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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 
 ،جنگ باندهاى حکومتى
 !اتفاقات بزرگ در راهند

 

مشائى در اين هفته ابعاد             -موج تقابل با احمدى نژاد          
نه تنها تعداد بيشترى از سران               .  گسترده ترى گرفت     

نهادهاى حکومتى و اطالعاتى ديروز و حلقه هاى                          
نزديک به رفسنجانى به اعالم موضع و موج مقابله با                   

 بلکه خبر           ،در دولت پيوستند          "  جريان انحرافى     "
دستگيرهاى عناصر مهم دولتى تا اخبار فساد وسيع                       
اقتصادى دولتيها و باالخره تبئين هاى اطالعاتى و مهيج            
براى توجيه جراحى جديد در جمهورى اسالمى يکى بعد           

 .  از ديگرى به صحنه آمدند

 

در يادداشتهاى ديگر همين ستون گفتيم که تاريخ مصرف          
سياستهاى احمدى نژاد در چهارچوب جمهورى اسالمى           
تمام شد اما پروسه حذف احمدى نژاد در قياس با پروژه               
حذف اصالح طلبان ساده نيست چون ريش خامنه اى                    
گير است و ممکن است سقوط احمدى نژاد به سقوط خود           

اين يک ويژگى مهم دعواى اخير باندهاى         .  او تبديل شود  
حکومتى است و بيانگر وارد شدن بحران جمهورى                      

به يک معنا      .  اسالمى به مراحل خرد کننده تر است                 
اولين سوال براى   .  جمهورى اسالمى روى تيغ راه ميرود     

هر ناظر ابژکتيو بدرستى ميتواند اين باشد که چرا در                   
 ، مجلس   ، نهادهاى حکومتى       ،شرايطى که خامنه اى           

 سپاه و بيشتر              ، وزارت اطالعات         ،مجلس خبرگان    
آخوندهاى سنگين وزن حکومت عليه مشائى و احمدى                

 هنوز او رئيس جمهور         ،نژاد و سياستش حرف ميزنند        
است و مشائى هم ميچرخد و کار ميکند؟ چرا با اين بسيج      
وسيع سياسى حول خامنه اى و خط رسمى تبليغاتى براى           

هنوز دست و پايشان ميلرزد و         "  باند انحرافى "مقابله با    
 چرتکه مى اندازند و استخاره ميکنند؟ 

 "انقالب فقرا"
 !و سياست جديد آمريکا در قبال خاورميانه

 

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                   

٢صفحه   

 

  اسالم و مردساالرى،زن
 

 ٧صفحه پروين کابلى                                                  

 

جار      ،جلسه سياسى در لندن     ،در صفحات ديگر   ف  ان
مى               ،در پااليشگاه آبادان   يک شي الست ران پ  کارگ

و    ،کار اک ران             ، کارگران راف ه ه گردى در ت ان  ، خ
 تظاهراتهاى حزب در      ،کالهبردارى شرکت نگين  

 ...   و ، گزارش جلسه استکهلم،خارج کشور

  ،تحوالت اسپانيا
 !التحرير جهانى ميشود

 ٢٠صفحه سياوش دانشور                                                                     

 اعتصاب در فازهاى ده گانه عسلويه
 !پيمانکار با يک ميليارد بدهى به کارگران در رفت

 يادداشت سردبير،

 

 :  خرداد٣٠در آستانه سالروز 
 گفتگوئى با منصور حکمت

 !يک سيستم آموزشى سکوالر براى همه
 گفتگو با هما ارجمند 

 ٩صفحه 

 

قطعنامه درباره 
 مساله فلسطين



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما تاکيد کرديم که خامنه اى                       
مجبور است براى بقاى نظام و               
دفاع از موقعيت خود و منسجم               

 تيغ      ،نگهداشتن اردوى راست           
جراحى را روى احمدى نژاد و              

مجبور اند که           .  تيمش بگذارد     
هيوالئى را که خود ساخته اند و             
امروز کنترلش از دست شان در           

اما .  رفته را سريعتر جراحى کنند      
اين نياز مبرم با دو مشکل ديگر             

 مردمى که در      ،اول:  روبرو است 
چون بسادگى     .  کمين نظام اند         

دولتى که توسط خامنه اى                           
منصوب شده بعنوان باند نفوذى            
دارد سرنگون ميشود و اين پاى             

و .  مخالفين نظام را بميدان ميکشد      
دوم چطورى بايد خامنه اى را                
بعنوان رکن اصلى نظام نجات داد       
و مسئوليت همه چيز را روى                  
دوش دولت و احمدى نژاد                          
گذاشت؟ چون تمام حاميان ديروز        
احمدى نژاد بدرجه اى که تندتر             
عليه او حرف ميزنند به همان                  
درجه بى اعتبارى از پيشى خود و       
سياست شان در حمايت از احمدى       

هر دو باند    .  نژاد را اعالم ميکنند     
در واقع قدمى عقب نشستند تا                   

. تهاجم جديد را سازمان دهند                  
با "  باند انحرافى   "هرس کردن        

وزارت .  سرعت آغاز شد                 
 نفر در   ٣٠اطالعات از دستگيرى    

يک شبکه جاسوسى خبر داد که             
در ميان آنها مقامات مهم دولتى              

"قرار دارند   دولت در   "  جن گير  . 
پرونده هاى  .  زندان خودکشى کرد   

جديد مفاسد اقتصادى و جاسوسى         
 . و غيره گشوده شد

 

اگر فردا از جمهورى اسالمى                
جريانى ضد انقالبى و     "شنيديد که   

منافق که در تمام بدنه و مراکز                
حساس نظام از بيت آقا تا دولت و          
مجلس و حوزه و دانشگاه و                       
وزارت اطالعات و سپاه و غيره           
نفوذ کرده بود و مستقيم و غير                 
مستقيم توسط سازمانهاى                           
جاسوسى آمريکا و اسرائيل هدايت     
ميشده و قصد کودتاى خونين عليه       
نظام را داشته اند و سر بزنگاه                

 اصال تعجب             ،"دستگير شدند      

 

 ،جنگ باندهاى حکومتى
 ...اتفاقات بزرگ در راهند 

 ! نکنيد
 

از نياز بقاى نظام تا توجيهات         
 سياسى 

 ،براى درک روندهاى واقعى         
درک ابعاد بحران عميق                     

 و سواالت      ،جمهورى اسالمى  
کليدى بايد از موج تبليغات                 

اگر .  طرفين فاصله گرفت           
منافع نظام حکم به سياست                 
حذف ميدهد و حذف بخشى از         
حکومت به نفع امنيت و بقاى            

 ،نظام ضرورى شده باشد                  
آنوقت ليستى از اتهامات                     

جاسوسى و مفاسد اخالقى و          "
و غيره از پيش             "  اقتصادى

آماده است و پرونده اش هم با            
شکنجه و اعتراف گرفتن                    

اين قانون بازى    .  تکميل ميشود 
جنگ بقا در جمهورى اسالمى       
است و همه بخشهاى جمهورى       
اسالمى هم از اين روش                       
استفاده کرده اند و هم آنرا                    

آنها مجبورند   .  خوب ميشناسند  
در چهارچوب خطوط قرمز             

 تحريک نکردن جامعه و      ،نظام
دادن تصوير قدرتمند و مخوف      
از حکومت و سيستم اطالعاتى      

 و تکرار وسيع کدهائى که       ،اش
مشروعيت اين جراحى ها را           

اما در   .  توجيه کند جلو بروند       
اينکه بدنه واقعى حکومت                  
ميداند پشت اين روکش چه                 
سوال و چه منافعى قرار دارد          
و از کدام نهادهاى قدرت                     
هدايت ميشود ترديدى نبايد                

 . داشت
 

امروز خودشان اعتراف ميکنند    
که دعوا برسر جن گير و                     
جنگ قدرت و انتخابات و                   
غيره نيست بلکه مسئله عميق          

يعنى قالبهاى و اسامى    .  تر است 
رمزى که براى اين جنگ در           

 با    ،هر مرحله طرح ميکنند           
پيشرفت دعواها بتدريج بى               

لذا ناچارند    .  خاصيت ميشوند   
روى تبئين هاى جديدى جنگ         
بقا و جنگ بر سر هژمونى                

٢٠۴شماره   
سياسى و قدرت و امتيازات                           

رو شدن   .  اقتصادى را ادامه دهند        
پرونده هاى جديد و سناريوى کشف        

" فتنه عميق و بسيار خطرناک     "يک  
که هر مخالفى را از قدرت حکومت        
اسالمى انگشت بدهان کند و مردم            

 هدف   ،را از صحنه دور نگهدارد          
واقعى و ثقل جنجالهاى تبليغاتى                 

 . طرفين است

 

واقعيت اينست که جمهورى اسالمى      
نميتواند با سياست تاکنونى احمدى           
نژاد ادامه دهد لذا بايد آنرا حذف                 

سوال اينست که حذف احمدى         .  کند
نژاد به چه طريقى بايد صورت                  
بگيرد که دودش به چشم نظام و                  

جدا کردن احمدى     .  خامنه اى نرود    
و همزمان   "  باند انحرافى  "نژاد از     

اعمال فشار بر او براى پرچمدار              
حذف دولتيها شدن و اثبات وفادارى        
به خامنه اى همين هدف را دنبال                

اين رفتار از سر عالقه به             .  ميکند
احمدى نژاد و از دست ندادن او                  
نيست بلکه از سر تناقضات اين                  
سياست و محاسبه مخاطراتى است          
که براى جمهورى اسالمى بهمراه           

اما اين محاسبه سود و زيان           .  دارد
هم زياد دوام نمى آورد و بسرعت             
ناچارند خود احمدى نژاد را نيز                 

اين تناقضات جمهورى   .  قربانى کنند 
اسالمى به تيم احمدى نژاد نيز                     
امکان مانور سياسى ميدهد ولى از          
آنجا که قانون بازى به مراحل سخت       
و دو راهى هاى تعيين کننده رسيده           
و فرصت زيادى براى مانور                       

 احمدى نژاد دو را           ،سياسى نيست  
 تسليم   ،اول:  بيشتر پيش رو ندارد        

خامنه اى شود و به همه شروطش             
 جنگ   ، بايستد  ،دوم.  گردن بگذارد  

راه .  آخرش را بکند و تا آخر برود          
بينا بينى مانند استعفا و اظهار                       
وفادارى به نظام و رهبر تنها به                  

 . معنى قبول شکست زودرس است

 

 !اتفاقات بزرگ در راهند

 مستقل از تبليغات    ،آنچه شاهد هستيم  
کر کنند ارتش هاى سايبرى طرفين         

 ،و روايتهائى که بدست ميدهند                   
چيزى جز فاز دوم راه بدون                          
بازگشت در جمهورى اسالمى                   

روندى که حکومت براى بقا      .  نيست
ناچار است خودى ترين خوديها را          

اين روند از نقطه        .  قلع و قمع کند       
نظر منافع حکومت اسالمى مطلوب      

اين روند  .  نيست اما يک اجبار است     

خطرناک و حاوى ريسک باال               
است اما ناگزير است و ترديد در          
آن ممکن است بنا به قانون دوران       
جنگ عواقب وخيم ترى داشته              

اما جمهورى اسالمى بعد از     .  باشد
 و به احتمال قوى            ،احمدى نژاد  

قبل از پايان دوره رئيس                             
  تصوير مبهم ترى        ،جمهورى او 

تصوير حکومتى که در            .  دارد
بحران غرق است و سرتاپايش              
فاقد مشروعيت حتى براى خوديها     

 . است
 

از موضع مردمى که در پى                     
سرنگونى اين نظام اند اين شرايط       

 :بسيار مطلوبى است

 

اوال طرح حذف سوبسيدها روى         
زمين مانده و ادامه اش به روال             
سابق با دشواريهاى جديترى                  

خود حکومتيها      .  روبرو است     
تالش دارند سياستهاى غلط                      
احمدى نژاد را مبنائى براى درجه      
اى عقب نشينى موقتى در اين                 

سياست .  طرح قرار دهند                 
کارگران و مردم محروم در چنين       
شرايطى بايد عقب راندن و لغو             

 . اين سياست باشد

 

ثانيا صرف بحث مفاسد ميلياردى       
حکومتيها در مقايسه با فقر                       
وحشتناک توده عظيم کارگران و        

 فرصتى بدست ميدهد که            ،مردم
عليه کل فساد و فقر و سياست                  

 .  بميدان آمد" جهاد اقتصادى"

 

ثالثا اوضاع منطقه و تشديد                      
 جمهورى    ،بحران اسالم سياسى      

اسالمى را از جوانب ديگر نيز             
سياست .  محتاط و مقيد ميکند             

حکومت حفظ باالنس و تعادل                
. خود در اين ميدان مين است                  

ميزان ارعابى که از بدار کشيدنها       
حاصل ميشود نميتواند اين                        

 . واقعيات پايه اى را استتار کند

 

با نفى و حذف احمدى نژاد حکم            
ورشکستگى و شکست خود                    
خامنه اى و شرکاى موئتلف                    

. ديروز احمدى نژاد اعالم ميشود       
اين ويژگى کليدى اين جدال و                 
منشا کل پراگماتيسم عملى و                    

تبليغات 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نديدن .  هاليوودى عليه باند احمدى نژاد است           -اسالمى  
اين واقعيت و همراه شدن با لفاظى هاى تبليغاتى طرفين              
و تبئين اين رويدادها صرفا بعنوان جنگ قدرت برسر                 

 نديدن ماهيت      ،منافع اقتصادى و روشهاى دولتمدارى           
واقعى اين دعواها و مبانى بحران حکومتى است که به                

 .  مراحل خرد کننده رسيده است

 

چه احمدى نژاد و باندش بخواهد در مقابل اين موج فيلى             
هوا کند و براى تقابل به سياستهاى مشابه روى بياورد و             

 جمهورى اسالمى با         ،چه تسليم شود و گردن بگذارد             
تکانهاى شديد روبرو شده است که آنرا بيش از هر زمان            

نقطه .  با بحران عميق تر مشروعيت روبرو ميکند                     
ضعف باند خامنه اى اينست که وعده اى هم نميتوانند                    

کشف مافياى جاسوسى  "و " باند انحرافى"با حذف .  بدهند
 نه فقط مشکل         ،و غيره  "  و اقتصادى و فراماسونرى        

. جمهورى اسالمى حل نميشود بلکه عميق تر هم ميشود            
مسئله حتى برسر برگزارى انتخابات پيش از موعد در               

معضل اينست آوار   .  صورت برکنارى احمدى نژاد نيست    
اين اقدامات متوجه کل نظام و خامنه اى است و کل                         
تبليغات و نمايش اقتدا به خامنه اى در درون حکومت                   
نيز براى جلوگيرى از اين ضربه است که دو خرجه                      

هر ضربه به احمدى نژاد و همراهانش                 .  عمل ميکند  
اين .  ضربه به جمهورى اسالمى و خود خامنه اى است             

تناقض منشا پراگماتيسم حکومتيها در برخورد به احمدى         
و "  باند انحرافى "نژاد و تالش براى جداى کردن وى از          

همزمان حمله به دولت احمدى نژاد و چيدن پرو بال                       
اين تناقض براى مردمى که منزجر از کل نظام               .  آنست

مردم بايد تالش کنند همراه     .  اند فرصتى طالئى باز ميکند    
 خامنه اى را بن     ،با روند بنى صدريزه کردن احمدى نژاد   

 . *عليزه کنند

 

 ،جنگ باندهاى حکومتى
 ...اتفاقات بزرگ در راهند 

٢٠۴شماره   
 

 

 اعتصاب در فازهاى ده گانه عسلويه
 !پيمانکار با يک ميليارد بدهى به کارگران در رفت

 

 کارگران بخش مکانيک در ده فاز عسلويه در          ، ارديبهشت ٢۵ روز   ،بنا به خبر دريافتى   
دستمزد توسط شرکت ايليا فوالد دست به اعتصاب           چهار ماه   اعتراض به عدم پرداخت      

 . کارگران سر کار نرفتند و اعتصابشان را متحدانه در محل خوابگاه شروع کردند. زدند

 

پيمانکار شرکت ايليا فوالد در سال گذشته چهار ماه حقوق به کارگران بخش مکانيک در       
پيمانکار بدون اينکه با کارگران تسويه حساب کند اتمام کار            .  ده فاز عسلويه بدهکار بود    

بدنبال اتمام کار و پايان        .  کرده و با بدهى يک ميليارد ريالى کار را ترک کرده است                    
 شرکت جديدى طى يک مناقصه      ،قرار داد شرکت ايليا فوالد با شرکت گاز پارس جنوبى         

 . ادامه کار را در اين قسمت شرکت گاز بدست گرفته است

 

قابل ذکر است که کارگران قبل از اتمام قرارداد اين شرکت طى اعتراضات مکرر                            
کارفرما با وعده قول پرداخت دستمزدها را ميداد و            .  خواهان نقد کردن دستمزدها بودند     

اما در حال حاضر     .  اينکه حتما قبل از اتمام قرارداد بدهى اش را به کارگران ميپردازد               
که شرکت ايليا فوالد قرارداداش تمام شده و با بدهى به کارگران کار را تمام کرده و                            

