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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

 

 عبداهللا صالح به مبارک
 ! و بن على پيوست

 

تحوالت در يمن با مقاومت عبداهللا صالح از کناره گيرى            
و گسترش اعتراضات مردم به شکاف درون حکومتى و           
از دست دادن کنترل دولت مرکزى بر مناطقى از يمن                  

تظاهراتهاى وسيع و خارج کردن کنترل                 .  منجر شد   
شهرها از دست نيروهاى عبداهللا صالح و جنگ نظامى               
بويژه در هفته گذشته تصوير ليبيائى شدن يمن را بدست             

تظاهر کنندگان بارها در تالش براى تسخير                     .  ميداد
نهادهاى دولتى از جمله کاخ رياست جمهورى بودند و                

. کشتار مردم توسط رژيم عبداهللا صالح نيز تشديد ميشد              
ظاهرا توحش معمر قذافى و بشار اسد از يکسو و                             

 به     ،سرنوشت مبارک و بن على از سوى ديگر                              
 .  قوت قلب داده استمنطقه ديکتاتورهاى در حال سقوط 

 

اما تهاجم مردم و نيروهاى مسلح و فرماندهان تازه                         
اپوزيسيون ارتش به کاخ رياست جمهورى در روز                      
جمعه گذشته به زخمى و کشته شدن تعدادى از سران                     

. حکومت از جمله زخمى شدن عبداهللا صالح منجر شد                
اين واقعه سببى شد که خروج عبداهللا صالح از يمن به                    
عربستان سعودى تحت عنوان سفر براى معالجه اعالم              

 عليرغم تبليغات دستگاههاى     ،با رفتن عبداهللا صالح   .  شود
دولتى در مورد سالم بودن و بازگشت قريب الوقوع او                 
در حالى که احتمال زنده ماندنش بدليل جراحات شديد کم           

.  مردم اولين گام پيروزى شان را جشن گرفتند                    ،است
 .  حال بايد رژيم برود، سال رفت٣٢عبداهللا صالح بعد از 

 

فعال با رفتن   .  در يمن بحث دولت انتقالى سوال روز است       
صالح معاون او عبدالرحمن                         

 89 تا سی خرداد 60از سی خرداد 
 !سی خرداد شصت بايد در تاريخ به ثبت رسد

 

 ٣صفحه آذر ماجدی                                                      

٢صفحه   

 

 کشمکش باندهای قدرت و آينده جمهوری اسالمی
 ٩صفحه مهرداد کوشا                                                                          
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 يادداشت سردبير،
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در مورد يمن مانند        .  منصور هادی زمام امور را بدست گرفته است                
 : مصر و تونس و ليبى و سوريه و غيره چند حکم پايه اى مشترک است

 

در .   سرنوشت يمن مانند سرنوشت مصر و تونس تازه باز شده است  ،اول
 ، با فرض تفاوتها در ويژگيها و جايگاه منطقه اى شان            ،همه اين کشورها  

سمبل ديکتاتورى و فساد و فقر رفته است و معاونين و نظاميان و بخشى                
از هيئت حاکمه سابق يا تماما قدرت را در دست دارند و يا بخشى از                          

نظم سابق سرجايش است و کشمکش برسر آينده به            .  قدرت را گرفته اند    
 . فرجام نرسيده است

 

 اينست که اين       ، مستقل از آينده يمن        ، اهميت سقوط عبداهللا صالح        ،دوم
با پيوستن عبداهللا   .  ديکتاتورهاى پوسيده و مرتجع سرمايه دارى رفتنى اند       

 چشمها بسوى قذافى و بشار اسد و خامنه اى          ،صالح به بن على و مبارک     
ديکتاتورها يکى بعد از ديگرى زير فشار اعتراض و            .  دوخته شده است  

قيام سقوط ميکنند و با سقوط هر دژ ارتجاع منطقه موج بپاخواستن در                    
سرنوشت اين تحوالت اساسا کشورى          .  کشورهاى ديگر تقويت ميشود       

هنوز الگوئى که بتواند مردم را به خانه بفرستد و رژيم سابق را                 .  نيست
بازسازى کند توسط باالئى ها بدست داده نشده و هنوز مردم به خواست                 

که ميليونها نفر در خيابانها يکصدا اعالم             "  الشعب يريد اسقاط النظام      "
 .   کردند نرسيده اند

.  سقوط و رفتن صالح به سقوط و رفتن قذافى و اسد کمک ميکند                     ،سوم
در ليبى قذافى عمال وجود ندارد و تشديد عمليات ناتو براى زدن ميخ                        

در سوريه بعيد است عقب نشينى اسد ديگر فايده              .  آخر به تابوت اوست    
 بخصوص که سقوط حکومت بشار اسد بعنوان يک متحد           ،اى داشته باشد  

. جمهورى اسالمى و حزب اهللا و حماس در معادالت منطقه اى مهم است             
 . سوريه در معرض تهديد نظامى بعد از ليبى است

 

 نفس سقوط يک ديکتاتورى ديگر به تحرک انقالبى در                                    ،چهارم
کشورهاى منطقه دامن ميزند و سقوط و يا عقب نشينى متحدان جمهورى             

 جمهورى اسالمى را تضعيف و اشتهاى مردم براى             ،اسالمى در منطقه   
همانطور که خامنه اى در چهره عبداهللا               .  تهاجم به آنرا تقويت ميکند         

 مردم در نگاه به اين تحوالت اين         ،صالح و بشار اسد آينده خود را ميبيند        
آينده را براى خامنه اى و حکومت اسالمى آرزو ميکنند و آنرا هر روز                 

 . بيش از گذشته ممکن و عملى ميدانند
 

 ناتو و دولتهاى غربى بعنوان يک بازگير اين تحوالت تالش دارند               ،پنجم
بميدان کشيدن ميليتاريسم تحت     .  با تمام قوا جهت تحوالت را شکل دهند           

يکى از ابزارهاى مهم دولتهاى غربى            "  حمايت بشر دوستانه    "عنوان   
 ،ارتجاع محلى و منطقه اى و بين المللى         .  براى دخالت در تحوالت است     

 مجموعا  ،عليرغم شکافها و تضاد منافع بخشهائى در متن اين تحوالت                
جنگ بين طايفه ها که       .  براى بازسازى اساس وضع سابق تالش ميکنند         

 ،در ساختار قدرت سياسى و اقتصادى و ارتش در ليبى و يمن شريک اند             
چيزى جز جنگ قدرت بين سرمايه داران متفرقه و صاحبان صنايع و                    
شرکتهاى بزرگ نفتى نيست که به حکم يمنى و ليبيائى بودن و ريشه                        

يک .  ترسيم ميشود "  جنگ قبايل " توسط رسانه ها با         ،عشيره اى داشتن   
 حاکم کردن ديدگاهها و     ،هدف باد زدن هويت کاذب عشيره اى و قبيله اى         

سياستهاى اين بخشها به اعتراض مردم منتسب به اين و يا آن عشيره و                   

 

 عبداهللا صالح به مبارک
 ... و بن على پيوست 

٢٠۶شماره   

 

 بدون اميد ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
  ،سوسياليسم” خطر“ بدون ،سوسياليسم

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 منصور حکمت

 

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

کارل مارکس                       

 و شکست تالش واقعى آنها عليه ديکتاتورى و فقر و براى آزادى               ،طايفه
 . و برابرى و رفاه است

 در مورد يمن تالش براى انتقال قدرت سريع و از باال موجب شده                ،ششم
که بار ديگر خطر اسالم سياسى در تبليغات بيشتر از مصر برجسته                        

معلوم نيست چرا اعضاى القاعده در ليبى به نفع سياستهاى آمريکا              .  شود
و ناتو ميجنگند و خوب هم هست اما در جاى ديگرى به خطر تبديل                           
ميشود؟ اسالم سياسى کال در اين تحوالت ضعيف و در مواردى شکست              

اما هنوز بعنوان لولو و بهانه اى براى تهاجم نظامى در                   .  خورده است 
در تبليغات رسانه هاى غربى ارزش            "  جنگ عليه ترور    "چهارچوب   
 . مصرف دارد

 

نوبت قذافى و بشار اسد و         .   عبداهللا صالح رفتند    ، مبارک ، بن على   ،هفتم
سقوط .  خامنه اى و شاه و شيخ و ژنرال و شيخکهاى ديگر است                                

ديکتاتورها بدوا يک نتيجه واکنش کارگران و محرومان به بحران                           
موجى که ميدان باستيل و ميدان            .  اقتصادى جهان سرمايه دارى است         

خورشيد و ميدانها و کارخانه هاى اروپا را با التحرير در مصر و بغداد                  
آينده اين تحوالت مانند هر       .  و تهران و يمن و غيره بهم پيوند داده است             

انقالب و تالش ديگرى به پراتيک انقالبى طبقه کارگر و اردوى پيشرو                
 . *و سکوالر و سوسياليست گره ميخورد



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تالشی مردرندانه در ميان جنبش          
سبز در جريان است تا تاريخ سی          
خرداد را زير خاک کند، شايد بايد        

به "گفت بزک کند، يا بعبارتی                
 يکی  1360 خرداد   30.  کند"  روز

از سياه ترين روزهای تاريخ نه             
تنها مردم ايران، بلکه بشريت                 

روز يک کودتای خونين           .  است
عليه يک جامعه است، مثل روز           

 60کودتای اندوزی در دهه                      
، 1973 سپتامبر   11ميالدی، روز   

روز کودتای خونين پينوشه در              
شيلی، مثل روزهای سياه و خونين      

 .ديگری در تاريخ معاصر

 

در اين روز جمهوری اسالمی که        
موقعيت خود را متزلزل می ديد،          
رشد و قدرت يابی جنبش                             
کارگری، زنان و کمونيستی را              
مشاهده می کرد، يک نيروی                   
سرکوب سياه را عليه مردم                       

وحشيانه حمله کرد،     .  سازمان داد  
. گرفت، زد، تجاوز کرد و کشت          

 نفس ها را در سينه      60سی خرداد   
يک جامعه چند ده ميليونی حبس           

تا ماه ها هر شب يک ليست         .  کرد
چند صد نفره از جوانانی که                     
وحشيانه تيرباران شده بودند در            
روزنامه های عصر بچاپ می              

برخی فقط با نام کوچک            .  رسيد
اکرم، :  شان معرفی شده بودند            

بهزاد، حسين، معصومه، پريسا،         
اين جنايتکاران حتی        ...  احمد و   

بخود زحمت نمی دادند نام فاميل           
آنها، آدرس شان، مشخصات شان        
را پيدا کنند يا به خانواده های شان        

بجرم فلفل نمک در       .  اطالع دهند  
 ساله را      13جيب داشتن کودک         

برخی از اعدام     .  اعدام می کردند    
شدگان را نيمه جان به گورهای              

آنچنان .  دستجمعی حمل می کردند    
تعداد اعدام شدگان زياد بود که                
خط های توليدی اعدام درست                 

 .کرده بودند

 

 آغاز يک نسل           60سی خرداد        

 

 89 تا سی خرداد 60از سی خرداد 
 !سی خرداد شصت بايد در تاريخ به ثبت رسد

 

 آذر ماجدی

آغاز .  کشی در ايران است            
گورهای دستجمعی و بی نام و         
نشان؛ خودکشی ها برای فرار        
از درد سخت تر از مرگ؛                 
روز عزا دار شدن هزاران                
مادر، پدر، همسر و فرزند؛              

لعنت "روز تولد گورستان                
و خاوران؛    "  تف آباد   "،    "آباد

روز خفه شدن هزاران بغض          
فروخفته؛ روز فروافتادن                  
حجاب اختناق بر جامعه؛ روز        
تنگ شدن پنجه های خفقان                
دور گلوی ميليون ها انسان؛             
روز اعالم بردگی رسمی                   
زنان، آپارتايد جنسی و حجاب        

روز اجرای حکم اهللا       .  اسالمی
 .بر زمين

 

اين تاريخ را بايد با تمام                         
دنيا .  جزئياتش به ثبت رساند         

 30بايد بداند که در فاصله                  
 در  89 خرداد   30 تا   60خرداد  

غم و   .  ايران چه گذشته است        
 ميليونی    70درد يک جامعه          

. بايد گفته شود و به ثبت رسد            
تمام سردمداران اين حکومت،       
خامنه ای، رفسنجانی،                          
موسوی، کروبی، احمدی نژاد،     
الريجانی، صانعی، مرتضوی،    
خاتمی و صدها قاتل ديگر بايد        
به جرم  جنايت عليه بشريت              

تنها پس از          .  محاکمه شوند    
سرنگونی اين نظام جنايتکار           
ميتوان به قعر اقيانوسی از درد      
و غم، قتل و جنايت و کشتار              

کشتارهای يک     .  دست يافت    
سال اخير، قتل نداها، سهراب         
ها، اشکان ها و ترانه ها رشته         

 را  60ای است که سی خرداد         
 وصل  89 و    88به سی خرداد     

 .می کند

 

اصالح طلبان حکومتی، جنبش     
سبز اسالمی، اپوزيسيون پرو         
رژيم، توده ای ها و اکثريتی ها       
و برخی جريانات سابق                       

٢٠۶شماره   

کمونيست، تازه به دوران اصالح            
طلبی حکومتی رسيده، می کوشند            

 را از يادها ببرند و         60سی خرداد    
آنرا با روز ندا به دنيا باز معرفی               

فيلم قتل ندا آقا سلطان در سی          .  کنند
 در تظاهرات خيابانی،          88خرداد    

بالفاصله بر روی تلويزيون های              
ميليون ها نفر در سراسر جهان به             

. نمايش درآمد و دنيا را شوکه کرد            
اين واقعه و اين مساله که ندا يک                
زن جوان بود که ظاهرش تمام                    

" اسالمی بودن "افسانه هايی که از        
جامعه ايران در دنيا اشاعه داده شده        
بود را نفی می کرد، موقعيت                        
مساعدی را فراهم آورد تا ندا به                  
سمبل خيزش آزاديخواهانه مردم              

 .ايران ارتقاء داده شود

 

قتل ندا، قلب ميليون ها نفر را بدرد           
 –اما تالش جنبش ملی                   .  آورد

اسالمی، سردمداران جنبش سبز و          
توده ای ها برای تبديل           –اکثريتی   

در "  روز ندا  "روز سی خرداد به          
تاسف از پرپر شدن زندگی يک زن         
جوان نيست، از درد يک جنايت                
وحشيانه نيست، تاکتيکی در جهت           
تسريع سرنگونی رژيم اسالمی                 
نيست، بلکه تالشی آگاهانه برای               

 و   60زير خاک کردن سی خرداد           
تمام آن تاريخ خونين و ننگينی است        

. که همگی شان در آن دست داشتند          
از "بقول ضرب المثل معروف،               

حب علی نيست، از بغض معاويه             
 ".است

 

سی خرداد روز برادری تمام اين              

سی خرداد همه     .  موجودات است  
شان "  امام"شان زير عبای                 

خمينی به صف بودند و به پيروی        
از دستورات او خون می ريختند          
و به آتش می کشيدند، درست عين       

