراگماتيست تجلى             

در اين طرح ولى فقيه           .  مى يابد  
ولى فقيه در اين       .  ضرورى است  

روى زمين    "  نماينده خدا   "طرح    
است و نقشش تائيد اسالمى بودن          

بويژه در   .  سياستهاى دولت است     
شرايطى که آخوندها ميتوانند در           
متن جنگ قدرت فتاوى اسالمى            

 وجود يک      ،خود را صادر کنند        
فرد که حرف آخر را از زاويه                
شرعى و فقهى بزند و از شکاف            

اما .  جلوگيرى کند مورد نياز است     
قدرت واقعى را دولتى ميليتاريست     
و سرکوبگر با اتکا به يک                          
حکومت نظامى عريان اعمال                

 ، هر که باشد          ،ولى فقيه   .  ميکند
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مهر پالستيکى اسالمى خواندن     
 .  سياستهاى دولت است

 

 دولت دوره بحران

جمهورى اسالمى هيچوقت              
حکومت دوره متعارف نبوده          

بحران با جمهورى             .  است
اسالمى همواره عجين بوده              

اما اين دولت مشخص          .  است
دولت يک بحران مشخص و            

چنين دولتى اگر      .  عميق است  
از يکسو محصول تشديد جنگ       

 ،جناح ها برسر بقاى نظام است  
از سوى ديگر ضرورتش را            
براى مقابله با مردم ناراضى           
اى ميگيرد که ميخواهند سر به       

اين .  تن اين نظام نباشد                   
جمهورى اسالمى بمثابه دولت       
ضد انقالب بورژوائى در يک        

هدف .  دوره انقالبى است             
اساسى اين دولت بقاى نظام و          
حل ضد انقالبى بحران سياسى       

چنين دولتى بنا به                  .  است
تعريف نيازى به نهادها و                   
چهارچوبهاى تاکنونى                          

اين .  جمهورى اسالمى ندارد       
دولت بقاى جمهورى اسالمى و     
رفع بحران سياسى را در گرو         
يک تصفيه وسيع در باال و يک     
سرکوب خونين در پائين و                 
استقرار يک اختناق گسترده            

. سياسى و نظامى ميداند                      
بازسازى اقتصادى و                            
سازماندهى توليد در جامعه در       
اولويت چنين دولتى نيست                 
چون امرش اساسا سياسى                  

دولت ضد انقالبى               .  است
اسالمى بايد بقاى          -بورژوا    

نظام را تضمين کند و به درجه        
اى که دراين امر موفق ميشود         
و تهديد سرنگونى را پس                    

 ميتواند به دولت                        ،ميزند
سازماندهى اقتصاد سرمايه              

 . دارى متحول شود

 

اين دولت برخالف شعارها و          
تعصبات کورى که از زبان              
سخنگويانش بروز داده ميشود       

١۶۵شماره   
اتفاقا زياد پايبند اسالم و رعايت                 

امروز اين    .  شئون اسالمى نيست       
اصالح طلبان حکومتى و موسويها         
هستند که به تريبون دفاع از                          

و دستگاه   "  مراجع و آيات عظام        "
. مفتخورى آخوندها تبديل شده اند             

امروز اين راستهاى مخالف احمدى       
نژاد هستند که وحشت شان را از               

جمهورى اسالمى منهاى                             "
ابراز ميکنند و دولت           "  روحانيت

احمدى نژاد را براى اجرا نکردن             
زير فشار  " بدحجابى"طرح مقابله با  

و امروز اين مشائى           .  گذاشته اند   
رئيس دفتر احمدى نژاد است که از          

و مفاهيم            "  مکتب ايران           "
واضح .  ناسيوناليستى سخن ميگويد     

است که احمدى نژادها نه                                
شده اند و نه                           "  سکوالر"

شان نزول اين                .  ناسيوناليست
پروپاگاند سياسى در جمهورى                   
اسالمى مقابله با اليه رقباى سنتى و        
آخوندهائى است که رفسنجانى                   

بخشى که  .  شاخص و نماينده آنهاست   
تاکنون در قلمرو اقتصاد و سياست          
از قدرت مهمى در جمهورى                       

در .  اسالمى برخوردار بوده است        
عين حال باند احمدى نژاد ميدانند که       
مردم ايران از آخوند جماعت متنفر         
اند و در مقابل تهاجم به آخوندها                 
کسى در دفاع و يا اعاده قدرت                     

 . آخوند بميدان نمى آيد

 

 آيا اين طرح شانس دارد؟

طرح پاکستانى کردن جمهورى                 
اسالمى آخرين تير ترکش راست              
ترين باندهاى رژيم اسالمى براى             

بزعم .  بقاى نظام منحوس شان است      
آنها تنها چنين دولتى ميتواند بساط            
مخالفت و سهم خواهى درونى را              
جمع کند و با خشونت عريان مردم           

تنها چنين دولتى     .  مخالف را بکوبد    
ميتواند با اتکا به ميليتاريسم و                      
تروريسم جنبش اسالم سياسى را در       

 سهمش   ،موقعيت برترى قرار دهد       
را از آمريکا و قدرتهاى جهانى                  
بگيرد و موقعيت برترش را در                  

تنها چنين دولتى     .  منطقه تثبيت کند    
ميتواند جمهورى اسالمى را از                  

اما اجراى  .  سقوط محتوم نجات دهد    
 که تاکنون            ،اساسى اين طرح           

 در    ،گامهائى از آن برداشته شده             
. گرو ايجاد يک بحران بزرگ است       

بحرانى که ايجاد وضعيت فوق                   
العاده و حکومت نظامى رسمى و             
خفه کردن هر صدائى در درون و            
بيرون نظام را توجيه و شرايط پياده        

در فقدان    .  کردنش را مهيا کند          
چنين شرايطى با اولين تهاجم به            

 جنگ و    ،مخالفين درون حکومتى   
تروريسم متقابل ميان باندهاى               

نظامى حکومتى شروع     –سياسى   
و جمهورى اسالمى را بسمت                

. اضمحالل و فروپاشى ميبرد                
امروز همه بخشهاى متفرقه                    
جمهورى اسالمى فهميده اند که            

. سمت رويدادها کجاست                          
گروه "هشدارهاى آنها که                         

کوچکى در پى حذف کليه                          
و حتى     "  نيروهاى نظام است         

فتنه "خطاب کردن آنها با عنوان          
 يعنى همان زبانى       ،"و ضد نظام    

که براى سرکوب و حذف                          
 دليلى جز       ،خودشان بکار رفت      

بيان وحشت بخشهاى مختلف                 
. حکومتى از اين دورنما نيست             

گروه "مسئله آنها تهاجم اين                     
 مسئله   ،به مردم نيست     "  کوچک

به "  گروه کوچک "شان تهاجم اين    
 . خودشان است

 

اين سرداران آدمکش و متجاوز           
اگر تاکنون صبر کرده اند صرفا          
بدليل وحشت از عواقبى است که         
اولين گامهاى جدى آنها ميتواند             
ببار آورد و گرنه ترديدى در                   

بخشهاى در   .  ادامه اينراه ندارند     
خطر جمهورى اسالمى نميتواند          
اين باند را بسادگى کنار بزند و              
سر پست هايشان در پادگانها و              
کارخانه ها و موسسات اقتصادى        

متقابال اين جريان             .  برگرداند
بسادگى تسليم نميشود و از منافع          
سياسى و اقتصاديش پا پس                       

براى خامنه اى که پايش       .  نميکشد
لب گور و مورد نفرت همگانى             
است و ماليخولياى قهرمان اسالم        
سياسى شدن را در سر                                 

 اين مسير جذاب و                ،ميپروراند
تشديد بحران  .  وسوسه انگيز است   

و تقابل حاد و خونين باندهاى                  
حکومتى و تقابل راديکال مردم با       
 . حکومت اجتناب ناپذير شده است

 

از زاويه منافع کارگران و                        
مردمى که جمهورى اسالمى                 

 اين دولت چيزى جز          ،نميخواهند
قالب اسالمى فرماندارى نظامى          

تهاجم .  اويسى و اظهارى نيست        
باند احمدى نژاد به ديگر اليه هاى  

 براى مردم چراغ                    ،حکومت
 سبزى براى 

۵صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

  بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ،کمونيسم کارگری
 جنگ، جامعه و قدرت سياسی

 ٢٠٠٧ دسامبر    ٢بيانيه زير مصوب دفتر سياسى حزب در مورخه                
دوره اى که مانند امروز تهديدات             .   است  ١٣٨۶ آذر      ١١برابر با      

اصول .  جنگى دولت آمريکا و جمهورى اسالمى افزايش يافته بود                   
 ارزيابى از اهداف نيروهاى درگير                    ،اعالم شده در اين بيانيه               

 سياست و موقعيت اپوزيسيون بورژوائى در قبال جنگ و            ،تروريستى
 و همينطور روش برخورد کمونيسم کارگرى به                   ،تحريم اقتصادى  

چنين بحرانهائى و پراتيکى که در مقابل طبقه کارگر و بشريت متمدن               
 نه فقط با گذشت چند سال هنوز قويا معتبراند بلکه خط                    ،قرار ميدهد 

مشى سياسى امروز ما در قبال اين تهديدات جنگى نيز بر همين                             
امروز که شاهد تشديد       .  اصول و جهتگيريهاى سياسى استوار است           

 مجددا  ،تحريمهاى اقتصادى و دور جديدى از پروپاگاند جنگى هستيم            
 . سردبير. اين بيانيه را منتشر ميکنيم

  

  بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ،کمونيسم کارگری
 جنگ، جامعه و قدرت سياسی

 

بحران و جنگ تروريستی امروز ريشه در جدالهای به فرجام                       -١
طرفين اين   .  نرسيده دنيای پس از جنگ سرد دارد و ادامه آنست                       

تخاصم ارتجاعی هر کدام اهداف سياسی و منافع اقتصادی خود را                     
آمريکا با قلدرى ميليتاريستى برای تحکيم هژمونی خود          .  دنبال ميکنند 

. تالش ميکند  "  رهبری بالمنازع آمريکا در جهان       "و کسب موقعيت      
 ،کشمکش آمريکا و متحدينش با رژيم اسالمى برسر پرونده هسته اى              

عليه " نه سياستى اصولی         ،"صلح و امنيت جهانى      "نه جدالى برسر       
 بلکه تالشى براى تحميل توازن قواى جديدى به اسالم                      ،"تروريسم

يک رکن مهم اين سياست      .  سياسى در منطقه و در سطح جهانى است          
تقويت و تکيه بر جناحهاى طرفدار سازش در جنبش اسالم سياسى                     

در طرف ديگر اسالم سياسى با توسل به سياست تروريسم کور             .  است
ميکوشد به پرچمدار انزجار مردم خاورميانه از تحقير تاريخى جهان              

اين نيرو بدنبال افول و شکست           .  عرب و مسئله فلسطين تبديل شود          
ناسيوناليسم ميليتانت عرب تالش دارد به سخنگو و پرچمدار                                  

آمريکا حتی اگر وارد جنگ با جمهوری      . بورژوازى منطقه تبديل شود 
اسالمی شود هدفش در حال حاضر نه سرنگونی رژيم اسالمی بلکه                  

جنگ آمريکا در عراق منجر به تقويت        .  تضعيف و مطيع کردن آنست    
. و گسترش دامنه نفوذ و قدرت رژيم اسالمی در منطقه  شده است                        

رژيم اسالمی دستيابى به سالح هسته اى و سازماندهی جنبش اسالمی             
در منطقه را به استراتژی بقاء حکومت خود و تبديل شدن به قدرت                     

در جدال با آمريکا جمهوری اسالمی             .  منطقه اى تبديل کرده است         
تقابل نظامی احتمالى اين دو نيرو      .  دستيابی به اين هدف را دنبال ميکند   

يکی از خطرناک ترين و در عين حال تعيين کننده ترين جبهه های                      
اين ادامه جدال دو اردوى            .  نبرد دو قطب تروريستی جهان است             

تروريسم بين المللى است که برمتن رقابتها و تجديد تعريف حوزه نفوذ             
بخشهاى مختلف بورژوازى در سطح بين المللى و منطقه خاورميانه                

١۶۵شماره   

 .در جريان است

 

 ديپلماسى، مذاکره، تبليغات،             -٢
تهديدات جنگی، حمله نظامی و                  
جنگ بخشى از کشمکش اين دو                 

آمريکا در اين تقابل از       .  قطب است 
اهرمهای تحريم اقتصادى و اعمال          
فشار ديپلماتيک و تهديد روزافزون        

تحريم .  ميليتاريستى استفاده ميکند       
اقتصادى يک سالح کشتار جمعى            
است که جامعه ايران را به فقر و                
فالکت و استيصال سياسى ميراند و         
فقط به تحکيم ارتجاع و اختناق                    

هر نوع حمله نظامى،    .  خدمت ميکند 
محدود يا گسترده، توسط آمريکا و           

 منطقه را به آتش ميکشد و        ،اسرائيل
اسالم سياسى و تروريسم اسالمى را      
به يک نيروى افسار گسيخته تبديل          

مصائب انسانى و اجتماعى و     .  ميکند
سياسی و محيط زيستی اين حمله               
نظامى دهشتناک و غيرقابل مقايسه        
با تجارب و تراژديهاى تاکنونى                 

نسلها از مردم در منطقه     .  خواهد بود 
و جهان بايد تاوان مصائب اين                    

 .جنگ ارتجاعی را بپردازند

 

 جنگ، نيروهای سياسی                    -٣
اپوزيسيون جمهوری اسالمی را              

برخی از اين      .  متحول خواهد کرد     
نيروها نامشان در ليست قربانيان             

اين .  سياسی جنگ ثبت خواهد شد          
تغيير و تحول از هم اکنون آغاز                 

  :شده است

 

ناسيوناليسم، چه عظمت طلب      :  الف
و چه قومی، در مقابل مردم و کنار           
آمريکا و جمهوری اسالمی در حال        

بستر اصلی جريان . صف کشيدن اند 
ناسيوناليسم پرو غرب از هم اکنون         

مقابله با تجزيه و دفاع        "زير پرچم    
، برای قرار         "از تماميت ارضی        

گرفتن در کنار جمهوری اسالمی             
. اعالم آمادگی کرده است                               

ناسيوناليسم قوم پرست در اين جدال       

 . متحد و ابزار جنگی آمريکاست

  