 کارفرماى اصلى يعنى شرکت گاز نيز از پرداخت حقوقهاى معوق کارگران              ،رفته است 
 . خوددارى ميکند

 

اعتصاب کارگران در اعتراض به دزدى و کالهبردارى آشکار کارفرماى شرکت                           
پيمانى ايليا فوالد و همراهى و بى مسئوليتى شرکت گاز يعنى کارفرماى اصلى صورت                

نهايتا کارفرماى شرکت گاز ناچار شد که به         .  اين اعتصاب يک روز طول کشيد      .  گرفت
کارگران قول دهد که حقوقهاى معوق سال گذشته کارگران را از محل طلب پيمانکار                       

با اين عقب نشينى کارفرماى شرکت گاز اعتصاب          .  قبلى از شرکت گاز پرداخت ميشود      
اما کارگران اعالم کردند در صورت نپرداختن طلب                .  بعد از يکروز به پايان رسيد          

 . هايشان مجددا متحدانه وارد اعتصاب ميشوند

 

شرکت ايليا فوالد توليد کننده انواع فوالد آلياژى است و با شرکتهاى بزرگى از جمله 
 ، واگن پارس، ماشين سازی اراک، شرکت پارس خودرو،شرکت گاز پارس جنوبى

 و شرکت خالق صنعت همکارى ، شرکت هپکو، صنايع آذراب،ماشين سازی پارس
 . دارد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ١٩ – ١٣٩٠ ارديبهشت ٢٩

 

جهان بدون فراخوان 
  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده 
! حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست،اند  

 

کارل مارکس                       



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هفته گذشته مساله فلسطين در                  
. راس اخبار جهانی قرار گرفت            

اوباما، رئيس جمهور آمريکا در           
 مه طی يک سخنرانی در                   19

وزارت امور خارجه، رئوس                 
چرخش سياست آمريکا در قبال             

اين .  مساله فلسطين را اعالم کرد       
سخنرانی چند روز قبل از سفر               
ضرب العجل ناتنياهو به واشنگتن      

پس از آن اوباما           .  انجام گرفت   
قدرتمند اسرائيل     "  البی"برای      

سياست جديد و دالئل آنرا توضيح        
مذاکرات اوباما و ناتنياهو بی       .  داد

پس از آن        .  حاصل پايان يافت       
ناتنياهو طی يک سخنرانی دو                
آتشه ناسيوناليستی در کنگره                   
آمريکا عمال برای سخنان اوباما           

اين دو سخنرانی   .  شانه باال انداخت  
آنچنان با يکديگر در تناقض قرار        
داشتند که برخی تحليل گران آنرا         

 .ناميدند" ناتنياهو -دوئل اوباما"

 

 چرا چرخش؟

چه فاکتوری چنين چرخشی را               
ضروری کرده است؟ دولت                    
آمريکا همواره از سياست های              
سرکوبگرانه و اشغالگرانه دولت        

اوباما .  اسرائيل حمايت کرده است    
هم در سخنرانی خود، ابتدا خاطر         
نشان کرد که حمايت آمريکا از              
اسرائيل کماکان ادامه خواهد                   

وی تالش برخی دولت ها        .  داشت
برای برسميت شناسی يکجانبه              
دولت مستقل فلسطين در سازمان         
ملل در سپتامبر آينده را يک تالش       

اما اعالم کرد که       .  بی فايده ناميد    
شرايط نوين خاورميانه ايجاب می      

. کند که مساله فلسطين حل گردد           
لذا آمريکا خواهان تشکيل دولت           
مستقل فلسطين در چهارچوب                

 است، البته با در        1967مرزهای  
نظر گرفتن اينکه بخشی هايی با            
توافق طرفين می تواند دست                    

 .بدست شود

 

منافع "اوباما تاکيد کرد که                         

 "انقالب فقرا"
 !و سياست جديد آمريکا در قبال خاورميانه

 

 آذر ماجدی

شکل گيری چنين            "  آمريکا
. صلحی را طلب می کند                     

فاکتوری که گذرا به آن اشاره          
شد، يعنی جنبش های توده ای          
در منطقه برای بزير کشيدن             
دولت های مطلقه حاکم و برای       
آزادی و عدالت، دليل اصلی             

 –اين چرخش سياسی                            
وی .   استراتژيک آمريکا است   

اشاره کرد که تحوالت اخير در      
خاورميانه نشان می دهد که              
بايد صلح در خاورميانه                       

اوباما پيشاپيش به   .  برقرار شود 
توجيهات دولت اسرائيل و                 
جريانات طرفدار آن در                       
آمريکا، مبنی بر خطر                          

. تروريسم اسالمی پاسخ گفت         
او اشاره کرد که تروريسم                  
برای نسل جوان منطقه جذبه            
ای ندارد و حتی قبل از مرگ           
بن الدن هم ديگر جذبه خود را         

 .از دست داده بود

 

جالب اينجاست که در حاليکه          
مفسرين و تحيلگران رسانه              
های جهانی بر اين نظر بودند          
که اين سخنان با استقبال                       

" دنيای عرب        "باصطالح         
روبرو خواهد شد؛ شواهد بر            
اين داللت می کند که جريانات        
راديکال که نقش مهمی در                 
تحوالت و خيزش های اخير             
داشته اند، اين سخنان را کم                

اعالم شد   .  مايه و دير خواندند      
که به دولت آمريکا اعتمادی             

اين رژيم بمدت سی            .  نيست
سال از مبارک حمايت کرده             
است؛ با تاخير بسيار با                         
سرنگونی مبارک موافقت کرد؛    
سياست هميشگيش دفاع از                
دولت های فاسد و مطلقه در              
منطقه بوده است؛ همواره يک        
سياست حمايتی يکجانبه نسبت       
به اسرائيل داشته است؛ و يک         
نکته مهم مورد انتقاد عدم                    
اشاره اوباما به عربستان                     

 .سعودی است

٢٠۴شماره   

اين برخورد راديکال انتقادی، بويژه      
از جانب اکتيويست های جوان در            
مصر، بيانگر سطح باالی                              
راديکاليسم و پختگی سياسی در اين        

جنبش توده ای عليه         .  کشور است  
فقر، خفقان و سرکوب و بيعدالتی و         

. فساد حکومتی همچنان جريان دارد      
در مصر  "  انقالب"توهم به پيروزی    

. خيلی سريع رنگ باخته است                    
اگرچه ديگر شاهد تظاهرات                        
ميليونی در ميدان التحرير نيستيم،           
اما جنبش برای آزادی و برابری و           

دولت نظامی  .  رفاه تداوم يافته است     
همچون گذشته سرکوب می کند،               
فعالين کارگری و سياسی را                         
دستگير و شکنجه می کند؛ دادگاه              
های نظامی برای فعالين سياسی و           

 .کارگری تشکيل می دهد

 

در تونس نيز جنبش اعتراضی عليه       
پليس در        .  دولت ادامه دارد              

تظاهرات فعالين راديکال چپ و               
دو هفته  .  کارگری را هدف می گيرد    

پيش يک اکتيويست کارگر جوان              
چپ را در يک تظاهرات با شليک           

در سوريه    .  گلوله به قتل رساند           
حکومت اسد کماکان وحشيانه مردم       

صدها نفر طی   .  را سرکوب می کند    
در يمن   .  اين مدت جان باخته اند           

دارند رئيس جمهور را به زير می            
کشند، اما آلترناتيوی که در آستين             
دارند به همان ارتجاعی دولت حاکم        

 .است

 

 –اين تحوالت و زلزله سياسی                    
اجتماعی بورژوازی محلی و بين             

. المللی را گيج و منگ کرده است             
ناتو، تروريسم دولتی به سرکردگی        
آمريکا در آشفتگی فکری کامل در          

سياست .  حال راه حل يافتن هستند          
هايشان از يک روز به روز ديگر            

تمام تالش شان را بر     .  تغيير می يابد  
حفظ وضع موجود با کمترين تغيير         

اوباما پس از        .  متمرکز کرده اند       
اعالم سياست جديد دولتش که آنرا            

در سياست آمريکا     "  فصل جديدی  "

در قبال خاورميانه ناميده اند، به           
اروپا سفر کرده است تا دولت                 
های اروپايی را نيز با خود هم                

 .رای و هم نظر کند

 

استراتژی جديد برای حفظ وضع        
 !موجود

کشتن بن الدن و اعالم اين                         
سياست جديد بسته بندی جديد                 

ترس از   .  استراتژی آمريکا است    
تعميق مبارزات مردم عليه                      
سرمايه و برای بدست گرفتن                 
قدرت بدست خود، ريشه تمام اين        

محمد البرادعی که   .  تحرکات است 
بالفاصله پس از تظاهرات مردم          
به مصر اعزام شد تا به رهبر                  

مردم منصوب شود، در     "  انقالب"
مصاحبه ای با فريد زکريا در سی       

" انقالب فقرا "ان ان عليه آنچه او       
می نامد زنگ خطر را بصدا                  
درآورد و خواهان موضعگيری          
منسجم تر و محکمتری از جانب          
آمريکا در قبال دموکراسی و                  

اقتصاد : "تزريق پول به مصر شد    
هم .  مصر نياز به کمک دارد              

 ميليون بيکار هستند، اين      5اکنون  
 ميليون و   7رقم ظرف شش ماه به      

مردم از يک انقالب     .  نيم می رسد  
ديگر که شورش فقرا خواهد بود،        

 ".هراسانند

 

اين گفته کنه هراس بورژوازی            
جهانی و تروريسم دولتی را                    
نسبت به تحوالت خاورميانه بيان        

بر اين توهم بودند که با         .  می کند 
رفتن سران اين نظام های کثيف،         
بن علی و مبارک مردم به خانه              
باز خواهند گشت؛ ديدند که اشتباه        

جنبش اعتراضی تعميق    .  کرده اند 
دولت نظامی مصر       .  يافته است   

اولين کاری که کرد اعتصاب را          
فاکتور .  ممنوع اعالم کرد                

اعتصابات 
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگری يکی از فاکتورهای                   
برای "  آشوب"و       "  ناآرامی"

در هراس از       .  بورژوازی است   
انقالب کارگری به مذاکره با                    
جريانات اسالمی روی آورده اند،       
يکی از نکاتی که البرادعی دارد           
هشدار می دهد، قدرتگيری                      

. اسالميست ها در مصر است                
دولت های غربی، برای حفظ                  

اسالمی نيز  "  ديو"وضع موجود با    
 . دسازش خواهند کر

  

آنچه که روشن است حکومت                  
آمريکا به اين نتيجه رسيده است            
که مساله فلسطين يکی از موانع             

فشار .  مهم است و بايد حل شود            
گذاشتن بر روی جريان راست               
اسرائيل بمنظور آرام کردن منطقه     

. و جلب اعتماد مردم منطقه است         
بايد يا اين مساله را حل کند، يا                  
بنظر برسد که قصد دارد آنرا                  
بشکلی عادالنه حل کند، تا بتواند           

دولت آمريکا   .  منطقه را آرام کند      
و اوباما  .  به اين نتيجه رسيده است     

ديپلماسی فعال خود را برای اين            
 .استراتژی آغاز کرده است

 

اينکه آيا مساله فلسطين حل خواهد       
شد يا خير، هنوز مساله بازی                   

فعال توانسته اند حماس و           .  است
الفتح را به توافق و اتحاد قانع                   

بايد ديد که دولت اسرائيل در      .  کنند
مقابل اين فشار چگونه برخورد             

حل مساله فلسطين       .  خواهد کرد   
بشکل تشکيل دو دولت مستقل و            
متساوی الحقوق يک امر مهم                  

حل مساله فلسطين يک              .  است
فاکتور اساسی در حاشيه ای شدن         

. جريان اسالميستی در منطقه است    

 

  و سياست جديد"انقالب فقرا"
 ... آمريکا در قبال خاورميانه 

بعالوه، اين مساله سالها است           
که توسط بورژوازی منطقه،           
بعنوان مانع و توجيه                               
ايدئولوژيک و سياسی، در                
مقابل رشد سکوالريسم،                     
آزاديخواهی، برابری طلبی و         
جنبش سوسياليستی و کارگری      

. مورد استفاده قرار گرفته است     
حل مساله فلسطين راه را برای       
جنبش کارگری و کمونيستی و        
ترقيخواهی در منطقه هموار           

 .ميکند

 

خيزش توده ای در منطقه عليه        
خفقان و سرکوب و فقر و                    
تبعيض و خواست روشن مردم      
برای آزادی، برابری و رفاه             
موقعيت هر دو قطب                              
تروريستی را بسيار تضعيف          

اما دقيقا بعلت          .  کرده است    
سرکوب دائمی و خشن، خالء         
يک جنبش کارگری و                           
کمونيستی سازمانيافته و قوی         

مطالبات پايه ای    .  مشهود است 
و واقعی مردم يعنی دستيابی به       
يک جامعه آزاد، برابر و                     
مرفه، در گرو شکل گيری يک      
انقالب کارگری، سرنگونی             
سرمايه داری و برقراری يک        

. جمهوری سوسياليستی است         
بايد .  بايد برای اين امر کوشيد       

تالش کرد هر چه سريعتر اين         
يک فرصت   .  خالء را پر کرد     

طاليی مقابل مردم محروم و            
زحمتکش برای زير و رو                  
کردن اين نظام وارونه قرار             

کمونيسم کارگری بايد         .  دارد
بکوشد تا نقش خود را در اين            

 . * شرايط بخوبی ايفاء کند

٢٠۴شماره   
 

 دزدی و کالهبرداری بزرگ سران حکومت اسالمی

 ) شفق(شرکت نگين غرب 
 

 نازنين اکبری
 

مراجعه به ارگانهای   !   خانواده پولهای خود را ميخواهند       000/10بيش از   
حکومتی و اعتراضات تاکنونی نتيجه نداده و هزاران انسان مال باخته در              
حاليکه حداقل اندوخته های زندگيشان به تاراج رفته با خشم و اعتراض                    

 . پولهايشان را ميخواهند

 

که متعلق به سران و باندهای                )  شفق(شرکت ساختمانی نگين غرب             
 به بهانه احداث يک پروژه بزرگ مسکونی واقع در اتوبان                 ،حکومتيست

 تا به امروز با دادن           1382کرج تهران در حوالی پيکان شهر از سال                 
وعده های دروغ مبنی بر ساخت و تحويل آپارتمانهای مسکونی به مردم                  

 30 خانواده و از هر خانواده بطور متوسط مبالغی از            000/10از بيش از    
 ميليارد  4500بنا به خبری بيش از       .    ميليون تومان اخاذی کرده اند      50تا  

 سال نه ساختمانی ساخته       8حاال پس از     !  تومان از مردم اخاذی کرده اند       
شرکت اعالم ورشکستگی نموده و       .  شده و نه کسی صاحبخانه شده است         

مدير شرکت به نام غالم فروغی که جانوری از وابستگان حوزه علميه قم                
است ظاهرا فراری شده و يا در جای امنی در پناه حکومت اسالم و خدا                      

 . مشغول دزدی و جنايت است

 

 آقازاده های نو کيسه از جمله فرزندان محسن اژه ای،               ،عالوه بر فروغی  
آخوند جنتی و شاهرودی رئيس سابق قوه قضائيه در اين کاله برداری                        

مردم معترض و مال باخته تاکنون بارها در برابر          .  بزرگ دست داشته اند   
قوه قضائيه و ديگر مراکز حکومت دست به تجمع زده اند اما بی آنکه                         
جوابی دريافت نمايند توسط پليس ضد شورش و پاسدار بسيجی های جانی             

تجمعات اعتراضی مال باختگان در اتوبان کرج و محل           .  سرکوب شده اند  
احداث پروژه نيز بارها بشدت سرکوب شده و ماموران حکومتی از                            

تا امروز  .  هرگونه تجمع اعتراضی در اين منطقه بشدت جلوگيری ميکنند           
عده ای از مال باختگان معترض توسط اطالعات و ديگر ارگانهای                             

از سرنوشت اين افراد نيز       .  سرکوبگر حکومتی ربوده و دستگير شده اند         
 .اطالعی در دست نيست

 

 سال زندگی و کار خودم و همسرم         20ثمره  :  يکی از مال باختگان ميگفت    
به ما وعده دادند     .   ميليون تومان پولم را باال کشيده اند          40را خورده اند،     

که برايتان خانه ميسازيم و ما به اميد خانه دار شدن اين پول را از سفره و                  
همين االن من و      .  نان شبمان از گلوی بچه هايمان از همه چيز زده ايم                   

در اين  .  امثال من برای کرايه خانه و گذران زندگيمان محتاج و معطليم                  
تا اعتراض ميکنيم با پليس و        .  مملکت خراب شده هيچکس جوابگو نيست       

پاسدار و با باطوم و تفنگ به جانمان می افتند، بارها تهديدمان کرده اند که           
از پيگيری قضيه صرف نظر کنيم چون پای سران حکومت در بين هست               

برای من و امثال من که زندگيمان را دزديده اند              !!  و مسئله سياسی ميشه    
هيچ راهی جز اعتراض نمانده، ما سر سو زنی کوتاه نمی آييم، ما شرح                     
اين دزدی و کاله برداری حکومت اسالمی را در اعالميه هائی نوشته و                   
در همه جا پخش کرده ايم، ما از همه مردم ميخواهيم از ما حمايت و                              