همه .  اسالمی شان "  غيور"اجداد  
شان به دست بوسی امام شان                   

اين يک تالش مذبوحانه       .  ميرفتند
برای ايجاد يک فراموشی کلکتيو        

اين تالشی      .  در جامعه است          
مزورانه برای تغيير چهره و                  
بزک کردن صورت اصالح                   

 .طلبان حکومتی است

 

ما ياد ندا    .  اما ما نخواهيم گذاشت     
را بهمراه بيش از صد هزار                    
انسانی که در دهه شصت در                   
زندان های رژيم شکنجه و اعدام         

ما تمام   .  شدند، گرامی می داريم       
جانيان و همدستان شان را به دنيا         

اين رژيم را    .  معرفی خواهيم کرد   
به زير می کشيم و در تريبونال              
های مردمی تمام اين جنايتکاران        

اين .  را به محاکمه خواهيم کشيد         
تنها راه تضمين گوشه ای از                    

سی خرداد بايد          .  عدالت است    
بعنوان يک روز سياه و خونين              
در تاريخ مردم ايران و بشريت به       

ما اين کار را تضمين        .  ثبت رسد 
  *.خواهيم کرد

 

اين يادداشت براى اولين بار خرداد         -
سال گذشته در ستون يادداشت                       

 . سردبير منتشر شد

 !نه به اعدام
ن                          "  امی اي م ه ت ظامی ک ر آن ن آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيي

ايش در          ،جنايات را توليد ميکند   عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ست
ه از                           ت دس ک دام ي ا اع ه ب الدی ک ان ج م م؛ ه ي رده الد س اره ج ب

د؟                          ن ک ي از م دی ب ع راد ب رای اف ا را ب اران؛ ج ک ت اي ن "             ج
 کارل مارکس



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراضات .  جامعه در تالطم است   
عليه اعدام، برای آزادی زندانيان         
سياسی و عليه بيکاری در گوشه و   

يک سال  .  کنار به چشم می خورد      
. از خيزش عظيم مردم می گذرد          

رژيم در هراس است، مردم در              
بايد برای به زير کشيدن           .  تکاپو

اين رژيم سياه و جنايتکار دست             
بکار جمع آوری نيرو و تحکيم               
اتحاد و تشکل جنبش سرنگونی             

 .طلب مردم شويم

 

بيست و  .  سی خرداد در پيش است     
هشت سال پيش رژيم اسالمی در          
اين روز يکی از خونين ترين                  
حمالت ارتجاعی در تاريخ                       
معاصر را عليه جامعه ايران                   

در اين روز، رژيم        .  سازمان داد  
اسالمی که به شکل روز افزونی          
با اعتراضات آزاديخواهانه،                   
برابری طلبانه از جانب کارگران،      
زنان، کمونيست ها و مخالفين                 
خويش مواجه شده بود، طی يک           
طرح کثيف و خونين جامعه را               

هر روز صد ها            .  بخون کشيد   
انسان، صد ها جوان، نوجوان و            
کودک را تحت شکنجه های                     
وحشيانه در سياهچال های                        
اسالمی قرار دارد و به قتل                        

در اين روز يک طرح              .  رساند
کودتا گونه عليه دستاوردهای                 

، عليه حق طلبی و         1357انقالب   
عدالت جويی، عليه آزادی و                    
برابری و رفاه توسط رژيم                        
اسالمی با قساوت و بيرحمی کم             

 .سابقه ای به اجراء در آمد

 

 آغاز يک قتل        1360سی خرداد     
 60طی دهه     .  عام وحشيانه است    

بيش از صد هزار نفر زندانی                  
تعداد .  سياسی  به قتل رسيدند               

بسيار بيشتری تحت وحشيانه ترين     
کل جامعه  .  شکنجه ها قرار گرفتند   

. به يک زندان بزرگ بدل شد                  
زنان را به زور شالق و زندان به         
زير حجاب سياه بردند، آپارتايد             

 

 سی خرداد، بيست و دو خرداد
 اعتراضات گسترده برای سرنگونی

 

 آذر ماجدی

جنسی را در جامعه حاکم                    
کردند، سنگسار و دست و پا             
بريدن را به يک رويداد معمول      
در جامعه بدل کردند، به                      
کردستان لشکر کشی کردند،           
حجاب سياه اختناق را بر کل             

سی خرداد آغاز   .  جامعه کشيدند 
يک انتقام خونين از مردمی              
بود که بخود جرئت داده بودند         
عليه فقر، اختناق، نابرابری،           
تبعيض، دزدی و فساد طبقات         

 .حاکم انقالب کنند

 

سی خرداد، نقطه اتصال دو              
 جناح رژيم

سی خرداد نقطه سياه و خونين        
مشترک کليه جناح های رژيم،       
تمام دست اندرکاران سابق و           

اين .  کنونی رژيم اسالمی است    
افتخارات "تاريخ مشترک                 

جناح هار حاکم و     "  جنايتکارانه
. اصالح طلبان حکومتی است        

در "  سبز"مير حسين موسوی       
اين دوره سياه از کار بدستان            

نخست وزير  .  اصلی رژيم بود   
بهزاد نبوی معاون      .  نظام بود  

نخست وزير و سردمدار                     
لمپنيسم اسالمی عليه                              

. آزاديخواهی و کمونيسم است        
اکبر گنجی از عوامل اصلی             
زندان و شکنجه و حاکميت                

از الت    .  رژيم اسالمی است       
های بی سر و پای اسالمی                  
است که زنان بی حجاب را                
مورد اذيت و آزار قرار می               
داد و بر پيشانی شان پونز می          

محسن سازگارا از           .  کوباند
بنيان گذاران سپاه پاسداران و          
از مهره های اصلی سرکوب           

جاليی .   است  60خونين دهه      
پور از چهره های شامخ اين              
جنايتکاران است، تنها يکی از        

 نفر در       59جنايات او اعدام          
يک نوبت در شهر مهاباد                    

بنی صدر رئيس جمهور     .  است
و فرمانده کل قوای حمله                      

. خونين به کردستان است                  

٢٠۶شماره   
غائله "فرمانده ای که اعالم کرد تا           

کردستان را سرکوب نکند، چکمه           
سروش، ."  از پا در نخواهد آورد           

طراح و مجری انقالب فرهنگی                
احمدی نژاد تير   .  کثيف اسالمی است  

خالص زن نظام در زندان های                  
خامنه .  اسالمی در اين دوره است          

ای و رفسنجانی که از روز اول و             
. هميشه در راس امور بوده اند                    

خاتمی و کروبی از سردمداران و             
 .نزديکان خمينی اند

  

اينها همه دست در دست هم دست              
. در خون هزاران هزار انسان دارند      

همه با هم و شانه به شانه هم جامعه           
ميليونی ايران را در قعر اختناق،              

همه با هم    .  فقر و خرافه فرو بردند       
خونين اسالمی    "  انقالب فرهنگی   "

شان را عليه روشنگری،                                
آزاديخواهی و کمونيسم سازمان               
دادند و دانشگاه ها را به خون                       

همه با هم آپارتايد جنسی را       .  کشيدند
يا "در جامعه پياده کردند و با شعار          

به زنان حمله     "  روسری يا توسری    
ور شدند؛ کارگران بيکار را که                 
برای کار و نان اعتراض ميکردند           
به خون کشيدند؛ شوراها و مجامع            
عمومی کارگری را با شعار                         

متالشی !"  شورا، پورا ماليده            "
کردند؛ و کوشيدند هر نوع بروز               
آزاديخواهی، برابری طلبی،                       
روشنگری و ترقيخواهی را از                  

 .صفحه جامعه پاک کنند

 

 88، خرداد 60خرداد 

يک سال پيش مردم به بهانه                           
مضحکه انتخابات به خيابان ها                  
ريختند و عليه رژيم اسالمی فرياد            

ميليون ها نفر در خيابان ها       .  کشيدند
راهپيمايی کردند و خواهان آزادی           

و هنوز نيز عليرغم حمالت          .  شدند
وحشيانه رژيم، زندان های مخوف،       
تجاوز، شکنجه های قرون وسطايی       

. و اعدام، مردم از پای ننشسته اند             
. اعتراضات خاموش نشده است               

مردم از هر فرصت و موقعيتی                  
برای نشان دادن خشم و اعتراض             

تمام .  خويش استفاده می کنند                  
روزهای مقدس رژيم اسالمی را به        

. روز ضد اسالمی بدل کرده اند                 
مقدسات اين رژيم را به سخره                     

عکس های خامنه ای و         .  کشيده اند  
ن آقر.  خمينی را به آتش کشيده اند           

با صدای رسا بارها و       .  سوزانده اند 
موسوی بهانه  : "بارها فرياد زده اند    

!" است، کل نظام نشانه است                  
جمهوری اسالمی نمی خوايم،           "

"نمی خوايم   خامنه ای بدونه،     !"  
 "!بزودی سرنگونه

 

نيروهای سرکوب زندانی می                
کنند، مردم در مقابل زندان ها                

اعدام .  تجمع و اعتراض می کنند       
می کنند، مردم دست به اعتراض        

رژيم ديگر کالفه شده و      .  می زنند 
مستاصالنه به همه چيز و همه               

جنبش .  کس حمله می کند                    
. کارگری به تحرک افتاده است            

اول ماه مه امسال يک روز                      
برجسته اعتراضی عليه اين رژيم      

اعتراضات .  جهل و جنايت بود         
کارگری عليه بيکاری و فقر يک         

رژيم .  بعد مبارزات مردمی است     
می کوشد که با افزايش فشار بر            
مردم، با تحميل فقر و اختناق                   

. شديد تر، آنها را عقب بنشاند                 
حذف سوبسيدها زندگی مردم را          
با مخاطرات جدی روبرو ساخته         

حمله به زنان و جوانان به          .  است
يک ترفند    "  عفت اسالمی   "اسم    

ارتجاعی ديگر برای عقب نشاندن     
مردم و اعمال اختناق بر کل                    

عليرغم تمام اين         .  جامعه است    
تمهيدات، جامعه از زير ميجوشد        

 .و ميخروشد

 

هر دو جناح رژيم اسالمی دارند           
 خرداد آماده می    22خود را برای    

طی سال گذشته مردم از هر       .  کنند
فرصتی برای بيان اعتراض و              

در .  نفرت خود استفاده کرده اند         
واقع خيزش اخير به بهانه                         

مردم .  مضحکه انتخابات آغاز شد    
کوشيدند که از روزنه ای که باز           
شده بود بهره جويند و شکاف را           

اين روند همچنان    .  عميق تر کنند   
روزهای مقدس  .  ادامه داشته است  

رژيم همگی     
۵صفحه   
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به اين ترتيب به روز اعتراض عمومی          
لذا هر دو جناح        .  مردم بدل شده است       

 22رژيم انتظار دارند که در روز                      
هر .  خرداد مردم دست به اعتراض زنند      

جناحی به تناسب شرايط خويش دارد               
برای اين روز و مقابله با مردم خود را             

 .آماده می کند

 

سران سبز اسالمی، موسوی و کروبی،         
می دانند که     .  اعالم تظاهرات کرده اند      

فقط تا زمانی دارای موضوعيت سياسی        
خواهند بود که يک ژست نيمچه                           

از نظر آنها،      .  اعتراضی بخود بگيرند     
تنها راه مطيع کردن مردم اينست که آنها        

. سعی کنند جلوی مردم قرار گيرند                    
بگويند اعتراض مسالمت آميز می کنند          

مسالمت "و از مردم بخواهند که                          
راهپيمايی کنند، سکوت کنند،        "  جويانه

ندهند، "  ساختار شکنانه     "شعارهای      
اين يکی ديگر    . (دست به خشونت نزنند    

اينها می دانند   .)  از همه مسخره تر است     
 خرداد جامعه به تکان و             22که روز      

تحرک خواهد افتاد، پس برای کنترل               
 .آن، اعالم تظاهرات کرده اند

 

اما مساله اينجاست که مردم عليه کليت            
رژيم و برای سرنگونی به ميدان می                

مردم از اين رژيم بيزارند، در                 .  آيند
ميخواهند آن را به      .  کمين آن نشسته اند     

اين خواست  .  زير کشند و نابودش سازند     
در اين روز   .  عميق و پايه ای مردم است     

نيز مردم بايد با همين خواست دست به            
. اعتراض گسترده و متشکل بزنند                     

سرنگونی رژيم اسالمی، و ايجاد جامعه        
ای آزاد، برابر و مرفه خواست واقعی و         

اين خواست تنها از     .  پايه ای مردم است    
طريق يک انقالب کارگری و استقرار            
يک جمهوری سوسياليستی بر ويرانه             

. های رژيم اسالمی قابل تحقق است                  
به کليت " نه" خرداد را به روز 22روز 

رژيم اسالمی، به روز به زير کشيدن               
 .رژيم بدل کنيم

 
 در نشريه يک      ٨٩اولين بار خرداد سال          -

 . دنياى بهتر منتشر شد

 

سی خرداد، بيست و 
 دو خرداد

اعتراضات گسترده برای 
 ...سرنگونی 

٢٠۶شماره   

 

 ! جنايت رژيم اسالمی عليه بشريت١٣۶٠ خرداد ٣٠
 !اين روز نبايد فراموش شود، بايد در تاريخ به ثبت رسد

 

 سال پيش جمهوری اسالمی با سرکوب و اعدامهای دستجمعی مخالفين، موقعيت کثيف خود را                             ٣٠
بسياری از همان روز اول به رژيم نه              .  بسياری اين روزهای مخوف را به ياد دارند             .  مستحکم کرد 

گفتند، عليه آن فرياد زدند، تنفر خود را به نمايش گذاشتند و به مبارزه عليه سرکوب و خفقان و برای                            
 .  آزادی و برابری ادامه دادند

 

ريختند در خيابان و هر کسی که بنظرشان قيافه اش مثل مسلمين                " در اين روز      ،بقول منصور حکمت  
نبود را گرفتند، گفتند اين يکی در جيبش فلفل و نمک داشته ميخواسته بريزد به چشم سپاه و کميته چی                         

کسی که شعری گفته بود، کسی که معلوم بود سوسياليست است، کسی که معلوم بود مدافع حقوق                          .  ها
زن است، کسی که بی حجاب راه ميرفت، کسی که از ظاهرش فکر ميکردند چپی است، ميگرفتند                               

 ." نفر در اوين و سراسر کشور اعدام شدند۵٠٠ تا ٣٠٠روزی . ميبردند همان شب ميکشتند

 

در اين روز رژيم اسالمی کاری که         .  اين جنايات جمهوری اسالمی عليه مردم بايد افشا و محکوم شود             
مردم عليه   .  رژيم شاه نتوانست عليه مردم انجام دهد به انجام رساند؛ کشتن معترضين و کمونيستها                          

جمهوری اسالمی و   .  استبداد سلطنتی، عليه اختناق و شکنجه، عليه نابرابری اقتصادی و فقر بپاخاستند               
جريان اسالم سياسی با چماقدارانش و جالدانش به جان مردم افتاد و جهنم ديگری را به مردم تحميل                            

رژيم  .  اما جنايت، فقر، بيحقوقی و سرکوب هنوز ادامه دارد                .   سال از اين جنايت ميگذرد          ٣٠.  کرد
 ٣٠نبايد بگذاريم جنايت     .  اسالمی سرمايه تاکنون با اتکا به سرکوب، جنايت و اعدام پابرجا مانده است                