 –بخشهای مختلف جنبش ملی     :  ب
اسالمی نيز در همسويی و حمايت      

. از رژيم اسالمی بسيج شده اند             
بخشهايی از اين جنبش اکنون                 

" صلح و حقوق بشر         "پرچمدار    
هدف اين نيروها تقويت       .  شده اند  

و طرفدار      "  معتدل"جناحهای      
. مصالحه در رژيم اسالمی است         
 -بخشهای ديگر جنبش ملی                     

و "  جنبش صلح "اسالمی با شعار     
، "دفاع از ميهن در مقابل اجانب      "

عمال کنار جمهوری اسالمی قرار      
در جنبش ملى اسالمى     .  گرفته اند 

مجاهدين يک استثنا است که کنار       
. ارتش آمريکا ايستاده است                     

مجاهدين و جريانات دست ساز            
قومى، نقش کنترا و يونيتا و زائده        
های ارابه جنگی آمريکا را ايفا             

 .ميکنند

 

جنبش کمونيسم کارگری             :  ج
برخالف نيروهای متعدد کمپ              
راست، هيچ نوع همسوئی با                   

. هيچکدام از طرفين جنگ ندارد         
تنها همسوئی ما با انقالب                           
کارگری و منافع و مصالح آزادی       

سرنگونی رژيم      .  جامعه است     
اسالمی و به شکست کشاندن                  
دورنمای نظم نوينی آمريکا ارکان     
استراتژی کمونيسم کارگری                  

يک وظيفه مهم جنبش               .  است
کمونيسم کارگرى و حزب ما در          
اين بحران مقابله با سياست دفاع          
از اردوهاى تروريست و جنگ            
طلب و افشاى ماهيت ضد                         
اجتماعى و ضد مردمى اين                     

 .نيروها به جامعه است

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری      -۴
در هر شرايطی برای سرنگونی          
جمهوری اسالمی، تصرف قدرت     
سياسی و برقراری فوری يک               

. جامعه کمونيستی مبارزه ميکند         
هدف ما نابودی جامعه طبقاتی              
سرمايه داری و برقراری يک               
جامعه آزاد و مرفه و انسانی                    

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگری در عين حال در قبال هر       
وضعيت و سياستی که                                 
واپسگرائی فکری و فرهنگی و           
تعصب مذهبی و قومی را به                   

جامعه تحميل  
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. کند، قاطعانه ايستادگی ميکند                
شرايط جنگی تغييری در ارکان            
استراتژی جنبش ما ايجاد نميکند          
بلکه شرايط مبارزه براى تحقق             

ما .  اهداف ما را تغيير ميدهد                
سياستهاى ارتجاعى ميليتاريستى و    
تروريستى آمريکا و متحدينش               
عليه مردم در ايران و عراق و                
فلسطين و کشورهای منطقه را               

ما سياست    .  قويا محکوم ميکنيم       
تحريم اقتصادی را يک مجازات          
جمعی مردم ايران و استفاده از               

. يک سالح کشتار جمعی ميدانيم          
ما اين سياست ضد بشری و                       
مدافعانش را محکوم و برای لغو           

. فوری اين تحريمها تالش ميکنيم        
ما هرگونه حمله نظامی به ايران           
و تهديدات جنگی عليه مردم را              

ما تالشهای   .  قويا محکوم ميکنيم     
آمريکا و نهادهای دست راستی             
برای راه اندازی و سازماندهی              
جريانات فرقه ای و ارتشهای                  
دست ساز و دامن زدن به نفرت و         
شکاف قومی و ملی را قاطعانه               

کمونيسم کارگری   .  محکوم ميکنيم  
در مقابل اين جريانات فرقه ای و          
تروريست و قوم پرست از امنيت         
مردم و مدنيت جامعه قاطعانه                 

ما هر گونه همسوئی      .  دفاع ميکند 
جريانات اپوزيسيون با رژيم                   
اسالمی و آمريکا را دشمنى با                 
طبقه کارگر و اهداف                                     

. آزاديخواهانه مردم ايران ميدانيم       
ما مخالف دستيابى جمهورى                   

. اسالمى به سالح اتمى هستيم                 
کمونيسم کارگرى مدافع خلع سالح     
عمومى و يک دنياى بدون سالح           

ما براى بسيج        .  هسته اى است       
بشريت متمدن و جنبشهاى برابرى     
طلب و انساندوست در دفاع از               
روندهاى پيشرو و سکوالر و                  

 .آزاديخواهانه تالش ميکنيم

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -۵
مخالفت با جنگ را به سرنگونی           

. جمهوری اسالمی گره ميزند                
معنی عملی و فوری اين امر،                  
هوشيار بودن در مقابل تبليغات             
ناسيوناليستی و ارتجاعی است که       
فراخوانشان دفاع از رژيم اسالمی      

 

 کمونيسم کارگری
 ...جنگ، جامعه و قدرت سياسی 

خطرناک ترين سياست      .  است
برای مردم ايران در قبال اين           
بحران، سياست صبر و انتظار      
و گره زدن سرنوشت و آينده             
خود به دولتهای جنگ طلب              

تشديد مبارزه مردم براى    .  است
سرنگونى حکومت اسالمى             
تنها راه اصولی برای مقابله با         

گسترش .  اين سياستها است         
 ،مبارزه براى آزاديهاى سياسى    

 برعليه   ،بر عليه فقر و فالکت        
 بر عليه                ،آپارتايد جنسى       

سياستهاى ميليتاريستى، برعليه    
تروريسم اسالمى ميتواند                   
بسرعت صحنه سياست در               

. ايران و منطقه را عوض کند         
مردم ايران ميتوانند پيشاپيش           
مردم پيشرو جهان در مقابله با        
تروريسم و ميليتاريسم در تمام        

عليه ".  اشکال آن قرار گيرند      
جنگ، عليه جمهوری                          

برای آزادی و                :  اسالمی
 اين   "!برابرى و رفاه همگان       

خط مشی و فشرده سياستی                
است که ميتواند اردوی آزادی        
و برابری و سوسياليسم را در          
صفی مستقل و پيشرو در اين           
جدال نمايندگى کند و بميدان              

  .بکشد

 

 همراه با بمبهای آمريکا،           -۶
رژيم اسالمی به بهانه جنگ و         
شرايط فوق العاده خواهد                    
کوشيد مبارزات سرنگونی               
طلبانه توده های مردم را قيچی       

شرايط "ميکوشد به بهانه       .  کند
دفاع از ايران          "و     "  جنگی
در .  مردم را بکوبد     "  اسالمی

اسالمی   -اين جنگ جنبش ملی      
در همسويی با رژيم اسالمی            

مصائب .  عمل خواهد کرد           
جنگ را توجيه و به مردم                   

" مبارزه برای صلح         "وعده     
بهمراه جمهوری اسالمی را             

اساس سياست       .  خواهد داد      
کمونيسم کارگری در اين                    
شرايط بسيج و سازماندهی                
مقابله توده ای مردم برای                   
سرنگونی رژيم اسالمی و ختم       

کمونيسم .  فوری جنگ است        

١۶۵شماره   
کارگرى ميتواند و بايد در مقام                    
رهبر مقاومت توده ای طبقه کارگر         
و مردم در مقابل رژيم و جريانات            

. باند سياهی و تروريست قرار گيرد       
کمونيسم کارگری در اين دوران بايد      
در راس سازماندهی شبکه ها و                 
نهادها و ارگانهای مختلف مردم                
برای تامين امنيت خود در محالت و    
مناطق و کارخانه ها و همينطور               
ايجاد سازمان نظارت و کنترل                   
مستقل مردم بر توزيع نيازهای پايه         

اردوی آزادی  .  ای جامعه قرار گيرد   
و برابری بايد در اين دوران تعيين           
کننده بتوانند با خارج کردن قدرت            
از کنترل رژيم اسالمی سنگرها و            

. مناطق آزاد و ايمن ايجاد کند                      
سازماندهی يک جنبش مقاومت                 
انقالبی و توده ای برای تصرف هر        
بخشی از قدرت، دفاع از جامعه در         
مقابل جمهوری اسالمی و                              
تروريستهاى متفرقه، در سطوح               
سياسی و نظامی، وجه مشخصه                
يک سياست فعال کمونيستی برای           
سرنگونی جمهورى اسالمى در                

 . دوران جنگ است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری              
برای بميدان کشيدن بشريت                    
متمدن عليه اردوهای تروريستی        
و در دفاع از مبارزات مردم                   

کمونيسم .  ايران تالش ميکند            
کارگرى بايد در صف مقدم اين             
جدال در ايران و جهان قرار گيرد       
و به سخنگويان و رهبران جنبش         
مقابله با سياستهاى ارتجاعى و              
ميليتاريستى آمريکا و متحدينش و      
تروريسم اسالمى و جمهورى                

 .اسالمى تبديل شود
  

عليه جنگ، عليه جمهوری "
اسالمی، برای آزادى، برابری و 

 !"رفاه همگان

نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به 
 !تروريسم اسالمى

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ آذر ١١ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢

شکست چنين دولتى در هر تالقى . تهاجم به کل نظام و سرنگونى آنست
بحران سياسى به مراحل  . سياسى به معنى سقوط جمهورى اسالمى است  

حاد و تعيين کننده خود رسيده است و دولت دوره بحران بورژوازى   
اسالمى بعنوان دولت سرکوب طبقه کارگر و نجات نظام اسالمى بميدان   

پاسخ طبقه کارگر در اين شرايط حاد تنها ميتواند سرنگونى  . مى آيد
جمهورى اسالمى و استقرار دولت انقالبى کارگرى براى برپائى       

. *           سوسياليسم باشد که به اين مشقات يکبار براى هميشه پايان دهد    

   ،طرح پاکستانى رژيم اسالمى
 ...دولت دوره بحران 

 

!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/ 
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 2010 اوت            13روز جمعه            
بدعوت کمپين عليه دادگاه های              
اسالمی در کانادا و با همکاری              
سازمان آزادی زن کنفرانسی با تم       
جهانی شدن اسالم سياسی و                      
تاثيرات آن بر موقعيت زنان، با             
تمرکز بر چند همسری، حجاب و         
نقاب، نسبيت فرهنگی و چند                    
فرهنگی گرايی در تورنتو برگزار     

سخنرانان اين کنفرانس هما         .  شد
ارجمند، طارق فتاح و آذر ماجدی       

شيال آئيال از فعالين برجسته   .  بودند
انجمن انساندوستی آانادا و از                 
فعالين جنبش سكوالريسم در اين           

همچنين .  آشور گرداننده جلسه بود   

استيو شولتز از آمدينهای                           
انساندوست و سكوالر معروف در      

تورنتو در اين کنفرانس برنامه               
کنفرانس با خوش آمد     .  اجراء کرد 

گويی شيال آئيال آغاز شد، بعد از            
آن فيلم کوتاهی از يکی از                           
قربانيان چند همسری در کانادا              

 . پخش شد

 

. اولين سخنران آذر ماجدی بود             
آذر ماجدی ابتدا در مورد خصلت        
زن ستيزی کليه مذاهب صحبت            

او اشاره کرد که تمام مذاهب      .  کرد
مروج خشونت هستند و به مقوله           
تجاوز بعنوان ابزار تشويق و                  

تشويق مردان   :  مجازات مينگرند  
خدا و تنبيه زنان سرکش و                         

 

 

 جهانی شدن اسالم سياسی و تاثير آن  کنفرانس
 بر حقوق زنان با موفقيت در تورنتو برگزار شد

سپس آذر به مقوله           .  نافرمان
حجاب و آپارتايد جنسی بعنوان      
بيرق و ستون اصلی اسالم و            
جنبش اسالم سياسی پرداخت و      
گذرا به لزوم ممنوعيت حجاب       
کودکان و ممنوعيت برقع در           

. امکان عمومی اشاره کرد                
آنگاه او در مورد نسبيت                      
فرهنگی بعنوان يک مقوله                
ارتجاعی و راسيستی صحبت         

در پايان آذر ماجدی بر          .  کرد
ضرورت يک نظام سکوالر           
بعنوان شرط الزم آزادی زن            
تاکيد کرد و گفت که سرنگونی        
رژيم اسالمی نه تنها امکان               
برقراری آزادی زنان را در             
ايران مهيا می سازد، بلکه                  
روزنه ای بسوی آزادی در               
تمام منطقه تحت سلطه اسالم           

اما او از حاضرين      .  می گشايد 
خواست که ضمن حمايت از             
مبارزات آزاديخواهانه مردم،        
شديدا به تحريم اقتصادی و                

 .حمله نظامی اعتراض کنند

 

سخنران بعدی، طارق فتاح               
و "  اسالميسم"او در نقد        .  بود

چند فرهنگی گرايی صحبت            
او طرفداران مکتب             .  کرد

نسبيت فرهنگی را راسيست و        
بويژه از آن      .  ارتجاعی خواند  

گرايشی که خود را چپ می              
داند و از رژيم اسالمی و                     
جنبش اسالم سياسی حمايت              
ميکند، از جمله شخصيت هايی      

١۶۵شماره   

چون نوام چامسکی بشدت انتقاد                
او به شيوايی توضيح داد که            .  کرد

چنين سياست هايی عمال چشمان               
خود را به سرکوب و تجاوز به                    
زنان و لگدمال کردن حقوق آنها به          

. اسم احترام به فرهنگ شان ميبندد          
وی اشاره کرد که در واقع اين ضد           
آمريکايی گرايی است که اينها را به        

 . اين موضع کشانده است

 

هما ارجمند آخرين سخنران                          
هما با مطالعه يك           .  کنفرانس بود   

آيس مشخص، آه دختر خرد سالی         
به آشور والدين خود برای ازدواج          
اجباری فرستاده شد و به همسری             
آسی آه سه برابر سن او و دارای             
چند همسر بوده درآمده است به                   
تفصيل درباره تجاوز آشکار به                  
حقوق دختران نوجوان متعلق به                
خانواده های مهاجر و اسالمی                    

دخترانی که به زور به             .  پرداخت
کشورهايی از قبيل پاکستان و                      
بنگالدش برای ازدواج اعزام می             
شوند و با زور و تحمل شکنجه                    
مجبور به ادامه ازدواج اجباری و            
زندگی با مردی که خانواده برای او        