 .پشتيبانی کنند

 

30/2/90 

را کنترل کارگرى کتاب   
از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 قطعنامه زير، يکی از           :توضيح 
مهمترين و جامع ترين قطعنامه ها       

اين .  در مورد مساله فلسطين است     
قطعنامه قبل از بروز اختالفات در      
رهبرى حزب کمونيست کارگرى       

 توسط دفتر           ٢٠٠٢در ژوئن           
سياسى حزب به اتفاق آرا تصويب       

اين قطعنامه مورد تائيد ما در       .  شد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                

با توجه به مباحث جديد در         .  است
موذد فلسطين ما اين سند را مجددا        

 .باز تکثير ميکنيم

 

 قطعنامه 
 درباره مساله فلسطين

 

مساله فلسطين مشقت بارترين                
. مساله ملى جهان امروز است               

بيش از نيم قرن است که ابتدائى             
ترين حقوق مردم فلسطين، از حق       
حيات و سکونت تا برخوردارى           
از ضروريات زندگى مدنى و                 
متعارف امروزى، به خشن ترين         
شيوه توسط دولت اسرائيل پايمال         

بخش اعظم اين مردم،      .  شده است 
بر اثر اشغال مناطق، کشتار                    
جمعى، قهر و تروريسم دولتى از         
محل سکونت خود بيرون رانده             
شده و بخش ديگر تحت شرايط               
مادون انسانى به اسارت کشيده              

 .شده اند

 

مردم فلسطين تاريخا قربانى بهره        
بردارى شوونيستى دولت اسرائيل     
از ستم تاريخى بر مردم يهود شده         

مساله يهود يک معضل قديمى      .  اند
يهودستيزى، اذيت و     .  جهان است  

آزار و کشتار جمعى يهوديان،                
شرم آورترين صفحات تاريخ                 

. ستمگرى حکومت ها بوده است         
سميتيستى،   -اوج اين توحش آنتى      

قلع و قمع يهوديان توسط نازيسم            
آلمان در سالهاى جنگ جهانى دوم      

دولت اسرائيل اين ستم                 .  بود
تاريخى بر مردم يهود را مبنا و               
دستاويز ستم بر مردم فلسطين                 

 . قرار داده است

 

 قطعنامه 
 درباره مساله فلسطين

سرنوشت مردم فلسطين در نيم       
قرن گذشته از هر دو سو                      
دستخوش جدال قدرت و جنگ       
دولتها، احزاب و گروههاى              
ناسيوناليست و قوم پرست و             

در يکسو    :  مذهبى بوده است      
دولت اسرائيل که سياستهايش         
عليه مردم فلسطين، مورد                  
حمايت دائم دولتهاى غربى               
بويژه آمريکا بوده است؛ و در         
سوى ديگر دولتهاى مرتجع و         
مستبد عرب و جريانات                       
ناسيوناليستى و اسالمى، که از       
بيحقوقى مردم فلسطين براى           
اشاعه نفرت و دشمنى قومى و        
مذهبى، گسترش يهودستيزى و      
تحميل حاکميت و تثبيت                       
موقعيت خود در جدال قدرت           
در منطقه بهره بردارى کرده           

ارتجاع حاکم در کشورهاى    .  اند
عرب در عين حال همواره                
يک رکن بيحقوقى مردم آواره        
فلسطين و نسلهاى بعدى آنها             

در نتيجه اين جدال      .  بوده است 
قدرتها، مساله فلسطين به يک         
بحران مزمن و دامنه دار                    
منطقه اى مبدل شده و همواره          
از جانب ناسيوناليسم عرب،            
دولت هاى ارتجاعى منطقه و          
اسالم سياسى مورد بهره                     
بردارى ارتجاعى قرار گرفته        

حل اصولى و قطعى             .  است
رهائى مردم فلسطين و                         
خالصى از ستم و تحقير و                  
بيحقوقى، در گرو تحقق آزادى       
و برابرى و رفاه و استقرار               

اما در فقدان     .  سوسياليسم است  
اين شرايط راه حل فورى                    
حزب کمونيست کارگرى ايران    
براى مساله فلسطين به قرار             

  : زير است

 

 تشکيل کشور مستقل                 -١
فلسطين در کنار کشور                         
اسرائيل گام اول حل قطعى                

دولت .  مساله فلسطين است          
فلسطين ميبايد نظير هر دولت         

المللى از    ديگرى در سطح بين     
کليه حقوق متعارف يک دولت       

٢٠۴شماره   
طرحهاى تاکنونى   .  برخوردار باشد  

با محروم کردن دولت فلسطين از             
حق کنترل مرزها، کنترل هوايى،           

و قطعه قطعه کردن     ...  ذخائر آبى،    
سرزمينهاى فلسطينى عمال                          
طرحهايى براى تحميل دائم                           

بر )  بانتوستان(کولونياليزاسيون       
حيات سياسى، اقتصادى و اجتماعى       

 .اين مردم بوده است

 

 حل مشکل چهار ميليون آواره و   -٢
پناهنده فلسطينى در اقصى نقاط                 
جهان جزء الينفک حل مساله                      

برسميت شناختن حق    .  فلسطين است 
تابعيت و شهروندى اين مردم در               
کشورهاى کنونى محل سکونتشان،        
جبران خسارت ناشى از اخراج و             
آوارگى، و برداشتن مانع بازگشت،        
اجزاء راه حل مساله آوارگان                       

گزينش هر کدام از       .  فلسطينى است 
اين راه حل ها به انتخاب خود اين              

 .مردم است

 

 يک مانع جدى در راه حل                    -٣
مساله فلسطين، سياست ايجاد                       

در "  شهرکهاى يهودى نشين                
سرزمينهاى فلسطينى توسط دولت          

اين سياست بايد          .  اسرائيل است    
در عين حال     .  سريعا متوقف گردد    

تشکيل کشور فلسطين مستلزم اعمال     
حاکميت اين دولت بر تمامى                         
سرزمينهاى فلسطينى و از جمله اين       

 .است" شهرکها "

 

 در شرايط فعلى بخشى از                    -٤
سرزمينهاى فلسطينى همچنان تحت       
اشغال دولت اسرائيل هستند و اين             
دولت با تداوم سياست اشغال و                    
اشغال مجدد، مردم فلسطين را                    
تروريزه و بطور دسته جمعى                     

از طرف ديگر         .  مجازات ميکند    
گروههاى تروريست اسالمى با                 
عمليات انتحارى خود امنيت و                    
آسايش مردم غيرنظامى اسرائيل را       

حل اين معضل قبل     .  اند  از بين برده   

از هرچيز مستلزم خروج فورى          
نيروهاى اسرائيل از مناطق                    
اشغالى و بازگشت به مرزهاى              

 و همچنين       ١٩٦٧قبل از سال           
مستلزم استقرار نيروهاى حافظ           
صلح سازمان ملل در منطقه                    

 .است
 

 صلح خواست انکار ناپذير            -۵
. مردم اسرائيل و فلسطين است             

صلح واقعى و پايدار در منطقه              
فقط ميتواند صلحى مبتنى بر                   
آزاديخواهى، انترناسيوناليسم،             

. انساندوستى و برابرى طلبى باشد    
هاى جارى صلح نيز تا         اما پروژه 

آنجا که به کاهش مشقات مردم               
فلسطين، قطع کشتار مردم                       
غيرنظامى در دو طرف، و ايجاد        
کشور مستقل فلسطين کمک کند           

 .بايد به سرانجام برسد
 

 دولت آمريکا در راس يک             -٦
قطب بين المللى تروريسم در کنار      
دولت تروريست و اشغالگر                    
اسرائيل، حامى بى قيد و شرط و           
تامين کننده منابع مالى و تسليحاتى   

يک محور تالش    .  آن دولت است   
براى حل مساله فلسطين اعمال             
فشار جهانى بر دولت آمريکا                  
براى قطع حمايت از تجاوزگرى         

 . دولت اسرائيل است
 

حل مساله فلسطين يک رکن مهم          
مقابله با اسالم سياسى و تروريسم       

حل .  اسالمى در منطقه است              
مساله ملى فلسطين راه را براى            

هاى کارگر و         عمل مستقيم توده     
زحمتکش در فلسطين و اسرائيل         
و جنبشهاى سياسى و                                    

ما بار  .  آزاديخواهانه هموار ميکند  
ديگر تاکيد ميکنيم که آزادى و                
رفاه و برابرى در منطقه تنها با             
انقالب اجتماعى و خاتمه دادن به         
 . اسارت طبقاتى بدست خواهد آمد

 ٢٠٠٢ژوئن 

 

تشکيل کشور مستقل فلسطين در 
کنار کشور اسرائيل گام اول حل 

 قطعى مساله فلسطين است 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برگرفته شده از يک گفتار                         
راديويی برای صدای کمونيسم             

 .کارگری
 

در اين هفته بار ديگر سرنوشت             
يک زن  به سر تيتر روزنامه                   

. های ايران و جهان تبديل گرديد           
اين بار آمنه بهرامی موضوع خبر       

 هفت سال پيش آمنه بهرامی           .بود
قربانی ناکام ماندن عشق مردی به       

مجيد موحدی که هم            .  خود شد   
دانشگاهی آمنه بود با پاشيدن اسيد        
به صورت آمنه زندگی وی را                

از .  برای هميشه دگرگون ساخت       
 سال     7اين ماجراى وحشتناک             

ميگذرد و در اين هفت سال آمنه             
بارها مورد عمل جراحی قرار               
گرفته و هنوز که هنوز است                    
نتوانسته است بينايی خود را باز            

 70هفت سال که به اندازه             .  يابد
آمنه اکنون   .  سال بر آمنه گذشت       

دنبال انتقام است و ميخواهد                      
برطبق قانون قصاص و يا چشم             
در مقابل چشم، با تائيد رای دادگاه        
در چشمان مجيد موحدی اسيد                 

و "  عدالت را اجرا کند     "بريزد و    
 .نشان دهد که چه بر سر وی آمد            

سوال اين است کدام عدالت و کدام        
 انتقام؟

  

آمنه در       .  آمنه چه ميخواهد            
 من نميخواهم   :مصاحبه ای ميگويد  

ميخواهم کاری کنم      .  انتقام بگيرم  
انتقام .  که اين عمل تکرار نشود          

 به   .نيست، من ميخواهم تنبيه کنم        
عنوان شهروندی که آسيب ديده             
توقع خود را از دولت بيان ميکند           

دولت ايران مرا هرگز       :و ميگويد 
حمايت نکرد، من آينده ندارم و               

. هايم هستم         خودم دنبال هزينه         
دولت ايران هيچ قانونی ندارد اگر       
برای کسی اتفاقی افتاد دولت                    

دولت مرا تنها           .  حمايتش کند     
  در ايران وقتی برای                 .گذاشت

آيد خودش       کسی آسيبی پيش می        
بايد دنبال درمانش برود، خودش          
بايد هزينه زندگيش را بدهد،                    

هايش را        خودش بايد پول عمل          

 

  اسالم و مردساالرى،زن
 

 پروين کابلى

بدهد و کسی که آسيب ديده                  
توانايی اين کار را ندارد، نمی         
تواند هر روز برود سر کار و          

 .هايش را بدهد پول عمل

 

. آمنه دنيال چاره ميگردد                   
ميخواهد از زنانی  حمايت کند        
که روزانه دچار خشونت                   

 .  ميشوند

   

از اين حکم نه چيزی گير من            
آيد و نه چيزی برايم تغيير            می
من فقط حکم را اجرا         .  کند   می
کنم تا مردم بترسند و ديگر          می

وقتی اين    .  اين کار را نکنند         
 ٢٠٠٨حکم را گرفتم در سال          

يک دفعه اسيدپاشی خيلی کم             
شد، ولی در سال گذشته چون           
اجرای حکم طول کشيد دوباره       

من به دادگاه . شود دارد زياد می 
گفتم   مقصر شما هستيد که اين        

دهيد که من              قدر طول می        
پشيمان شوم اما من پشيمان                

کنم    بله، من فکرمی     .بشو نيستم 
ای وحشيگری      وقتی در جامعه    

های     شود بايد حکم           زياد می   
مثال .  محکم برايش صادر شود    

ما حکم رانندگی را محکم                   
کنند    کنيم، چون گوش نمی          می

وقتی .  مجبوريم مجازات کنيم      
در جامعه ای خشونت زياد                
است بايد با خشونت جواب آن         

 .را داد

 

در سخنان آمنه بايد دقيق شد و          
در آن حقيقتی تلخ      .  مکث نمود 

زنی قربانی خشونت شده    .  است
است و برای هميشه از يک               
زندگی نرمال محروم گرديده          

آمنه نه تنها در طول              .  است
زندگيش بايد با درد ناشی از              
جراحات وارده بر صورتش            
بسازد، بدليل از دست دادن                
بينايش هرگز به تنهايی قادر به       
پيشبرد احتياجات روزمره اش       

او هرگز نخواهد     .  نخواهد بود  
توانست خانواده ای داشته باشد       

٢٠۴شماره   
و شايد هرگز ديگر نميتواند دوست          

آمنه يک   .  بدارد و دوستش بدارند        
قربانی است و عليرغم اينکه خود             
بر اين حقيقت انگشت نميگذارد اما          
در تمام طول مصاحبه اش از آن                

 . سخن ميگويد

 

آمنه از دولت ميگويد، از اسيد پاشی        
بر زنان صحبت ميکند و ميخواهد            

ميگويد برای    .  جلو آن را بگيرد          
درمان صورتش دولت کمکی به وی   

آمنه .  او تنها مانده است   .  نکرده است 
اينجا از حق شهرونديش و توقعش           

آمنه حقيقتی  .  از دولت صحبت ميکند 
را بيان ميکند که امروز دامنگير               
جامعه ايران و بخصوص زنان شده        

  .است

 

آيا حق  .  در سخنانش بايد تعمق کرد      
با آمنه است؟ آيا آمنه حق دارد که با          
قانون چشم در مقابل چشم خواهان            

شود؟ آمنه خود        "  اجراى عدالت   "
ميگويد با اين حکم نه چيزی گير من    

. ميايد و نه چيزی برايم تغيير ميکند        
پس چرا آمنه       .   اين حقيقت است      

خواهان قصاص است و اساسا                    
 قصاص چيست و چرا اجرا ميشود؟

  

قصاص از قوانين قديمی است که             
در بسياری مذاهب از جمله                           

اين .  مسيحيت و اسالم وجود دارد          
قانون به دوران جهالت و کهنه                    
پرستی انسان متعلق است و اکنون           
در اين دوران غير از کشورهايی             
که اسالم  سياسی حاکم است در                  

چرا که    .  جای ديگر اجرا نميشود        
جز بربريت هيچ دستاورد ديگری           

چيزی که آمنه خود به آن               .  ندارد
قصاص اهداف      .  اعتراف ميکند     

معينی را دنبال ميکند و برای                       
حکومتی مثل جمهوری اسالمی يک     

. وسيله مهم برای سرکوب است                
صيت قصاص پاشيدن تخم              وخص

نفاق و نفرت در ميان شهروند هر             
بربريت را   .  کشور و مملکتی است      

به نرم تبديل ميکند و تحجر و عقب           
ماندگی را به داستان زندگی مردم             

قصاص مانع حمايت      .  تبديل ميکند  
جامعه از شهروند و تعهد جامعه به          

قصاص .  فرد را زير سوال ميبرد          
جامعه را در ترس و وحشت از                   
همديگر نگه ميدارد و همسايه را               

تفرق می    .  دشمن همسايه  ميکند          
 .  اندازد تا حکومت کند

آنچه که بر سر آمنه آماده است                
داستان هر روز هزاران زن در            
ايران است که به اشکال مختلف           

به دست   .  قربانی خشونت ميشوند   
عزيز ترين عزيزانشان به قتل               

کسانی که ادعا ميکنند به      .  ميرسند
آنها عشق می روزند به قاتالن               

پدر و برادر     .  شان تبديل ميشوند    
" بی حيايش "قاتل دختر و خواهر      

ميشوند، پليس اخالق زنان و                   
دختران خانواده و فاميل مردانی          
هستد که جامعه و خدا ماموريت           
حافظت از زنان و دخترانشان را         

اگر آنها     .  به آنها سپرده است            
وظيفه خود را به درستی عمل                
نکردند آنوقت پليس و چماق و               
دار دولت آماده است تا زنان را             

در .  به راه راست هدايت کند               
اتوبوسها آنها را جدا ميکنند و در         
کارگاه و کارخانه پرده بر                         
رويشان ميکشند و در خيابانها به         

" بد حجاب       "دنبال دختران                
در يک کلمه         .  روانشان ميکند    

آپارتايد جنسی را به نرم تبديل                
ميکند و خشونت را به جزيی از            

"زندگی روزمره زنان              زن . 
بايد مطيع و سربراه    . ضعيف است 

مردساالری !"  باشد و تابع مرد         
 سنت و         .سنت و قانون است             

قانونى که نابرابرى بنيادى را در        
 . جامعه پاس ميدارد

 