اين جنايات بايد در تاريخ          .  خرداد و ديگر قتل عامهاى جمهورى اسالمى به فراموشی سپرده شود                      
بياييد در اين روز يکبار ديگر در اعتراض          .  جمهوری اسالمی بايد سرنگون شود     .  بشريت به ثبت رسد   

 . عليه رژيم اسالمی و برای به زير کشيدن آن بپاخيزيم

 

 خرداد در شهرهای مختلف خارج کشور آکسيونهای                ٣٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری در سالروز             
 . اطالعات دقيق اين آکسيونها بزودی به اطالع عموم خواهد رسيد. اعتراضی برگزار خواهد کرد

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ ژوئن ٨

 

 !رژيم اسالمی هاله سحابی را هم کشت
 

اما .   دختر خانواده ای را در مراسم تشيع جنازه پدرش به قتل رساندند             ،تصورش مشکل است  
رژيم سنگسار  .  رژيم بيش از صد هزار اعدام و تيرباران است        !  نه؟ اين حکومت اسالمی است    

 ضديت با خوشی و شادی و هر        ،رژيم ضديت با زن   .  و کور کردن و دست بريدن و شالق است 
 .اين حکومت اسالم و سرمايه است. آنچه انسانی و دوست داشتنی است

  
در فردای سرنگونی رژيم اسالمی تمامی          .  روز شيرين سرنگونی رژيم اسالمی دور نيست           

 تمامی سران سپاه و وزرا و             ، تمامی آيت اهللا ها و حجت االسالم ها                ،سران رژيم اسالمی    
 ، بدون مجازات اعدام   ،مسئولين اين رژيم را به جرم جنايت عليه مردم در دادگاههای عادالنه              

 !آن روز دور نيست.  محاکمه خواهيم کرد،بدون حبس ابد
 

 على جوادى
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  کارگر عسلويه١٧٠٠اعتصاب 
  خواست قرارداد مستقيم،حقوقهاى معوق

 

 ١٧٠٠ خرداد بيش از      ١٧ صبح امروز سه شنبه       ،بنا به خبر دريافتى    
نفر از کارگران در پااليشگاههاى ده فاز عسلويه با خواست انعقاد                     

 . قراردادهاى مستقيم با شرکت گاز دست به اعتصاب زدند

 

 نفر از کارگران       ٣٠٠ خرداد بيش از         ١۶همينطور ديروز دوشنبه       
 در اعتراض به عدم پرداخت            ١٠ و     ٩بخش مکانيک در فازهاى          

 و عيدى و سنوات پرداخت نشده           ٨٩ اسفند    ،حقوقهاى ارديبهشت ماه   
 ١٠ و    ٩با اين اعتصاب دو فاز        .  سال گذشته دست به اعتصاب زدند       

کارفرما و شرکت پيمانى تالش داشت براى مقابله با اعتصاب          .  خوابيد
کارگران از فازها و قسمتهاى ديگر نيرو به محل ببرند که با مقاومت               

کارگران در ادامه      .  شديد کارگران روبرو شد و هيچ کسى نرفت                  
اعتصاب به طرف اداره کار راه افتادند و در مقابل اين نهاد ضد                           

مسئولين اداره کار از تجمع              .  کارگرى اجتماع و تحصن کردند             
کارگران با اعمال فشار کارفرما      .  کارگران دست پاچه شده شده بودند      

را وادار به پرداخت حقوهاى معوق کردند و بدنبال دريافت حقوق                     
اين اعتصاب نصف روز کارى به طول        .  شان اعتصاب را خاتمه داند    

 .انجاميد

 

 خرداد بدنبال اعتصاب روز          ١٧اعتصاب فراگير امروز سه شنبه            
اما اعتصاب امروز       .  دوشنبه و پرداخت حقوقها صورت گرفت                

امروز سه شنبه همه کارگران ده         .  کارگران به ده فاز گسترش يافت        
کارگران صبح امروز با بستن درب        .  فاز در اعتصاب شرکت داشتند     

 که سه بخش ماشينرى و برق و مکانيک در آن                      ،کمپ و خوابگاه    
 و ممانعت از    ،حضور دارند و طرف قراداد با شرکت پترو پى هستند          

حرکت ماشينهاى سرويس و حمل و نقل کارگران وارد اعتصاب                       
همينطور عصر سه شنبه کارگران در اعتراض به وضعيت بد             .  شدند

غذا و سرويس غذا خورى اعتراض کردند که اين اعتراض به                              
کارگران تاکنون بارها اعتراض خود      .  درگيريهائى در محل منجر شد     

را به وضعيت بد و غير قابل تحمل غذا و خوابگاهها توسط نمايندگان               
مستقيم و منتخب و موقت خود به گوش مسئولين و کارفرماها رسانده               

 ،اند اما مرتبا با سياست کارفرما مبنى بر ايجاد رعب و وحشت                            
 . اخراج و سرکوب روبرو شده اند

   

اعتصابات مکرر و اعتراضات کارگران بويژه اعتصاب فراگير                      
حراستيها و اطالعاتى ها     .  امروز کارگران با واکنش شديد روبرو شد       

بشدت فعال شدند و از تهران افرادى ظاهرا براى پاسخ دادن به                             
همينطور کارگران تعميرگاه مرکزى از         .  کارگران به محل آمده اند        

کارگران اين بخش به سطح حقوقها         .  انعقاد قرارداد خوددارى ميکنند    
اعتراض دارند و خواهان دريافت حقوق باالترى هستند و کارفرما از            

کشمکش بين    .  پرداخت حقوق مورد نظر کارگران امتناع ميکند                   
اين اعتصابات با   .  کارگران و کارفرما و شرکتهاى پيمانى ادامه دارد         

تصميم جمعى کارگران توسط مجامع عمومى شان صورت گرفته                    
 .  است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژوئن ٧ – ١٣٩٠ خرداد ١٧

٢٠۶شماره   
 

 پيروزى اعتصاب کارگران عسلويه
 

 و  ١۶ بدنبال اعتصاب روزهاى دوشنبه و سه شنبه               ،بنا به خبر دريافتى     
 کارگر بويژه در روز سه شنبه در ده فاز              ١٧٠٠ که بيش از       ، خرداد ١٧

 امروز حقوقهاى ارديبهشت ماه را کارفرما           ،پارس جنوبى شرکت داشتند     
هنوز دستمزدهاى کارگران بخش برق را       .  به حساب کارگران واريز کرد     

به حسابهاى کارگران اين قسمت واريز نکردند اما قول دادند که اينکار را               
کارگران بخش برق در برخى              .  در همين روزهاى آتى انجام دهند                 

.  در اعتصاب هستند     ١٠ و    ٩ و    ٣ و    ٢پااليشگاهها از جمله در فازهاى         
هرچند کارفرما در    .  کارگران اعالم کردند بايد حقوقها فورا واريز شود             

اين قسمت گفته که در همين روزها حقوقهاى اين بخش را نيز واريز                            
 .ميکند اما کارگران به قول کارفرما اعتماد ندارند

   

همينطور در مورد وضعيت غذا قول دادند که حتما تغيير ميکند و براى                     
در مورد خواست نفى شرکتهاى        .  تضمين اينکار بازرس خواهند گذاشت       

پيمانى و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت عنوان کردند که ميخواهند همه                   
کارگران را زير پوشش بگيرند و مسئله استخدامى و امنيت شغلى را حل                 

 . کنند

 

با اعتصاب گسترده کارگران کارفرما و مدير عامل بشدت به دست و پا                     
اعتصاب تعميرات کلى در پااليشگاهها را        .  افتادند و مرتبا جلسه ميگيرند      

کارگران از اين پيروزى      .  متوقف کرد و بسيارى کارها روى زمين ماند           
خرسند هستند و مرتبا از طريق نمايندگانشان مطالبات و خواسته هايشان                 

کارگران احساس پيروزى ميکنند و اميدوراند که مسئله            .  را دنبال ميکنند   
 واريز مرتب و سر وقت        ، و امکانات خوابگاهها    ،بد غذا و سلف سرويس     

 .  و مسئله قراردادهاى مستقيم کار و امنيت شغلى شان پاسخ بگيرد،حقوقها

 

حزب تالش متحدانه کارگران را ارج ميگذارد و اين پيروزى را به آنها                    
اتحاد کارگران روى منافع و خواستهاى عمومى و حضور         .  تبريک ميگويد 

 . و دخالت مستمرشان ضامن پيشروى آنهاست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژوئن ٨ – ١٣٩٠ خرداد ١٨

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع ! کارگران
مجمع عمومى تجمع ! عمومى متکى شويد

طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر 
!توده کارگران است  
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فراخوان اتحاديه های سراسری           
کارگری فرانسه در برگزاری                

 ژوئن در      ٩تظاهراتی در روز         
مقابل دفتر سازمان جهانی کار در       
دفاع از آزادی کارگران زندانی            
در ايران و محکوم کردن سياست         
ضد کارگری رژيم اسالمی يک            
گام مهم در همبستگی جهانی                    
کارگری و محکوميت رژيم                     

 .اسالمی است
  

 جلب و تحکيم                ،اين فراخوان     
همبستگی تشکالت کارگری از             
مبارزات کارگران در ايران و               
محکوم کردن سياستها و                             
موجوديت ضد کارگری رژيم                
اسالمی محصول تالش کمونيستها     
و فعالين کارگری بسياری است             
که طی ساليان متمادی در اين راه         

قطعنامه های     .  تالش کرده اند         
 فراخوانهای         ،متعدد کارگری        

 پيام های   ،اعتراضی در اين راستا    
 همگی اکنون به يک            ،همبستگی

رکن فعاليت کمونيستی کارگری          
در خارج از کشور تبديل شده                  

 . است
  

ما خواهان محکوميت رژيم                     
اسالمی در تمامی مجامع کارگری      

ما خواهان گسترده ترين         .  هستيم
همبستگی ميان بخشهای مختلف           
طبقه کارگر در سطح جهان                      

طبقه کارگر در ايران              .  هستيم
متحدی جز طبقه کارگر جهانی و         
مردم آزاديخواه و بشريت متمدن          

محکوميت رژيم اسالمی        .  ندارد
در هر مجمع کارگری سياستی              
است که ما پيگيرانه دنبال کرده و         

 .خواهيم کرد

  

بسياری از جريانات کمونيستی و         
چپ و کارگری از فراخوان                     
اتحاديه های کارگری فرانسه دفاع      

 دبير        ،رضا رخشان       .  کردند
سنديکای کارگران هفت تپه هم در       
اين زمينه پيامی صادر کرده                    

 

 در حاشيه پيام رضا رخشان 
 به سنديکاهای کارگری فرانسه

 

 على جوادى

اما تفاوتی فاحش واکنش     .  است
ايشان را از سياست ساير                    
جريانات در قبال اين مساله               

 :ميگويد. کامال مجزا ميکند
  

رسانم که      به اطالع شما می        "
يکی از داليل مهم مشکالت              
کنونی طبقه کارگر ايران فقدان      

ای کارگران در        تشکلهای توده  
ايران و تبليغات شديد ضد                   
سنديکائی است که از جانب              
بسياری از دوستداران ظاهری      

. طبقه کارگر اعمال می شود           
بسياری از کسانی که با ارسال        
پيام به شما سنديکاهای فرانسه        
با شما اظهار دوستی می                      
نمايند، در داخل ايران خود نه          
تنها در ايجاد سنديکاها و                     
اتحاديه های محيط کار فعال             
نيستند، بلکه در حد توانشان در      
مقابل سنديکاهای موجود به             

.... کارشکنی نيز می پردازند        
بسيار از شما سپاسگزار                     
خواهيم بود اگر که در کنار                
محکوم نمودن سياستهای ضد         
کارگری در ايران، نفوذ                      
معنوی خود را برای تقويت              
تشکلهای درون محيط کار به           
کار بگيريد و ضرورت ايجاد          
سنديکاها و اتحاديه های مستقل      
را نيز به دوستان ايرانی خود           

(گوشزد کنيد    از پيام رضا       ." 
رخشان به سنديکاهای کارگری    

 )فرانسه
 

در اين زمينه به چند نکته                    
 :اساسی بايد اشاره کرد

  

اين اولين   !   شرم آور است      -١
باری است که يک فعال                        

فقدان "کارگری مسئوليت                  
تشکالت توده ای کارگری در         

را نه سياستهای                "  ايران
سرکوبگرانه و خشن رژيم                

 ، نه نتيجه سرکوب             ،اسالمی
 کشتار و زندانی              ،دستگيری

٢٠۶شماره   
کردن فعالين کارگری در طول                   

 نه  ،حيات ننگين سی و دو ساله اش         
ناشی از سرکوب هر تالش                            
اجتماعی طبقه کارگر توسط رژيم           

 بلکه محصول         ،آدمکشان اسالمی    
دوستان ...  تبليغات ضد سنديکايی      "

. قلمداد ميکند "  ظاهری طبقه کارگر   
 ،اين اظهارات قبل از هر واکنشی            

تعجب عميق خواننده و هر کسی که         
کوچکترين آشنايی با واقعيت زندگی      
طبقه کارگر و توده های زحمتکش          
تحت حاکميت اسالمی و                                  
استثمارگرايانه رژيم اسالمی را               

چگونه ميتوان  .   بر می انگيزد    ،دارد
جنايت آشکار و سيستماتيک رژيم           
اسالمی را در سرکوب همه جانبه            
تالشهای طبقه کارگر انکار کرد؟            
چگونه ميتوان تاريخ درهم شکستن         
تشکالت مستقل کارگری و زندانی         
و شکنجه کردن و اعدام فعالين                    
کارگری را انکار کرد؟ چگونه                  
ميتوان تاريخ خونين و ضد کارگری      
رژيم اسالمی در مقابله با طبقه                   
کارگر را انکار کرد؟ چگونه                       
بسادگی ميتوان قلم را روی کاغذ               
برد يا بر حروف تخته کليد کامپيوتر       
کوبيد که فقدان تشکلهای توده ای               

تبليغات ضد     "کارگری ناشی از             
است؟ "  کارشکنی"و     "  سنديکايی

کدام فعال کارگری است که اين                  
تبليغات زهر آگين عليه چپ و                     
کمونيسم و فعالين کارگری را برای        
لحظه ای بپذيريد؟ کدام انسان با                  
وجدانی ميتواند تره برای اين                       
سياستها خرد کند؟ چه تعداد فعال               

 ، چه تعداد رهبر کارگری      ،کارگری
چه تعداد کمونيست و غير کمونيست      
کارگری بايد سرکوب و زندانی و            
شکنجه و اعدام شوند تا رضا                        
رخشان بپذيرد که رژيم اسالمی در         
تماميت خود مسئول فقدان تشکالت         
کارگری در ايران است؟ اگر يک             
روز سرکوب از باالی سر کارگر            

 فردای آن روز ما               ،برچيده شود   
شاهد تشکيل مجامع کارگری و                  
شکل گيری تشکالت مستقل                         
کارگری اعم از شورا و سنديکا در          

 .ابعادی باور نکردنی خواهيم بود
  

.  رضا رخشان دروغ ميگويد               -٢
تاکنون هيچ گرايش کمونيستی و                
کارگری هيچ تبليغاتی عليه شکل              
گيری سنديکا و تشکيالت مستقل              