هما ارجمند  .  انتخاب کرده، می شوند   
به عدم حمايت قانون کانادا از اين              

او گفت که در      .  دختران اشاره کرد   
مواردی که اين دختران به کانادا               
برمی گردند، قانون از آنها و                        

هما در  .  کودکانشان حمايت نمی کند    
ادامه سخنانش به مساله چند                          
همسری و نقاب بعنوان پرچم اسالم         
سياسی در غرب و رابطه آن به                  

مولتی آالچراليسم پرداخت و                 
همچنين نشان داد آه چگونه                    
پلوراليسم قانونی دست گروههای       
مذهبی و جريانات اسالمی را                
برای تجاوز به حقوق آودآان و           

او يك جز اساسی    .  زنان باز ميكند  
پايان دادن به سلطه ماشين مذهبی        
بر زندگی و سرنوشت زنان و                
آودآان را برچيدن مولتی                         
آالچراليسم و افشای نسبيت                     

 .فرهنگی دانست

 

عالوه بر سخنرانان، استيو شولتز      
در دو نوبت در مورد مسائل                    

مورد بحث کنفرانس با طنزی                
زيبا به افشای مذهب و فرهنگ             

در پايان     .  عقب مانده پرداخت        
. نوبت به پرسش و پاسخ رسيد              

سخنرانی ها مورد استقبال گرم             
. شرکت کنندگان قرار گرفت                 

تلويزيون سی تی وی از اين                    
کنفرانس گزارش تهيه کرد و با             

اين .  سخنرانان مصاحبه نمود          
گزارش قرار بود در روزهای              
آخر هفته از تلويزيون سراسری          

ميز کتاب  .  سی تی وی پخش شود     
سازمان آزادی زن با استقبال                  
روبرو شد و تعدادی کتاب و                    

مبلغی هم  .  نشريه به فروش رسيد    
 * .کمک مالی جمع آوری شد
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برگ ديگری از رسوايی                 -١
 جمهوری اسالمی

پيشتر درنوشته ای گفته بودم که           
وحشيگريهای اخير جمهوری                
اسالمی و افزايش فشار و سرکوب      
و خفقان ناشی از قوی تر شدن                 
رژيم و يا تثبيت اوضاع سياسی             
پس از يک دوره چند ماهه خيزش        
وسيع توده ای و سرکوب اين                   
جنبش نيست، بلکه نشانگر                        
استيصال اين حکومت کثيف و               

اين استيصال اينک   .  منحوس است 
نمايش مضحک    .  بيشترشده است   

مصاحبه با خانم سکينه محمدی             
آشتيانی و يا زن ديگری به جای             
وی در تلويزيون جمهوری                       
اسالمی و اقرار گيری از اين زن          

و "  زنای محصنه "نسبت به انجام     
نيز مشارکت در قتل همسرش،              
قرار بوده برای رژيم                                    
جنايتکاراسالمی آبرو و حيثيت             

صرف نظر از      .  دست و پا کند        
اينکه اقرار و اعترافهای                             
تلويزيونی کمترين اعتباری از              
نظر مردم ايران نداشته و انجام آن       
مدرک مستندی است بر اعمال               
شکنجه نسبت به زندانی، به                      
راستی اين اوج استيصال حکومت      
اسالمی است که می خواهد در               
برابر فشارهای داخلی و بين                    
المللی برای نجات يک انسان و              
جلوگيری از مجازات قرون                    
وسطايی سنگسار، از شهروندی          
اقرار و اعتراف بگيرد که پرونده        
اش کوچکترين ارتباط مستقيمی با      
فعاليت سياسی عليه رژيم اسالمی       

گروگان گرفتن زندگی و          .  ندارد
سرنوشت سکينه محمدی آشتيانی،      
زنی که خود و خانواده اش قربانی       
قوانين کثيف و ضد بشری شريعت      
اسالم و رژيم جمهوری اسالمی            
شده اند، برگ ديگری از رسوايی        
حکومت اسالمی و در عين حال            

 .نشانه زوال روزافزون آنست

 

 محسن سازگارا و جنبش سبز -٢

در برنامه تفسير خبر روز جمعه          
 ، صدای آمريکا        89 مرداد         22

محسن سازگارا اعالم کرد که                 

 

 نگاهی به چند موضوع روز
 

 مهرداد کوشا

طبق يک تحقيق انجام شده در          
ايران در باره حکومت                         

 درصد مردم            80اسالمی،      
خواهان تغيير رژيم ايران                  

 درصد معتقداند که      14هستند،  
حکومت فعلی قابل اصالح                

 درصد هم طرفدار        6است و      
دولت حاکم و خواهان بقای آن         

محسن سازگارا خودش    .  هستند
 درصدی   80را جزو اکثريت        

قرار داد و در مورد کروبی هم       
به باور آقای سازگارا، وی به          

 درصدی   14ميزان زيادی از       
ها فاصله گرفته و احتماال به             

 درصدی ها خواهد        80جرگه   
 .پيوست

 

تا همين چندی پيش محسن                  
سازگارا و ساير نظريه                        
پردازان جنبش سبز اصالح             
طلبی سنگ جمهوری اسالمی        
و قانون اساسی را به سينه می          
زدند و نيروهای سرنگونی               

خشونت "طلب و آزاديخواه را       
می "  طلب و آنارشيست               

چه اتفاقی افتاده است؟      .  ناميدند
اوضاع سياسی تغيير نموده،            
پتانسيل جمهوری اسالمی برای    
اصالحات کاهش يافته و يا اين        
آقايان انقالبی شده اند؟ دو                   
فرض اخير که قطعًا                               

جمهوری .  موضوعيت ندارد    
اسالمی طی سی و يک سال              
گذشته، چه در زمانی که جناح        
موسوم به اصطالح طلب دست      
باال را در قدرت داشتند و چه            
در دوره هايی مثل امروز که           
جناح به اصطالح اصولگرا             
ارکان قدرت را در دست داشته      
اند، هرگز پتانسيلی برای انجام      
اصالحات در عرصه های                
مختلف سياسی، اجتماعی و              

. اقتصادی نداشته است                        
جمهوری اسالمی با سرکوب          
وحشيانه جنبش انقالبی مردم           

 حکومت  1360 خرداد    30در  
ننگين و نکبت بار اسالمی را           

اين حکومت را    .  مستقر ساخت 
همواره و همه جا با زندان و              
تجاوز و شکنجه و اعدام تداوم         

١۶۵شماره   
اّما در مورد               .  بخشيده است       

تئوريسين هايی مثل محسن سازگارا      
و يا اکبر گنجی، که اين روزها                    
اسالم فقاهتی و امام زمان را کنار             
گذاشته و به اسالم عرفانی رسيده              
است، بايد گفت که خير، رابطه اين          
آقايان با انقالب کماکان مثل جن                  

تحول سياسی مورد    .  وبسم اله است   
نظر ايشان تحولی است که با حفظ            
تمام وکمال نظام اقتصادی موجود و       
ارگانهای سرکوب و کشتار،                        
جابجايی قدرت سياسی درآن بطور         
سريع و به نحوی انجام شود که                   
کارگران، زنان، جوانان و ساير                
توده های مردم کمترين فرصتی                
برای کسب خواسته های سياسی،             
اجتماعی و اقتصادی خود نيابند و             
کوچکترين خدشه ای به سيستم                   
سرمايه داری حاکم، يعنی نظام                  
 .استثمار و بردگی مزدی وارد نشود

 

حقيت اينستکه حال و روز                             
جمهوری اسالمی وخيم ترشده و               
بوی زوال و سرنگونی آن به مشام           
اصالح طلبان حکومت هم رسيده             

بعد از اين و همراه با بحرانی        .  است
تر شدن اوضاع سياسی، ريزش                
نيروهای خودی رژيم اسالمی بيشتر     

نبايدگذاشت که اين بار       .  خواهد شد  
هم جنبش وسيع توده ای برای                      
سرنگونی جمهوری اسالمی و                   
دستيابی به آزادی، شادی و رفاه                 
توسط اپوزيسيون درباری و ديگر           
ياران ملی اسالمی و ناسيوناليست           

سازماندهی و    .  شان مصادره شود      
رهبری مبارزات کارگری و توده            
ای توسط کمونيسم کارگری ضامن         

 .پيروزی است

 

ماه رمضان، افزايش خفقان              -٣
 سياسی و اجتماعی

يک روز قبل از شروع رمضان                
سردار رادان، جانشين فرمانده                   
نيروی انتظامی، اعالم کرد در                   
صورتيکه کسی داخل خودرو روزه      
خواری کند، آن خودرو توقيف و به         
پارکينگ منتقل می شود و پرونده             
متخلف برای مجازات به دادگاه                 

هرسال قبل از ماه     .  ارسال می گردد  
رمضان مردم را برای روزه                       
خواری تهديد به زندان و شالق می          
کنند، اّما کسی تره برايشان خرد                

 60سالها پيش، در دهه           .  نمی کند  
نيزحاجی داوود رحمانی، رئيس               
زندان قزل حصار، که يکی ازچهره      

های شاخص لمپنيزم اسالمی و             
نوچه الجوردی جالد بود، از                 
بلندگوی بند اعالم می کرد که                 
روزه اجباری نيست، ولی                        
زندانيان حق ندارند در فاصله                

. سحر و افطار چيزی بخورند               
وقت دستشويی و نظافت، که                   
برای زندانيان هر اتاق در حدود           

 دقيقه بود، گاهی فرصتی                  20
دست می داد تا دور از چشم                     
توابين نگهبان کمی آب نوشيد،              
ولی هنگام برگشتن به سلول همه         
زندانيان کنترل می شدند تا اگر             
ظرف آبی همراه کسی هست، از         
بردن آن به داخل سلول جلوگيری        

 .شود

 

دستورسردار رادان و حاجی                 
داوود رحمانی دقيقا منطبق بر               
قوانين شريعت و مصداق تمام و           
کمال نهی از منکراست که چهره         
واقعی و کريه اسالم و حکومت             

 .دينی را به نمايش می گذارد

 

نوع ديگری از برکات ماه                         
رمضان، که مفهوم برابری                     
انسانها را در شريعت اسالم به              
خوبی آشکارمی سازد، می توان         
در سخنان رئيس سازمان زندانها        
مالحظه کرد که در برنامه پيک           
بامدادی روز سه شنبه راديوی              

 :جمهوری اسالمی گفت

 

مرخصی زندانيان عادی                        "
براساس تعداد امتياز آنان است و         
تعداد امتياز هم بر مبنای حضور         
آنان در جلسات قرائت قرآن و                

. دعا خوانی تعيين می شود                      
هرکس بيشتر شرکت کند، امتياز         
بيشتری بدست می آورد و از                  
مرخصی بيشتری برخوردار می       

 ".گردد

 

اعمال تبعيض دينی و مذهبی،               
همانند تبعيض جنسيتی، شاخص         

رفع .  هر حکومت دينی است             
آپارتايد دينی، قومی، ملی، نژادی       
و جنسيتی فقط در يک جامعه                  
واقعا سکوالر امکان پذير می                
گردد و چنين سکوالريسمی صرفا    
با حذف حکومتهای دينی و                       
ايدئولوژيک و با وجود                               

  *.سوسياليسم استقرارمی يابد



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

با سالم، به برنامه     :  مجيد پستنچی 
صدای کمونيسم کارگری خوش            

لطفا توضيح دهيد که                 .  آمديد
ماجرای پيش آمده از چه قرار                 

 است؟

 

مدتی پيش از        :  سيروان قادری   
طريق يکی از بستگانم در جريان         
تعرض رژيم به خانواده ام قرار            

ابتدا مامورين اداره                .  گرفتم
اطالعات  به محل کار پدرم در               
کرج رفته اند و او را به اين بهانه           

ميخواهيم در خصوص     "که گويا     
وضعيت جديد کاری و پست جديد        

با "  اداری با شما صحبت کنيم             
چشم بند به اداره اطالعات انتقال          

در طول چند ساعت         .  داده بودند  
بازجوئی، در خصوص فعاليتهای      
من با پدرم صحبت کرده اند و                  
اسناد مکتوبی نيز در اين                             
خصوص به پدرم نشان داده اند و          
او را در يک فضای خشن و پر               
از وحشت و توهين، مجبور به                
برقراری ارتباط با من با نيت                   
تحت فشار عاطفی قرار دادن و با         
هدف توقف فعاليت هايم و همچنين      
 . همکاری با اين رژيم کرده بودند

 

چند روز پس از آن، در سنندج                
نيز، نيروهای امنيتی رژيم به                  
منزل خواهرم رفته بودند و او را          
نيز با چشم بند به اداره اطالعات           

در مدت      .  سنندج انتقال دادند          
بازجوئی از خواهرم مامورين               
اطالعاتی، با فرهنگ ويژه خود و       
با فحش و ناسزا و توهين، تالش            
کرده بودند که فضا را آنگونه که           

سپس از محل      .  ميخواهند بسازند  
اداره اطالعات خواهرم را مجبور      
به برقراری ارتباط با من و انتقال         
پيغام و گفته هايشان به من کرده             

در خالل بازجوئيها،               .  بودند
صحبتهای زيادی مطرح شده که تا      
آنجائی که در جريان قرار گرفته           

 

 " صداى کمونيسم کارگرى"گفتگوى 
 با سيروان قادری در باره 

تعرض جمهوری اسالمی به خانواده 
 فعالين سياسى

با توجه به اينکه از طريق         (ام  
بستگانم در جريان امر قرار             
گرفته ام و مستقيما ارتباطی با         

، از جمله       )خانواده ام نداشتم      
تهديدهائی که ما در ظرف چند        
دهه حيات جمهوری اسالمی           

اين .  شاهد آن بوده ايم                      
تعرضات، فشارها و تحت آزار     
قرار دادن خانواده من هنوز              

پدرم را مجددا به        .  ادامه دارد  
اداره اطالعات بردند و                        
خواستار نتيجه صحبتهای او با      

مجددا او را تحت      .  من شده اند   
فشار قرار داده اند، تهديد به              
اخراج کرده اند و گفته اند که            
کل بنيان خانواده تان را از بين        

همچنين بر طبق      .  خواهيم برد  
آخرين گزارشی که به دستم               
رسيده است، از خواهرم                     
خواسته اند تا از سنندج به                   
تهران برود و روز چهارشنبه         
خود را به اداره اطالعات در           

 .تهران معرفی کند

 