مجيد موحدی يک نفر است که               
حتما بايد مجازاتی در خور جرم           

اين مجازات  .  خود را داشته باشد     
. قطعا نه قصاص است و نه اعدام       

مجيد قربانى و مجرى بى جيره و         
مواجب نظامى است که بر عقب          

اما .  ماندگى و تحجر متکى است        
قاتالن و اسيد پاشان واقعى و                   
کالن حاکمان امروز ايران هستند       
که با قوانين ضد زن و مرد ساالر        
جهنمی را برای زنان در ايران             
سازمان داده اند که آمنه فقط يکی         

. از صدها هزار قربانی آن است          
بجاى 

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قصاص مجيد ها بايد علت وجودى رفتار مجيدها و                        
  .گنداب مردساالرى و زن ستيزى را خشکاند

 

 قصاص سنتى ضد     ،قصاص جنايت قانونى شرعی است      
بربريتى که بايد به        .  انسان و يک جلوه بربريت است            

خشونت برعليه زنان را        .  گورستان تاريخ سپرده شود       
بايد آپارتايد جنسی و سيستم      .  نميشود با قصاص پاسخ داد     

و منافعى که آپارتايد را الزامى کرده نابود نمود تا کسانی           
جمهوری .  مثل آمنه مورد خشونت و تجاوز قرار نگيرند         

اسالمی خود يک ريشه نابرابری و خشونت در ايران                  
 .است

 

اين گفتار را با نقل قولی از منصور حکمت به پايان                       
زن در زندگی و مرگ، از                 "ميرسانم که در مقاله              

 :ميگويد" فردريک وست تا آنتونی کندی

. اين عصر سرمايه دارى است    .  اين قرون وسطى نيست   "
هرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد، دير يا زود                     

بسيارى از جان سخت ترين افکار و             .  کنار زده ميشود    
تعصبات و راه و رسمهاى کهنه در برابر نيازهاى پيش               

و .  پا افتاده و روزمره تجارت و توليد ور افتاده اند                        
الجرم، اگر زن آزارى و زن ستيزى و تبعيض و                              
خشونت عليه زن هنوز يک واقعيت پابرجاى زندگى                    
مردم اين عصر است، اگر عليرغم جنبشهاى قوى و                      
اجتماعى براى رهايى زن، هنوز ستم جنسى در چهار                 
گوشه جهان حکم ميراند، بايد حکمتش را همينجا، در                   

. همين عصر و در مصالح همين نظام جستجو کرد                         
، هميشه ممکن است وجود داشته        "جنون"جنايت از سر     

اما آن نوع جنونى که قربانيانش، از خيابان و خانه            .  باشد
تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند، ديگر جنون                   
نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم بر                 

 ". *جامعه است

 

 اسالم و ،زن
 ...مردساالرى 

٢٠۴شماره   
   

 به دنبال بشقابهای ماهواره
 ! خانه گردی در تهران ادامه دارد

 

 نازنين اکبری
بيهوده .  تالش مذبوحانه و تقالى حکومت اسالمی و مزدورانش برای بقا ديدنی است                      

اين روزها در تهران موج خانه گرديها و يورش وحشيانه               .  ميکوشند و بيهوده ميجويند    
ماموران حکومتی و تجسس در زندگی خصوصی مردم به بهانه جمع آوری گيرنده های               

 . ماهواره گسترش بيسابقه ای يافته است

 

در روز پنجشنبه بيست و نهم ارديبشت ماه اوباش حکومتی در دسته های چندين نفره و                    
مسلح به چماق و اسلحه بطور همزمان در بخشهائی از تهران از جمله؛ شهرک                                     
ژاندارمری، خيابان نامدار، بلوار فردوس، خيابان شقايق، سازمان برنامه شمالی و                          

خانه ها و زندگی خصوصی مردم      ...  جنوبی، اکباتان و طرشت و حوالی خيابان آزادی و        
در بسياری موارد مردم محالت با          .  را هدف يورش و تجسس وحشيانه قرار داده اند               

اطالع رسانی سريع و بموقع و با اتحاد و تشکيل جمعهای خود مانع از ورود ماموران                     
در مواردى جوانان، زنان و مردم با اوباش حکومتی           .  حکومتی به خانه هايشان شده اند      

در مواردی هم که مزدوران حکومتی موفق به ورود به آپارتمانها و                     .  درگير شده اند   
مجتمع ها شده اند بطرز جنون آميزی با لگد و چماق اقدام به شکستن گيرنده هاى                                   

اما اين گستاخی و     !  ماهواره نموده و ديشها را از پشت بامها به پائين پرتاب نموده اند                   
حقارت حکومت اسالمی بی جواب نمانده و بالفاصله مردم مبادرت به نصب ديشهای                     

 . جديد و کامل تری کرده اند

 

در روزهای گذشته عالوه بر مناطق ياد شده در بخشهای ديگری از تهران از جمله                            
 زندگی مردم مورد تهاجم ماموران             ،وليعصر، سعادت آباد، شهرک غرب و حوالى              

الزم به ياد آوريست طی روزهای گذشته سران        .  حکومت وحوش اسالمی واقع شده است     
آدمکش و چاقوکشهای حکومتی در روزنامه ها و تريبونها مزخرفات تکراری گذشته را              
دوباره نشخوار نموده و اعالم داشته اند که استفاده و داشتن آنتن های ماهواره جرم تلقی                  

در اين روزها همچنين برای جلوگيری از گسترش اخبار و             .  شده و پيگيرد قانونی دارد     
اطالعات در سيستم اينترنت اختالالت جدی وارد نموده و در بسياری موارد اينترنت                       

 . قابل دسترسی نيست

 

اين اقدامات جديد نيست اما ترس و وحشت حکومتيها ابعاد جديد و وسيعى بخود گرفته                     
اعدام جنايتکارانه دو جوان به نامهای محمد و عبداله فتحی در اصفهان به اتهام                     .  است

 تصميم حکومت برای اعدام حبيب اله لطيفی در سنندج و موج اعدامها در                           ،محارب
همچنين بعلت شرايط اسفناک        .  شهرهاى مختلف مکمل اين وحشيگرى اسالمى است              

 گسترش   ،زندگی در ايران که بويژه با حذف سوبسيدها ابعاد وسيعترى گرفته است                          
بيکاری و گرانی و فقر که هر روز جامعه را به بن بست و تباهی و فاجعه بيشتری                                

در عين حال هراس    .   کابوس قيام گرسنگان را براى حکومت دائمى کرده است          ،ميرساند
از گسترش موج آزاديخواهی و برابری طلبی در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا و                 
برچيده شدن بساط حکومتهای دهها ساله جنايت و قتل و سرکوب و دزدی و فساد، اين                       
روزها در آئينه اين اوضاع و احوال سران حکومت جهل و جنايت اسالمی به درستی                       

 . آينده سست و در حال فروپاشی خود را ديده اند

 

جمهورى اسالمى با هر اقدامش موجب فوران اعتراض و تنفر عمومی مردم نسبت به                    
فکر ميکنند ميتوانند با اعدام و قرنطينه مردم سرپا               .  اما راهى ندارند   .  حکومت ميشود 

 !   اما کور خوانده اند،بمانند
 

30/2/90 

 !نه به اعدام
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن                "

نظامی که تمامی اين جنايات را توليد                          
 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ                      ،ميکند

ستايش در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی        
که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را               

 "      برای افراد بعدی باز ميکند؟
                                                                     

 کارل مارکس



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يک " کنفرانس      :يک دنياى بهتر     
سيستم  آموزشی سکوالر برای              

بزودی در کانادا برگزار           "  همه
چرا اين کنفرانس با اين تم       .  ميشود

برگزار ميشود؟ مگر در کانادا چه       
 سيستم آموزشی وجود دارد؟ 

 

 همانطور که مطلع         :هما ارجمند  
هستيد شبکه يک سيستم آموزشی         

 ٢٠٠٥سکوالر برای همه از سال       
بمنظور جدائی مذهب از آموزش         

اين .  و پرورش کانادا  تشکيل شد        
شبکه تا کنون چندين جلسات                    

 ، کنفراس مطبوعاتی               ،عمومی
تظاهرات و نشست با نمايندگان             

فعالين اين     .  دولت داشته است         
شبکه دائما در رسانه ها در                       
خصوص  تبليغ يك سيستم                          

. آموزشی حضور بهم ميرسانند            
الزم بياد آوری است که بخاطر              
فعاليتهای اين شبکه بود که طرح          
ايجاد مدارس اسالمی به هزينه              
دولت به عقب راندہ شد و طراح             

آن جان توری ليدر حزب محافظه         
کار در استان انتاريو در انتخابات        

 ٢٨کنفراس   .  گذشته رای نياورد     
 بنام ديوارها را                  ،می امسال     
يك سيستم آموزشی          !  فروريزيم

در امتداد     !  سكوالر برای همه        
 .فعاليتهای گذشته ماست

 

اما قبل از اينکه توضيح دهم چرا          
 الزم    ،اين نام را انتخاب کرديم            

است کمی در مورد قوانين کانادا           
قوانين کنونی در         .  صحبت کنم    

کانادا علی العموم متاثر از مذهب         
بخصوص قوانين مدنی آن        .  است

رنگ و بوی مذهب کاتوليک و              
نکته ديگر     .  پروتستان را دارد        

اينکه هيچ قانونی از کتاب قانون           
کانادا حذف نمی شود بلکه به آن            
اصالحيه وارد می شود ولی اين            
به آن معنا نيست که ديگر قوانين            
گذشته  يا کهنه  مورد استفادہ قرار        

برای نمونه هنوزهم       .  نمی گيرد   
 ساله   ١٤می شود دختران جوان          

 

 گفتگو با هما ارجمند در باره کنفرانس؛
 !يک سيستم آموزشى سکوالر براى همه

را به ازدواج قانونی مردان               
سالمند در آورد، بشرط اينکه           
والدين دختر کتبی اجازہ اين             

اما .  ازدواج را دادہ باشند               
شهروندان کانادا على العموم           
از اين قانون پوسيدہ مطلع                  
نيستند و اگرهم باشند مورد                

ما هم در          .  تائيدشان نيست    
مبارزہ عليه دادگاههای اسالمی    

در کانادا از اين               )  شريعه(
اما اينجا و     .  قانون مطلع شديم    

آنجا ممکن است که گروههای         
مذهبی چون مارمونها از اين           
قانون بطور مخفيانه از                        

 البته نه              ،شهروندان ديگر      
.  استفادہ کنند  ،مخفيانه از دولت  

حتما خوانندگان عزيز نشريه          
از جريان مارمونها در بانتيفول     

در .  برتيش کلمبيا مطلع هستند      
اين سکت با استفادہ از قانون            
ذکر شدہ دختران جوان زير              
سن قانونی را با رضايت                     
والدينشان به ازدواج مردان              

 ،جدا از آن  .  مسن در می آورند    
در اين سكت چند همسری هم           

حفظ قوانين       .  متداول است      
قرون وسطائی در کتابهای                
قانون کانادا معضل بزرگی              

 .است

 

آموزش و پروش کانادا هم از           
بخشی .  اين قاعدہ مستثنی نيست   

از قوانين آن متعلق به يک قرن       
بطور مثال ايجاد       .  پيش است   

مدارس کاتوليک به هزينه                 
 ١٨٦٧دولت که در سال                      

بتصويب رسيد، هنوز هم از             
. نظر قانونی معتبرهستند                   

 هم  اکنون در چهار           ،متاسفانه
 ،ايالت کانادا که شامل آلبرتا             

 سسکچوان و نورت            ،آنتاريو
 با        ،وست تريتروی است              

استفادہ از همين قانون مدارس        
کاتوليک را با بودجه دولت               

طبق اين  .   دارند ادارہ می کنند    
قانون ساير مذاهب ديگر هم              
می توانند مدارس خود را                   

٢٠۴شماره   

داشته باشند بشرط اينکه ثابت کنند           
که حد نصاب را در آن منطقه کسب         

 .کردہ اند

 

ديوارها را  اما چرا کنفرانس را بنام       
يک سيستم آموزشی       !  فرو ريزيم   

 برگزار        !سکوالر برای همه               
 ميکنيم؟ 

  

همانطور که می دانيد سياست چند            
فرهنگی کشور کانادا باعث تفکيک        

 ،شهروندان آن بر اساس مليت                    
مذهب و حتی رنگ پوست شدہ                   

اين تفکيک را بطور فيزيکی       .  است
در مناطق  .  هم می شود مشاهدہ کرد     

معين شهروندان معينی زندگی می          
 اکثر کسانی که از     ،بطور مثال .  کنند

ايران آمدہ اند در يک منطقه شهر              
در شهرهای      .  تورنتو متمرآزند     

بزرگ پديده ای بنام چاينتا، ايتاليای         
آوچك، هند آوچك، منطقه يهودی           
نشين و روسی نشين خيلی متداول            

سوخت و  "  آاميونتى ها "اين  .  است
به همين منظور   .  ساز خود را دارند    

بعضا حتی نيازی به فراگيری زبان        
انگليسی هم نيست چرا که کليه                    
کارهای روزمرہ خود را می توانند         
بدون فراگيری زبان انگليسی هم               

 بنا،  ، مکانيک ،از دکتر .  انجام دهند 
مغازہ دار گرفته تا حفظ  رسم و                  

در نتيجه يک ديوار مستحکم     .  رسوم
کاذب دور آنان بخاطر سياست چند          
مليتی کشيدہ شدہ است که مانع ادغام       
آنها با ساير شهروندان ديگر شدہ               

موضوع دهشتناک ديگر            .  است
وجود همين مدارس مذهبی است که        
جدا سازی کودکان را در اين مناطق       

بطور مثال امروز   .  تشديد کردہ است  
کودکان محله هند کوچک که از                 
ساير کودکان مناطق ديگر جدا شدہ         
اند و فقط شانس برخورد و                             
فراگيری و بازی با کودکان هم                    

بخاطر مذهب   .  محله خود را دارند      
والدينشان، باز هم حوزه فعل و                   
انفعال آنها در محدودہ کوچکتر                  

بدين وسيله امکان        .  انجام ميگيرد   

قاطی شدن با ساير کودکان مناطق      
ديگر ضعيف تر و تا حدی غير              

   .ممکن می شود

 

در واقع مدارس مذهبی در امتداد         
سياست چند فرهنگی کاناداست که     
سياستی کامال غير انسانی است و       
مانع جذب کودکان در جامعه و              
برسميت شناسى حقوق آنها شدہ           

نام کنفرانس به همين                 .  است
    .منظور انتخاب شدہ است

    

 شما در مورد         :يک دنياى بهتر     
کودکان و حقوق جهانشمول آنها           

مقداری .  صحبت خواهيد نمود         
ميتوانيد در اين مورد برايمان                 

 .بگويد

 

 من همانند کليه               :هما ارجمند     
مدافعين راديکال حقوق کودک به       
اين معتقد هستم که دولت در قبال          
کودک بطور همه جانبه متعهد و           

دفاع از حقوق          .  مسئول است    
جهانشمول کودک يعنی دفاع از           
حقوق آودآان بدون درنظر                    
گرفتن وضعيت اقتصادی خانواده      
ها، مذهب و مليت و زبان و                      

 و تامين         ،فرهنگ اوليای آنان        
مصونيت جسمی و روانى آنان از       
هر نوع آسيب و محروميت و                 

دولت موظف است بدون          .  آزار
تبعيض در جهت رشد و سالمتی          

 از تغذيه گرفته  تا                          ،کودک
بهداشت، تحصيالت و تفريح او            
را تامين کند و با آخرين دست                 

 ،آوردهای بشری قرن بيست يکم        
از تکنولوژی گرفته تا                                 

 در جهت رفاہ و                  ،روانشناسی
تنها در   .  شادی کودکان اقدام کند      

اين صورت است که کودکان ما            
 هم    ،می توانند با هم رشد کنند              

ديگر را بشناسند، با هم  کسب                 
 ،دانش کنند       

١٠صفحه   
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بدون اينکه فاکتورهائی چون مذهب، رسم و رسوم            
 مليت والدينشان کوچکترين تاثيری در برخورد                ،

 .آنان نسبت به هم داشته باشد

 

به همين منظورايجاد سد محکم در مقابل دسترسی              
مذهب و دستگاهای مذهبی به کودک و دست اندازى    

ما بايد اين      .  به حقوق او يک شرط اساسی است               
سخنرانی من در    .  خواست را به دولتها تحميل کنيم        

من ميخواهم از اين زاويه تاآيد آنم       .  اين رابطه است  
آه مدارس مذهبی نه تنها نبايد بودجه دولتی در                      
اختيارشان قرار گيرد بلكه مدارس مذهبی تا حد                    

در حال حاضر در استان انتاريو      .  ديپلم برچيده شوند  
. مدارس آاتوليك بودجه دولتی دريافت ميكنند                       

آمپين "  شبكه"مبارزه برای قطع بودجه دولتی، آه          
 قدم اول جهت برچيدن همه      ،اش متمرآز بر آن است   

من تاآيدم بر اين است آه              .  مدارس مذهبی است     
آودآان مذهب ندارند و از رو مدارس مذهبی بايد               

 *.برچيده شوند

 