تبليغات ضد       "کارگری و يا                     
نکرده "  کارشکنی"و     "  سنديکايی

بر عکس دفاع از تشکالت            .  است
 ،مستقل کارگری اعم از شورا                    

سنديکا و يا مجمع عمومی با                    
تاريخ کمونيسم کارگری و حتی            
بخشهای عمده چپ غير کارگری        

تاريخ تمامی    .  عجين شده است       
گرايشاتی که بخشی از سياستشان       
جلب همبستگی کارگری در اروپا      
و آمريکا و ساير کشورها با                     

 در عين   ،کارگران در ايران است    
حال تاريخ دفاع قاطعانه و همه              
جانبه از هر تالش طبقه کارگر              
برای شکل دادن به تشکالت                   
مستقل کارگری اعم از سنديکا و          

 .شوراهای کارگری است
  

 رضا رخشان رسما تحريف            -٣
تالش ميکند نقد گرايش           .  ميکند

سنديکاليستی را با تبليغ عليه نفس       
ايجاد سنديکا و اتحاديه يکی قلمداد      

. اين يک تحريف آشکار است    .  کند
گويی اگر نيرويی به نقد                              
سياستهای راست و سازشکارانه         
گرايش سنديکاليستی در قبال                 

 در قبال جدال                   ،رژيم حاکم      
 در قبال     ،جناحهای رژيم اسالمی    

ساير سياستهای بورژوايی رژيم         
 گويا مانعی در             ،حاکم بپردازد    

مقابل ايجاد و شکل گيری                          
تشکالت مستقل کارگری و                      
اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری       

تالش رضا     .  ايجاد کرده است        
 تالشی    ،رخشان با اين تبليغات          

برای خلع سالح کردن گرايش               
راديکال و کمونيستی کارگری در      
قبال گرايش راست و                                    

تالش رضا    .  سنديکاليستی است   
رخشان تالشی بمنظور خنثی                 
کردن و منحرف کردن نقد گرايش      
راديکال و کمونيستی کارگری در      
قبال سياستهای سازشکارانه و              
راست گرايش سنديکاليستی در            

رضا .  صفوف طبقه کارگر است      
رخشان مدعی است که هر کسی          
که گرايش راست سنديکاليستی را      
نقد و افشا کند مانعی در راه ايجاد         

. تشکالت مستقل کارگری است           
٨صفحه   
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اين يک ادعای سخيف و بی مقدار        
يک اتهام زشت و ناروا              .  است
اين اتهامی عليه تمامی              .  است

فعالين راديکال و کمونيست                     
 تمامی فعالين                               ،کارگری

سوسياليست و کمونيستی است که        
سرنگونی رژيم اسالمی را شرط         
اول تحقق خواستهای و مطالبات           

اين ادعايی عليه    .  کارگری ميدانند 
تمامی فعالين کارگری است که              
خواهان سرنگونی همه جانبه                  

اين ادعايی   .  رژيم اسالمی هستند    
عليه تمامی فعالين کارگری است         
که مجمع عمومی و شوراهای                
کارگری را تشکالت مناسب تری       
در شرايط حاضر بمنظور                         
سازماندهی صفوف طبقه کارگر          

هيچ فعال کارگری نيست       .  ميدانند
که نداند ميتوان منتقد سياستهای             
راست و سازشکارانه کارگری             
بود و در عين حال مدافع قاطع                 

 هر نوع تشکل مسقل         ،حق تشکل  
 . بود،کارگری

  

 رضا رخشان در مقام دبير                 -۴
سنديکای کارگران هفت تپه به                
سنديکاهای کارگری فرانسه پيام          

 اما خواهان محکوميت                ،ميدهد
قاطع و همه جانبه رژيم اسالمی و        
سياستهای ضد کارگری آن                       

بر عکس از اين تشکالت      .  نميشود
اتحاديه ای ميخواهد که به نقد                   
فعالين کارگری بنشينند؟ از                      
اتحاديه های کارگری فرانسه                  
ميخواهد تا به نقد کسانی بنشينند             
که تالششان منجر به اعالم                        
فراخوان از جانب اين اتحاديه ها          
در دفاع از حقوق بين المللی و                 
شناخته شده کارگری در ايران               

فراخوان رضا رخشان    .  شده است 
درخواست مبارزه قاطع تر و همه        
جانبه تر عليه رژيم اسالمی                      

پيام رضا   !  برعکس است  .  نيست
رخشان حاوی هيچ گوشه ای از             
درد و رنج طبقه کارگر در تحت            
حاکميت کثيف سرمايه و اسالم              

او در پيامش حتی گوشه           .  نيست
ای از مشقات کارگران هفت تپه            

او از تعرض و    .  را که افشا نميکند   
تيغ کشيدن رژيم و دستگاه                          
سرکوبش عليه کارگران هفت تپه        

 

 در حاشيه پيام رضا رخشان 
 ...به سنديکاهای کارگری فرانسه 

بلکه برعکس    .  سخن نميگويد   
قلمش را عليه کمونيسم و                     

. راديکاليسم بکار گرفته است         
آيا معنای اين فراخوان جز کند        
کردن مبارزه عليه رژيم                      

 اسالمی چيز ديگری است؟ 
 

 رضا رخشان نماينده و فعال   -۵
يک گرايش سازشکار و                      
سنديکاليستی در صفوف                    

ايشان مدافع     .  کارگران است    
سياست سازشکاری ميان                   

. کارگر و دولت سرمايه است         
" موثر"تاکنون بارها بر نقش          

سنديکای هفت تپه در تقليل و            
کاهش اعتراضات کارگری در     
محيط کار مورد نظرشان تاکيد      

ايشان مخالف       .  کرده است      
سرسخت تحول بنيادی در                  
جامعه برای نابودی مناسبات          
استثمارگر و لغو کار مزدی              

يک مخالف سرسخت         .  است
مانند .  انقالب کارگری است        

تمام مبلغين بورژوازی                        
انقالبيگری کمونيستی را خام و     

مدافع .  خيالی و پوچ می پندارد      
سياست حذف سوبسيدهای                

. دولت احمدی نژاد است                     
خواهان نظارت کارگران بر           

اين طرح       "  بهينه"اجرای       
ارتجاعی توسط مجلس اوباش        

بعالوه ايشان     .  اسالمی است    
معتقد است که وضعيت طبقه           
کارگر در دوران احمدی نژاد         

!بطور فاحشی بهبود يافته است    
؟ اين سياستها رضا رخشان را        
در چه جايگاهی قرار ميدهد؟          
آيا اشتباه است که با ارفاق                   
بسيار سياستهای ايشان را در           
چهارچوب يک گرايش عميقا         
راست و سازشکارانه تلقی                
کرد؟ آيا اشتباه است اگر                      
گرايشی که فقر و فالکت                      
گسترده کارگران را بهبود                 
شرايط زندگی کارگر قلمداد             

 يک گرايش راست و             ،ميکند
ضد منافع عمومی کارگری              

 ناميد؟ 
 

 رضا رخشان مسئول                     -۶

٢٠۶شماره   
سنديکای هفت تپه است اما معلوم نيست که چرا بيشتر مطالب کتبی ايشان                  
عليه کمونيسم و راديکاليسم کارگری است؟ چرا تاکنون ايشان بيشترين نقد              
خود را متوجه فعالين کمونيست و راديکال کارگری و احزاب کمونيستی                   
کارگری کرده است؟ آيا تصادفی است که نقد کمونيسم و راديکاليسم توسط               
ايشان در عين حال با تعريف خجوالنه از سياستهای احمدی نژاد و جناحی                

 از رژيم اسالمی و سرمايه همراه بوده است؟
 

 ما منتقد سرسخت سياستهای سازشکارانه و راست گرايش                                       -٧
اما در عين حال از هر تالش             .  سنديکاليستی در صفوف کارگران هستيم        

ما .  ديگر قاطعانه دفاع ميکنيم       "  خشتی بر خشت     "کارگر برای گذاشتن        
مدافع سر سخت جنبش مجامع عمومی کارگری و شوراهای کارگری                          

اين تشکالت و اين جنبش را مناسبترين شکل و ظرف سازماندهی                .  هستيم
اما در عين حال از هر تالش طبقه کارگر برای              .  صفوف کارگران ميدانيم  

ما اجازه تحريف اين     .  ايجاد سنديکا و اتحاديه و شورا قاطعانه دفاع ميکنيم           
 !تاريخ شناخته شده را به کسی نميدهيم

 

 قاطعانه تاکيد ميکنيم که رژيم اسالمی مسبب               ،ما برخالف رضا رخشان      
ما .  اول و آخر فقدان تشکالت توده ای و مستقل کارگری در جامعه است                   

سرکوب وحشيانه و سيستماتيک تالشهای کارگری توسط حکومت اسالمى            
ما اعالم   .  را مسئول و مسبب فقدان تشکالت کارگری در ايران ميدانيم                    

ميکنيم مادام که که رژيم اسالمی پابرجاست کارگر در جامعه از حقوق                       
ما اعالم ميکنيم که         .  ابتدايی و شناخته شده خود برخودار نخواهد شد                    

سرنگونی رژيم اسالمی پيش شرط تحقق حقوق و مطالبات شناخته شده                      
 . * کارگری و اجتماعی است

 

فراخوان سنديکاهای کارگری فرانسه در دفاع از آزادی 
 !کارگران زندانی و محکوميت رژيم اسالمی

 

 حمايت از آزادی های سنديکايی در ايران
ما سنديکاهای فرانسوی در حمايت از سنديکاليست های زندانی در ايران، در روز 

 ژوئن همه را به شرکت در يک تظاهرات ايستاده در برابر دفتر سازمان جهانی               ٩
 اقدامات سرکوب گرايانه عليه مبارزين سنديکايی در          .کار در ژنو فرا می خوانيم      

اول ماه مه امسال درايران و دستگيری سنديکاليست ها در  کردستان، عدم رعايت             
ما سنديکاليست های فرانسوی، همراه با  .و لگد مال کردن آشکار حقوق اوليه است

جنبش بين المللی سنديکائی، همبستگی خود را نسبت به اين مبارزان ايرانی اعالم               
می داريم، زنان و مردان مبارزی که عليرغم تمام خطراتی که فعاليت های                               
سنديکايی در ايران به همراه دارد، درگير مبارزه برای دفاع از کارگران ايران                    

 .شده اند
 

ما به کليه مبارزين زندانی که در طی ماه ها و سال های گذشته، به جرم مبارزه                       
مبارزه آنان   .  برای احقاق حقوق ابتدائی سنديکايی زندانی شده اند، می انديشيم                    

بسيار تحسين آميز و موجب افتخار آنان و خانواده های شان که حمايت شان می                      
 زمان آن فرا رسيده که مچ آن کشورهايی که مقاوله نامه های                         .کنند، می باشد    

سازمان جهانی کار را امضا می کنند وليکن در عمل آن ها را زيرپا می گذارند،                    
 از جمله تعهدات و  .در اين رابطه حکومت ايران يک مورد بارز است. گرفته شود 

وظايف تشکالت سنديکايی در سراسر دنيا است که همبستگی خود را نسبت به                      
کارگران در ايران اعالم کرده و تمام قوا و امکانات خود را برای پايان دادن به                       
سرکوب و اختناق کسانی که خواستار ايجاد تشکالت سنديکايی مستقل خود هستند،            

 .به کار گيرند
 

به داليل فوق است که ما به مناسبت برگزاری کنفرانس ساالنه 
 ژوئن در مقابل ٩سازمان جهانی کار، تظاهرات ايستاده ای را در 

 .دفتر سازمان مزبور در ژنو فرا می خوانيم
 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومت جمهوری اسالمی از                
هنگام به قدرت رسيدن در بهمن            

 تاکنون همواره برای بقاء          1357
خويش دو روند موازی را با دو             
عملکرد متفاوت، يکی اصلی و             
ديگری فرعی در داخل کشور                

عملکرد اصلی   .  طی نموده است     
رژيم در تمامی سی و دو سال                  
گذشته، صرفنظر از اينکه کدام             
جناح حکومتى در قدرت بوده                 

 عبارت از سرکوب                          ،است
کارگران، سرکوب جنبش زنان،          
اعتراضات دانشجويی و بطور              
کلی سرکوب جنبشهای آزادی                
خواهی و برابری طلبی از طريق        
شکنجه و زندان و اعدام بوده                   

 .است

 

اّما عالوه بر خطر اپوزيسيون                
سرنگونی طلب برای حکومت              
اسالمی، در مقاطعی از دوران              
سياه اين حکومت، کودتا و                         
فروپاشی ناشی از درگيری                      
جناحها و باندهای داخل حکومتی         
برای کسب يا تثبيت قدرت خود،           
کل نظام را با خطرات جّدی                      

عملکرد .  مواجه ساخته است            
فرعی حکومت در اين راستا و به         
شکل تصفيه عناصر خودی و                 

. داخل در قدرت تعريف می شود         
صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی        
صدر نمونه نيروهای مکال در               
حکومت و حسينعلی منتظری از          
جمله عناصر آخوند می باشد که            
در فراز و نشيب حکومت اسالمی       
و برای حفظ و بقاء آن، مورد                   

در خرداد  .  تصفيه قرار گرفته اند     
 و در رقابت سنگين           1388سال   

برای بدست گرفتن پست رياست          
جمهوری، جناح به اصطالح                  

و خط امامى          "  اصالح طلب    "
 که عمده ترين قدرت داخل         ،سابق

حکومت بودند مورد تصفيه قرار         
 .گرفته و از قدرت خلع شدند

 

پديده ی تصفيه دائمی درون يک           
حکومت ايدئولوژيک وآنتی                    

 

کشمکش باندهای قدرت و آينده 
 جمهوری اسالمی

 

 مهرداد کوشا

سکوالر، در يک کشور به                
اصطالح جهان سومی، اّما               
نشان چيست؟ بدون شک اين            
امر به معنی بحران سياسی،             

اقتصادی واجتماعی دائمی در         
ارکان حکومتی است که فاقد            
هر گونه چشم اندازی برای               
تثبيت سياسی خود و رسيدن به       
شرايطی متعارف برای ادامه          
حيات، به عنوان يک نظام                 

اقتصادی سرمايه           -سياسی
 . داری در قرن حاضر ميباشد

رژيم اسالمی برای بقاء خود به   
هر حربه و وسيله و هر نوع              

. جنايت متوسل شده و ميشود           
در هر حکومت ايدئولوژيک           
بطور عام و در حکومت                     
اسالمی بطور خاص،                           
هرجنايتی برای حفظ نظام                 
جايز و هر درجه از                                
سکوالريسم، آزادی سياسی،           
تشکل کارگری، برابری زن و       
مرد، مدرنيسم و آزاديهای                 
اجتماعی سّمی مهلک به حساب  

در اين ميان بکارگيری    .  می آيد 
ابزارها ی سرکوب و روشهای      
فريب و ارعاب بستگی به                  
وضعيت و موقعيت سياسی               

 . دارد

 