آيا پدر شما، در    :  مجيد پستنچی 
طول اين سالها، در جريان                 
نحوه فعاليتهای سياسی شما               

 بوده اند؟

 

حتما بخشی    :  سيروان قادری   
از فعاليتهايم که کامال به                       
صورت علنی ميباشد، در                  

. معرض ديد عموم جامعه است     
اما به اين شيوه که در جريان             
باشد که من در کجا و دقيقا                   
چگونه فعاليت سياسی ميکنم،         

چون او حتی فعال سياسی   .  خير
هم نيست، سالهاست که در آن          
جامعه کارمند است و به                       

 .زندگی عادی مشغول ميباشد

 

من به نوبه         :  مجيد پستنچی    
خودم، از اين واقعه ابراز                   

١۶۵شماره   

اين شرايط در اوضاع    .  تاسف ميکنم 
جمهوری اسالمی پديده ای تازه                 

صحبتهای شما خاطره ای          .  نيست
 1360در سال    .  برای من زنده کرد    

زمانی که نيروهای مبارز و به                   
خصوص کمونيستها را در زندان             
تحت فشار قرار ميدادند، بارها                   
خانواده ها را از طريق اعدامهای             
مصنوعی فرزاندانشان تحت آزار           

به عنوان نمونه، بارها    .  قرار ميدادند 
تلفتی به مادرم ابالغ ميکردند که               
فرزندش اعدام شده و برای تحويل           

به ...  جنازه اش بايد به زندان بيايد          
نظر شما چرا جمهوری اسالمی در         
خصوص افراد مشخصی دست به           
اين چنين اقداماتی ميزند؟ به                          
خصوص در مورد شما به عنوان             
عضو دفتر سياسی يک حزب                      

 مشخص؟

 

واضح است که        :  سيروان قادری   
جمهوری اسالمی از بدو سرکار               
آمدن، دست به جنايت زده است،                
کشتار و اعدام و سنگسار کرده                   

خانواده فعالين سياسی را              .  است
تحت آزار قرار داده و حتی آنها را            

اين کارنامه ای است که      .  کشته است 
ما در سه دهه گذشته از حکومت                

يک .  جمهوری اسالمی ديده ايم             
روزی سران جمهوری اسالمی و            
تمام کسانی که در اين جنايات دست         

آنچه که  .  داشته اند بايد محاکمه شوند    
رژيم اسالمی را مجددا مجبور به             
تکرار اين چنين جناياتی در اين                  
دوره ميکند، به شرايط استيصال               

اگر نگاهی به      .  رسيدن رژيم است     
اوضاع سياسی ايران در يکسال                
گذشته بياندازيم، واضح ميشود که           
جمهوری اسالمی هم در داخل                    
کشور و هم درخارج از کشور، به            
شدت مورد تعرض عموم مردم و             
خصوصا فعالين سياسی قرار گرفته      

اين شرايط را ضربدر                   .  است
تحوالت جهانی و موقعيت و جايگاه        
جمهوری اسالمی در اوضاع بين             

المللی بکنيد و همچنين شرايط               
اقتصادی رژيم را به آن اضافه              
کنيد، شاهد شرايط واقعی                          
استيصال جمهوری اسالمی                    
ميشويد که نشان ميدهد که                         
حکومت اسالمی دارد نفسهای              

به اين اعتبار،    .  آخرش را ميکشد   
رژيم ، در حال دست و پا زدنهای        
آخرش است و ميخواهد هر چيزی      
را دستاويز عمر بيشتر و هر                   

. لحضه بيشتر زنده ماندن کند                
تعرض رژيم به فعالين سياسی در       

. داخل، به مراتب وخيم تر است           
در خارج از کشور نيز نمونه                  
هائی همچن سپردن اسامی فعالين       
سياسی به پليس اينترپل، ضرب و       
شتم و ترور فعالين در اين دوره            
اخير و نمونه هائی همچون مورد        

اين شرايط،  .  من را شاهد بوده ايم     
استيصال و بحران آخر رژيم را           
نشان ميدهد و رژم را به اينچنين           
 .دست و پا زدنهائی انداخته است

 

آيا شما عالوه بر      :  مجيد پستنچی 
فعاليتهای سياسی روزمره تان که       
به عنوان يکی از اعضای دفتر              
سياسی حزب اتحاد کمونيسم                   
کارگری انجام ميدهيد، فعاليت              
ويژه ديگری هم داشته ايد که                   
رژيم را به چنين عکس العملی وا        

  داشته باشد؟

 

من فکر ميکنم،     :  سيروان قادری  
دو دليل مشخص در رابطه با                  
اتفاقاتی که برای شخص من و                

. خانوادم پيش آمده، وجود دارد            
يکی از آنها به سکوت کشاندن من       

همکاری من  "و به قول خودشان        
است، که اين بر    "  با رژيم اسالمی  

ميگردد به فعاليتهای من که شما            
اما .  نيز بخشا به آن اشاره کرديد         

دليل دوم که فکر ميکنم دارای                
اهميت بيشتری برای رژيم و                  
ارگانهای سرکوبش از جمله                   

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وزارت اطالعات و سپاه پاسداران     
است، به وجود آوردن شرايطی             
برای ارعاب عمومی جامعه و               

. نهايتا به خفقان کشيدن آن است             
بنابر داليلی که اشاره کردم هيچ            
راه ديگری برای جمهوری                      

عموما جامعه  .  اسالمی نمانده است  
و خصوصا فعالين سياسی مخالف       
حکومت اسالمی، شرايطی را               
برای رژيم به وجود آورده اند که          

به .  نه راه پس دارد و نه راه پيش          
اين اعتبار رژيم اسالمی، در پس          
اين چنين اقداماتی، گستراندن                 
فضای ارعاب و وحشت عمومی          

 .را در سر ميپروراند

 

همانگونه که       :  مجيد پستنچی      
اشاره کرديد اينگونه تعرضات              
رژيم بخشا با نيت فشار عمومی به      

آيا فکر      .  جامعه انجام ميشود          
نميکنيد که اين همه کشتار و اعدام        
و فضای سرکوب که در داخل                
ايران صورت ميگيرد، ميتواند             
رژيم را به اين نيت برساند؟ چرا           
نياز اعمال اين دست از اقدامات            
توسط رژيم در خارج از کشور              
وجود دارد؟ اگر قرار است که                
فضای ارعاب در داخل کشور               
بوجود بياورند، چرا فعالين خارج       
از کشور را نيز مورد هجوم قرار        

 ميدهند؟

 

من معتقد به جدا      :  سيروان قادری 
کردن فعالين سياسی داخل و                     

قطعا درجه  .  خارج از کشور نيستم   
امنيت زندگی فعالين سياسی داخل       

حتما .  و خارج به يک گونه نيست       
دارای تفاوتهائی ميباشد و                          
حساسيتها در جاهائی بيشتر و يا            

اما شرايطی که رژيم      .  کمتر است 
بدان دچار گشته ناشی از                             
تعرضات فعالين در داخل و خارج      

اکثر فعالين خارج از                  .  است
کشور، کسانی هستند که                              
روزگاری در آن جامعه بخشی از        
فعاليتهای سياسی در آن کشور را         
پيش برده اند و امروز بنا بر داليل       
مشخصی در خارج از کشور                  

اين مسئله که          .  فعاليت ميکنند    

 

با " صداى کمونيسم کارگرى"گفتگوى 
سيروان قادری در باره تعرض جمهوری 

 ...اسالمی به خانواده فعالين سياسى 

ضربه زدن به کدام نيرو،                   
دارای اهميت و ويژگی                        
بيشتری برای رژيم است،                 

اما من    .  مسئله خودشان است      
فکر ميکنم که فعالين خارج از         
کشور، به هيچ عنوان پشت               
جبهه فعالين داخل کشور                     
نيستند، بخشی از آن جامعه اند        
و فعاليتهايشان در راستا و بطن      

به اين     .  همان جامعه است         
اعتبار، جمهوری اسالمی، هر      
جائی که امکان کوچکترين               
ضربه زدن و يا آسيب رساندن        
به فعالين سياسی مخالف رژيم        
را پيدا کند، اين کار را خواهد           

 .کرد

 

آيا شما اين         :  مجيد پستنچی    
اتفاق را به پليس کشور محل             
اقامتتان اطالع داده ايد؟ و اگر         
 تاکنون اطالع نداده ايد، چرا؟

 

 فعال اين کار       :سيروان قادری  
را نکرده ام، هر چند که رژيم          
اسالمی تهديدهائی کرده و حتی     

ما "به خانواده ام گفته اند که              
خودمان ميدانيم که چگونه                 

اما ".  سرش را زير آب کنيم           
شايد دليل اطالع ندادن به پليس       
اين باشد که ما در خارج از                
کشور به درجات زيادی امکان      
مانور جنايتکارانه رژيم                      
جمهوری اسالمی را کم کرده          
ايم و اتفاقا هر جائی که رژيم             
مناسبتی داشته و حتی اگر                  
چهار نفرشان خواسته اند در            
مکانی جلسه ای بگذارند، به             
آنجا رفته ايم و با اعتراض                 

اما .  مانع حضورشان شده ايم        
فکر ميکنم که پيشنهادتان                    
مناسب باشد و بايد اين                           
موضوع را به پليس اطالع               

 .بدهم

 

شما در        :  مجيد پستنچی        
اطالعيه ای که در اين                           

يک "خصوص در نشريه                  
به چاپ رسانده       "  دنيای بهتر   

١۶۵شماره   
ايد، نوشته بوديد که وزارت                          
اطالعات به خانواده شما گفته است         

خودشان هم با شما تماس                   "که     
اگر اين اتفاق صورت          ".  ميگيرند

پذيرد، پاسخ شما به اين جنايت                    
 کاران چگونه خواهد بود؟

 

پاسخ من روشن       :  سيروان قادری   
اوال، هيچ نوع ديالوگی نه تنها   .  است

مستقيما با جمهوری اسالمی که با            
از .  آدمهای دسته هزارم آن هم ندارم     

هم اکنون پاسخ من روشن است و              
در مطلب افشاگرانه ای که در همين       
رابطه نوشته بودم نيز به اين اشاره          
کرده ام که پاسخ من به جمهوری               

مرگ بر جمهوری              "اسالمی،       
است و ذره ای از اين                "  اسالمی

به اين اعتبار،       .  کوتاه نخواهم آمد      
اگر با من تماس بگيرند، پاسخ                     
روشن من مرگ بر کل سيستم                     
حکومت اسالمی، مرگ بر رژيم              
سنگسار و مرگ بر رژيمی که                   
انسانها را به جرم مطالبه طبيعی               
ترين حقوقشان دستگير و اعدام                  
ميکند، خواهد بود و کوچکترين                 

 .ترديدی در اين پاسخ ندارم

 

اين سوال ميتواند       :  مجيد پستنچی   
پرسش بسياری از شنونده ها باشد            
که چرا  شما حاضر به ديالوگ با               
رژيم اسالمی نيستيد؟ شايد مشکلتان       

 از اين طريق حل شود؟

 

من ميخواهم به        :  سيروان قادری   
گونه ای ديگر به اين سوال پاسخ                
دهم و حتما پاسخ سوال مشخص                
شما را نيز در آخر صحبت هايم                 

ميخواهم از اين طريق با     .  خواهم داد 
بسياری از کسانی که اين اتفاق                    
مشخص برايشان پيش آمده صحبت        

شايد برخی تصور کنند که اگر        .  کنم
در اين شرايط، با رژيم اسالمی                  
وارد ديالوگ شوند و يا از خواسته            
هايشان کوتاه بيايند، فشارها و اذيت        
و آزارهای رژيم بر خانواده هايشان       
کمتر خواهد شد، و به اين اعتبار                
خود را وارد ماجرای خطرناکی با          

من ميخواهم بگويم که     .  رژيم ميکنند 
هر گونه توهمی در اين خصوص             
که گويا با مدارا کردن و وارد شدن           
به ديالوگ با جمهوری اسالمی و              
ارگانهای سرکوبش، ميتوان از اين         

. فشارها کاست، اشتباه محض است       
تجربه واقعی که ما شاهد آن بوده               

ايم، ثابت ميکند که هدف رژيم،             
تحت هر شرايطی، ضربه زدن            

و اين توهمات، نتنها از              .  است
فشارها نکاسته است که رژيم                 
جمهوری اسالمی ده ها قدم به                
پيش آمده، خواسته های بيشتری           
مطرح کرده و تعرض بيشتری             

به اين اعتبار،   .  سازمان داده است  
به نظر من اين توهم بايد زدوده              

 . بشود

 

اما چرا من تصميم گرفته ام که               
: اين پاسخ را بدهم؟ روشن است           

برای من نيز، مثل هر انسان                    
ديگری که حداقل، تاريخ سه دهه         
گذشته جمهوری اسالمی را ديده          
باشد، يک چيز ثابت ميشود و آن           

جمهوری "هم اين است که                       
". اسالمی بايد گورش را گم کند           

هر روز بيشتر سرکار ماندن                  
رژيم اسالمی، به معنی مرگ و            
مير بيشتر، فقر و فالکت بيشتر،           
سرکوب بيشتر، اعدام و سنگسار        
بيشتر  و قطع عضو و جنايت                  

با اينچنين رژيم              .  بيشتراست
جنايتکاری، فقط و فقط از طريق         
يک قهر انقالبی است که ميشود            
پاسخش را داد و ميتوان آن را سر        
جايش نشاند و ميليونها انسان را           
در جامعه ايران و بخش                              
وسيعتری در جهان، از                               
خاورميانه تا شمال آفريقا را از              

 . شر اين لکه ننگين پاک کرد

 

نظرتان در        :  مجيد پستنچی       
خصوص فشارهای بين المللی              
جهت تغيير قوانين و متوقف                    
کردن جنايات جمهوری اسالمی          
چيست ؟ بسياری معتقد هستند که         
از اين طريق ميتوان رژيم را                  

آيا از  .  وادار به عقب نشينی کرد       
 نظر شما اين امکان وجود دارد؟

 

من فکر ميکنم      :  سيروان قادری  
که فشارهای بين المللی و رجوع          
به آن از طريق افشای اين دست             
از جنايات با نيت عقب زدن                     
رژيم، حتما خوب و مفيد است و            
بايد اين اميد را داشت که در پس            
اين فشارها، رژيم جمهوری                   
اسالمی نتنها در خصوص اين               
اتفاق مشخص بلکه در مورد                  
موارد عمومی تری از جمله                    