گفتگو با هما 
 ...ارجمند 

٢٠۴شماره   
 

 انفجار 
 در پااليشگاه آبادان 

  کشته و زخمى٣۴
 

 

بنا به اخبار رسانه ها ديروز در هنگام مراسم افتتاح فاز سوم واحد توليد بنزين پااليشگاه                             
 نفر  ٣۴ انفجار و آتش سوزى به کشته و زخمى شدن حداقل                 ،آبادان در حضور احمدى نژاد     

 نفر ديگر   ٣٠ نفر از کارگران پااليشکاه جان باخته اند و بيش از                ۴تا اين ساعت     .  منجر شد 
 . دچار سوختگى در سطوح مختلف شده اند

 

رسانه ها دليل انفجار و آتش سوزى را اشکال فنى و تست نشدن دو کمپرسور مهم اين                                   
زا در مخزن گازی باعث آتش سوزى و              پااليشگاه عنوان کرده اند که با نفوذ مايعات آتش               

 . انفجار آمپرسورها شده است

 

حزب درگذشت کارگران پااليشگاه آبادان را به اعضاى خانواده و بستگان و همکاران آنها                      
مسئول کل اين رويدادها حکومت اسالمى سرمايه داران است که                 .  صميمانه تسليت ميگويد   

کمترين توجه و مسئوليتى در قبال استاندارهاى ايمنى محيط کار ندارند و براى باال بردن                           
کارگران پااليشگاه آبادان و صنايع ديگر ضرورى             .  سود از جان کارگران مايه ميگذارند          

کارگران .  است خواست کنترل و نظارت کارگران بر ايمنى محيط کار را طرح و اعمال کنند               
 . محيط کارگر قصاب خانه و کشتارگاه نيست. بايد از کار کردن در محيط ناامن امتناع کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ٢۵ – ١٣٩٠ خرداد ۴

در حال حاضر بيکارم، به هر دری ميزنم کار نيست، به              :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت     
مشکل بيکاری  !  هر کجا مراجعه ميکنم با تمسخر ميگويند ما خودمان کارگر اضافه هم داريم              

از يک طرف، بی پولی و فقر و محروميت خانواده برای تهيه خوراک و نيازهای ابتدائی                           
 و از همه بدتر با همه اين مشکالت         ، عقب افتادن چند ماهه اجاره خانه  ،زندگی از طرف ديگر 

پيگيری و دوندگی بی نتيجه به دنبال شرکت دزد رافاکو و اداره کار حکومت جنايتکار                                
 ما کارگران را به مرز جنون رسانده              ،اسالمی که هم دست و پشتيبان سرمايه داران است              

آخر مگر ما انسان نيستيم، آخر خانواده های ما چه جرمی مرتکب شده اند که بايد اين                      .  است
 همه زجر بکشند؟ 

 

 تير   7شرکت خدماتی رافاکو مجری و طراح ايجاد شبکه های کامپيوتری واقع در ميدان                          
 نفر کارگر شرکت را اخراج نموده و            10با شروع سال جديد عوامل کارفرما          .  تهران است 

 ماه دستمزد و عيدی پايان سال           7با اينحال    .  ظاهرا اعالم ورشکستگی و تعطيلی نموده اند          
کارگران همچنان پرداخت نشده به قوت خود باقيست و تا امروز اعتراض و پيگيری و                                
شکايت کارگران اخراجی بعلت تبانی و زد و بند و پرداخت رشوه از جانب شرکت به                                   
پادوهای سرمايه داران و حکومت جانيان اسالمی در اداره کارعمال به هيچ نتيجه ای نرسيده                 

 .است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ مه ٢۵ – ١٣٩٠ خرداد ۴

 

 کارگران اخراجی 
 شرکت رافاکو

 !سرگردان به دنبال دستمزدهای معوق
 

 از آغاز سال جديد تا امروز              ،بنا به خبر دريافتى      
 ماه است که بنا به تصميم سودجويانه                  2بيش از     
 نفر از کارگران شرکت رافاکو از کار           10کارفرما  

ابتدا کارفرما به کارگران      .  بيکار و اخراج شده اند       
فعال نيازی به شماها نيست، کاری هم                :  گفته بود  

نداريم، به خانه هايتان برويد تا بعدا شما را دعوت               
 ! به کار نماييم

 

اين شگرد رذيالنه و اين ترفند کارفرما چيزی جز               
اخراج کارگران به   .  اخراج محترمانه کارگران نبود    

اين شيوه در حالی صورت گرفت که کارگران از                
 ماه به دليل      7 به مدت      1389شهريور تا اسفند ماه       

. کارشکنی کارفرما دستمزدی دريافت نکرده بودند         
 کارفرما حتی    ، ماهه معوق   7عالوه بر دستمزدهای     

از پرداخت عيدی و پاداش پايان سال کارگران                      
 ماه اخراج از    2خودداری نموده است و حاال پس از        

 ماه     7کار، کارگران سرگردان برای دريافت                      
 . دستمزد معوق و عيدی پايان سالشان هستند
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 !ديوارها را فروريزيم
يك سيستم آموزشی سكوالر 

 !برای همه
 

 :شبكه سيستم آموزشی واحد انتاريو، آانادا برگزار ميكند
 

آنفرانسی درباره سيستم آموزشی واحد و در 
 نقد مدارس مذهبی

 

 :معرفی شبكه سيستم آموزشی واحد

 ، فعال شبكهGary Fitzgibbonگری فيتزگيبون  

 

 :مقدمه ای بر تاريخچه بوجود آمدن مدارس عمومی و مدارس آاتوليك

 ، مدافع حقوق مدنی درامور آموزش و پرورش Bill Grubbبيل گراب 

 

 :تبعيض

 سازمان ملل  وجود تبعيضات در سيستم آموزشی آانادا را تائيد ميكند*

 حكم سازمان ملل در مورد سيستم آموزشی انتاريو
، مدافع حقوق مدنی درامور               Renton Pattersonرينتون پاترسون       
 آموزش و پرورش 

 

 به آودآان گوش آنيم، حقوق جهان شمول آودآان  *

 هما ارجمند، مدافع حقوق آودآان، آمپين نه به قوانين اسالمی 

 

 :آمبودها در آموزش و پرورش

 محدوديتهای برای استخدام معلمين در مدارس آاتوليك  *
، مدافع حقوق مدنی در امور       Barbara Santamariaباربارا سانتاماريا   
 آموزش و پرورش 

 

 مسئله فاصله از مدرسه  *

 سياست اعمال فشار به آودآان جهت رفتن به مدارس دور از محل زندگی 

 "انتاريو سكوالر"، فعال Richard Thainريچارد تئين 

 

 :تقسيم فرهنگی

 ديگر گروههای مذهبی از بودجه دولتی برخودار نيستند*

٢٠۴شماره   

 ، مدير اجرئی مرآز پژوهش آاناداJustin Trottierجستن تروتئير 
 

 :حقيقت تلخ

 سياست جدائی مدارس بر اساس جنسيت *
 ,Staff reporter، خبرنگار        Andrea Houstonاندريا هاوستن   

Xtra 
 

 :پرسش و پاسخ
 

 :بررسی سيستم آموزشی موجود از نظر مالی
 

 بودجه مستقل برای مدارس آاتوليك، اسطوره را بايد درهم ريخت*

اين آه تنها آاتوليكها بودجه مدارس آاتوليك را ميپردازند اسطوره ای             
 است آه بايد درهم شكست

 ، حزب سبزها، انتاريوFrank de Jongفرانك دی جانگ 

 

 يك ميليارد دالر پس انداز *

 هزينه واقعی مدارس جداگانه

 ، متحدين سكوالر آاناداMike Evansمايك ايونز 

 

  چه بايد آرد؟:اقدام سياسی
مدافع حقوق مدنی در امور        Malcolm Buchananمالكم بوآانين       

 آموزش و پرورش

 

 نظر خواهی از شرآت آنندگان

 پايان آنفرانس
 

صبح ٩ مه، ساعت ٢٨تورنتو، شنبه 
  بعد از ظهر٣تا 

NORTH YORK Civic Centre 

5100 Yonge Street, TORONTO 

 

  دالر۵ دالر، برای سالمندان و دانشجويان ٢٠: وروديه

onessn.org 

MEDIA CONTACTS 

Ottawa: Sheila Ayala 613-738-7720 

Toronto: Justin Trottier 416-402-8856 
 

 ۴١۶٧٣٧٩۵٠٠رسانه ها همچنين ميتوانند با هما ارجمند  
  .تماس بگيرند
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در اعتراض به اعدام برادران 
 فتحی در اصفهان

 در اعتراض به اعدامها در ايران

 در محکوميت رژيم اسالمی

 

 لندن، انگلستان

در پی فراخوان تشکيالت خارج           
از کشور حزب اتحاد کمونيسم               
کارگری، روز يکشنبه برابر با             

 ۵ تا   ٣بيست و دوم مه، از ساعت        
بعدازظهر يک آکسيون اعتراضی      

محمد (عليه اعدام برادران فتحی          
و بيش  )  و عبداهللا در شهر اصفهان    

از صدهزار اعدام عليه رژيم                  
شرکت .  اسالمی برگزار شد             

کنندگان در اين آکسيون، با                        
برگزاری نمايشگاه عکس از                  
جنايات رژيم اسالمی و صحبت و       

گفتگو با مردم و نصب                                   
پالکاردهايی عليه جمهوری                    
اسالمی در ميدان اصلی شهر لندن      

، ضمن محکوميت              )ترافالگار(
احکام شنيع اعدام در ايران،                     
خواستار محاکمه سران رژيم                 
اسالمی به جرم جنايت عليه                      

اين آکسيون مورد      .  بشريت شدند  
استقبال وسيع مردم رهگذر در              

حزب اتحاد     .  محل قرار گرفت       

تشکيالت   -کمونيسم کارگری           
انگلستان، فعالين سازمان زنان              

 

گزارشی از تظاهراتهای حزب اتحاد 
 آمونيسم آارگری  در تورنتو و لندن

 –هشت مارس ايران                             
افغانستان، فعالين شورای                  
همبستگی با مبارزات مردم و         

تعدادی ديگر از فعالين چپ و          
آزاديخواه در اين آکسيون                   

 . شرکت کردند

 

 تورنتو، کانادا

عليه حضور جمهوری اسالمی     
در تورنتو و اعدامهای اخير             

 در ايران

 

 ٢٠١١ مه      ٢١در روز شنبه        
در شهر تورنتو دو تظاهرات           

قدرتمند عليه جمهوری اسالمی      
حزب اتحاد        .  برگزار شد       

آمونيسم آارگری از جمله                 

فراخوان دهندگان و                                
سازماندهندگان اين تظاهراتها       

 .بود

  

صبح روز شنبه فعالين حزب           
اتحاد آمونيسم آارگری در               
اعتراض به حضور عوامل              
سفارتی رژيم اسالمی در هتل         
آراون پالزا، تورنتو به همراه       
ديگر نيروهای اپوزسيون                  
تظاهرات قدرتمندی را سازمان    

رژيم اسالمی سالها در            .  داد
تالش است آه آونسول گری           
خود را در شهر تورنتو برپا              

٢٠۴شماره   
آند و دعوت از مردم برای مراجعه        
به اين هتل تحت عنوان پاسخ گويی          
به نيازهای اداری و پاسپورتی                   
مهاجرين در تورنتو يكی از اين                 

هر چند آه خبر حضور      .  تالشها بود 
عوامل رژيم دو روز قبل به اطالع          
حزب رسيده بود ولی واآنش سريع         
و بموقع، دخالت موثر حزب را در          

. اين تظاهرات تامين آرد                               
مزدور "تظاهرآنندگان با شعارهای      

النه جاسوسی رژيم    "،  "برو گم شو   
دو طرف   !"  اسالمی بايد بسته شود      

خيابان ورودی به هتل را زير                      
پوشش پرچمها و پالآاردهای ضد           
رژيمی گرفته بودند، بنحوی آه                 
توجه هر عابر، مراجعه آننده و                 

. ساآن محلی را به خود جلب ميكرد        
فعالين حزب بيش از سه ساعت در           
اين تظاهرات شعار دادند و                            

خبرنگار .  سخنرانيهای آوتاه آردند    
تلويزيون اصلی شهر تورنتو، سی          

تی وی از اين تظاهرات بطور                    
مفصل گزارش تهيه آرد و با فخری        
جواهری از آادرهای حزب در                 
مورد شرايط ايران تحت حاآميت            
رژيم اسالمی و شرايط زندان                      

حضور جمهوری     .  مصاحبه آرد    
اسالمی نه تنها با استقبال مردم                    

تعداد ايرانيها مراجعه   (مواجه نشد   
بلكه يك بار   )  آننده بسيار قليل بود    

ديگر موجب شكست و آبروريزی      

 . اين رژيم جنايتكار شد

  

در همين روز، ساعت پنج بعد از         
ظهر به فراخوان حزب اتحاد                 
آمونيسم آارگری تظاهرات                   
ديگری در محل شهرداری نورت      
يورك تورنتو در اعتراض به                 
اعدامهای اخير برگزار شد آه از        
طرف دهها فعال سياسی چپ و             
سرنگونی طلب مورد استقبال               

در اين تظاهرات آه     .  قرار گرفت 
بطور ويژه در اعتراض به اعدام        
برادران فتحی در اصفهان                       
برگزار شده بود آادرهای حزب،       
فخری جواهری، محمود احمدی و     
احمد بابايی و چند تن ديگر به                 
نمايندگی از طرف ديگر گروهها        
و احزاب اپوزيسيون سخنرانی             

در اين تظاهرات همچنين      .  آردند
مصاحبه راديوی حزب اتحاد                 
آمونيسم آارگری با مادر برادران     
فتحی آه در روز قبل از اعدام                

. صورت گرفته بود، پخش شد              
همچنين اطالعيه حزب به                        
انگليسی در ارتباط با اعدام اين             
برادران در دهها نسخه بين                      

 .عابرين پياده پخش شد

 

تشکيالت خارج از کشور حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ مه ٢۵
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 کارگران صنايع الستيک شيمی کار
 ! ماه دستمزد معوق و تهديد به اخراج2

 

 نفر از کارگران صنايع الستيک شيمی کار دستمزدهای فروردين و                    10 ماه از سال بيش از            2 هم اکنون با گذشت بيش از              ،بنا به خبر دريافتى     
طارقی مدير و مالک شرکت گاهی با چرب زبانی و وعده های بی اساس امروز و فردا و گاهی با نشان دادن                               .  ارديبهشت ماه را دريافت ننموده اند       

طارقی برای خاموش نمودن هرگونه  صدای اعتراض و باال کشيدن               .   ماه است کارگران گرسنه را سر ميدواند          2  ،چنگ و دندان و تهديد به اخراج        
 . ماه چندين بار کارگران را به اخراج دسته جمعی و تعطيلی شرکت تهديد نموده است2دستمزدهای ناچيز کارگران در طی اين 

 

آخرش ما نفهميديم ثمره اين همه کار و زحمت ما کجا ميرود؟ تا ميگوئيم دستمزدهايمان را ميخواهيم ميگويند بازار خراب                         :  يکی از کارگران ميگفت   
اگر بازار خراب است، اگر دنيا زير و رو شده و اين سرمايه داران                       !   در آمد نيست و ميخواهند شرکت را تعطيل نمايند               ،است، دنيا به هم ريخته      

طيل جنايتکار و دزد درآمد ندارند، چرا برای توليد بيشتر و بيشتر حرص ميزنند؟ اگر راست ميگويند و توليد برايشان درآمد ندارد چرا کار را تع                                       
االن عالوه بر شرکت    .  نميکنند؟ اين بهانه های من درآوردی کاله شرعی است برای چپاول و خوردن دستمزدهای چند برابر زير خط فقر ما کارگران                      

کارگرانی که در شيفتهای کاری بسيار سنگين از          .  ما، در همين جاده ساوه در دور و بر ما هزاران کارگر در صنايع ريز و درشت مشغول به کارند                        
دارم، صبح تا شب و از شب تا صبح کار ميکنند اما هنوز ماههاست دستمزدهايشان را نداده اند و هر کدام برای زنده ماندن، باور کنيد من خودم خبر                                 
باور .  فقط برای زنده ماندن آن هم با قناعت با نان خشک و سيب زمينی و تخم مرغ و تهيه اجاره خانه هايشان کلی قرض و شرمندگی باال آورده اند                                   

 خانواده های بسياری از کارگران را       ،کنيد اين حکومت اسالمی، اين سرمايه داران بيشرف با ندادن دستمزدها، با گرانی و فقر شديد و حذف يارانه ها                     
همين طارقی از صبح تا شب از ما کار ميکشد و ميگويد                .   تن فروشی و کليه فروشی و هزار مصيبت ديگر گرفتار کرده است                 ،به اعتياد، خودکشی  

 .اما خبرش را دارم که با پولهای ما کارگران هميشه در حال خوش گذرانی است. ندارم

 

 که بعضی ورق پاره های بی اعتبار سفيد کارفرما پسندی را بنام قرار              ، نفر کارگر  10شرکت صنايع الستيک شيمی کار واقع در جاده ساوه با بيش از             
 کار سنگين از اول صبح تا شب و حتی در ايام تعطيل بنا به                        ، هزار تومانی که هنوز کسی زيارتش نکرده           330داد امضا کرده اند و دستمزدهای          