در شرايطی که جنبشهای                   
آزاديخواهی و برابری طلبی           
در سراسر خاورميانه و شمال        
افريقا، بحران تاکنونی رژيم            
اسالمی را شّدت بيشتری                    
بخشيده و ترس سران حکومت       
از سرنگونی نظام اسالمی را          
دو چندان ساخته است،                         
کشمکش و درگيری باندهای           
حکومتی وارد فاز جديدی شده        
که قبّال تا به اين سطح وجود              

پرونده های       .  نداشته است      
احمدی نژاد و مشايی در مورد        
فساد مالی و اقتصادی و                       

. اخالقی تقريبًا کامل شده است        
مثّال برای حضرات تازه معلوم      

 700شده که احمدی نژاد                    

٢٠۶شماره   
ميليارد تومان پول بيت المال را                 
برای تقّلب در انتخابات باال کشيده و       
تا حاال کسی از آن اطالع نداشته                

دولت به قانون اساسی وقعی        !  است
نمی نهد و مصوبات مجلس شورای        

جّن و جن    !  را به پشيزی نمی گيرد      
گيری در اطرافيان احمدی نژاد                 
رسوخ کرده و خالصه ارکان                      
حکومت واليی سست گرديده و ولی       
فقيه، به عنوان نماينده خدا، هتک              

همه اين اراجيف    .  حرمت شده است   
وعوامفريبی به اين معنی است که            
ادامه حکومت اسالمی با حفظ                     
وضعيت موجود امکان پذير نمی              

بايد تصفيه ی ديگری صورت     .  باشد
گيرد تا تشتت حکومت کاهش يافته،        
سمت گيری جنبش اعتراضی و                 
سرنگونی طلبی حتی االمکان از کل      
نظام اسالمی و شخص خامنه ای به         
طرف دولت حاضر منحرف شود و        
در نتيحه آن، ابزارها و نهادهای                
پليسی و امنيتی کماکان پتانسيل                  

 . سرکوب و ارعاب را حفظ نمايند

 

در چنين شرايطی، اوباشان و                      
مزدوران جمهوری اسالمی که تا             
چندی قبل به دفاع از احمدی نژاد با          
جيره سانديس و کيک در خيابانها و         
مواجب گوناگون مثل وامهای چند           
ميليونی بدون بازپرداخت، مردم              
عاصی از کل حکومت و نظام                     
اسالمی را در کوچه و خيابان می             
کشتند و جوانان دختر و پسر را در           
کهريزک  مورد تجاوز قرار می                
دادند، امروز فرياد مرگ بر مشايی        
و احمدی نژاد سرمی دهند و رئيس          
اين اوباشان، يعنی مداح حداديان،            
مشايی را به آلت تناسلی احمدی                 

سخن احمدی    .  نژاد تشبيه می کند         
نژاد در مراسم سالروز درگذشت             
خمينى و در اعتراض به هو کردن           
اوباشان، که خطاب به سر دسته                 

گفت )  احتماّال همان حداديان     (آنان   
در عين   "  نوبت شما هم می رسد         "

حال که التماسی از سر عجز و                    
ناتوانی در مرحله احتضار به يکی          
از مباشران گاد فادر اسالمی برای          
نجات خود است، خالی از حقيقت              

لمپنيزم اسالمی اينک        .  هم نيست   
گريبان احمدی نژاد را گرفته و فردا        
نوبت يکی ديگر از اين جانيان                    

 .است

 

فاز جديد درگيری باندهای حکومتی      
جمهوری اسالمی اّما کمترين ارتباط     

و سنخيتی با آزادی و حقوق                     
حمله .  اجتماعی و شهروندی ندارد   

باند خامنه ای به احمدی نژاد حتی       
مجالی به اصالح طلبی نوع دوم           

. خرداد و جنبش سبز نمی دهد               
حکومت امروز حتی تشييع جنازه      
يک عضو نهضت آزادی را هم            
تحمل نمی کند تا چه رسد به                      
آزاديهای سياسی و اجتماعی                  

حکومت .  مورد خواست مردم         
اسالمی همين امروز کماکان                  
مشغول اعدام و شکنجه است؛               
اعتراضات کارگری و جنبش                
زنان را سرکوب ميکند؛ گشت              
اوباشان را در خيابانها می                        
چرخاند؛ بر سر ميدانهای اصلی          
شهر ماشينهای آب پاش را آماده           
برای حمله نگه می دارد و برای           
جمع آوری ديشهای ماهواره و              
غارت لوازم قابل فروش آن، به            

با .  پشت بامها هجوم    می برد              
مردم .  اينهمه کسی تسليم نمی شود    

همچنان در برابر رژيم اسالمی            
جمهوری اسالمی  .  مقاومت ميکنند 

قطعًا قادر به سرکوب کامل جنبش      
آينده .  سرنگونی مردم ايران نيست   

برای رژيم اسالمی سخت تر و             
. بحرانی تر از گذشته خواهد بود         

با تحوالت ايجاد شده در منطقه              
خاورميانه و شمال آفريقا و                      
بخصوص با اوجگيری مبارزات       
آزاديخواهی مردم سوريه،                       
موقعيت جمهوری اسالمی در               
لبنان، عراق، افغانستان و کل                 

اين امر  .  منطقه تضعيف شده است   
بدون شّک موجبات تضعيف                  
حکومت را در داخل کشور فراهم      

 .  خواهد ساخت

 

پيروزی در اين مبارزه، نه فقط تا        
مرحله سرنگونی نظام فقر و                   
فالکت و خفقان جمهوری                          
اسالمی، بلکه تا بنا نهادن يک                
جامعه آزاد و برابر، يک دنيای             

اين .  بهتر بايد به پيش رود                    
پيروزی تنها و تنها در گرو                      
سازمان دهی و پيگيری مبارزه            
تحت رهبری حزب سياسی طبقه         
کارگر، با برنامه ای روشن و                 
واقعی برای دستيا بی به آزادی و         

 . برابری است

 

زنده باد سوسياليسم، زنده باد                  
  *.حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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اصالح طلبان ورشکسته حکومتى     
. فراوان تظاهرات سکوت داده اند      

عليرغم حذف شان     "  سکوت"اين   
از حکومت اعالم برادرى مجدد با      
حکومت اسالمى و مرز قاطع و            
دشمنى شان با سرنگونى طلبى و          

"انقالبيگرى است          " اصالح. 
حکومت اسالمی، مماشات و                  
مدارا با برادران قاتل، وحشت از         
عمل انقالبى، به سخره گرفتن                 
خواست و اراده دهها ميليون                    
انسان و کارگر زحمتکش برای             

 برای آزادى و         ،تغيير و انقالب     
رفاه و خوشبختی،  به خودی خود         
سابقه ای به قدمت حکومت سياه و        

از .  ننگين جمهوری اسالمی دارد     
 و     1357همان روزهای سال              

خصوصا پس از شکست انقالب           
بواسطه سرکوب و کشتار خونين         

 سابقه      1360در خرداد سال                
اصالح طلبی توسط انواع                         
جريانات ملی مذهبی و دنبالچه               
های ريز و درشت جمهوری                   
اسالمی که يک سرشان يا به                    
حکومت وصل است يا به نظام               

جهانی، به همان          سرمايه داری   
 . سالها باز ميگردد

 

 سال حاکميت    32در طی بيش از       
ننگ و جنايت جمهوری اسالمی           
طيفی از انواع نيروهای ملی                   
مذهبی در غالب اپوزيسيون های         
درونی و بيرونی رژيم از اکثريتی      

توده ايهای آدم فروش و همکار           -
رژيم گرفته تا دو خرداديها و                   
تاريک فکران و قلم به مزدان                  

 هميشه   ،هميشه با شرف حکومتی     
در اشکال و فرمهای رنگارنگی           
عليرغم جوهر مشترکشان برای           

 بعنوان      ،حفظ و بقا حکومت                
نيروی بازدارنده انقالب و                         
مبارزات مردمی همواره در کنار        
حکومت و شريک جرم و                           

جرياناتی که   .  جنايتهايش بوده اند    
مشروعيت و ماهيت و فلسفه                    
وجوديشان تا مغز استخوان وابسته     
به ماندگاری خود همين ماشين               
سرکوب و قتل و جنايت جمهوری       

 

 ،سياست سکوت
 !تالشى عليه جنبش فرياد سرخ

 

 کامران پايدار

راستی اگر      .  اسالمی است      
جمهوری اسالمی نباشد خيل           
عظيم سياستمداران و احزاب و      
شبه روشنفکران مرتجع و                 
انگلی که هدفشان بقا حکومت         
اسالمی است چه خواهد شد؟            
اگر جمهوری اسالمی نباشد             
فرخ نگهدارها و نهضت آزادی     
چی ها و شرکا چگونه شيپور           
را از دهان گشادش بدمند؟                  
بدون حکومت سرنوشت کار و      
کاسبی و بساطشان چه خواهد          
شد؟ اگر جمهوری اسالمی                
نباشد بساط و کاسبی قاتلين و            
جانيانی چون خاتمی و موسوی      
و کروبی، اکبر گنجی و محسن       
مخملباف ها و سازگاراها و              
خيل مزدورانی که از آخور              
حکومت اسالمی و بورژوازی      

 ميخورند چه ميشود؟
 

اگر !  پاسخ ساده و روشن است      
جمهوری اسالمی نباشد                       
هيچيک از اين شخصيتهای              
شخيص محلی از اعراب                    

 بايد گورشان را گم کنند      ،ندارند
و به هما ن زباله دانی که                      
جمهوری اسالمی سرنگون             

. شده راهی و هدايت شوند                 
جنبش دوم خرداد، جنبش سبز         
از جنس شال و کاله امام حسين      
مظلوم، و نقاره زن های دور و       
برش امثال فرخ نگهدارها و             

 همه  ،نهضت آزادی ها و شرکا     
جنايتکاران ريز و درشتی که          
هر کدامشان سالها مجرى و              
همکار ماشين سرکوب و قتل و      

 ،شکنجه اين حکومت بوده اند         
از معماران و بانيانش بوده اند         
و هزار هزار و کرور کرور            
مخالفين سياسى و کمونيستها و       
آزاديخواهان و برابری طلبان         
را يا در زير شکنجه های                    
وحشيانه در زندانها و                            
فراموشخانه هايشان به قتل               
رسانده يا به جرم محاربه با               

 ،اسالم و خدا به دار آويخته اند        
و حاال همه سپاه و قشون اين              

٢٠۶شماره   
قاتالن جنايت پيشه به خط شده اند،           
خطر سقوط و فروپاشی و                               
اضمحالل جمهوری اسالمی را با            
گوشت و پوستشان لمس کرده اند و          
بيهوده ميکوشند تا شايد با هرس و            
زدن شاخ و يال و دم اين غول چند             
صباحی به عمر نکبت بارش دوامی       

 . بيشتر دهند
 

دعواها و اختالفات درون حکومتی        
برخالف همه تبليغات دروغين                   
سران حکومت و عليرغم همه تالش      
و تبليغات مذبوحانه و موذيانه                      
تريبونهای نوکر و مزدور سرمايه           
داری از قبيل بی بی سی و صدای             

 تنها يک علت         ،آمريکا تا ديگران     
فشار از پائين   :  واقعی و اساسی دارد   

و باز هم فشار از پائين برای                         
امروز در جامعه ايران         .  نخواستن

يک جنبش عظيم سرنگونی راه                 
افتاده است و با گذشت هر روز اين          
جنبش عمق و ژرفای بيشتری می            

عليرغم همه فضای سانسور و       .  يابد
سرکوب جنبش گرسنگان و مبارزه        
برای آزادی و برابرى و رفاه و يک        
زندگی شايسته انسان و خالصی از         
ارتجاع اسالمی، جنبش سرنگونی          
که خمير مايه و جوهر اصلی آن                 
چپ و راديکاليسم انقالبی است هر          
روز از استحکام و ثبات و                              
توانمنديهای بيشتری برای                            
سرنگونی حکومت برخوردار                  

از طرف ديگر موج عظيم         .  ميشود
مبارزات آزاديخواهی و برابری               
طلبی و تحرکات انقالبی که در                   
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا                 
بوقوع پيوسته و در حال گسترش              

. است مزيد بر مسئله قديمى است              
حکومت اسالمی در لبه پرتگاه و              
سقوط قرار گرفته و همه سران ريز        
و درشتش هر کدام سراسيمه بساط           

. مارگيريشان را پهن کرده اند                     
اختالفات درون حکومتی هر چقدر         
حادتر ميشود تنها نشان از حادتر               
شدن اوضاع و رشد و بالندگی                     
مبارزات مردمی برای به زير                    

 به جان هم         .کشيدن حکومت است     
افتاده اند و هر يک ميکوشند با                    
عوامفريبی مردم را کنترل کنند تا به 
اين اعتبار حريف مقابل را قدری به        
عقب رانده تا شايد حکومتشان را از        

 . ورطه سرنگونی نجات دهند

 

! فراخوان تظاهرات سکوت ميدهند      
چرا؟ چون ميخواهند برای                            
حکومتشان زمان بخرند و با اين                

حربه تا دير نشده حکومت و                    
جناح غالب به خود آمده و صدای         
گامهای انقالب را شنيده و خودش       

قواعد بازی    !  کند"  اصالح"را    
مسخره دمکراسی اسالمى شان را     
رعايت کند و جايی هم برای                    
نشخوار همه رانده شدگان و                    
مغضوبين از بارگاه حکومتی باز       
شود و تا باشد در بر همين پاشنه            

همين چندی پيش و در           .  بچرخد
انتخابات   آستانه نمايش مضحک      

 خاتمی چندان هم    ،مجلس حکومتی 
اين مارمولک    .  بيراه نگفته بود      

؟ هم از سران      !سمی هم از مردم     
غالب و قدرتمند حکومت خواسته       
بود تا گذشته بخصوص حوادث            

 را فراموش نمايند و               88سال    
ببخشند و دست در دست هم                      

برای حفظ اسالم و خاک مقدس          "
. بکوشند"  و دموکراسی و ايرانيت   

البته اين درخواست تا امروز با             
لگد پرانی و اردنگی از جانب                

 .جناح غالب جواب گرفته است
 

اما تا آنجا که به کارگران و                       
زحمتکشان و دهها ميليون انسان         
شريف و زنان و جوانان                             
آزاديخواه بر ميگردد صورت               

برای .  مسئله چيز ديگری است         
کارگرانی که در شيفتهای شبانه           
روزی بسيار سنگين کاری در              
شرايط بردگی مطلق وحشيانه               
استثمار و تحقير ميشوند، و بخشا         

 ماه است دستمزدهای                          32
ناچيزشان را نداده اند و برای                 
خورد و خوراک و اجاره خانه و          
بيماری و هزار مشکل ديگر که            
بانيش همين حکومت اسالميست         
معطل و درمانده شده اند، برای             
زنان و جوانانی که تشته آزادی و         
برابری و رفاه و خواهان برچيدن       
ديوارهای ارتجاعی آپارتايد                   
جنسی هستند و خواستشان زندگی      
مرفه در يک جامعه انسانی و                 
 مدرن است، برای خانواده های           

 هزار اعدامی و           100بيش از       
جانباخته که در زندان های                       
مخوف اسالمی سر به نيست شده         
و در گورهای دسته جمعی در                