اعتراض 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما .  عليه اعدام عقب نشينی بکند        
روشن است که اين اقدامات پاسخ         

اگر کسی     .  نهايی مسئله نيست        
خواهان پايان اين وضعيت است،         
اگر کسی ميخواهد که ديگر شاهد         
اين چنين جناياتی نباشد، بايد                    
مبارزه سرنگونی طلبانه را                      
انتخاب کند، به اين سنگر و به ما           
بپيوندد، همراه و همصدا با ما                  
مرگ بر جمهوری اسالمی را                

 و در روز مرگ                 ،فرياد بزند    
جمهوری اسالمی جشن شادی را         

به اين اعتبار، من         .  با ما بگيرد     
مخالفتی با رجوع به افکار بين               
المللی و سازمانها و جريانات                  
انسانی، جهت تحت فشار قرار               
دادن جمهوری اسالمی برای                  
رعايت حقوق انسان ندارم، اما               
معتقدم که پاسخ نهائی يک مبارزه       
انقالبی عليه کليت اين رژيم                      

 .خواهد بود

 

شما و خانواده         :  مجيد پستنچی    
شما، اولين کسانی نبوده ايد که اين       
چنين مورد تعرض قرار ميگيرد          

. و قطعا آخرين آن هم نخواهيد بود       
توصيه شما برای ديگرانی که در         
آينده مورد تعرض قرار ميگيرند          
چيست؟ فکر ميکنيد که قدم اول              
در مقابل اين شرايط چيست؟                    
خانواده های فعالين سياسی بايد با         

 اين پديده چگونه برخورد کنند؟

 

اوال بايد بگويم      :  سيروان قادری  
که شرايط بسيار ناخوشايندی                  

اينکه خانواده فعالين سياسی     .  است
را بخاطر جرم نکرده ای دستگير        
ميکنند و مورد تعرض قرار                     

. ميدهند، بسيار ناخوشايند است            
زمانی که صدای پر از ترس و               
وحشت خانواده را ميشنويد که                
مورد اذيت و تهديد قرار گرفته اند       
و حتی گاها تهديدها را عملی کرده     
اند، احساس به شدت دردآوری به        

اما به نظر       .  انسان دست ميدهد      
من، اولين اقدام قربانی اين                         
تعرض، بايد علنی کردن کامل               

چرا که جمهوری        .  ماجرا باشد   
اسالمی در خفا، به مراتب قادر به        

 

با " صداى کمونيسم کارگرى"گفتگوى 
سيروان قادری در باره تعرض جمهوری 

 ...اسالمی به خانواده فعالين سياسى 

انجام جنايات و تعرضات                   
منتها .  بيشتر و وسيعتری است     

آنجائی که جنايات جمهوری             
اسالمی علنی شد، هم از شدت         
تعرض کاسته ميشود و هم                  
تبديل به نتيجه عکس عليه                  
رژيم و افشاگری بيشتر آن                 

من متاسفانه امکان    .  خواهد شد 
ارتباط با خانواده خودم را                  

اما توصيه ام به                  .  نداشتم
خانواده فعالين سياسی در                   
موارد اين چنينی اين است که           
اوال محکم و راسخ، اعتقاد                 
قلبيشان به انسانی بودن راه               
فرزاندانشان، اعتقاد به اينکه           

، )بسيار نزديک   (يک روزی       
جمهوری اسالمی و اين                       
تعرضات و فشارها از بين                 
خواهد رفت و تمام اين جنايات        
افشا خواهد گشت را صد                     

از طرف ديگر، ما    .  چندان کنند 
با يک مسئله واقعی رودر رو          

اين خانواده ها همچون      .  هستيم
اسرائی در دست جمهوری               
اسالمی هستند که امکان اعمال      
هر نوع جنايتی را عليه شان             

به اين اعتبار، خانواده ها     .  دارد
بايد اين پاسخ واقعی را در                  
مقابل رژيم بگذارند که                         
فرزاندانشان انتخاب سياسی            
روشن خودشان را کرده اند و          
حتی برای اين انتخاب و اعتقاد       
سياسی، خانواده هايشان را نيز      
ترک کرده اند و کاری هم از             

اما روشن  .  دست ما بر نمی آيد     
است که از جمهوری اسالمی،       
هر نوع جنايتی امکان پذير               
است و چيزی که ميتواند شدت        
اين جنايت را کم بکند، علنی             
کردن جزئيات اين ماجرا                    

همچنين .    توسط شخص است     
در يک مقياس وسيعتری، کل          
اپوزيسيون جمهوری اسالمی         
بايد به اين پديده پاسخ روشنی          
بدهند و آن را افشا کنند، که اين        
خود نياز به درجه ای همکاری       
نزديکتر از اپوزيسيون در اين        

تا با  .  مورد مشخص را ميطلبد     
تبادل اطالعات و تجربيات در        
اين خصوص، بدون يک لحظه      

 قادر به اعالم صريح و      ،درنگ

١۶۵شماره   
روشن ماجرا با کل جزئيات آن به             
جامعه باشند و موجبات افشاگری             
وسيعتری عليه جنايات جمهوری             

 .اسالمی را فراهم آورند

 

در دوره اخير،         :  مجيد پستنچی    
اتفاقاتی در خارج از کشور افتاد از          
جمله پرونده سازی برای برخی                
فعالين و قرار دادن اساميشان در               
ليست پيگرد پليس اينترپل و يا                     
موردی مشابه مشکل شما برای يک       

اين .  فعال سياسی در کشور سوئد           
فعالين عضو احزاب مخالف رژيم           

ارزيابی يا پيشنهادتان در           .  هستند
خصوص نحوه برخورد اين احزاب       

 با اين تعرضات رژيم چيست؟

 

من فکر ميکنم که      :  سيروان قادری 
دو مورد مشخص، مورد اشاره شما        

. است که متفاوت از يکديگر هستند        
يکی در مورد قرار دادن بخشی از           
رهبری و هواداران حزب                              
حکمتيست در ليست پيگرد پليس               
اينترپل و ديگری مسئله ای که برای       

به .  بابک شديدی در سوئد پيش آمد        
نظر من برخورد حزب حکمتيست          
و عکس العمل اپوزيسيون در                      
خصوص اقدام پليس اينترپل، خيلی        

حزب اتحاد     (ما نيز         .  عالی بود    
، بخشی از اين         )کمونيسم کارگری  

اطالعيه صادر کرديم   .  کمپين هستيم 
و تا حدود زيادی اين توطئه رژيم              

هنوز .  اسالمی عقب زده شده است        
اين کمپين موجود است و از طرق            

در .  مختلف در حال پيگيری است         
رابطه با موضوع بابک شديدی،               
اوال اجازه ميخواهم تا با توجه به                
اينکه شخصا سالهاست که بابک               
شديدی را از نزديک ميشناسم،                   
تاسف عميق خودم را نسبت به اين            

همانطور که در    .  مسئله ابراز بدارم   
اطالعيه های حزب کمونيست                    
کارگری منتشر شد، از مدتها قبل،           
بابک شديدی و خانواده ايشان مورد        
تعرض و فشار جمهوری اسالمی            

در نهايت بابک          .  قرار ميگيرند    
تصميم به همکاری با رژيم اسالمی        
در اجرای توطئه ترور رهبری                 
حزب کمونيست کارگری ايران                
ميگيرد که قبل از عملی شدن اين               
توطئه پشيمان ميشود و اين مسئله             
را افشا ميکند و پليس را در جريان           

من فکر ميکنم، حزب       .  قرار ميدهد  
کمونيست کارگری، خيلی دير                    

مدتی .  جامعه را در جريان قرار داد      

طول کشيد تا اطالعيه صادر کند         
و وقتی هم خبر را منتشر کرد                 
فقط از اخراج بابک شديدی از               

 و البته تالش برای                          ،حزب
بازگرداندن روحيه بابک به حالت     

اما جزئيات اين     .  نرمال خبر داد    
توطئه تا مدتها بعد از آن علنی                
نشد و اتفاقا حزب کمونيست                    
کارگری به مخفی نگه داشتن اين         
طرح تروريستی رژيم کمک                 

انتظار عمومی در چنين            .  کرد
شرايطی، علنی کردن کامل و بی        

چرا که  .  درنگ جزئيات آن است     
مسئله محتملی که امکان وقوعش        
وجود داشت، تکرار مشابه اين             
توطئه در همان زمان برای يکی          
ديگر از احزاب اپوزيسيون بود           
که علنی کردن کامل و به موقع              
اين موضوع توسط حزب                         
کمونيست کارگری ميتوانست از        

به هر    .  وقوع آن جلوگيری کند         
حال، بار ديگر، همانند هر                       
شخص ديگری که اين اتفاق را              
شنيده است، عالوه بر اعالم                    
انزجار بيشتر از گذشته نسبت به          
جنايات جمهوری اسالمی، ابراز        
تاسف شديدم را نسبت به وضعيتی  
که بابک در آن قرار گرفته اعالم         

اخباری که حزب                 .  ميدارم
کمونيست کارگری اخيرا منتشر         
کرده است، نشان ميدهد که چند             
روز گذشته بابک شديدی مجددا           
مورد تعرض قرار گرفته و در              

برايش .  بيمارستان به سر ميبرد        
 .آرزوی بهبودی دارم

 

لطفا بگوئيد که       :  مجيد پستنچی   
چند سال است که مشغول فعاليت         
علنی بر عليه رژيم اسالمی هستيد      
و آيا اين تعرض رژيم به شما و              
خانواده شما قبال نيز اتفاق افتاده            

 بوده است؟

 

 29من اکنون       :  سيروان قادری   
 14سال سن دارم و تقريبا از سن          

 سالگی، فعاليتهای علنی ام        15يا  
سازمان   -را در عراق با کومله           

کردستان حزب کمونيست ايران          
در اين دوره نيز            .  آغاز کردم   

خانواده ام را تحت آزار قرار                  
 .دادند

 

لطفا اگر پيامی       :  مجيد پستنچی   
داريد در اين     

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . دقيقه باقی مانده ارائه بدهيد5

 

پيام من به شنوندگانتان اين است       .  از شما سپاسگزارم  :  سيروان قادری 
که اين دست از تعرضات رژيم، تعرض به فرد يا به جريان مشخصی              
نيست، بلکه تعرضی اجتماعی به نيروهای سرنگونی طلب عليه                         

فعالين سياسی بايد اين تعرضات را جدی               .  جمهوری اسالمی است    
واضح است که جمهوری اسالمی از سر استيصال دست به                .  بگيرند

اما اين حکومت از سر استيصال هم ميتواند دست           .  اين اقدامات ميزند  
به اين اعتبار، کل اپوزيسيون در اين رابطه بايد             .  به هر جنايتی بزند    

هشيارانه تر و تعرضی تر شروع به بحث کنند، اطالعيه صادر کنند                 
و همکاريهای نزديکی را در اين مورد مشخص با ديگر نيروهای                       
اپوزيسيون در دستور کار قرار دهند و موجب عقب زدن و ناکامی                     

 . رژيم و ارگانهای سرکوبش شوند

 

اميد به اينکه، يک روز خيلی نزديک، جمهوری اسالمی از بين                           
خواهد رفت و تمام اين جنايات به گونه خيلی روشن تری و در سطح                  
وسيع تری به گوش مردم جهان خواهد رسيد، يک اميد واقعی و                            

من هم به عنوان يک فرد از ميليونها انسانی که مورد                 .  نزديک است 
تعرض رژيم جمهوری اسالمی قرار گرفته اند، اميدوارم که روز                      

 .شيرين محاکمه سران رژيم را به زودی و همه با هم شاهد باشيم

 
نسخه اصلی اين مصاحبه راديوئی که حدود يک ساعت ميباشد در آرشيو                *  

 در دسترس  2010 اوت 10به تاريخ سه شنبه " راديو يک دنيای بهتر"سايت  
 تغييری در    ،در اين متن پياده شده، بجز تلخيص و اديت نوشتاری                .  ميباشد

 .  مضمون داده نشده است

 

با " صداى کمونيسم کارگرى"گفتگوى 
سيروان قادری در باره تعرض جمهوری 

 ...اسالمی به خانواده فعالين سياسى 

١۶۵شماره   
 

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

 يک دنياى بهتر
برنامه هاى رسمى خود را از      “  يک دنياى بهتر  ” ساعته   ٢۴راديو  

 ۴ برابر با     ١٣٨٩ مرداد   ١٣امروز    طريق ماهواره و اينترنت از       
لطفا مشخصات راديو را به اطالع          .  آغاز کرده است     ٢٠١٠اوت  

 . عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 

19279 
 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 
 : اى ميل راديو

1917@wupradio.org  
 

برنامه حزب اتحاد “ صداى کمونيسم کارگرى”
 به وقت ٩کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 

تهران از کانال راديو يک دنياى بهتر پخش 
 . ميشود

 صداى  ، صداى کارگران کمونيست    ،“صداى کمونيسم کارگرى  ”به  
 صداى متعهد به      ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد         و  آزاديخواهى  

 صداى مبارزه براى     ،حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى         
سرنگونى جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت               
 . سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 

 سايتهاى 
:حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 

www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين روزها سمت و سوی اخبار              
رسيده از ايران همه حول اخراج          

کارگرها و مسائل و                گسترده      
. معضالت معطوف به آن است             

بازار کار در ايران ماشين تجاوز         
انسانی است که با ترفند گماشتگی        

 قصد   ، سعی که نه      ،و برده داری    
آگاهانه به جنايت و چپاول اردوی        
پرولتاريا برای سود دهی بيشتر            

اين سود دهی از          .  سرمايه دارد   
استخدام کارگران روز مزد و                 
قراردادی با دستمزدهاى پائين               

 با ساعات            ،شروع می شود           
طوالنى کار و شدت کار ادامه مى        

 و به مرحله تاخير در                          ،يابد
پرداخت حقوق و جريمه ها و باال         
کشيدن همان دستمزدها و اخراج          

در واقع   .  ها ادامه مسير می دهد        
قانونى که عمل ميکند اين تز                    
مشمئز کننده و شنيع سرمايه داری       

کارگر را بايد     :  "است که ميگويد    
گشنه نگه داشت تا بتوان                              

اين تز عمال در     "!  استثمارش کرد 
برخورد طبقه سرمايه دار و دولت      
اسالمى شان در مقابله با طبقه                 