 سازنده انواع چسب و     ،خواست و نياز کارفرما در فضائی آلوده و مسموم به مواد شيميائی که تعدادی از کارگران به بيماريهای تنفسی هم مبتال شده اند            
 . برخی مواد شيميايی ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ مه ٢۵ – ١٣٩٠ خرداد ۴

 

 کمونيسم کارگرى
 

نقدى از  .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است                    
تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و                .  زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                     

برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان                         
تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده                       .  در رابطه با توليد و مالکيت است        

اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان          .  پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد              
فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق                                       

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر                      .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد            
 . اجتماعى است -برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى . وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود

 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل                                 
اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد                .  انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                               

 . مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
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 ،گزارشى از جلسه استکهلم
 

 !دنيا هنوز به مارکس نياز دارد
 

 مه در استکهلم جلسه اى به دعوت سازمان آزادى زن و با                             ٢١روز شنبه     
اف در همبستگى با جنبش کارگرى        .  ب.  حمايت حزب چپ استکهلم بزرگ و آ        

ايران و خيزشهاى توده اى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا به زبان                          
 ،سخنران اين جلسه آذر ماجدى رئيس سازمان آزادى زن           .  انگليسى برگزار شد  

عضو هيئت رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و عضو رهبرى ابتکار                         
 . فمينيستى اروپا بود

 

در ابتدا يوران يوهانسون رئيس جلسه و از فعالين قديمى کمونيست اتحاديه متال              
 بويژه منصور اسالو و رضا            ،در باره معضالت رهبران کارگرى در ايران             

در ادامه ويدئو کليپى درباره جنبش کارگرى ايران و                   .   صحبت کرد    ،شهابى
 . وضعيت کارگر زندانى منصور اسالو پخش شد

 

آذر ماجدى سخنرانى خود را با نقل قولى از يکى از رهبران جنبش اتحاديه اى                   
." ما از فعالين اتحاديه اى هستيم و با سياست کارى نداريم               . "در فيلم آغاز کرد    
. معضل اصلى جنبش اتحاديه اى دقيقا همين مساله است                    :  آذر ماجدى گفت     

چگونه ميتوان وضعيت کارگران را بهبود بخشيد و به سياست کارى نداشت؟                    
حکومت هر حرکتى در تالش براى افزايش ناچيز دستمزد را با زندان و                                

 !  اما فعال اتحاديه اى ميگويد با سياست کارى ندارد،سرکوب جواب ميدهد

 

 در باره   ،سپس آذر به وضعيت جنبش سرنگونى طلب مردم در ايران اشاره کرد           
او .  جنبش حقوق زن در ايران صحبت کرد و به اوضاع خاورميانه پرداخت                     

گفت که پايه مادى اين جنبش وسيع توده اى در کل منطقه بحران عميق و جهانى                
مردم بسيار صريح و روشن خواست هاى پايه اى خود را               .  سرمايه دارى است  

آن عکس مشهور از اعتراضات در            .   برابرى و رفاه      ،آزادى:  بيان کرده اند    
 ، نان در دست مرد معترض        ، يکى از اولين عکس هايى که مخابره شد            ،تونس

 ، خفقان  ،مردم دارند به سرکوب       .  ماهيت اعتراضات مردم را بيان مى کند               
اين جنبش هاى توده اى تصوير       .   بيعدالتى و فساد نه ميگويند      ، تبعيض ،بيحقوقى

 .خاورميانه را در اذهان جهان تغيير داد

 

. بدنبال اين خيزش ها هم جنبش اسالمى و هم تروريسم دولتى تضعيف شده اند                   
مردم مى  .  ايدئولوگ ها مى کوشند خواست هاى مردم را محدود و دفرمه کنند                 

در ادامه آذر     .   اين جماعت آنها را دموکراسى طلب مى نامند                   ،گويند آزادى  
ماجدى در رابطه با توهم به دموکراسى و بيانيه حقوق بشر صحبت کرد و                             

 برابرى و رفاه فقط با         ،اعالم کرد که خواست هاى پايه اى مردم يعنى آزادى                
او سخنرانيش  .  سرنگونى سرمايه دارى و دستيابى به سوسياليسم قابل تحقق است   
 .را با اعالم اينکه دنيا هنوز به مارکس نياز دارد به پايان رساند

 :لينک فيلم سخنرانى

 
?watch/com.youtube.www://http

title_video_channel=feature&OMHhzvaCiYE=v 

 

 سازمان آزادى زن

 ٢٠١١ مه ٢٣

٢٠۴شماره   

 

برنامه حزب ر ا يک دنياى بهتر  
! بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد

مانيفست امروز طبقه يک دنياى بهتر  
يک ! کارگر عليه سرمايه دارى است

برنامه حکومت کارگرى دنياى بهتر    
! براى آزادى جامعه است  
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محمد باقر قاليباف در حاشيه                    
مراسم رو نمايی از قطارهای نسل      
جديد مترو در جمع خبر نگاران            

عالقه ای نداريم هزينه           :   گفت
اما .  بيشتری به مردم تحميل کنيم        

اگر دولت سهم يک سوم خود را             
از هزينه تمام شده مترو، پرداخت        
نکند، مجبوريم اين هزينه را از              

 . مردم دريافت کنيم

 

شهردار قاليباف، البته   !  خبر فوری 
 ،اگر عمری برايش باقی بگذارند        

 حکومت  ،قورباغه ابو عطا نخواند   
لرزان امام زمانی از دست نايب            
اش سقوط نکند، قرار است بختش        
باز شود و هاله نوری هم دور سر         

اين شهرداری  .  ايشان درست شود   
يا اين که      .  هم عجب جايی است       

هاله نوری ها می روند و شهردار        
ميشوند و يا اين که صندلی                         
شهرداری طوری است که هر                
کسی روی آن نشست هاله نور ی          

 اما مثل اين که تنها                  .می شود   
شهردار نيست که اين استعداد را           
در خود ميبيند و ميخواهد به دست        

بلکه دبير خوش     .  بوسی آقا برود    
تيپ و جوان مصلحت نظام،                     
محسن رضايی هم، خودش را                
برای اين رويداد هاله ای، قابل می  

 همين حاال که فتيله هاله                     .بيند
احمدی نژاد پايين افتاده است، هاله      
ها، بال بال می زنند که اين بار                

 دور سر کی باشند؟

 

بيچاره شهردار، با کلی زحمت              
پنج دستگاه واگن مترو تهيه کرده         
و قراره تا پايان سال سی و يک               
واگن ديگر تهيه کند و به اين                     

 ميليون نفر مسافر در           3ترتيب،   
خوب پول اين     .  روز جابجا شوند    

واگن ها را کی بايد بدهد؟ دولت              
اگر ندهد، شهردار عليرغم اين که       
عالقه ای به تحميل هزينه بيشتری       
به مردم ندارد، مجبور است آنرا           

چه .  از جيب مردم در بدزدد                 
جوری؟ با آقای قاليباف و آقای                

 حکومت 
 !سرمايه داران اسالمی، پر

 
  پدرام نوانديش

اينها تو اين کار خبره        .  چمران
شما حساب کنين روزی    .  هستند

 ميليون نفر مسافر سوار                  3
مترو شوند و بشود از هر نفر           

اگر .   تومان کرايه گرفت      950
انگشتانم را برای شمارش به            
کمک بگيرم، بعبارتی ميشود          

 تومان در         2.850.000.000
 می بينيد چه قلب              .هر روز   

رئوفی دارد اين شهردار، همين     
 محمد آقا قاليباف؟

 

آخه اينچنين شهرداری را کجا         
ديده ايد؟ واقعا عالقه ای به                 
تحميل هزينه ای بيشتر از                   

حتی .  بيشتر به مردم را ندارد        
با زبان  .  به اندازه يک اپسيلون    

واهللا، باهللا تا   :خودش  می گويد      
حاال همه اش،  تحميل هزينه             

ما می دانيم تحميل       .  بوده است  
من يکی     .  هزينه بوده است        

به اين کار    )  جرات(عالقه ای    
بدانيد اگر اين کار را            .  ندارم

مقصر .  کردم، من مقصر نيستم    
همان کسی است که هاله دور           
سرش در حال خاموش شدن             

 . است

 

اين صندلی شهرداری معرکه         
هر کس روی آن جلوس       .  است

. می کند کلی رجايی می شود           
همين چند سال پيش بود احمدی      
نژاد روی همين صندلی نشسته      

هاله چنان احاطه اش کرده     .  بود
گو اين که  . بود که نگو و نپرس 

از تير خالص زن بودن،                     
احساس ندامت کرده باشد                   

آخه مگر مشکل جوان     :  ميگفت
های ما، موی سر آنهاست؟؟ نه       
واقعا مشکل اين است؟؟؟؟؟ از        
اون شب به بعد اين هاله همين          
 ...جور زياد تر و زياد تر ميشد

 

اين رحيم مشايی، همه اش رفته      
تو کار جن و پری و از اين                  

٢٠۴شماره   
جن ها که آمدند اين          ...  موجودات   

فعال شهردار    .  هاله ها هم رفتند           
قاليباف به نظر خودش بهترين                    

. شرايط هاله بر سر شدن را دارد              
اگر احمدی نژاد تير خالص زن                 

 کلی کشت و                           ،بوده است         
کشتارزندانيان سياسی در سابقه اش       
پيش از صندلی شهرداری را داشته         
است، خوب شهردار قاليباف هم از          
اين سوابق بيشتر نداشته باشد کمتر          

 مثال همين امروز رسانه ها            .ندارد
 نفر فحاش از       1500خبر دادند که       

اين ناجا  !  می بينيد  .ناجا اخراج شدند  
در زمان    .  کارش به کجا رسيده           

فرماندهی، فرمانده شهردار قاليباف،    
آخه ...  مگر کسی فقط فحاش بود            

فحاشی هم شد شغل؟ بايستی عمل             
نيروهای عمل گرا را بايد       .  گرا بود 

مثل سردار      .  به خدمت گرفت           
کار فقط با فحاشی درست           .  نظری
 تير را فقط با              18مگر    .  نميشود

فحاشی خاموش شد؟ اون نذر و                   
نيازهای لباس شخصی ها که اون             
شورشی های دانشجو نما را از                   
باالی ساختمان دانشگاه به پايين                 

مگر فقط فحاشی       ...  پرتاب کردند   
بود؟ بايد در کنار فحاشی عمل گرا           

 33البته نيروی انتظامی طی          .  بود
سال گذشته نشان داده است که واقعا        

  .از هيچ عملی روی گردان نيست

 

 نفر از دارو      1500اصال شايد اين      
نديدی .  دسته محسن رضايی باشند       

همش از اخالق و اين جور چيز ها            
حرف به ميان می آورد؟ همين                    

محيط :  ديروز گفته است که                   
. اقتصادی ايران نيازمند اخالق است    

نميدونی اين حرفش چقدر پر معنی          
است؟ جا دارد فرخ نگهدار کلی در          
موردش تفسير و اين جور چيزها              
بنويسد و در رسانه های بی بی سی          

 اين حاج   .و صدای آمريکا پخش کند    
نمی .  محسن، خودش کلی دکتره            

زمانی که    !  دونی چقدر با اخالقه         
فرمانده سپاه بود، جاده  تهران به               
اسالم شهر را بست که کسی از                   
مردم خون کشته شده های مردم                 

اين از  .  شورشگر اکبر آباد را نبيند       
هم با    .  روی اخالق خوبش است          

در .  اخالق است و هم عمل گرا                
مدت زمان کوتاهی مردم فقير و                 
گرسنه اما شورشی اکبر آباد را                  

اگر جاده را مسدود        .  سرکوب کرد  
نميکرد، موجب ميشد مردم ديگری        
هم وارد ميشدند و کشتار بيشتری              

مگر اين اخالق نيست؟ حاج         .  ميشد

محسن از اين حرکت های اخالقی      
مردم .  زياد انجام داده است                 

کردستان، کارگران کارخانه در          
گوشه گوشه ايران از جمله                       
کارگران مس خاتون آباد در                    

 و   ، الستيک سازی البرز      ،کرمان
 حاج محسن هميشه معتقد است        ...

کارگران و پا برهنگان شورشی           
. بايد به خانه هاشان برگردند                  

اعتراض و از اين جور چيزها را        
آدم با يک    .  بايد کنار گذاشته شود     

اخالق خوب اقتصاد خوبی خواهد      
 .داشت

 

 ماه دستمزد نگرفتی      32آقا جون    
. اخالق داشته باش      .  که نگرفتی   
رئيس جمهور يک       !  نمی ميری   

مملکت ميگويد ما يک نفر گرسنه       
 اين که داد و           .در کشور نداريم     

اين که می گوييد            .  بيداد نداره   
گرسنه هستيد، يا شما دروغ می            

. گوييد، يا رئيس جمهور مملکت         
رئيس جمهور اعالم کرده که ما            

. يک نفر در کشور گرسنه نداريم        
 ما دستمزد         32می گوييد که             

نگرفته ايد؟ نگرفتن دستمزد که            
 خوب کارگران       .گرسنگی نيست   

دامداری خودم هم همين وضع را        
می گوييد نه؟  برويد                  .  دارند

دامداری محسن رضايی در جاده        
 يک دامداری     ،احمد آباد مستوفی    

يا .   را ببينيد     ، هکتاری است     50
آنجا نمونه يک محيط اقتصادی با        

 اصال خيلی از                .اخالق است     
. کارگران همين وضعيت را دارند    

اين جور که می آئيد و اعتراض            
می کنيد، ما پيشرفت نخواهيم                 

شما می آئيد بيرون و می             .  کرد
گوييد دستمزد نگرفته ايم و گرسنه    

آزادی .  نان ميخواهيم        .  ايم
شما .  برابری ميخواهيم .  ميخواهيم

کارگران و شما برابری طلبان،            
می .  ميخواهيد ما را سرنگون کنيد    

خواهيد حکومت امام زمان و                 
نائبش را به زير بکشيد و                            
حکومت شوراهای کارگری تان         

ما هم مجبور می     .  را برقرار کنيد  
 به   ،شويم شماها را دستگير کنيم         

آخر .   اعدام کنيم    ،زندان بياندازيم  
چقدر بگوئيم که محيط اقتصادی          

ما طی  .  ايران نيازمند اخالق است   
 سال توانستيم اين اخالق را              33

حکومت ما يعنی        .  نهادينه کنيم   
 .همين

   
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اگر کارگران ياد بگيرند با کم قانع                   
باشند، خوب کسی سرکوبشان هم                    

تا می بينی چند ماهی            .  نخواهد کرد  
دستمزدشان عقب افتاده، می ريزند               
توی محوطه کارخانه و اعتصاب راه          

گول اين کمونيست های        .  می اندازند  
کارگری را ميخورند و ميخواهند                    

اين ديگر    .  کارخانه را تصرف کنند         
بيچاره سرمايه  .  عين بی اخالقی است     

دار پدرش در آمده  تا سرمايه دار شده           
. همين خانواده رحيم آقا مشايی        .  است

همين خانواده های برو بچه های                      
فرمانده های جان بر کف سپاه و                        

چرا دور می   .  برادران گمنام اطالعات  
رويد همين رهبر و سر دسته خودمان          
که شماها می گوييد بعد از مبارک و               

اون برود، خوب     (بن علی بايد برود          
فکر می   )  تکليف ما که معلوم است           

کنيد چطور سرمايه دار شديم؟ آقا                    
آنوقت به خاطر چند       .  پدرمان در آمد    

 نفر کارگر نه  400ماه دستمزد نگرفتن  
 نفر، اصال بگو چند هزار      500تو بگو   

نفر، می خواهند کنترل کارخانه را به          
آخ اگر اين سپاه و                .  دست بگيرند   

ارگانها نبودند، اين سرمايه دارهای              
 بيچاره چکار ميکردند؟ 

 

شما به حرفهای رهبر گوش ميکرديد           
امسال .  اين جور بی اخالفی نمی کرديد     

سالی است   .  سال جهاد اقتصادی است      
که اگر دستمزدها چند سال هم عقب               
افتاد، کارگران نبايستی خم به ابرو                

آخه مگر کسی برای جهاد             .  بياورند
. پول ميگيرد؟ اجر جهاد اخروی است        

الاقل بگذاريد امسال هاله نور  بياد                  
در اين اثنا محمد قاتل         .  روی سر من    

محس جان کار     .  قاليباف وارد ميشود    
اعتراضات .  از اين حرفها گذشته است     

شعار های  .  مردم به چپ چرخيده است    
می گويند نه به    .  مردم همه اش نه است    

 نه به   ، نه به فقر   ، نه به سنگسار   ،اعدام
 نه به حکومت سرمايه                    ،گرسنگی

فريادشان آزادی و         !  داران اسالمی    
. برابری و حکومت کارگری است               
: محسن با فرياد به قاليباف  ميگويد                

يعنی کليت حکومت سرمايه دارانه ما          
 پر؟؟

حکومت سرمايه 
داران اسالمی، 

 ...پر

٢٠۴شماره   
 

 در آستانه سالگرد قتل عام زندانيان سياسی
 

 على طاهرى

 