ها و   "  تف آباد  "لعنت آبادها و         
خاوران هاى بی نام و نشان                      

 70 برای بيش از      ،مدفون شده اند  
 سال  32ميليون انسان که در طی        

حاکميت وحشی اسالم و سرمايه          
در فقر و گرسنگی و تحت انواع           
سرکوب و فقر و سانسور                          

١١صفحه زجرکش و          
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تحقير  شده اند و ابتدايی ترين                  
حقوق انسانيشان لگد مال شده،               

 . صورت مسئله چيز ديگريست

 

جمهوری اسالمی با همه جناحهای     
ريز و درشتش، حکومت اعدام و         
شکنجه و سنگسار، حکومت فقر          
و گرسنگی و تحقير انسان بايد                

فراخوان برای هر گونه            .  برود
اصالح حکومت نکبت اسالمى و        
تظاهرات سکوت تنها ترفندی                
است مضحک تر و مسخره تر از         

مردم در   .  خود جمهوری اسالمی    
 بدرستی     88خيابانها در سال               

موسوی بهانه ست     :  شعار ميدادند  
 . کل نظام نشانه ست

 

و اما امر ما کارگران و                                
 ما جوانان و زنان                 ،کمونيستها

آزاديخواه و برابری طلب چيز               
بايد در کارخانه ها            .  ديگريست

مجامع عمومی، شوراها و                        
ارگانهاى قدرت مستقيم خود را             

بايد در مراکز          .  سازمان دهيم    
آموزشى مجامع دانشجويی و                  
دانش آموزيمان را برای مبارزه و       

بايد هر چه      .  اعتصاب برپا کنيم     
سريعتر کميته ها و شوراهاى                 

. سرخ محالتمان را تشکيل دهيم          
بايد سنگرهاى انقالب را برپا کنيم       
و با هزار فرياد سرخ به ميدان                

بايد به قدرت انقالب                  .  بيائيم
حکومت اسالمی سرمايه داران را     
به زير کشيم و ماشين سرکوبش            

سياست سکوت   .  را درهم بکوبيم    
نميتواند جنبش سرنگونى انقالبى        

 ! * را مهار کند

 

 ،سياست سکوت
تالشى عليه جنبش فرياد 

 ...سرخ 

٢٠۶شماره   

 

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند

  بن بست سياسی ،شکست خط کورش مدرسی
  چشم انداز آتی؟ ،"حکمتيست"اجتماعی حزب 

 
 

 :در اين سمينار به مسائل زير پرداخته خواهد شد
 
 ؟"حکمتيست"مروری بر تاريخچه شکل گيری حزب  -
محورهای تمايز سياسی و اجتماعی خط کورش مدرسی از کمونيسم کارگری                             -

 !حکمت –مارکس 
 ! شکست و سرانجام خط کورش مدرسی و پروژه های حزبی اين خط -
 " حکمتيست"مبانی بحران و شکاف در حزب  -
 موقعيت گرايشات سياسی در اين حزب؟ -
 کجا ايستاده است؟" حکمتيست"رهبری کنونی حزب  -
 "!حکمتيست"نگاهی به تحوالت و آينده حزب  -
 شکست خط کورش مدرسی و سرنوشت تحوالت حزب                              ،کمونيسم کارگری     -
 "حکمتيست"
 

 علی جوادی
 ايران  –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

 ٢٠١١ ژوئن ١٨شنبه : زمان

 بعد از ظهر بوقت ٢ شب بوقت اروپای مرکزی و ٨ساعت 

  صبح بوقت لس آنجلس١١نيويورک و 

 

 زندانى ،کارگر زندانى
!سياسى آزاد بايد گردد  

  منصور اسالو آزاد شد 
پيگيرى هاى مستمر سنديكاى آارگران شرآت واحد و اتحاديه هاي بين المللى                     

 منصور  1389 خرداد    12 شنبه    5آارگرى و سازمان جهانى آار سر انجام روز             
سنديكاي آارگران  .   سال با قرار وثيقه  از زندان آزاد  شد               4اسالو بعد از حدود       

شرآت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه آزادى ايشان را به همه زحمتكشان                          
عرصه آارگرى تبريك گفته و ضمن تشكر از همه اتحاديه هاى آارگرى و فعالين اين عرصه و تمامى                    
نهادهاي حقوق بشرى اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادى آقايان ابراهيم مددى و رضا شهابى و                  

 .همه فعالين آارگرى دربند باشد
 

 خرداد 12 ،سنديكاى آارگران شرآت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه: به نقل از
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 جهت اطالع عموم، در خصوص نادر کيانی
 

 سيروان قادری
 

اطالعيه دبيرخانه کومه له در مورد يکی از عوامل               "، اطالعيه ای تحت عنوان          )سازمان کردستان حزب کمونيست ايران       (اخيرا دبيرخانه کومله      
در اين اطالعيه از شخصی بنام نادر کيانی به عنوان مامور اطالعاتی جمهوری اسالمی که برای                     .  صادر کرد "  وزارت اطالعات جمهوری اسالمی    

نادر کيانی در روزهای گذشته به اين اطالعيه کومله پاسخ داده        . مدتی در مسئوليتهای مختلف تشکيالت علنی اين حزب فعاليت کرده نام برده شده است 
از )  بدون کوچکترين تغييری  (بسياری از قسمتهای نوشته نادر کيانی با کپی برداری             .  منتشر شده است  "  فيس بوک "است که در چند سايت از جمله          

که در نقد جريان کومله و پاسخی به فحش نامه يکی از اعضای کومله در               "  آذر ماجدی حقيقت را گفته است، شما تاريخ را وارونه ميکنيد          ("نوشته من   
 . منتشر شده است) خصوص کمونيسم کارگری و آذر ماجدی نوشته شده بود

 

ی ظاهرا اين مسئله برای تعدادی از هواداران و اعضای کومله بهانه ای شده تا بار ديگر به کمونيسم کارگری و حزب اتحاد کمونيسم کارگری فحاش                               
 :در اين خصوص الزم است به نکاتی، نه در پاسخ به  اين اشخاص، بلکه جهت اطالع عموم اشاره کنم. کنند

 

از کومله، اتهامات سخيفی را      "  نقد سياسی و افشاگری   "اين نوشته ها تحت عنوان       .  منتشر ميشود "  کومله منتقد "نوشته های نادر کيانی در وبالگ          -١
ترديدی نيست   .  به کومله منتسب ميکند که در ماههای اخير منبع تغذيه بسياری از سايتهای وابسته به وزارت اطالعات رژيم اسالمی ايران بوده است                         

کما اينکه در سالهای گذشته شاهد موارد زيادی بوده ايم که باند سياهی                 .  که در مقرهای باندهای مهتدی و ايلخانی زاده هر شناعتی امکان پذير است                
اما نادر کيانی، حتی اگر مامور امنيتی رژيم نباشد، اقدامات تاکنونی اش نشان ميدهد که هيچ فرقی با يک                             .  بودنشان بيش از پيش محرز شده است         

اقدامات نادر کيانی در خدمت سياستهاى جمهورى اسالمى و در جهت تخريب اپوزيسيون بطور کلى است و از                     .  مامور وزارت اطالعات رژيم ندارد    
 . نظر من شديدا محکوم است

 

اين اقدام ادامه تالشى جبونانه و استفاده از        .  پاسخ نادر کيانی به اطالعيه کومله، هيچ ارتباطی به شخص من و حزب اتحاد کمونيسم کارگری ندارد                   -٢
عکس العمل برخى از     .  اختالفات سياسى نيروهاى اپوزيسيون براى گل آلود کردن و نا امن کردن فضاى سياسى اپوزيسيون جمهورى اسالمى است                       

يک جريان سياسى بايد کمى      .  اعضا و هواداران کومه له بازى در اين زمين و دنباله روى از يک سياست کهنه و پاخورده اطالعاتى و امنيتى است                            
اين برخوردها تنها نشان خامى سياسى و سکتاريسم مفرط اعضاى کومه له و نفرت                 .  بيشتر از اينها هوشيار باشد و با هر دانه پاشيدنى توى دام نرود               

 . کور ناسيوناليستى از کمونيسم کارگرى است که نتيجه اش همان است که نادر کيانى و اربابانش ميخواهند

 

اوال بايد پرسيد که چرا کومله با تاخيرچند ساله در               .  نکته ديگری که بايد در مورد آن مکث کرد اطالعيه کومله در خصوص نادر کيانی است                         -٣
خصوص نادر کيانی اطالعيه صادر کرد؟ منشا اين سهل انگاری کومه له و غير مسئول بودن در مورد نيروهاى اپوزيسيون و آلوده کردن فضاى                                   

دوما، چرا کومله در    .  سياسى آن کجاست؟ مسئله اى که ميتواند موجب هر اتفاقی براى فعالين جريانات مختلف در اپوزيسيون جمهوری اسالمی شود                       
 با جمهوری اسالمی منتشر نکرده است؟ هدف از           ، که ظاهرا مدتها مسئول پذيرش کومله بوده         ،اطالعيه اش در خصوص سطح همکاری نادر کيانی         

 اين پنهان کاری خطرناک چيست و به کدام مصالح خرد کمک ميکند؟ 

 

 در قبال سالم و مصون نگهداشتن فضا و روابط                   ، عليرغم هر درجه اختالف سياسى با اين و آن جريان                    ،ما بعنوان جريانى سرنگونى طلب          -۴
بهتر است کومه له محاسبات سکتاريستى و فرقه          .  اپوزيسيون جمهورى اسالمى خود را مسئول ميدانيم و در اين زمينه کارنامه سياسى روشنى داريم                  

هر گونه تزلزل در موارد امنيتى تنها راه         .  اى و سياست پوشاندن اشتباهات خود را کنار بگذارد و در اين موارد برخورد روشن و قاطعى داشته باشد                     
شان را براى مانور نيروهاى اطالعاتى و مخالفين سياسى پخمه که مورد استفاده مستقيم و غير مستقيم اطالعات جمهورى اسالمى قرار ميگيرند و هدف                       

 .   هموار ميکند،نا امن کردن و آلوده کردن فضاى سياسى اپوزيسيون جمهورى اسالمى است

 

بهتر است کسانى که واقعا اختالف سياسى       .  جمهورى اسالمى از هر منفذى از جمله امثال نادر کيانى براى ضربه زدن به اپوزيسيون استفاده ميکند   -۵
 در سايه و باد امنيتى جمهورى اسالمى سنگ          ،با اين و آن جريان دارند و نميخواهند طعمه جمهورى اسالمى و ابزارى جهت اين سياست کثيف شوند                    

 حتى اگر به     ،نقد سياسى مشروع تر از مشروع است اما نقدى که به حکومت جنايتکار اسالمى لم ميدهد                      .  به طرف نيروهاى اپوزيسيون پرت نکنند       
 . اين روشها نخ نما و شناخته شده است و تنها عرض خود ميبرند و زحمت ما ميدارند.  تماما بى اعتبار است،حقايقى اشاره کند

 

   ٢٠١١ ژوئن ٧



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در هفته ای که گذشت شاهد قتل              
هاله سحابی دختر عزت اهللا                      
سحابی از فعالين ملی مذهبی در            

. مراسم خاکسپاری پدرش بوديم           
مامورين جمهوری اسالمی                     
وحشيانه دختری را در سوگ                  

هر چند که   .  پدرش به قتل رساندند    
جانيان سابق و مفسرين ليبرال                
امروز در پس مظلوم نمائى و سو         
استفاده خبری برآمدند تا نعش                 
مرده سياسی اجتماعی شان نفس           
تازه کند اما نقاله ی نقد جامعه به            
گونه ای ديگر چرخيد و در مقام             
متهم نورافکن را بر خود اين                    

 !حضرات انداخت
 

فرخ نگهدار همکار قديمى جالدان      
در :  اسالمى هم قصر در نرفت           

بخش تفسير خبر صدای آمريکا             
فرخ نگهدار به همراه حسن داعی        
روز يک شنبه مهمان برنامه                   

. طرح مسئله روشن بود          .  بودند
فرخ نگهدار با هنر کثيف                            
هميشگی اش سعی در عادی                    
کردن و تحليل اتفاقی بودن حادثه          

مثالی از قتل يک شرکت          .  داشت
کننده تظاهرات در انگليس توسط         
پليس انگليس زد و اينکه افکار               

 7عمومی جامعه در انگليس از              
هفت ماه پيش منتظر دادگاهی اين         
پليس و دفاع از حقوق شهروندی           

اوال بايد به فرخ            .  جامعه است   
نگهدار بگوئيم نه ايران انگليس             

 ، نه خامنه ای ملکه اليزابت        ،است
نه پليس انگليس نيروی وحشی               

جناب !  سرکوب جمهوری اسالمی   
فرخ نگهدار خودش را به کوچه            
علی چپ می زند گويی در شهر             

. کورها و کرها سخنرانی می کند        
حداقل تفاوت جامعه انگليس و                
ايران تعريف حقوق شهروندی              

در ايران شهروند هيچ               .  است
تعريف اجتماعی ندارد و تنها                  

" امت اسالمی "مقوله تعريف شده     
خودی و غير     "است و مرزبندی       

البته تحليل هپروتى فرخ     "!  خودی
نگهدار آگاهانه است و ريشه                    
سياسی و منافع کثيف مادى و                   

 !اقتصادى دارد

 

 توجيه جنايت دفاع از جنايتکار است
 !پاسخی به فرخ نگهدار

 

 على طاهرى

فرخ نگهدار در قدم اول می               
خواست جنايت سيستماتيک در     

. جمهوری اسالمی را نفی کند        
! وای که چه رذالت مثال زدنی       

امروز هر بچه مدرسه ای از            
کره تا اسپانيا و شاخ آفريقا                  
جمهوری اسالمی را بعنوان            
سمبل جنايت و خونريزی و              

حتما فرخ  .  آدمکشی می شناسد   
نگهدار هم بهتر از هر کسی              
می داند اما قبل از هر چيزی             
ميخواهد سابقه کثيف خودش            
در همکاری با جمهوری                     
اسالمی برای جنايات سازمان        

اما کجا و     !  يافته را پنهان کند      
چگونه؟ در عصر اينترنت و           
ماهواره و فيس بوک از هر               
دانشجويی امروز بپرسی                   
سازمان اکثريت و فرخ                        

 مستقيما می گويد                  ،نگهدار
معرفی فعالين سازمان های              

  !اپوزيسيون به رژيم
 

در پاسخ به آقای فرخ نگهدار           
بايد بگوئيم که جنايت هفته                  
گذشته تير شليک شده يک                  
پليس عصبی نبود بلکه مستقيما      
به دستور نيروی انتظامی و              
اطالعات سپاه و با هماهنگی           

. بيت رهبری انجام گرفته است      
و شمايی که اين چنين خاک به          
چشم مردم می پاشی کارنامه            
ات تميزتر از امثال جنتی و               

! احمد خاتمی و امثالهم نيست          
حادثه يک بار رخ ميدهد آقای          

! نامحترم نه روزی هزار بار         
اينکه زندانها و گورستانهای            
ايران لب تا لب پر                                     
آزاديخواهان و مبارزين است         