 . کارگر دارد ترجمه ميشود

  

کارگران در بهترين حالت در                 
مقابل ساعات طوالنى کار و اخيرا      

 12در برخى جاها شيفتهاى                     
 تا    300ساعته حقوقی در پايه               

 هزار تومان دريافت می                 400
همين  حقوق نيز با تاخيرها         .  کنند

و تعويق هايی که اتفاق می افتد در    
زمان معين به دست کارگر نمی             
رسد و باعث هزار و يک مشکل           
در زندگی و دوندگى بيشتر کارگر       

اين اختالل گاها زندگی          .  ميشود
خانوادگی و اجتماعی کارگر را تا       
ورطه نابودی پيش می برد به                  
گونه ای که او مجبور می شود                
برای تامين نيازهای مالی اش با            
کمترين حقوق بيشترين ساعت               

 تنها از روی        ،کاری را طی کند      
 ! است" مجبور"اينکه 

 

لطماتی که نيروی سرمايه به                   
زندگی شخصی کارگر می زند              

کارفرما قصد  .  جبران ناپذير است   

 

 

 موج اخراج کارگران در ايران  
 

  کوروش سميعی

دارد با دير کرد در پرداخت              
دستمزد کارگر و تهديد به                   
اخراج و يا اخراج ها با                         
هراسی که در زندگی کارگر            
ايجاد می کند زندگی شخصی          
او را نيز به کنترل خود در                 
بياورد تا بتواند به هر شکل و           
نوعی که برايش در راستای             
سود بيشتر مطلوب تر بود اقدام      

 . به استثمار کند

 

اين اخراج ها و اين تعويق و              
تاخير دستمزدها توسط                         
جنايتکاران بورژوازی اسالمی   
به معنی اخص کلمه حرکتيست      
سياسی که استمرار حکومت            
اسالمی را با ترفند به چالش              

کشيدن زندگی طبقه کارگر                 
تحميل فقر براى          .  بيمه کند    

جمهورى اسالمى هدف سياسى     
دارد و آن زمينگير کردن طبقه       

اتفاقی که تا           .  کارگر است     
امروز اگرچه ضربات مهلک        
و جبران ناپذيری را نيز به                 
اردوی پرولتاريا و چهره                    
جامعه وارد کرده اما عمال                 

ناموفق از اينرو     .  ناموفق بوده  
که همين طبقه کارگر که با                 
انوع و اقسام معضالت و                    
مشکالت در زندگيش دست و          
پنجه نرم می کند بارها نشان             
داده که چگونه مسير انقالبی            
خود را باز ميابد و بمصاف               
سيستم ضد کارگرى اسالمى            

اين روزها دامنه اخبار     .  ميرود
و اخراج ها و حوادث و                        
جنايتها در تعرض با کارگران        

هر روز    .  از حد فراتر رفته         
طبق گزارش های رسيده خبر         
تازه ای از جنايت های سرمايه       

خبر .  داری به گوش می رسد        
 کارگر در            5جان باختن            

 2000عسلويه، اخراج بيش از      
کارگر تابلين، سرکوب                        
اعتصابات کارگری در شرکت     
ارج و سريال ناتمام معضالت        
کارگران مجتمع صنعتى ايران      

همه نشان از اوج     ...  خودرو و   
حرکت ضد کارگری اردوی            
سرمايه نسبت به طبقه کارگر و      

١۶۵شماره   
تجاوز سياسی  .  مردم زحمتکش است  

که اين روزها نسبت به طبقه کارگر        
در حال انجام است قصد نيروهای            

 . باال دست نظام کثيف اسالميست

 

درگير کردن مردم با معضالت                  
معيشتی از روز اول که پايه لق اين          
حکومت بنا گذاشته شد در دستور             

سلب حقوق انسانی   .  کار اين ها بوده   
و مختل کردن آزادی های فردی، به       
چالش کشيدن موقعيت های اجتماعی     

 همه نشان از اين        ،و انسانی جامعه   
مهم دارد که اين جمهوری اسالمی           
تز سياسی اش يک محور دوار است    
که با سيستم چرخشی مدام از نقطه           

حرکتی که   .  ای به همان می رسد          
اين روزها توسط همين کارگران به        

کارگر امروز   .  خوبی  نمايان شده       
می داند که حقش را بايد از اين                     
سيستم استثمارگر و جنايتکار بگيرد      
و در مقابل تهديدها و تعرض های            
سرمايه داری سر به سکوت وا                   

کارگر امروز ثابت کرده که با      .  ندهد
اعتصاب ها و اعتراض های دست          
جمعی چه ضرباتی به سيستم                       
سرمايه زده و تا چه حد آنها را به                
عقب نشينی واداشته که همين قسم            
حرکت هايی که در جنبش های                   
کارگری ترجمه ميشود با همه گيری      
اش منجر به خواسته اصلی و                       
هميشگی اکثريت جامعه يعنی                     
نابودی حکومت جمهوری جنايت            

 . اسالمی خواهد شد

 

دورنمای اين مبارزات اگر چه رنج        
ها و تحمل شرايط سخت و مشقت              
باری نيز توامان با خود دارد اما در         

نهايت طريقه و منش رسيدن به             
آزادی و برابری و    "نقطه مطلوب   

را در خود       "  حکومت کارگری   
فشار اردوی جنايت اسالمی    .  دارد

با سرکوب و اخراج ها و حبس ها        
و شکنجه ها نمی تواند مانعی                  
برای اين خواسته انقالبى جامعه          
باشد و تنها تشديد انزجار و تنفر            
از اسالم و سرمايه و حکومت                
بانيشان را در جامعه تشديد کرده          

 . و می کند

 

ما دستهايمان را به سمتی باال                  
برديم و شعاری می دهيم که هيچ          
آخوند و بچه آخونده و پيغمبر و              
پيغمبر زاده ای حتا در خلوتش هم       
جرات به انجامش را ندارد، ما               
برای پيروزی و رسيدن به                       
هدفمان اگر چه قيمت سنگينی را          
می پردازيم اما خواستن را در               

 . توانستن تعريف می کنيم

 

 !تا باد چنين باد
 

Kourosh_samiei2@yahoo.com 

 

 مجمع عمومى کارگرى
 
 

! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران 

!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد! است  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نفر از کارگران معترض و ناراضی شرکت        700  ،بنا به خبر دريافتى   
ساختمان صنعت خواهان دريافت فوری و بی اما و اگر دستمزدهای                 

اما اعتراض و پی گيريهای تاکنونی کارگران            .  معوق تير ماه هستند     
هادی "تا امروز    .  برای نقد شدن دستمزدها به نتيجه ای نرسيده است             

سرمايه دار بزرگ و همدستانش با توسل به انواع تهديدها و               "  نمازی
تاخير و   .  ترفندها از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره رفته اند                 

کارشکنی در پرداخت دستمزدها و باال کشيدن پولهای ناچيز کارگران            
 . سياست هميشگی نمازی و همدستانش است

 

اعتراض و اعتصاب اخطاری کارگران در اوايل امسال توانسته بود               
نمازی و عوامل کارفرما را برای مدتی مجبور به عقب نشينی نمايد و              

اما حاال دوباره سياست         .  دستمزدهای معوق کارگران را بپردازند           
تاخير و جر زنی و وعده های پوچ و دروغ امروز و فردا در پرداخت          

 . دستمزدهای کارگران حرف اول و آخر نمازی است

 

کارگران زحمتکش با زندگی شبانه روزی در کمپهای فاقد امکانات                  
 دوری  ،بهداشتی و زندگی، با ساعات کار طوالنی سنگين و فرساينده            

 در عين حال با انواع استرس ناشی از فقر و                 ،از خانواده و عزيزان    
شرايط .  گرسنگی و محروميت خانواده هايشان دست بگريبانند                        

نامناسب کار و زندگی، نپرداختن دستمزدها و نگران خاطری                              
کارگران از بابت ندارى و محروميت خانواده هايشان اوضاع شرکت             

 . را به حد انفجار رسانيده است

 

دريافت و افزايش فوری دستمزدها مطابق با هزينه های روز زندگی،             
  ساعته در هفته، 6 روز کاری 5

لغو قراردادهای موقت کار و ايجاد امنيت شغلی، فراهم نمودن                              
امکانات زندگی مناسب و بهداشتی و غذايی در کمپهای محل زندگی                 

 . کارگران از خواستهای اوليه کارگران ساختمان صنعت است

 

شرکت ساختمان صنعت مجری ساخت و احداث انواع طرحهای                        
 کارگر قراردادی با قراردادهای         700 در حال حاضر با           ،ساختمانی

 صبح تا   7 با ساعت کاری      ، هزار تومانی  300يکساله و دستمزدهای     
 مجری   ، عصر و تحميل انواع اضافه کاری اجباری به کارگران                  5

دفتر .   شرکت نفت اراک ميباشد           2ساخت و احداث ساختمان فاز              
 .مرکزی شرکت در خيابان امير آباد تهران است    

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٣ – ١٣٨٩ مرداد ٢٢

 

 کارگران ساختمان صنعت
 !دستمزدهای ما چه شد

١۶۵شماره   

 دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری تير ماه بيش           ،بنا به خبر دريافتى  
 نفر از کارگران شرکت مکث بعلت کار شکنی سرمايه داران و                      50از  

عوامل کارفرما همچنان پرداخت نشده و بالتکليف به قوت خود باقی                          
 .است

 

کارگران معترض و زحمتکشی که در ازای کار سنگين و طاقت فرسا با                  
ساعات طوالنی کار خواستار دريافت دستمزدهايشان می باشند با تهديد و              

مدير و مالک شرکت و            "  يدائی"جوابهای سر باال امروز و فردای                  
يدائی در جواب کارگرانی که هم اکنون برای             .  همدستانش روبرو هستند   

 ،اجاره خانه و نان شب خانواده هايشان محتاجند و بشدت در مضيقه هستند            
چاره ای نيست بايد کار کنيد و صبر           :  با خونسردی و گستاخی گفته است       

داشته باشيد شايد بخشی از زمين و ملک و امالکی را که در فالن جا دارم                 
 !! برای دستمزدهای شما بفروشم

 

کارگران نيازی به صدقه، دلسوزی و بذل و بخشش سرمايه داران مفتخور            
ملک و امالک، زمينها و کل دارايی جانورانی چون يدائی از قبل                .  ندارند

کار و رنج و به بهای محروميت و گرسنگی مطلق کارگران و خانواده                       
هايشان به دست آمده و حسابهای بانکيشان را در پناه حمايتهای حکومت                  

اجاره خانه مان     :  يکی از کارگران ميگفت      .  وحشی اسال می انباشته اند        
عقب افتاده، شرمنده خانواده و زن و بچه هايمان هستيم، تا به اين بيشرفها                
هم ميگيم پولمان را بدهيد ما را به وعده امروز و فردا سپرده و با اخراج                    

 . و بيکاری تهديدمان می کنند

 

 نفر کارگر قراردادی و       50شرکت مکث واقع در اسالم شهر با بيش از                
 هزار تومانی و      300سفيد امضا، با قراردادهای يکطرفه و دستمزدهای             

 بعدازظهر و انجام اضافه کاری اجباری در          2 صبح تا    8ساعت کاری از    
 در زمينه جمع آوری،       ،ساعات طوالنی و ايام تعطيل بنا به نياز کارفرما            

. تهيه و توزيع آهن و فوالد قراضه مورد نياز مراکز صنعتی فعال است                    
اکثر کارگران بعلت حمل و جابجايی بار و محموله های سنگين به انواع                   

 . بيماريهای دردناک و مزمن مفاصل و کمر مبتال شده اند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٣ – ١٣٨٩ مرداد ٢٢

 

 کارگران شرکت مکث
 !دستمزدهای پرداخت نشده

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
 حال آنکه مسئله ،تفسير کرده اند

کارل مارکس!       برسر تغيير آنست  

!اعدام قتل عمد دولتى است  
اعدام قتل آگاهانه و با نقشه قبلى  
!تحت نام دولت و قانون است  

کارگران و مردم آزاديخواه براى 
!الغاى مجازات اعدام مبارزه ميکنند  



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نفر از کارگران     3500 اعتراض بيش از      ،بنا به خبر دريافتى    
واگن پارس اراک برای نقد شدن دستمزدهای معوق همچنان                

کارگران زحمتکش واگن پارس با وجود پيگيريها          .  ادامه دارد 
 ماه دستمزد معوق    5و اعتراضات تاکنونيشان موفق به دريافت      

اعتراضات گسترده و پر دامنه      .  مربوط به سال گذشته نشده اند      
اين روزها اعتراض کارگران       .  کارگران همچنان ادامه دارد      

گرسنه بد جوری سرمايه داران و عوامل کارفرما را دچار                     
بحران نموده، ديگر وعده های دروغ امروز و فردا اثر بخشی             
خود را از دست داده و هر لحظه احتمال اعتصاب قدرتمند و                 

 . اعتراضات کوبنده کارگری هست

 

طی روزهای گذشته و در چنين اوضاع نابسامان، از طرف                  
وزارت صنايع حکومت اسالمی سرمايه داران بخشنا مه ای                
خطاب به کارگران صادر شده و عوامل کارفرما اين بخشنامه             
سراسر دروغ و کذب را در لوحه کارخانه در معرض ديد همه            

در اين بخشنامه کذايی خطاب به               .  کارگران قرار داده اند        
ما ميدانيم دستمزدهای چندين ماهه شما           :  کارگران آمده است    

پرداخت نشده، ما مشکالت شما را درک می کنيم، صبور و                   
طرف شما حکومت است و حکومت اين             .  باشيد...  بردبار و  

... روزها دچار بحران و مشکالت اقتصادی زيادی هست و                 
البته در البالی اين مزخرفات کارگران معترض را نيز تهديد              

برهم زدن نظم       "به سرکوب و اخراج نموده اند به جرم                         
 ...و" عمومی

 

الزم به يادآوريست اخيرا عوامل کارفرما در کارخانه                               
آلومورول و ديگر مراکز صنعتی ارا ک بخشنامه کذايی                          
وزرات صنايع حکومت اوباش اسالمی را در برابر کارگران             

 .معترض و گرسنه قرار داده اند

 