نامه ای به رفقای دوست داشتنی ام مجيد پستنچی و سياوش دانشور از زندانيان                     
 !دهه شصت

 

قتل عام مثال زدنی     .  در آستانه سی خرداد شصت خونين قرار داريم و باز زخم کهنه ای دهن باز می کند                     
را به قصالگاه يک نسل       …  که در روز روشن خيابان های تهران و شيراز و رشت و آبادان و تبريز و                       

پاسخ نسلی که برای برپايی يک           .  جوان انقالبی و ماکزيماليست و آزاديخواه و برابری طلب بدل کرد                    
جامعه سوسياليستی به خيابان آمده بود با تفنگ و آر پی جی و بمباران و اوين و قزل حضار و رجايی                                 

يک سو جالدانی در حرفه کت        :  جامعه طوفان زده ايران سال شصت به دو اردو بدل شد               .  شهر داده شد   
بسته به مقتل بردن و سوی ديگر دليرانی دريادل که کل تار و پود خمينی جالد و کميته و سپاه پاسداران را                    

 !با جان و خون خويش به ريشخند گرفتند
 

رفقا مجيد پستنچی و سياوش دانشور شما از جمله کسانى هستيد که به دخمه های تو در توی جالد رفتيد و                        
از چنگال خونين خمينی و جمهوری اسالمی جالد و حاج داوود رحمانی ها و الجوردی ها خوشبختانه                            

 :اين را از دو جهت برای جامعه و جنبش انقالبی ارزشمند می دانم: جان سالم به در برديد
 

اوال که اگر امروز کسانی چون شما نبودند جمهوری کثيف اسالمی موفق ميشد تمام اسناد جنايات خونينش                   
بدين مصداق شما خود سند زنده جنايات رژيم ضد بشری                .  را دهه شصت از ديد چشم تاريخ پنهان کند              

به تعبيری صدای دادخواهی کسانی      .  اسالمی بر عليه يک نسل مبارزين بخون خفته و بی نام نشان هستيد                
 .هستيد که امروز نيستند که از خود دفاع بکنند

 

. دوما شما همين امروز چشم و چراغ مبارزه کمونيستی و راديکال جامعه بر عليه جمهوری اسالمی هستيد                
در عرصه سياسی پرچم دار اميد يک انقالب کارگری در ايران و از نظر انسانی باعث و بانی جان نجات                      

تا همينجا نشان داديد که دنيا چقدر بوجود              .  هزاران انسان و فراری از جهنم جمهوری اسالمی شده ايد                
امثال شما نيازمند است و من مطئمنم اگر رفقای اعدامی ما امروز چون شما زنده بودند دنيا چيز ديگری                         

 .بود و ما کمونيستها از هر نظر جلوتر بوديم و آدمهای دور و برمان بسيار خوشبخت تر از امروز بودند
 

 خودم و نسل خودم را مديون         ،بعنوان يک آدم زنده که دو سال بعد از تمام اين حوادث چشم به دنيا گشود                    
شايد در چارچوب های تئوريک کمونيسم       .  ايستادگی و مبارزه انقالبی شما در امر رهايی جامعه می بينيم             

. کارگری قداست و فداکاری محلی از اعراب پيدا نکند و قديس ها هميشه مشتی آدم مفتخور و بيکاره بودند                  
ولی من دستم را روی فداکاری شما ميگذارم و باز هم مطئمنم در بستری که ما به رشد و آموزش سياسی                         
کشيده شديم اگر شما و مبارزه بی امان شما نبود امروز ما جوانان اين سطح از درک و اگاهی از مبارزه                           

از منظر انسانی هميشه به اين فکر کردم پيش خودم کسانی برای يک جامعه بهتر در                     .  طبقاتی را نداشتيم  
آن سالها مبارزه کردند مسلما به آينده جامعه برای همه اقشار فکر می کردند و چه زيباتر سروديست که                           

 !برای آدمهايی مبارزه کنی که حتی شايد يک روز به چشم نبينيشان
 

و امروز بايد خطاب به سران آن جنايت هولناک بگويم که شما يک نسل از آزاديخواهان را به خاک و                                
خون کشيديد اما داغ انتقام انقالبی را تا ابد در جان نسل نسل اين جامعه کاشتيد و روز محاکمه تان در                                 
انظار بشريت دور نيست و خود ما يک مدعی و شاکی موج اعدام و شکنجه و سر به نيست کردن هستيم و                   

و خطاب به انقالبيون جامعه بايد بگويم پراتيک ما بايد تضمين کننده جامعه ای              .  هيچ گاه فراموش نمی کنيم    
 در آخر رفقا مجيد و سياوش بايد بگويم در کنار            !باشد که زندان سياسی و اعدام در آن ريشه کن شده باشد             

درود به  !  دريای غم از دست دادن ياران از بودن شما در امروز احساس خوشبختی زايدالوصفی می کنم                     
  *!درود به ايستادگی و مقاومتان! شما

 

 سردبير.  بدليل کمبود جا در نشريه پاسخ را در سايت حزب بخوانبد،رفيق على عزيز
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 اجازه بدهيد      :راديو انترناسيونال  
تاريخ "با يک نقل قول از مقاله               

که در سال       "  شکست نخوردگان   
.  بچاپ رسيد، شروع کنيم        ١٣٧٥

 : شما در پايان اين مقاله نوشته ايد

 

 مثل اکثر       ٥٧باالخره، انقالب       "
انقالبات، نهايتا نه با فريب و                   
صحنه سازى، بلکه با سرکوبى            

. خونين به شکست کشيده شد               
 ٣٠ تا         ٥٧ بهمن         ٢٢فاصله     
 تمام آن فرصتى بود که      ٦٠خرداد  

اسالم و حرکت اسالمى با همه               
اين سرمايه گذارى ها و تالشها            
توانست براى موکلين مستاصل           

و البته از اين        .  رژيم شاه بخرد     
در تاريخ     .  بيشتر نياز نداشتند        

 ١٧ خرداد به        ٣٠واقعى ايران،     
شهريور ميچسبد و حلقه بعدى آن      

 ".است

 

اين نوشته شما کامال با تصور                 
 متفاوت    ٥٧عمومى از انقالب            

در تصور عمومى جمهورى    .  است
.  است  ٥٧اسالمى حاصل انقالب       

ولى شما جمهورى اسالمى را به           
 شهريور را      ١٧رژيم سلطنت و        

که سرکوب خونين جنبش انقالبى        
مردم توسط رژيم شاه بود را به              

 خرداد وصل کرده ايد و اين             ٣٠
دو تاريخ را دو مقطع از سرکوب         

 چرا؟. انقالب ناميديد

 

 بنظر من هر             :منصور حکمت    
انسان بيطرفى که به آن تاريخ                  

و من توصيه ميکنم که        (نگاه کند    
بخصوص کسانى که خودشان                
تجربه زنده اى از آن دوران                      
ندارند حتما آن تاريخ را بازبينى            

مى بيند که ماجرا چنين بود         )  کنند
که مردم عليه استبداد سلطنتى با            
پليس مخفى اش، با زندانهايش، با         

در آن    .  شکنجه هايش بپاخاستند      
جامعه آزادى بيان وجود نداشت،          
آزادى مطبوعات وجود نداشت،           

 گفتگوئى با منصور حکمت:  خرداد٣٠در آستانه سالروز 

 

 ٦٠ خرداد ٣٠:  سال گذشت١٩
 گفتگو با راديو انترناسيونال

 ١٣٧٩ خرداد ٢٣

آزادى تشکل و فعاليت اتحاديه        
کارگرى وجود نداشت، آزادى       
فعاليت هاى سوسياليستى وجود     
نداشت، آزادى هيچگونه                     

. فعاليت سياسى وجود نداشت         
يک حکومت مستبد، فردى،             
متکى به ارتش، پليس و پليس           

جامعه اى بود          .  مخفى بود    
دستخوش بيشترين نابرابرى           
اقتصادى، فقر عظيم در کنار           

مردم عليه    .  ثروت هاى انبوه      
اينها بپا خاستند، براى برابرى،     
براى آزادى از چنگال اختناق         

. سياسى و استثمار اقتصادى           
 . معروف شد٥٧اين به انقالب 

 

وقتى معلوم شد که رژيم شاه از       
سرکوب اين جنبش ناتوان                  
است، جنبش اسالمى که بعنوان     
يک جريان مرتجع، عليه                    
مدنيت، عليه مدرنيسم                           
اجتماعى، عليه حقوق زنان،            
عليه رشد، يک جنبش عقب              
مانده ارتجاعى، از قديم در                
گوشه اى از جامعه ايران بود،        

يکى از     .  پر و بال ميگيرد           
شخصيت هاى اين جنبش،                 
يعنى خمينى، که در عراق                 
تبعيد بود را برميدارند و به                
پاريس ميبرند و زير نورافکن        

از آن وقت رسانه ها     .  ميگذارند
و دولتهاى غربى وسيعا جريان      
اسالمى را بعنوان آلترناتيوى          
که ميتواند و بايد جاى حکومت       

. شاه بنشيند تبليغ ميکنند                       
باالخره ژنرال هويزر از                   
طرف دولت آمريکا ميايد با              
ارتش صحبت ميکند و                          
وفادارى ارتش را به خمينى             

بخش بزرگى از              .  ميگيرد
اپوزيسيون ملى و سنتى آن                
موقع، جبهه ملى و حزب توده         
و غيره به جريان اسالمى                   
اعالم وفادارى ميکنند و جريان     
اسالمى به اين ترتيب به صدر         
مبارزه عليه سلطنت رانده                 

مردم بر خالف ميل           .  ميشود

٢٠۴شماره   
 ٢٢جريان اسالمى قيام ميکنند، قيام       

بهمن، و باالخره ارتش شاه را در              
يک رو در رويى نظامى شکست              

اما ماحصل اين روند                 .  ميدهند
پيدايش يک حکومتى است تحت                

 .رهبرى و کنترل جريان اسالمى

 

 ٢٢منتهى آن دو سال و نيمى که از           
 ميگذرد،  ٦٠ خوداد   ٣٠ تا   ٥٧بهمن  

به معنى اخص کلمه هنوز دوره                 
.. حکومت جمهورى اسالمى نيست       

يک دوره نسبتا باز فعاليت سياسى           
است که دولت زورش نميرسد                    
وسيعا سرکوب کند، هر چند چماق           
دارى هست، چاقو کشى هست،                  

خلخالى همان     .  اسالميگرى هست    
موقع براى رژيم جالدى ميکند، با            
اين وجود رژيم اين قدرت را ندارد          
که جنبش همچنان رو به اعتالء                  
مردم را به آن شدت سرکوب و                    

احزاب سياسى از همه جا     .  خنثى کند 
سردر مياورند، کتابهاى مارکس و          
لنين همه جا بفروش ميرسد،                         
سازمانهاى کمونيستى روزنامه                
منتشر ميکنند، شوراهاى کارگرى          
بوجود ميايند، سازمانهاى مختلف            
زنان بوجود ميايند، موج اعتراضى       

 خرداد  ٣٠تا اينکه در      .  باال ميگيرد 
 که يک کودتاى خونين ضد                   ٦٠

. اسالمى صورت ميگيرد      -انقالبى   
 ٥٠٠،  ٣٠٠هجوم مياورند و روزى     

نفر را در اوين و سراسر کشور                  
اعدام ميکنند، روزنامه ها را مى               
بندند و مخالفينشان را تارومار                    

اين آن پديده اى است که               .  ميکنند
باعث شد جمهورى اسالمى امروز         

مقطع پيدايش و     .  وجود داشته باشد    
 خرداد  ٣٠تثبيت جمهورى اسالمى،     

 بهمن   ٢٢.   بهمن  ٢٢ است، نه       ٦٠
 ١٧انقالب مردم است ولى از                      

(٥٧شهريور     که روز تيراندازى        
ارتش شاه به مردم و کشتار در                    

 ٦٠ خرداد     ٣٠تا   )  ميدان ژاله بود    
فاصله اى است که در آن نيروها و            
دولت هاى دست راستى سعى کردند      

و .  جلوى انقالب مردم را بگيرند           
 خرداد مقطعى است که       ٣٠باالخره  

 .اين سرکوب صورت ميگيرد

 

خوب است يادآورى کنم که                           
اعدامهاى حکومت اسالمى اساسا از     
روى ليست کسانى بود که که در                
رژيم شاه به زندان افتاده بودند،                  
کسى که در رژيم شاه دو ماه حبس            
گرفته بوبود در حکومت اسالمى              

همان کسانى را زدند و      .  اعدام شد 
کشتند که رژيم شاه ميخواست                

 .بزند و بکشد و نميتوانست

 

 يعنى            :راديو انترناسيونال           
جمهورى اسالمى کار سرکوب            
انقالب را که شاه از پس آن                       
برنيامد، تمام کرد و در واقع از              
مردمى که عليه رژيم شاه انقالب         

ولى .  کرده بودند انتقام گرفت             
چطور توانست اينکار را انجام             

 ٣٠دهد؟ چون تا همان ديروز                
خرداد روزنامه هاى چپى بودند،        
تظاهرات انجام ميشد، و عليرغم         
دستگيرى ها و جنگ و جدال با             

. چماقدارها، آزادى وجود داشت         
 خرداد چه ويژگى داشت که            ٣٠

حکومت اسالمى توانست خود را       
تحکيم کند و جنبش انقالبى ديگر          

 نتوانست سر بلند کند؟

 

 اين يک کودتاى      :منصور حکمت 
خشن بود و بر مبناى اعدام و                   

مثل .  کشتار وسيع پيروز شد              
 تا روزنامه      ١٦امروز نبود که         

دوستان خودشان را ببندند و                    
طرف برود خود را به دادگاه                   
معرفى کند و هنوز آقاى فالنى               

ريختند در خيابان و    .  خطابش کنند 
هرکسى که بنظرشان قيافه اش              
مثل مسلمين نبود را گرفتند، گفتند       
اين يکى در جيبش فلفل و نمک              
داشته ميخواسته بريزد به چشم              

کسى شعرى  .  سپاه و کميته چى ها    
گفته بود، کسى که معلوم بود                   
سوسياليست است، کسى که معلوم      
بود مدافع حقوق زن است، کسى           
که بى حجاب راه ميرفت، کسى            
که از ظاهرش فکر ميکردند چپى       
است، ميگرفتند ميبردند همان               

آمار و ارقام و            .  شب ميکشتند   
مدارک و شهود اين جنايات به               

وفور وجود      
١٨صفحه   
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روزى خواهد رسيد که             .  دارند
مردم ايران و جهان مى نشينند و            
محاکمه عوامل اين جنايات را                 

در آن روز دنيا           .  تماشا ميکنند   
براى صدها هزار قربانى جناياتى       

 و بعد بطور    ٦٠ خرداد   ٣٠که در   
مداوم و سيستماتيک در سالهاى            

 در ايران      ٦٧بعد و بويژه سال            
 .شده است اشک خواهد ريخت

 

اين از جنايات هاى عظيم قرن                
قابل مقايسه است با          .  بيستم بود   

آلمان نازى، قابل مقايسه است با            
کشت و کشتار در اندونزى، قابل          
مقايسه است با نسل کشى در                     
رواندا، به مراتب وحشتناک تر از       
وقايعى است که در شيلى اتفاق               

يکى از فجايع مهم و تراژدى .  افتاد
. هاى مهم انسانى قرن بيست است       

زدند، سرکوب کردند، کشتند، در        
گورهاى بدون نام و نشان دفن                 
کردند، آدمهاى بسيار بسيار زيادى     
را، نازنين ترين و پرشورترين و         
آزاديخواه ترين انسانها را، بقتل            

 .رساندند تا سرکار بمانند

 

 رهبران         :راديو انترناسيونال        
جمهورى اسالمى که االن به جان        
هم افتاده اند، در آن موقع همه با              
هم در اين سرکوب شريک بودند،        
منظورم جناح راست و دوم خرداد      
است که چند تا از دو خردادى ها            
را اسم ببرم، بهزاد نبوى آن موقع         
سخنگوى دولت بود و االن از                  
رهبران جبهه دو خرداد است،                
حجاريان از سازمان دهندگان                 
سازمان مخوف اطالعات بود و            

چطور .  خود خاتمى در دولت بود      
شد که اينها يکپارچه از سرکوب           

 خرداد بيرون آمدند و االن به           ٣٠
 جان هم افتاده اند؟

 

 جناح بندى              :منصور حکمت      
همانموقع در جمهورى اسالمى             
وجود داشت ولى همين جناح بندى      

 

 :  سال گذشت١٩
 ٦٠ خرداد ٣٠ 

 ....گفتگو با راديو انترناسيونال 

بطور .  که االن مى بينيم نبود         
مثال مجاهدين انقالب اسالمى        
و حزب جمهورى اسالمى و             

 مقدم   فخط امامى ها در ص           
صف بندى ها     .  حکومت بودند  

نهضت .  طور ديگرى بود           
آزادى که االن بخشى از جبهه         
دو خرداد است خود اولين                  
قربانى خط امامى هايى بود که        
خود آنها هم االن بخشى از                  