 اسمش   ،نيست"  حادثه"اسمش   
! يک هولوکاست عظيم است           

سپاه پاسداران و وحوش                      
اسالمی از سويی با سانسور             
اينترنت و انداختن پارازيت بر       
روی ماهواره و ببند و بکوب           
سعی در خاک پاشيدن بر روی       
آتش انتقاد و بيان حقايق دارند          
و امثال شما هم با دروغ                        
بافيهای حال بهمزن قصد                    

٢٠۶شماره   
 به    !آرايش چهره جالد را داريد              

نظرم اين تحليل شما يک رکورد                
تاريخی در تاريخ سی و اندی سال            

سران جمهوری   .  جنايات رژيم بود    
اسالمی هم از اين تردستی ها بلد                

آنها جنايت را به            !  عجبا.  نيستند
گردن عناصر خود فروخته و موساد     
می اندازند و شما اسمش را می                   

 !  گذاری حادثه
 

فرخ نگهدار در رابطه با گريه های         
اوال :  رفسنجانی گرد و خاک ميکرد     

بايد بگويم اکثر جنايتکاران بزرگ          
دنيا موقع خلع قدرت به ضعف و                

گريه امروز    .  استيصال می افتند       
رفسنجانی به حال خودش و ابواب           
جمعى نظامش و ترس از محاکمه و        
دچار شدن به سرنوشت بن علی و             

شما .  مبارک و پينوشه و صدام است     
می خواهيد با استناد به يک قطره              
اشک تمساح رفسنجانی اين جانی             
کثيف و خونخوار را در چشم مردم          

واقعا يا مردم را بی              .  منزه کنيد   
شعور فرض کرده ايد يا خودتان                

اگرچه .  دچار جنون جدی شده ايد          
گزينه دوم واقعی تر است اما اين               
ادامه ارادت ثابت شما به                                  
  !مرتجعترين حکومت اسالمى است

 

اما در رابطه با مرگ هاله سحابی            
بايد بگويم دل هر انسانی از جنايت           

. بر عليه همنوعش به درد می آيد              
اما درد شما مرگ يک انسان نيست         
چرا که همين امروز با تمام رمقتان          
سنگ يک رژيم جنايتکار و ضد                

درد شما  .  بشر را به سينه می زنيد         
به صدا در آمدن ناقوس مرگ رژيم         
ضد بشريست که تمام تاريختان را           
از آن دفاع کرديد و به پشيزی                       

شما از دوستی با         !  حسابتان نکرد  
سحابی حرف زديد و حق دوستی را        
هم خوب بجا آورديد و مرگ                         
دخترش را که يک جنايت مثال                   

به اين  !  زدنی بود حادثه اعالم کرديد    
ميگويند مرام دوستى در سنت ملى          

 دوستی هائى که نبودش              ،اسالمى
 !بهتر از بودنش است

 

عزت اهللا سحابی را قرار است                    
واقعا خنده دار    !  سالوادور آلنده کنيد   

بنا به گفته همپالکی خودتان         !  است
محسن سازگارا اگر سحابی نبود               
جمهوری اسالمی هم نبود و امروز         
خيلی از سران سپاه و وزارت                      
اطالعات داشتن پستهای خود را بايد      

ما در اين   .  مديون آقای سحابی باشند   

خمينی و     .  جمله شکی نداريم         
جمهوری اسالمی روی شانه                  
امثال سحابی و دولت موقت باال           
آمد و حتی آقای سحابی کار را به          
اينجا تمام نکرد و در تمام حيات            
سياسی اش بی وقفه دنبال                          
اختراعات ايدئولوژيک برای                

مگر .  نجات دستگاه اسالم بود           
همينها نبودند که جمهوری                       
اسالمی را برآمد پست مدرن                  
تاريخ تعريف ميکردند؟ خب ما            
اين فحايع را از روز اول پيش                

جنبش دفاع از     .  بينی کرده بوديم    
حقوق و آزادى و برابرى                           
شهروندان متعلق به ما                                 
آزاديخواهان بود نه امثال                          
سازگارا و سحابی و رئيس دانا و         

 !فرخ نگهدار
 

اما اولين پله جلوگيری از جنايت          
و توليد و باز توليد آن اوال نفی                
کامل دستگاه خونخواری چون             
جمهوری اسالمی و ثانيا نورافکن      
انداختن بر روی همکاران اين               

آقای فرخ نگهدار       .  جانيان است   
انگشت اتهام قتل عام زندانيان                

 تعقيب سران    ،سياسی دهه شصت   
 ،مخالفين در خارج از کشور                  

ترور شرفکندی و قاسملو به                   
خوش "سوی امثال شما و سازمان      

بايد بيائيد رو به       !  تان است  "  نام
افکار عمومی و جامعه يک آمار          
دقيق از جناياتی که مستقيم و غير        

. مستقيم مسببش بوديد بدهيد                    
احتياجی به تحريم مواد مورد نياز      

بايد اشخاص حقيقی    !  مردم نيست 
شريک در جنايت را محاکمه                  

من شخصا بر عليه                     !  کرد
آخوندهای فکل کراواتی چون               

 نه بخاطر اشتراکتان    ،فرخ نگهدار 
در عقايد ارتجاعى ديروز و                    

 بلکه بخاطر شرکت عملى     ،امروز
و همکارى شان در جنايت اعالم          

  *!جرم می کنم



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نه اون  )  محمد جوادش (الريجانی  
که به کرسی رياست مجلس لفت و       
ليس اسالمی تکيه زده و نه آن                  
يکی که مابقی ريشش را زير ميز         
رياست قو قضائيه پنهان ساخته             

همان که مابقی ريش                   .است
برادرش در زير ميز رياست قوه          
قضائيه توی دستانش است و کلی          
مشاور در امور چرند بافی و                   

 او اخيرا      .بيحقوقی اسالمی است     
طی سخنانی حقوق بشری، شالق         
را از شمول ابزار های شکنجه و          
آزار خارج ساخته و بدون شک،           

شکنجه (آنان نيز که به شغل                     
شالق زدن در زندان ها و          )  گری

شکنجه گاههای رژيم اشتغال                  
داشته و دارند، به نظر ايشان                    
ديگر شکنجه گر محسوب نمی               

محمد جواد الريجانی در          .گردند
اين نشست تخصصی حقوق بشری   

، تاکيد     )تاکيد ميشود تخصصی        (
و "  برخی از تعهدات   "می کند که     

احکام در حقوق بشر سازمان                  
ملل، با احکام جمهوری اسالمی           

 . ايران مغايرت دارد

 

غرب تا به حال گفته و می گويد              
که شالق ابزار شکنجه است و                
شالق زدن هم نوعی شکنجه به              

در حالی که در         .  حساب می آيد     
تفسير ما، شالق برای مجرمی که        
حکمش شالق است، تنبيه و                      

"مجازات است     شما بخوانيد     ... 
نوازش، مهربانی اسالمی، رافت        
اسالمی و از اين قبيل اوصاف، و         
برای شالق زننده هم، نوازش گر،       

 " ...مهربان و رئوف و

 

شايد بتوان در خواص شالق و                
. شالق زن شعرها ی زيادی سرود     

بهتر آن است که سرودن اين گونه        
اشعار را به هنرمندان متعهد                    
اسالمی سپرد که به جهت گسترش      
اسالم حاضر به هر گونه                            
جانفشانی و حتی به دست گرفتن           
شالق هستند تا به نوازش گناه                  

هر چند در اين         .کاران بپردازند  
گونه نشست ها فقط می بايست                

 

 ! شکنجه و شکنجه گر اسالمی
 

  پدرام نو انديش

اين امور           "  متخصصان"
شرکت داشته باشند، اما شرکت     
هنرمندان متعهد که شبانه روز       
برای نيفتادن حکومت اسالم            
تالش می کنند خالی از لطف            

چه بسا اينان نيز       .  نخواهد بود  
تجربيات گرانبهايی نيز در اين       

مگر .  امور داشته و دارند              
برادر مخملباف، مير باقری،          
ده نمکی، شريفی نيا، مالقلی            
پور، مهران مديری، جهانگير       

، ...الماسی، پروانه معصومی و   
کم تجربه ای در زمينه شالق            

 زنی دارند؟

 

البته از پيش معلوم است که اين       
نشست تخصصی است و هر            
از راه رسيده ای حق حضور           
در اين چنين نشستی را نبايستی      

اصوال حکومت     .  داشته باشد    
اسالمی در چنين زمينه هايی           

حتی .  متخصص زياد دارد          
حاضر است که با برادرهای            
اسالمی حاکم در سوريه، ليبی،      

به تبادل     ...  ترکيه، عراق و        
تخصص و دانش شکنجه                    

در سوريه، لبنان،          .  بپردازد
متخصصان ...  عراق، و              

شکنجه و سرکوب اسالم هستند      
که در کنار برادران حاکم در            
اين کشورها انجام وظيفه می           

جواد الريجانی در ادامه       . کنند
نشست تخصصی خود می گويد     
که اگر در زندانی در ايران               
شکنجه ای می شود، کاری                
غير قانونی است و تخلف در            

اما ما     ...هر دستگاهی هست      
شالق داريم و اين که شکنجه            

نيشش تا بنا گوش باز           .نيست
شده و می گويد که غربی ها به         
جای صد ضربه شالق، پنجاه          
سال زندان می کنند و می                    

ما ...  گويند اين شکنجه نيست        
که می آئيم و صد ضربه شالق        

خوب گاهی هم اگر       (می زنيم     
طرف خودش راضی بود،                

 بستگی به          ،دويست، سيصد    
، )رضايت خورنده شالق دارد      

آنوقت در بوق و کرنا می کنند         

٢٠۶شماره   
 که در ايران شکنجه است؟؟

 

از همين فردا است درب ورودی               
مردم توی   .  زندان ها شلوغ ميشود      

صف می ايستند و خواهند خواست          
صد ضربه شالق را نوش جان شان        
کنند و بروند پی زندگی شان و خدا            
را شکر کنند که در غرب شکنجه             

شايد هم گروه    .  گر زندگی نمی کنند    
گروه از غربی ها هم بيايند ايران و          
بروند توی صف و بخواهند صد                
ضربه شالق اسالمی را ميهمان                

در وصف   !  شوند و اسالم بياورند       
شالق چه شعرها که سروده نخواهد        

چه فيلم ها که به تصوير در                .  شد
ای بهترين   !  ای شالق   !نخواهد آمد  

ای تو  !  ابزار برای مهربانی اسالمی   
نه شکنجه، بلکه دروازه رافت                    
اسالمی، بی تو چگونه سازيم                       

 ... زندگانی مان را 

 

جواد الريجانى در ادامه نشست                 
بسيار تخصصی اش به موارد                     
کاربردی شالق پرداخته و اشاره              
می کند که غرب می گويد، هر                    
انسان می تواند دين خود را عوض          
کند و يا دين جديدش را تبليغ کند                  

ما در   !)  اين ها که آزادی نيست           (
ايران آزادی دين داريم ولی فقط حق       

حاال شما    ...  تبليغ دين را ندارند             
بگوييد ما آزادی بيشتری می دهيم يا       
غربی ها؟ ما در خصوص کسانی            
که دين ندارند تکليفمان را از اول              
معلوم کرده ايم و گفته ايم که آزادی           
دين داريم ولی آزادی دين نداشتن را       

ما در واقع کمونيست ها را         .  نداريم
اعدام می کنيم چون می گوئيم آزادی   

ما آزادی خواهان را از        .  دين داريم 
ميان بر می داريم چون ما هميشه               
گفته ايم که در کشور ما تا دلت                     

آنگاه بحث  . بخواهد آزادی دين داريم   
بسيار بسيار تخصصی محمد جواد          

 الريجانی آغاز می شود و می گويد       
خيلی هم خوب     .  اعدام خوب است    :

غربی ها هم نميگويند اعدام          .  است
اصال آنها با ما مخالفت                  .  نکنيم

فقط برهان آنها اين است که      .  نميکنند
اگر شخصی را اعدام کنند و بعدش          
بفهميم که حکم قاضی اشتباه بوده              

. است، ديگر راه بازگشتی نداريم             
آنگاه شانه باال انداخته و گوشه لب            

هه، با اين        :نشان داده و ميگويد         
برهان غربی ها، ما هيچ حکم                      
اعدامی را نبايد داشته باشيم و اين              

 . خيلی بد است

 

آخر مگر می شود حکومت                      
اسالمی را بدون آنکه اعدام کند             
سر پا باقی بماند؟ نه شما قضاوت        

حرف "  تخصصی"بيائيد     .  کنيد
ناسالمتی سی و سه سال از      .  بزنيم

. عمر حکومت اسالمی ميگذرد           
خود دولتهاى غربی ميدانند که              
جمهورى اسالمى در اين زمينه            

خوبه که خود آنها     .  تخصص دارد 
گفتند که حکومت چگونه عمل               

شايد بايد به خاطرشان                 .  کند
بياوريم که خانم دوريان مک                  
گری از همان روزهای اول سال         

حتی .   در خانه خمينی بود       1357
پيش از آن در نوفل لوشاتو که                 
بودند، ليست های بلند بااليی را            
برای اجرای حکم اعدام تهيه                  

البته جای  .  کرده و به خمينی دادند    
متخصصان زيادی هم اکنون                 

سيد مهدی هاشمی،       .  خالی است  
قطب زاده، بنی صدر، بازرگان،        
بهشتی، خلخالی جالد، و کسانی           
هم االن در اين جلسه نيستند ولی           
دلشان با اين جلسه تخصصی                  

مثل آقايان موسوی،                .  است
کروبی، خاتمی، حجاريان، اکبر         

 ...گنجی، عمادالدين باقی و

 

ليست کسانى که بايد شاه ميکشت         
و نتونست توسط فردوست ها                 
کامل شدند و حکومت اسالمى آنها  
را کشت و براى مخالفين و                       

اگر .  انقالبيون حمام خون بپا کرد      
حکومت الريجانى ها ميخواستند        
به اعمال فشار کاسبکارانه امروز      

 ،دولتهاى غربى توجه کنند                      
هيچکدامشان را نمی بايست اعدام      

در حالی که خودشان          .  ميکردند
می گفتند که اعدام کنيد و بعد                    

 .بگوئيد دزد و قاچاقچی بوده اند         
برای اين             

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مشکل غربی ها هم فکری کردند          
و گفتند که اگر بعدا معلوم شد که             
حکم قاضی اشتباه بوده است                    
خواهيم گفت که انشاءاهللا جايشان          

الريجانی !  در بهشت خواهد بود        
 ادامه   ،سوم، الريجانی مهمل باف     

می دهد که با اين حساب سوار                 
هواپيما نشويم چون احتمال دارد           

همين حاال هم سقوط       !  سقوط کنيم  
اعدام ميکنيد تا      .  تان حتمی است     

 . شايد آن را به تاخير بياندازيد

 

شما توجه کنيد به مبحث بسيار                
تخصصی قصاص و ببينيد که                
چقدر زيبا و مهم است و چگونه              
از حقوق افراد جامعه دفاع می               

می توان گفت قصاص زندگی      .کند
بايد قضات احکامی را که   ... است  

در مورد اعدام و قصاص صادر           
اين .  می کنند، تفسير آن را بنويسند     

همه امکانات تفسير و از اين قبيل          
چيزها در صدای آمريکا و بی بی         

بايد اين تفاسير     .  سی فراهم است    
را داد به محسن سازگارا، اکبر               
گنجی، شيرين عبادی و بر و بچه          
های ديگر تا بروند و اين قبيل                  