اين حرفها و اين ياوه          :  يکی از کارگران معترض می گفت           
ميخواهند !  گويی های آقايان از سر شکم سيری و دزدی است             

سرمان را شيره بمالند و يا با اخراج از کار و زندان و پليس و                 
اگه پولی کم آورده اند همه اين پولها         .  سرکوب تهديدمان ميکنند  

 همه اين پولها و دستمزدهای      ،به جيب آخوندها و حکومت رفته     
ما را خرج سپا ه و بسيج و اطالعات و باندهای حرفه ای                           
آدمکش می کنند يا در حسابهاى بانکيشان در خارج از کشور               

 ...تلنبار کرده اند و 

 

 نفر کارگر قراردادی    3500کارخانه واگن پارس اراک با بيش       
 هزار تومانی سازنده انواع       300و سفيد امضا با دستمزدهای         

 . واگن قطار، مترو و وسايل جانبی آن ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٨ – ١٣٨٩ مرداد ٢٧

 

 

 !واگن پارس اراک
 !اعتراضات کارگری، ترفند حکومت اسالمی

١۶۵شماره   
 

 گزارش از آکسيون اعتراضی 
 در مقابل سفارت يونان در کلن

 

 اوت بنا به فراخوان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد                            ١۶در تاريخ     
 آکسيونى در دفاع از         ،مقابل سفارت يونان در شهر کلن           در     ،کمونيسم کارگری  

پناهندگان متحصن در شهر آتن و محکوميت تعرض پليس يونان و بازداشت                             
   جمعی ، ساعت به طول انجاميد      ٢طى اين آکسيون که       .  متحصنين صورت گرفت   

از آزاديخواهان در دفاع از حقوق پناهندگی اين عزيزان و در محکوميت توحش                    
 . پليس يونان حضور به هم رساندند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در اين آکسيون بيشتر تالش روى اين مساله متمرکز بود که با مسئولين سفارت                        
 روز در   ٢٠يونان وارد گفتگو شويم و خواستها و مطالبات متحصنين را که حدود               

ظهر   ١٢ساعت   .  اعتصاب غذا به سر ميبرند از نزديک با آنها مطرح کنيم                          
خواستها و مطالباتی که       .  توانستيم وارد سفارت شويم و با مسئولين گفتگو کنيم                 

 :مطرح شد و هنوز پيگير اين مساله ميباشيم به قرار زير است
 

 به عهده گرفتن     ،بررسی سريع و عمل کردن به حقوق پناهندگی اعتصاب کنندگان           
 اجراى حقوق    ، متحصنين    و روانی     و پاسخگويی هرگونه مشکل از جمله جسمی          

 ، حق اقامت   ،پناهندگی طبق قانونی که خود کشور يونان  تأييد و به امضا رسانده                  
 تسريع ثبت مدارک پناهندگان و            ،تامين امنيت متحصنين و متقاضيان پناهندگی           

 تضمين بررسى سريع جريان پناهندگی مخصوصا در رابطه با اوضاع            ،متحصنين
 .  کمک کردن و ياری رساندن از لحاظ حقوقی؛ وکيل و مترجم،ايران

 

 از اعتصاب کنندگان توسط نماينده           امضا در پشتيبانی    ۴٠٨اين خواستها همراه با      
 . به مقامات سفارت يونان تحويل داده شد، هيرش جعفرى،دفتر

 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٨ – ٨٩ مرداد ٢٧ 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا عده ای کادرها و اعضای            
سازمان اکثريت بيانيه ای مبنی بر       
افشای رهبری اين حزب و پخش          
کارنامه اين سازمان در مقطع بعد        
از سی خرداد شصت منتشر کرده        

در اين اختالفات درونی همه        .  اند
جور سناريويی به چشم می                       

از همکاری با وزارت             :  خورد
اطالعت در سرکوب اپوزيسيون         
خارج و داخل کشور تا کاله                      
برداری های مالی از اعضا و                 

 . فريبکاری بی وقفه

 

قبل از هر چيز بايد به اعضای                
فراکسيون موسوم به شورای                   
سياسی سازمان اکثريت چند نکته        

نکاتی که    -1:  را خاطر نشان کرد    
شما مطرح می کنيد نکات جديدی        
نيست و اولين پاسخی که از سوی         
مردم و اپوزيسيون به شما داده می  
شود اين است که چرا در اين سی          
سال سکوت کرديد؟ پس خود شما         
هم شريک جرم اين سياست ها                

شما سازمان اکثريت را      -2.  هستيد
يک سازمان نان به نرخ روز                  
خور و بورژوا و فرصت طلب              

اين بدان معنی      .  معرفی می کنيد     
است که کل اين ظرف را به منزله        
يک سازمان سياسی زير سوال              

حال اين سوال پيش می       .  می بريد 
دراين "  فراکسيون"آيد دليل زدن       

سازمان بدنام چيست؟ چرا دست           
به نقد گسترده و افشاگری دو                    
طرف اين مسئله يعنی جمهوری           
اسالمی و سازمان اکثريت نمی             

 زنيد؟ 

 

شما در بيانيه تان نه به تاريخچه             
مزدورى سازمان اکثريت و                    
اقدامات جنايتکارانه آن بلکه به              

. اشخاص مشخصی حمله می کنيد      
از سويی جمهوری اسالمی که               
حامی هميشگی اش بوده ايد را               

در اين راستا شما    .  سالم می گذاريد  
به مارکس و لنين و تاريخچه                    
پوپوليستی اين سازمان در زمان           

اينها چيزی از    .  شاه تکيه می کنيد    
اين .  جرم اين سازمان کم نمی کند       

االن که نرخ      .  رويه بو می دهد        

 

 بر سر سازمان اکثريت" پتک واقعيت"
 

 على طاهرى

انقالب باال گرفته است و از               
راست جهانی تا خود وزارت           
اطالعاتی که برايش خوش                
خدمتی کرده ايد کسی تره ای            
برای شما خرد نمی کند و ترس    
از محاکمه شدن تان باالی                  

 می      ،سرتان تاب می زند                
خواهيد سی سال تاريخچه                  
ننگين تان را با يک بيانيه آبکی     

در .  اين راهش نيست  .  پاک کنيد 
روز روشن بايد از مردم و                 

. اپوزيسيون معذرت بخواهيد         
فرخ "  فردی"اين سياست های      

نگهدار و کشتگر و امثالهم                 
نيست که شما را به                                   
ورشکستگی کشانده است که           

 بلکه  ،قطعا آنهم بی تاثير نيست     
 ضد         ،رويه ضد انسانی                

 فروش و معامله                 ،کارگری
 و   ،مخالفين جمهوری اسالمی     

سينه زنی برای ارتجاع در                
پتک "پست های مختلف                     

را بر صورتتان             "  واقعيت
سازمان اکثريت  !  (کوبيده است 

در نشرياتش شالق زدن                      
جمهوری اسالمی را پتک                 

 )واقعيت می ناميد

 

در جای جای اين بيانيه شما               
" مشی مارکسيستی  "مداوما از     

اما امروز   .  خود نام می بريد       
کثيف ترين جناح های سرمايه        
داری هم از مارکس اسم می              

از دفتر رئيس جمهوری       .  برند
آمريکا گرفته تا پارلمان                       
انگليس صحبت از مارکس               

مسئله اما پراتيک               .  است
در اين راستا     .  کمونيستی است  

اگر فروش مخالفيت جمهوری       
 دستور سازمانی برای    ،اسالمی

فرستادن اعضايتان به جبهه و         
زندانها و رفتن به پابوسی                   
خمينی و شال و کاله کردن                 
برای مالقات با رفسنجانی و            
طبل زدن برای خاتمی و                     
امروز آب و جارو کردن برای       

 اين خالصه     ،موسوی و شرکا    
ای از سياست ضد انقالبى شما        

 شما را به مارکس چکار؟     ،بوده
مارکسيسم با آزادی طبقه                    

١۶۵شماره   
. کارگر و انقالب عجين شده است            

شما تمام تالشتان برای همکاری با          
. ضد انقالب گسيل شد و می شود              

آنتی کمونيستها بدين معنی از شما            
حداقل يک پله جلوتر هستند چون              

" مارکسيست"حداقل به اسم                         
کمونيست ها و مبارزين را در روز        
روشن تقديم جوخه اعدام و شکنجه          

از روز اول صف              .  نکرده اند    
بنديشان را در تقابل با کمونيسم                   

 . نشان داده اند

 

در ارجاعات تاريخی در بيانيه تان          
سرتاپای اين   .  هم دروغ می گوييد       

تمام منابع     .  سازمان دروغ است        
بحث شما به سی سال پيش بر می               

شايد مانند اصحاب کهف به         .  گردد
خواب سی ساله رفته بوديد و امروز       

سکه های     "  مردان اندلس    "مانند     
قديمی تان را به روی پيش خوان               

اين پروسه فقط    !  سياست می گذاريد   
يک دعوای درونی بر سر هژمونی        

با .  در درون يک سازمان فاسد است     
تعقيب بحث های اين چند روزه تان          
بايد متوجه شده باشيد که حتی يک            
نفر هم به اين داستان مسخره                         

حتی اگر راست    .  سمپاتی نشان نداد   
می گفتيد که نمی گوئيد شما چوپان           

 .دروغگوی عالم سياست شده ايد

 

حتی يک ماه از موضع گيری هاى          
نهائى تان در رابطه با جمهوری                

هنوز در       .  اسالمی نمی گذرد            
مواضع شنيع تان خامنه ای و واليت       
فقيه را برای مشروعيت بخشيدن به        

. جمهوری اسالمی الزم می دانيد             
آنقدر که توهين و فحش تا به امروز         
نصيب انقالبيون کرديد ذره ای از            
کاسه ليسی تان برای جمهوری                   

 . اسالمی کم نشد

 

در رابطه با تاريخچه سازمان                     
چريک ها هم که قصد داريد خود را        
به آن آويزان کنيد راستش ذره ای              

موجوديت فعلی . ربطی به شما ندارد

شما به مقطع بعد از نابودی                       
رهبری اين سازمان در زمان شاه       
باز می گردد و حتی در همان                  
اسناد کثيفتان لو دادن بستگان                 
نزديک رهبری اعدام شده                        

. سازمان چريک ها وجود دارد            
عموی بيژن جزنی يکی از اين              

 . نمونه هاست

 

در نهايت زدن فراکسيون در                  
معنی سياسی به اين معنی است             
که انتقادی به شيوه رهبری                       
سازمان و نه کليت آن داشته                     

سازمان اکثريت رو به             .  باشيد
با زدن صد        .  نابودی می رود       

فراکسيون هم نميتوان آنرا نجات         
تنها کار شرافتمندانه ای که          .  داد

می توانيد بکنيد اعالم پايان عمر          
اين سازمان مخرب و تضعيف              
کننده انقالب و معذرت خواهی از       
مردم و انقالبيون و همچنين                     
افشای عينی تری از پروژه های          
مشترکتان با جمهوری اسالمی             
است که همين امروز هم بنا به                
گزارشات منتشره خودتان سعی          
تان تعقيب مخالفين در خارج                   
کشور با همکاری دوخردادی                

. اين تنها شانس شماست        .  هاست
انحراف از          "مشکل شما                    

 مشکل تان          ،نيست"  مارکسيسم
اينست که دستتان بخون هزاران          

الاقل با اينکار   .  انقالبی آلوده است  
کمی از بار جرمتان در پيشگاه              

 .* دادگاه تاريخی بکاهيد

 

 تحريم اقتصادى 
!يک سالح کشتار جمعى است  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما گفتيم مشاعی جدی جدی در                
نقش خر دجال است که قبل از                  

سر و کله اش        )  عج(ظهور امام     
عده ای شايد اين را       .  پيدا می شود  

مشايی !  شوخی فرض ميکردند        
. کارش روی حساب و کتاب است       

را ″  چشم فتنه  ″برنامه گذاشت و        
جلوی چشم همۀ جماعت سبز کور       

با احمدی نژاد دوتاييشان            .  کرد
زدند توی دهن هر آنکه از                          

اسالمی   -جماعت سبز مدعی ملی     
رهبران سبز يک وجه مهم           .  بود

تالشهايشان اين است تا به خاليق          
ثابت کنند که مجريان جناح حاکم           

غافل از اينکه      .  نيستند″  مسلمان″
مردم هر کدام در ميان دو جناح              

″ نامسلمانی″اسالمی حاکميت، پز      
 .     بگيرد را بيشتر تشويق ميکنند

 

طبق اصول اعتقادی اسالمِ  شيعه         
اثناعشری، امام عجل اهللا ايندفعه          

ديگر دارد   .  بايد واقعًا عجله کند        
مملکت را کفر        .  وقتش ميگذرد   

دشمنان از هر طرف در      .  برداشته
همين نشانۀ ظهور     .  کمين اسالمند  

نيست؟ بدون اعتقاد به               .  است
ظهور امام زمان که ديگر اسالمِ            
اثناعشری اساسًا مفت هم نمی                 

 . از پايه ويران است. ارزد

 

دست مايه کار خر دجال که قرار          
است مردم را هرچه بيشتر بفريبد         
و گمراه کند، ناسيوناليسم ايرانی           

ناسيوناليسم مثل لنگ حمام       .  است
عموميهای قديم است و هر جناحی       
از آنها که در حکومت باشد و يا              
نباشد هر کجا که مقتضی بود و               

. الزم شد آنرا دور کمرش ميبندد          
ناسيوناليسم ايرانی هميشه پيوند            

. ناگسستنی با مذهب داشته است           
برحسب ضرورت تنها دوز هر            
يک در بروز احساسات سياسی             

 . ملی گرايان کم و زياد ميشود

 

ناسيوناليسم اتفاقًا در همه جای دنيا      
اينچنين نقشی را برای نمايندگان           
سياسی سرمايه در حاکميت و يا             
در اپوزيسيون بودنشان داشته                

 

 !مشاعی کلی طرفدار پيدا کرد
 

 سعيد مدانلو

زمانی که ميخواستند          .  است
ميهن ″عراق را تسخير کنند             

در آمريکا کسی بود         ″  پرست
که توی خيابان يک پرچم                    
آمريکا روی ماشينش نصب             
کرده بود و حمله را تشويق                

رفته رفته خبر                 .  ميکرد
کشتارهای وسيع مردم در آنجا       
و کشته شدن سربازان                           
آمريکايی در انفجارهای مهيب      
و باال رفتن آمار صدمات                    
روحی در ارتش آمريکا، بخش      
عظيمی از مردم آمريکا را                
بشدت دل آزرده و خشمگين              