دولت .  جنبش دو خرداد هستند      
آنموقع دست اين خط امامى ها         

. منظورم کابينه است           .  بود
همانطور که گفتيد، بهزاد نبوى      

. سخنگوى دولت رجايى بود           
اين پديده دو خرداد که بعدا                 
بوجود آمده دربرگيرنده                       
بسيارى از عناصر و محافلى          
است که در آن موقع سردمدار         

خيلى از اينها      .  سرکوب يودند  
که االن شاگرد ولتر شده اند و           
دموکرات شده اند و بخودشان         
ميگويند روزنامه نگار، پاسدار     
و بازجو و شکنجه گر و                       

در .  مسئول اعدام مردم بودند       
نتيجه اين تحربه مشترک هر            

دوم خرداد     .  دو جناح است        
 خرداد  ٣٠همانقدر در سرکوب    

سهيم است و همانقدر اصل و            
 خرداد ميرسد که    ٣٠نصبش به   

امثال الجوردى و گيالنى و               
اين دولت  .  خمينى و خامنه اى     

خمينى، که اسمش       .  اينها بود   
بايد بعنوان يک مرتجع جالد و        
جنايتکار عليه بشريت در سينه       
تاريخ ثبت بشود در راس اين           
حرکت بود و کل اين جماعت           

 .دنبالش سينه ميزدند

 

فکر ميکنم که خيلى مهم است          
مردم ايران آن تاريخ را ورق           
بزنند، اين آدمها را در اين                  
بيست سال مرور کنند، و                     
بخصوص ماهيت اختالفات             

 .امروز اينها را بشناسند

 

٢٠۴شماره   
 خرداد اينها با هم              ٣٠در مقطع       

اختالفى بر سر اين نداشتند که                     
حکومت اسالم را با کشت و کشتار          
عليه آزاديخواهى مردم سر پا نگه            

االن هم،   .  اينکار را کردند     .  دارند
تحت شرايط متفاوتى تالش شان                

ميخواهند حکومت      .  همين است     
اسالم را در مقابل آزاديخواهى                   

 .مردم سرپا نگاه دارند

 

 آيا ميشود گفت     :راديو انترناسيونال 
که باين ترتيب دوم خردادى ها از             

 خرداد     ٣٠سياست خودشان در              
پشيمان هستند و فکر ميکنند بايد                

 طور ديگرى عمل ميکردند؟

 

دوم خردادى   .   ابدا  :منصور حکمت  
ها االن خودشان با افتخار به شما               

 خردادى  ٣٠خواهند گفت که همان        
 خرداد ابراز         ٣٠از     .  ها هستند    

پشيمانى نميکنند، البته بعدها در                 
دادگاه هايشان خواهند کرد، ولى               

االن کارى نميکنند که     .  االن نميکنند 
 ٣٠.  خودشان کم کنند   "  خوديت"از  

خرداد نهايتا همان شاخصى است که      
خودى و غير خودى را تعريف                   

تعريف خودى کسى است که      .  ميکند
در مقابل مخالف دفاع         "  نظام"از   

 خرداد مهمترين      ٣٠کرده است و         
 خرداد    ٣٠.  مقطع اين پديده است         

. مقطع تولد جمهورى اسالمى است        
 ٣٠اگر کسى از اين جماعت عليه             

خرداد بايستد دارد از جرگه خودى          
 .ها پا بيرون ميگذارد

 

بنظر من دير يا زود، و خيلى                        
زودتر از زمانى که سران حکومت        
فکر ميکنند، محاکمات آزاد مردم             
براى رسيدگى به جرائم ضد بشرى         

اينها کسانى  .  اينها شروع خواهد شد    
نيستند که بتوانند پول هايشان را                 

سر و  .  بردارند و بروند لس آنجلس       
کارشان بسيارى از اينها دير يا زود         

يکى از  .  به محکمه هاى مردم ميافتد    
قلمروهايى که بايد در اين دادگاهها          

 ٣٠به آن پرداخته شود، ماجراى               
خرداد است و اينکه هر کدام از اين          
افراد در مورد آن تاريخ چه ميداند،          
در آن تاريخ چه نقشى داشته، و چه           

چيزى را ميتواند علنى و افشا کند        
و از درد آن فاجعه تاريخى براى          

 .جامعه کم کند

 

 حزب           :راديو انترناسيونال          
کمونيست کارگرى يک کمپين              

 خرداد و             ٣٠افشاى واقعه             
 ٣٠گراميداشت جان باختگان                

هدف .  خرداد سازمان داده است        
 از اين کمپين چيست؟

 

-٦٠ فکر ميکنم      :منصور حکمت 
 درصد مردم کسانى هستند که       ٧٠
ولى .   خرداد را يادشان نيست      ٣٠

اين مقطع مهمى در پيدايش                       
ما .  جمهورى اسالمى است              

ميخواهيم اين را به نسل امروز             
در ايران و جهان يادآورى کنيم             
که جمهورى اسالمى که امروز            
سر کار است محصول يک                      

. جنايت بزرگ ضد بشرى است          
اين اوال بايد بخاطر بيايد، ثبت                
باشد، گفته شده باشد، و افشا بشود        

 .و فراموش نشود

 

ثانيا اين آدمها هنوز در صحنه               
 ٣٠همان آدمهايى که              .  هستند

 به بعد آن قتل و جنايت        ٦٠خرداد  
را سازمان دادند هنوز                                 

وکيل .  سياستمداران آن کشورند       
مجلس اند، در کابينه اند، رئيس            
قوه قضائيه اند، رهبرند، رئيس            
ارتش اند، سران سپاه پاسداران            

. نبرد با اينها ادامه دارد                 .  اند
پرونده اينها نزد مردم مفتوح                   

 ٣٠است، پرونده عاملين جنايت          
اينهم يکى از عرصه هاى      .  خرداد

مبارزه عليه حکومت اسالمى،             
عليه بنيادهايش، عليه شخصيت           
هايش از خمينى و بهشتى تا                      
خاتمى و خامنه اى و رفسنجانى و       
گيالنى و همه کسانى است که در          
اين روند نقش داشته اند و اين                  
بخشى از جدال ما با جمهورى               

 .اسالمى است

 
به نقل از انترناسيونال هفتگى شماره       

 ٢٠٠٠ ژوئن ٢٣ - ١٣٧٩ تير ٣- ٨

 

عاملين سه دهه جنايت عليه مردم بايد در 
!دادگاههاى عادالنه و منتخب مردم محاکمه شوند  
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 و رو آورى به سياستهاى              ،چهارچوبهاى پارلمانى  
عمل مستقيم توده اى و کارگرى ميتواند آغاز زير                 
سوال بردن قدرت سياسى بورژوازى و وارد شدن              

دمکراسى با      .  جامعه به مراحل نوينى باشد                      
راديکاليزه شده اعتراضات مردم زمينگير ميشود و            
ماهيت طبقاتى اش بعنوان چهارچوبى سياسى براى            

 . دفاع از منافع بورژوازى عريان تر ميشود

 

اهميت اسپانيا تنها در اين نيست که بازگشت                     -۵
قطعى موج به اروپا را اعالم ميکند بلکه در اين نيز             

اسپانيا در عين    .  هست که التحرير را جهانى ميکند         
حال به کمک مصر و تونس براى پيشروى مى آيد و            
بناچار بايد از محدوديتهاى مصر و تونس اجتناب                 

در اسپانيا زير سوال بردن اساس نظام کنونى با          .  کند
نفس اين موضوع        .  صداى بلند اعالم شده است              

فضاى سياسى را قطبى و به صفبنديهاى جديدى                     
 بدون ترديد       ،در تقابل با اين روند            .  شکل ميدهد   

دمکراسى غربى بدرجه بيشترى ميليتاريزه ميشود و         
چهره واقعى و سرکوبگرانه اش را درست مانند                    
 .  نيروهاى مبارک در ميدان التحرير نشان خواهد داد

 

شوک "تشديد بحران اقتصادى و در راه بودن                  -۶
 امکان سقوط قريب الوقوع اقتصادى اسپانيا و         ،"سوم

 بيکارى وسيع و بسته شدن کارخانه جات و             ،پرتقال
 و تمايل توده اى به سنتهاى عمل                 ،مراکز صنعتى  

 امکان عروج يک جنبش کنترل          ،مستقيم و شورائى   
. کارگرى را در اروپا در چشم انداز قرار داده است             

تحرک کنونى تنها ميتواند با موج اعتصابات                            
 و اعمال کنترل کارگرى به فاز جديدى پا             ،کارگرى
در اين مسير کارگران بايد افق آلترناتيو و              .  بگذارد

جنبش .  نظام بهترشان را در مقابل کل جامعه بگذارند     
کنترل کارگرى حلقه اى در استراتژى کسب قدرت             

 .  سياسى و برپائى حکومت شوراها است

 

همبستگى با مردم اسپانيا و اعتراضات شان در               -٧
شهرهاى آلمان و ديگر کشورهاى دنيا قابل توجه                   

جنبش جهانى ضد کاپيتاليستى بدرستى بر                 .  است
ممکن بودن جهان بهترى تاکيد ميگذارد و براى                     

در اسپانيا از همان      .  تحقق آن دست بکار شده است         
! ابتدا به مردم اروپا فراخوان داده شد که برخيزيد                 

کمونيست کارگريهاى اسپانيا و منطقه کاتالونيا بايد             
در اين فرصت طالئى نقش درخورشان را ايفا کنند              

. و کل جنبش طبقاتى و انقالبى را گامى جلو ببرند                 
اسپانياى انترناسيوناليست در عين حال به کارگر در          

 ،هر گوشه جهان فراخوان ميدهد که درد يکى است             
 راه حل يکى است؛ کارگران          ،منشا درد يکى است     

برپائى يک دنياى بهتر         !  عليه نظم کهنه بپاخيزيد        
 !  *  ضرورى و ممکن است

 

  ،تحوالت اسپانيا
 ...التحرير جهانى ميشود 

٢٠۴شماره   

 

! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى  

  ،زنده باد جنبش مجامع عمومى
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

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

!توده کارگران است  
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بى مثماترين و سطحى ترين نام و         
عنوانى که ميشد به تحوالت                      

 ،خاورميانه و شمال آفريقا داد                
و "  انقالب عرب         "عنوان          

و عناوين مشابه   "  تحوالت عربى "
اين عناوين تبئين هائى با               .  بود

پيشفرض ناسيوناليستى و اروپا             
محورانه از رويدادهائى بود که             
خود واکنشى به بحران اقتصادى          
جهان سرمايه دارى و مشقات آن          

واکنش هائى که در قالب               .  بود
اعتراضات ميليونى در کشورهاى     

 به خاورميانه و      ،اروپا شروع شد   
 موج به اروپا و     ،شمال آفريقا رفت  
 و امروز در              ،آمريکا برگشت    

اسپانيا در کيفيت جديدى به صحنه       
 . آمده است

 

اگر جنبش ضد کاپيتاليستى و                   
واکنش طبقه کارگر به پيامدهاى           
بحران اقتصادى در يونان و                     
فرانسه و پرتقال و اسپانيا در دور         

 و در ادامه         ،اول بى نتيجه ماند        
حکومتهاى ديکتاتورى را در                 
خاورميانه و شمال آفريقا به                      
مصاف توده اى ميکشد و                            
سرنوشت بسيارى از                                    
ديکتاتوريهاى سرمايه را در هاله        

 در موج     ،اى از ابهام فرو ميبرد        
دوم نميتواند به تکرار دور اول              

نيازهاى مبارزه طبقاتى        .  بنشيند
بناگزير اشکال جديدى از تقابل را       

اگر در مصر     .  پيش رو ميگذارند    
شورش جديد گرسنگان        "  خطر"

توسط سخنگويان بورژوازى و             
 اگر  ،امثال البرادعى اعالم ميشود     

نيروهاى انقالبى در مصر و                    
تونس دست اندرکار شکل دادن به       
قدرت در پائين در مقابل قدرت              

 ،جديد ضد انقالبى در باال هستند           
در اسپانيا و اروپاى غربى بارقه           
هاى عبور از چهارچوبهاى                     
پارلمانى و قانونى و احياى                        

 

 

  ،تحوالت اسپانيا
 !التحرير جهانى ميشود

 

 سياوش دانشور

سنتهاى شورائى خود را به                
اگر .  جلو اخبار مهم ميرساند        

دولت نظاميان در مصر                      
اولويت قوانين ضد انقالبى اش       
بر عليه اعتصاب کارگرى                

 در اروپاى دمکراتيک با     ،است
اولين بارقه هاى حرکت                      
راديکال قانون ممنوعيت تجمع      

با .  به جلو صحنه مى آيد                  
 ،عروج اولين جنبشهاى انقالبى    

دمکراسى به سجده پدر جدش          
بيسمارک مينشيند و قوانين               

 !اضطرارى وضع ميکند

 

خيزش اسپانيا آينده را ترسيم        
 !ميکند

 

تسخير ميدان خورشيد و             -١
برپائى کمپها و تظاهراتهاى             
وسيع در شهرهاى مختلف                 

 اعالم جرم عليه                       ،اسپانيا
بورژوازى و سيستم سياسى و         

 تاکيد بر نظام     ،اقتصادى کنونى 
شورائى و دخالت مستمر مردم      

 سازماندهى توده       ،در سياست   
اى در محالت و مراکز مختلف      
و تصميم گيرى در اجتماعات          

 تاکيد بر         ،و مجامع عمومى        
برابرى و حمله به اساس                      
تبعيض و نابرابرى بنيادى                 

 از مفاد اصلى         ،جامعه کنونى  
 سخنرانيها و     ، پيامها  ،بيانيه ها  

تبليغات در اين اجتماعات                   
 .   است

 

راديکاليزه شدن اعتراضات     -٢
در اروپا عليه دولتهاى سرمايه       
دارى و سياست هايشان در                

 مستلزم   ،قبال بحران اقتصادى    
فراتر رفتن از چهارچوبهاى            
دمکراسى پارلمانى و                            

٢٠۴شماره   

قانونگرائى سنتى و ريشه دار در              
آنچه که       .  اروپاى غربى بود             

کارگران و مردم فرانسه در ايندوره       
از جمله بعنوان جنبش اشغال                       
کارخانه و گرو گرفتن کارفرماها و        
برپائى شوراها و سازمانهاى ابتکار      
توده اى مستقيم در محالت و                         

 در اسپانيا با      ،دانشگاهها پيش بردند   
تسخير ميدان خورشيد و اتخاذ                     
الگوى التحرير و برپائى کمپها در           

نفى .  شهرهاى مختلف آغاز شد             
چهارچوبهاى رسمى دمکراسى                

دمکراسى "نيابتى و تاکيد بر                        
 بناچار اشکال سازمانى و          ،"واقعى

تشکل و روشها و تاکتيک آلترناتيو          
در اسپانيا هنوز      .  را بدست ميدهد     

دمکراسى حتى در زبان چپ                       
اما اين    .  چهارچوب انتقادى است       

جنبه فى الحال ضعف اين                                
بدرجه اى که        .  اعتراضات نيست   

 ،اعمال قدرت توده اى جلو برود               
نيازهاى قطبى شدن جدال طبقاتى             
چهارچوبهاى سياسى و انتقادى                  

 .  محکمترى را الزامى ميکند

 

در متن اين اعتراضات انتخابات        -٣
اسپانيا نيز برگزار شد و به شکست          
سوسياليستها و پيروزى راستها                 

هر دو جناح چپ و            .  منجر شد  
راست بورژوائى در زدن خدمات      
و هزينه ها و فقيرتر کردن                        
کارگران توافق دارند و بدرست           
مردم ميگفتند انتخاب بين اين دو           

. انتخابى بين طاعون و وبا است           
قابل توجه کسانى که براى دفاع            
از ارتجاع به منطق انتخاب بين بد   

با اينحال  .  و بدتر آويزان شده اند       
گرايش سوم که بناچار بايد از                 
تحريم انتخابات فراتر رود و                   
بعنوان يک نيروى آلترناتيو                    

 امروز صرفا خود را        ،بميدان آيد 
در اعالم بى اعتبارى پارلمان و           
انتخابات و احزاب موجود                        
بورژوائى نشان داده است و هنوز      
ميزان شرکت کنندگان در                         
انتخابات حاکى از ضعيف بودن          
نيروى سوم بعنوان يک راه حل            

 . است

 

سياست دولتها و رسانه هاى            -۴
وردست شان از انعکاس واقعيات       
اين اعتراضات و اعمال سانسور        
شديد خبرى در باره تحوالت                  

 بيانگر وحشت آنها از                ،اسپانيا
تسرى الگوى اسپانيا و عادى                  
شدن زيرپا گذاشتن قانونيت                     

تمام نيروها و       .  بورژوائى است   
جرياناتى که در اين اعمال قانون         

 يعنى در اعمال اراده و        ،ذينفع اند 
منافع اقليت ناچيز بورژوازى                

شريک "  منافع عمومى   "بعنوان    
 به اعتراضات اسپانيا و                     ،اند

مطالباتش روى خوش نشان                    
همه فهميده اند که عادى       .  نميدهند

 ،شدن شکستن مرزهاى قانونى            
عبور از              

۴صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

!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/ 

١۵صفحه   