ديگر کسی در ميان مردم      .  کرد
ميهن پرستی        ″حرفی از               

به جز       .  نميزد″  آمريکايی
تعدادی از ليبرالهای حقه باز            
که در اپوزيسيون حکومت                
وقت بودند، بازگرداندن ارتش       

″ ميهن پرستی   ″را به حساب         
به .  مردم آمريکا ميگذاشتند         

همين سادگی هرجا که الزم شد       
و به هرشکلی که مقتضی باشد        

در خدمت      ″  ميهن پرستی     ″
سياست آنها حاضر و ناظر                

 . است

 

                       ِ حاال سبزهای پيرامونی
مملکت ايران نااميد از مرکز           
سبز، ببيشتر برايشان صرف           
ميکند بروند پشت خر دجال              

ِ  اثناعشری               . حکومت اسالم
اتوشهپر موسوی را نيز هرچه       

. گازش ميدهند بکسواد ميکند         
رئيس سبز دلشان را خون                  

اينهمه اعالميه داد،            .  کرده
زهره اش را نداشت يک کلمه          

. مثل رحيم مشاعی حرف بزند       
کروبی هم که هنوز دارد پشت        

جيغ و دادِ  بی       )  ره(خيمۀ امام    
حاال خر  .  بو و خاصيت ميکشد    

دجال بهترين انتخاب سبزهای        
 . پيرامونی است

 

دارو دستۀ احمدی نژاد انگار           
اپوزيسيون سبز را دست                     

″انواع دستجات      .  انداخته اند  
در جبهه سبز نه       ″  دمکراتيکی

١۶۵شماره   
روی ماندن با سبزهای حکومتی را        

. دارند و نه سرِ  دل کندن از آنها را           
منتها يکی دارد از جايی که اصًال              

جلوه های     ″انتظارش را نداشتند            
. بروز ميدهد ″    خاص و غير مترقبه   

راستش کمی ذوق زدگی برايشان             
ايجاد ميکند منتها باور کردنی                     

خارج ″  ايران دوست ″اينهمه  .  نيست
به خارجی  .  نشين دعوت کرده است    

هم به قول خارجی      ″  ايران دوست ″
جايزه ″  Persian Palace″  ها    

نه اينکه سخت فريبنده است        .  ميدهد
بلکه تنها راه برون رفت از اين                   
سردرگمی است که مبتال به زندگی         

منتها دعوت      .  سياسی شان شده          
شدگان هرچند که در اماکن امن و             

 -امانی در پهنه خاک اهورايی                    
اسالمی سفر ميکنند و عکس                        
يادگاری می اندازند هنوز جرئت              

. آفتابی شدن داخل خيابانها را ندارند      
تعدادی زيادی از بسيجيان هنوز                
هستند که در مورد کل قضيه                         
توجيهات الزم در ميانشان انجام                

خارج ″نشده و احتمال چاقو خوردن       
قرار .  ميرود″  نشينهای ميهن دوست  

است همگی تحت الحفظ يک تور              
برای زيارت تخت جمشيد داشته               
باشند و از آنجا همينطور دسته                    
جمعی ببرندشان ديدن چاه جمکران        
و رفته رفته توهمات بيهوده که در            
ميان بسيجيان نسبت به آنها وجود             

اگر .  دارد را کمتر و کمتر کنند                
بتوانند شاخ مصباح يزدی را بشکنند  

احمدی نژاد که خود     .  کار تمام است  
رکابدار اسب مهدی در هنگام                      
ظهور است در حال تنظيم نقشه                  
برای يکسره کردن کار مصباح                 

ريچارد فرای که عمری را           .  است
البالی آثار هخامنشی و ساسانی                

خاک و خل ميخورد تازگيها قادر         
به کشف  الواح زرينی در ميان              
ويرانه ها شد که خبر از ظهور              
امام موعود در قرن بيست و يکم          

منتها ايشان     .  ميالدی می دهد         
هنوز از اينکه امام در چاه                         
جمکران جا خوش کرده باشد به           
مدارک محکمی دست پيدا نکرده        
و از اين بابت با منتظران ظهور           
 .  حضرت اختالف نظر جدی دارد

    

اينطور که پيداست، بارگاه                       
سياست مرکزی جمهوری اسالمی    
هرروز بيشتر شکل و شمايل يک       

. خوکدانی را به خودش می گيرد         
دستگاه سياسی جمهوری اسالمی       
ناگزير در جريان روندی قرار              
گرفته  که هر دم امکان آوار شدن         
سقف بارگاه بر روی خود را                   

مارهای غاشيه قم      .  بيشتر ميکند  
ِ  دخمه                          انگار يخ کرده به ته

مشاعی هم که    .  هايشان خزيده اند   
دارد آن باال برايشان بز                               

ديگر حساب              .  ميرقصاند
مهدی .  اينجاهايش را نميکردند        

اگر بيشتر از اين معطل کند                      
 . *کارشان تمام است

 

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

 
 

 

 
www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
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چوبه دار جمهورى اسالمى در              
متن بن بست و بحران همه جانبه           

خاطره قتل  .  اش فعال تر شده است    
عام زندانيان سياسى و سالروز آن       
و همينطور اخبارى جسته و                     
گريخته در درون رژيم بر نگرانى      
در باره امنيت و جان زندانيان                 

تعدادى از     .  سياسى مى افزايد         
زندانيان توسط بيدادگاههاى رژيم       
اسالمى حکم اعدام گرفتند و در             

. خطر فورى اعدام قرار دارند               
 محسن  ، جواد الرى  ،جعفر آاظمى 

 ، احمد دانشپور                           ،دانشپور
محمدعلی صارمی، محمدعلی              

آقايی، عبدالرضا قنبری و                حاج
زينب جاللى زاده از جمله کسانى         
هستند که خطر اعدام آنها را تهديد        

 . ميکند

 

فشار به فعالين کارگرى گسترده           
منصور اسالو روز    .  تر شده است   

 مرداد ماه  مجددا به            ١٠يکشنبه   
از .  اتهامات واهى محاکمه شد            

وضعيت رضا شهابى خبرى در           
سعيد ترابيان با قرار     .  دست نيست 

 روز آزاد   ۴٢وثيقه سنگين بعد از      
ابراهيم مددى ديگر فعال              .  شد

 و     ،سنديکاى اتوبوسرانى واحد         
مهدی فراخی شانديز از ديگر                 

 بهنام ابراهيم           ،فعالين کارگرى     
زاده فعال حقوق کودک در زندان         

بيدادگاه اسالمى  .  و تحت فشار اند     
در سنندج صديق کريمی عضو             
هيئت مديره و فواد کيخسروی از         
اعضای فعال اتحاديه آزاد                          

 تير   ٢٩کارگران ايران را روز           
ماه به اتهام عضويت در اتحاديه و        
دفاع از حقوق کارگران محاکمه           

 ،فشار بر فعالين کارگرى          .  کرد
 و تهديد مکرر آنان ادامه        ،احضار
 . دارد

 

همينطور فشار به فعالين اجتماعى      
اعم از فعالين حقوق زن و حقوق           

 حمله به     ،کودک و فعالين معلمان      
زندانيان سياسى سابق و خانواده           

 دستگيرى     ،هاى فعالين سياسى         
مرتب دانشجويان و پرونده سازى       

از معلمان   .  براى آنان ادامه دارد      

 

در دفاع از زندانيان سياسى 
 !متحدانه بپاخيزيم

زندانى از جمله؛ عبداهللا                       
مؤمنى، محمود بهشتى                         
لنگرودى، على اکبر باغانى،          
محمد داورى، هاشم خواستار،       
رسول بداقى، عليرضا هاشمى،    
حسين باستانى نژاد و قربان              

 و از فعالين دانشجوئى       ،احمدى
از جمله؛ مجيد توآلى و بهروز       
جاويد تهرانى و بيتا صميمی            
زاد همچنان در زندان و تحت          

 . فشاراند

  

گزارشات منتشر شده از                     
زندانهاى ايران وحشتناک تر          
از تصوير عمومى و داده هاى        

اعمال فشار      .  تاکنونى است     
 ، شکنجه                         ،سيستماتيک

 ،محروميت از حقوق زندانى          
توطئه چينى و صحنه سازى            
توسط شکنجه گران و اوباشان       

 قطع     ،عليه زندانيان سياسى         
 ،مالقات و امکانات اوليه                   

فضاى کثيف و محدود با انواع        
بيمارى و بيحرمتى مرتب به            
زندانيان شرايط وحشتناکى را        
ايجاد و به نگرانى خانواده هاى      

. زندانيان سياسى افزوده است        
زندانيان سياسى در اعتراض          
به وضعيت وحشتناک خود               
دست به اعتصاب غذا زدند و           
خانواده هاى آنان نيز در مقابل        
زندان اوين در همبستگى با               

 . آنان اعتصاب کردند

 

. زندان مرکز ثقل قدرت است         
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جمهورى اسالمى همواره به                        
زندانيان بعنوان اسراى بيدفاع که             
هر لحظه ميتوان آنها را مورد                     

. تهاجم قرار داد برخورد کرده است       
پياده کردن انواع روشهاى شکنجه          

 ،روانى و فيزيکى روى زندانيان             
گرفته شده از تجارب سازمانهاى              
جاسوسى سيا و موساد و ساواک در        
کنار توحش اسالمى و لمپنيزم                     

 هميشه سهم زندانى         ،شکنجه گران  
در وضعيت     .  سياسى بوده است         

کنونى که جمهورى اسالمى در                  
بحران بقا دست و پا ميزند و                          

تبليغات جنگى به ميليتاريزه کردن          
بيشتر فضاى سياسى منجر شده                  

 اجراى پشت سر هم اعدامها           ،است
و صدور احکام جديد اعدام با توسل        
به پرونده سازيهاى کذب و تشديد              
فشار به زندانيان سياسى به سياست         

 . جمهورى اسالمى تبديل شده است

 

اين سياست تنها ميتواند با هشيارى          
خانواده هاى زندانيان سياسى و                  
مردم آزاديخواه به شکست کشانيده          

سازماندهى اجتماعات براى       .  شود
حمايت از خانواده هاى زندانيان                

 خواست آزادى فورى                    ،سياسى

 لغو احکام اعدام     ،زندانيان سياسى 
 و تحت      ،و نفس مجازات اعدام        

فشار گذاشتن حکومت براى                   
متوقف کردن اجراى احکام                     
صادر شده ميتواند نگرانيهاى                
موجود در مورد خطرى که                     
زندانيان سياسى را تهديد ميکند             

اعتصاب غذا راه         .  کاهش دهد    
تقابل با اين شکنجه گران نيست و        

نه فقط  .  قدرت بسيج توده اى ندارد    
تعداد زيادى نميتوانند دست به               
اعتصاب غذا بزنند بلکه نفس اين        
روش روى سالمتى دراز مدت             

زندانى .  زندانى تاثيرات سو دارد     
سياسى زير فشار و در تنهائى                
خود ناچار است به هر روشى از          

زندانيان سياسى را   .  خود دفاع کند  
يک مبارزه    .  نبايد تنها گذاشت       

گسترده در درون و بيرون                        
زندانها و در مقياس سراسرى با           
خواستهاى مشخص لغو مجازات        
اعدام و آزادى فورى کليه                          
زندانيان سياسى ميتواند ماشين             

 . اعدام و سرکوب را متوقف کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
مردم آزاديخواه و جريانات                      
اپوزيسيون ايران را به يک تالش       
گسترده براى آزادى زندانيان                 
سياسى و به شکست کشاندن                    
توطئه هاى جمهورى اسالمى                

 . فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  

 
 ٢٠١٠ اوت ۶ – ١٣٨٩ مرداد ١۵

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 کتاب 

کنترل کارگرى 
 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  
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 اطالعيه سخنرانی در تورنتو
 

 سرنگونی رژيم اسالمی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چيست؟

 سخنرانی آذر ماجدی
 همراه با پرسش و پاسخ

               از رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری و رئيس سازمان آزادی زن
 

 -نقش جنبش های اجتماعی در تحوالت آتی     - اکنون کجا ايستاده ايم؟   ،خيزش عظيم مردم در يک سال گذشته -
 جنبش کمونيسم کارگری در تحوالت آتی  -چپ و راست در تحوالت جامعه   

  بعدازظهر٣ /۵، ساعت 2010 اوت 21شنبه : زمان
North York Civic Centre, 5100 Yong St, Room #3 

 

 .ورود برای عموم آزاد است
 تشکيالت کانادا -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

  ،گزارشى از تهران
 

 ! وحشت حکومت جانيان اسالمی و حکومت نظامی در تهران
 

 نازنين اکبرى
عليرغم سرکوب، سانسور و همه فشارهای پليسی که حکومت جنايتکار اسالمی به . فضای شهر تهران همچنان ملتهب و بحرانی است

زندگی مردم تهران تحميل نموده، اما همچنان آتش خشم و تنفر و کينه مردم و جوانان عليه ماشين قتل و جنايت حکومت اسالمی                                     
 .شعله ور است

 

اب و وحشت را     عحکومت اسالمی در هراس از هر گونه اعتراض و مبارزات مردمی سياست ايجاد و اعمال فضای پليسی و جو ار                            
 شب به بعد نيروهای مزدور و        9بخصوص در روزهای اخير از ساعت        .  حکومت نظامی اعالم نشده همچنان ادامه دارد       .  ادامه ميدهد 

 .اوباش پاسدار بسيجی کنترل شهر را در دست ميگيرند
 

 ،خروجيهای اصلی تهران     -بسياری از چهار راهها، ميادين و ورودی              ...  هر شب در ميدان آزادی ابتدای جناح، ميدان شوش و                   
 با مسدود نمودن خيابانها و معابر          ،پاسدار بسيجی های قاتل و جنايتکار با چوب و چماق و مجهز به همه امکانات سرکوب پليسی                         

و اين چيزی نيست جز هراس و          .  عمومی و برپايی ايستگاههای ايست و بازرسی به کنترل و تفتيش خودروها و عابرين مشغولند                       
 ! وحشت عميق حکومت اسالمی از کابوس مرگ و سقوط محتومش

 

  ١٣٨٩ مرداد ٢٢

*** 