الحق .  کارها را به انجام برسانند        
که تا به اين جای کار خوب عمل            

ما هزاران پرونده اعدام    " .کرده اند 
و قصاص را ترجمه کرده و به               

چه کسی   ."  جهان ارائه می کنيم       
می تواند اين همه تعهد و تخصص       
حکومت اسالمى را انکار کند؟              
مگر رکورد دار جنايت بودن                  
بيخودى است؟ اعدام کسانی چون        
شيرکوه معارفی، حبيب لطيفی در       

به هر حال اين      .دستور قرار دارد  
حکومت )  جنايات(از افتخارات        

اسالمی است که متخصصانی در        
خدمت دارد که فقط طی يک شب،        
هزاران نفر را به جوخه های                   

درست سی سال پيش     .  اعدام سپرد 
 1360بود که در سی ام خرداد               

 انسان، ديگر              15000حدود       
. هيچگاه طلوع خورشيد را نديدند       

غرب نيز به اين ويژگی حکومت         
اسالمی توجه خاصی داشته و                 

 . دارد

 

من محمد جواد الريجانی، هر چه         

 

  … شکنجه و شکنجه گر اسالمی

 بگويم کم    1360 خرداد    30از  
البته دست        ...  گفته ام                

اندرکاران اين جنايت، دير يا           
زود در اين زمينه بايد اطالع           

اين که برادرانی     .  رسانی کنند  
همچون موسوی، کروبی، و            
خاتمی نقش شان را انکار کنند        

ماست که نيست     .  که نمی شود   
آن را پاک    .  دور دهانشان بماند   

 ،کرده و بعد انکارش کنند                  
اسناد .  بگويند که نخورده اند         

خاوران .   مدارک هست    ،هست
 لعنت آباد ها در هر                  ،هست

اين .  شهری بر جا مانده است         
هوالکاست آزاديخواهان و                
انقالبيون در ايران را کسی               

آن اعدام ها    .نميتواند انکار کند  
کار حکومت اسالمی بوده                 

... خط، خط امام بوده      ...  است  
غربی ها هم همون موقع به ما          
گفتند که اگر کشتيد و اعدام                 
کرديد، بگوييد قاچاقچی مواد           
مخدر بوده اند و اعدام کرده               

حاال هم اين اعدام ها را              .ايد
برای ما پيراهن عثمان کرده             
اند که در ايران اعدام چرا زياد       
است؟ می گويند بعد از چين              
ايران مقام دوم در زمينه اعدام        
افراد را به خود اختصاص داده      

 .است

 

البته اين حکومت اهللا بر روی          
حيف است در اين     .  زمين است 

زمينه مقام دوم از آن حکومت         
همان طور که       .  اسالمی باشد   

در زمينه های زيادی حکومت        
اسالمى در صدر کشورهای            

چه کسی     .  جهان قرار دارد        
ميتواند ادعا کند که      )  کشوری(

در زمينه سنگسار از حکومت        
اسالمی جلوتر است؟ چه                    
کشوری به جز ايران تحت                 
حاکميت اهللا ميتواند مقام اول            
در اعتياد کودکان و نوجوانان،       
دختران فراری، کودکان کار و      

را ...   خود کشی و           ،خيابانی
داشته باشد؟ اين که تعداد اعدام        
ها در ايران زياد است، دليلش         
آن است که بيشتر اين اعدام ها         
مربوط به قاچاقچيان مواد                  

قبال هم روی اين       .  مخدر است  

٢٠۶شماره   
ايران شده    .  موضوع صحبت شد       

اصال .  است جاده ابريشم مواد مخدر     
از اول کار ما اعدام قاچاقچيان مواد        

. آقا دروغ است     .  مخدر بوده است     
همه اون کمونيست ها، مجاهد خلق          
ها و آزاديخواهان توی اون سالها و         
توی اين سال و همين امسال و اگر            
مانديم سالهای بعد، همه قاچاقچی              

ميگوئيد نه، برويد   .  بوده اند و هستند   
فرخ نگهدار      .از خوشان بپرسيد        

عطاء اهللا  .  شاهد حی و حاضر است     
مهاجرانی که از خودمان است ولی         

اون .  اون هم می تواند شهادت بدهد       
برو بچه های توده ای اکثريتی که             
همين حاال هم در خدمت گذاری به            
اسالم و حکومت اهللا دريغ نداشته و          
ندارند هم شاهد اين هستند که ما چه          

شما .  کسانی را اعدام کرده و ميکنيم      
نشريات کار ارگان فداييان خلق                 

و نامه مردم ارگان حزب       )  اکثريت(
توده آن سالها را بخوانيد که شبانه              
روز برای دستگيری کمونيست ها          

ببينيد و خودتان       .  اطالعيه ميدادند   
 .قضاوت کنيد

 

به حکومت اسالمى همچنين اتهام             
 سال   18می زنند که ما افراد زير             

اعدام نکردن    .  را اعدام می کنيم          
 سال از تعهدات              18افراد زير         

ولی آخر کدام         .  قانونی ما است        
کشور به تعهدات قانونی خودش                
عمل کرده که اين دومش ما باشيم؟           
در پاره ای موارد، قاضی تشخيص         

 18می دهد که آن افراد زير سن                 
قاچاقچی مواد مخدر از آب در آمده          

باز هم نرويد     .اند و اعدام می شوند      
 1360 خرداد    30سراغ اعدام های      

...  1367و خرداد      ... قبول قبول      
خيلی از آن انسان ها افراد زير سن           

 ...ولی...  سال هم بوده اند 15حتی 

 

محمد جواد با دستمال انگليسی اش           
پيشانی را پاک می کند و با خودکار         
بسيار زيبای فرانسوی اش گاهی               
روی کاغذ روی ميز نقطه ای                      

آنگاه ادامه سخن داده و            .  ميگذارد
ببينيد که غرب چقدر             :می گويد   

مشکل دارد؟ می خواهند بيايند                    
اين ها می    .  ترکيه زنا کنند و بروند      

. خواهند توليد جنين غير شرعی کنند  

اين است که ترکيه را تحت فشار          
قرار داده اند تا قانون سنگسار را         

ما بايد به خودمان            .حذف کنند   
ما جنين شرعی توليد    .  افتخار کنيم 

ما در زمينه توليد جنين       .  می کنيم 
. شرعی مقام اول را دارا هستيم            

خيلی ها که جنين های غير                       
شرعی توليد می کنند را به                        

 .مجازات رسانده و می رسانيم           
توليد جنين غير شرعی، يعنی زنا       
و ما بر خود می باليم که                               
بزرگترين توليد کننده جنين                      

 .شرعی در خاور ميانه هستيم

 

سخنان جنايت کارانه محمد جواد         
الريجانی با اين جمالت ادامه می        
يابد که غربی ها چقدر مضحک           

آنها می گويند       .  حرف می زنند      
اينها .  شکنجه است )  يد(قطع دست   

آخه .  چقدر بی سواد تشريف دارند     
مگر قطع دست هم شکنجه می               
شود؟ ما هر کاری می کنيم، هر            
مجازاتی انجام می دهيم، شکنجه         

شالق می    ...  محسوب می شود       
زنيم، قطع دست می کنيم،                         
سنگسار می کنيم، اعدام می کنيم          

اين ها را مصاديق شکنجه           ...  و
 . می دانند

 

 30به برادران خالق اعدام های            
 که همگی از دست        1360خرداد  

اندرکاران حکومت اسالمی که            
مدافع اصول مالکيت خصوصی         
اند، اعالم ميکنم که شريک در              

. جنايات آن روزها بوده و هستند         
اين آقايان موسوی و کروبی و                
خاتمی، با اين شامورتی بازی                
های سبز و زرد شان، نمی توانند         
منکر دخالت گری شان در آن                

. همه جنايت سازمان يافته شوند           
اين سه خوب می دانند که                           

اون کسانی  .  الريجانی چه ميگويد   
 جايزه  ،هم که خارج نشين شده اند      

 اين تلويزيون    ،نوبل هم گرفته اند     
و آن تلويزيون می روند، اين ادا            
و اصول را کنار بگذاريد که                    
سقوط حکومت امام زمانی حتمی        
است و ديگر با شکنجه و اعدام              

 . *نمی توان جلو سقوط را گرفت

 يک دنياى بهتر 
! برنامه حزب ر ا بخوانيد  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 کارگران کارخانه مزدا
 

 !اخراج کارگران، دستمزدهای معوق
 

 نفر از       8 در طی چند روز گذشته                   ،بنا به خبر دريافتى         
کارگران کارخانه ماشين سازی وانت مزدا بنا به دستور                          

مديريت کارخانه و    .  از کار اخراج و بيکار شده اند         "  صفوی"
عوامل کارفرما بدون هيچ دليلى دست به اخراج کارگران زده             
و از ارائه هر گونه پاسخ منطقی به کارگران اخراجی                                

تا امروز شکايت و پيگيری کارگران                .  خودداری ميورزند   
اخراجی برای بازگشت به کار و دريافت برخی مطالبات                        

 ،عالوه بر اخراج کارگران   .  معوقشان به نتيجه ای نرسيده است     
صفوی و کارچاق کنهای دور و برش از پرداخت دستمزدها و             

 نفر  800مبالغ اضافه کاری مربوط به ارديبهشت ماه بيش از              
از کارگران طفره رفته و ميکوشند با گرو گرفتن دستمزدهای             
کارگران شرايط سرکوب و پادگانی بيشتری را بر محيط کار               
حاکم نمايند تا در اين رهگذر بتوانند با استثمار وحشيانه تر                     

 .کارگران به سودهای نجومی بيشتری دست يابند

 

برای خودشان همه چيز هست، هيچ       :  يکی از کارگران ميگفت   
کم و کسری ندارند، تا ديروز همه شان پاسدار و کميته چی                      

. بودند و آدم کشته اند و امروز مدير و سرمايه دار شده اند                        
 ميليون تومان   100همين صفوی فقط ماشين زير پايش بيش از          

است، زندگی باالی شهر و بخور بخور و مسافرتهای خارج از           
اما وقتی به ما     .  همه به راه است    ...  کشورشان برای تفر يح و      

ميرسند نداريم و نيست و آه و ناله هايشان گوش فلک را کر                     
بوئی از شرف و انسانيت نبرده اند، کارگر برايشان                  .  ميکند

برده بی ارزشی است که بايد بطور شبانه روزی کار کند و                     
جان بکند، دست آخر هم يا دستمزدش را نميدهند يا از کار                       

حاال بر سر کارگر و خانواده اش چه خواهد            .  اخراجش ميکنند 
آمد و چگونه خانواده های کارگران بر اثر فقر و نداری و                         
گرانی و هزار و يک مصيبت ديگر متالشی ميشوند و آرزوها            

 برای حکومت      ،و اميدهايشان برای زندگی باد هوا ميشود                 
اسالمی و سرمايه داران چه اهميتی دارد؟ ميدانيد اولويت اول             
و مهمتر از همه چيز برايشان خدا و اسالم و حسابهای                                

 .بانکيشان است و دست به هر جنايتی ميزنند

 

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قديم کرج با بيش از             
 ماهه و     9 و     6 نفر کارگر قرار دادی با قراردادهای               2000

 ، ساعته 12 هزار تومانی و دو شيفت کاری           330دستمزدهای  
 سازنده  ، ساعته شبانه روزی کار    8و قسمت رنگ با سه شيفت       

چهل درصد    .  انواع خودرو سواری و وانت مزدا ميباشد                   
کارخانه در مالکيت سپاه پاسداران حکومت اسالمی سرمايه                
داران و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و             

محسن رضايی پاسدار         .  جنايتکار حکومت اسالمی است            
چاقوکش و قاتل ديروز و از سرکردگان حکومت جهل و                          
جنايت اسالمی يکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا                           

 .ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژوئن ٨ – ١٣٩٠ خرداد ١٨

٢٠۶شماره   
 

طرح اخراج هزاران کارگر 
 !شهرداری تهران

 

 در ادامه سياست ضد انسانی حکومت اسالمی سرمايه داران              ،بنا به خبر دريافتى    
 اخيرا توسط پاسدار قاليباف            ،در جهت کاهش هزينه ها و سود آوری بيشتر                      

شهردار تهران و همدستان دزدش طرحى برای اخراج گسترده و بازخريد اجباری              
 گانه شهرداری   22 نفر از کارگران بخش خدمات اداری مناطق            000/10بيش از   

طبق اين طرح ضد کارگری کارگران را به سه               .  تهران به تصويب رسيده است       
اين .   سال است  25اول کارگرانی که سابقه کاريشان بيش از        :  دسته تقسيم نموده اند   

دوم کارگرانی که    .  دسته از کارگران قرار است به طور اجباری بازنشسته شوند              
اين دسته از کارگران که هم اکنون طرف          .   سال است  25 تا   20سابقه کاريشان از    

 قرار است که شهرداری تهران قراردادهای            ،قرار داد شهرداری تهران ميباشند       
کاری را با اين دسته از کارگران لغو نموده و آنها را در اختيار شرکت انگل                               

شرکت پيمانکاری هاديان متعلق به اوباش و سران            .  پيمانکاری هاديان قرار دهند    
دسته سوم که بيشترين تعداد کارگران       .  حکومت اسالمی در شهرداری تهران است      

 ظاهرا بايستی بطور جمعی و بی هيچ مزايا         ، سال هستند  20 تا   1با سابقه کاری از     
 ! و حق و حقوقی از کار اخراج و بيکار شوند

 

در طی روزهاى گذشته صفايی يکی از معاونين قاليباف و مدير ميادين تره بار                       
تهران طی بخشنامه ای از مراکز تحت امرش خواسته است اسامی کارگران با                        

 سال به باال با هر گونه سابقه کاری و بيمه که دارند تهيه نموده و به                             20سابقه  
عالوه بر اين هم اکنون در ديگر بخشهای شهرداری تهران                .  مرکز ارسال نمايند   

 سال به باال       20جمع آوری اطالعات در مورد سوابق کاری و بيمه کارگران                       
شهرداری تهران اعالم نموده است پس از اجرای اين طرح ضد             .  شروع شده است  

کارگری، تمام نيازهای کاری و تامين نيروی انسانی مورد نظر خود را به                                  
شرکتهای خصوصی و انگل پيمانکاری که البته اين شرکتها هم متعلق به باندهای                 

با اين حربه کثيف حضرات      .  حکومتی در شهرداری هستند را واگذار خواهد نمود         
از يکطرف هزاران کارگر را از کار اخراج        !  هم از توبره ميخورند و هم از آخور       

و بيکار نموده اند بی آنکه حق و حقوقشان را بپردازند و از طرف ديگر با سپردن                  
امور تامين نيروی کار به شرکتهای پيمانکاری که متعلق به باندهای مافيايی                             

 با استخدام کارگرانی ارزان تر و مطيع تر راه برای استثمار                           ،خودشان است  
 .وحشيانه تر کارگران و کسب سودهای بيشتر برايشان باز ميشود

 

 گانه شهرداری تهران طرح جنايتکارانه             22هم اکنون در بسياری از مناطق                
اخراج و بازخريد اجباری، از جانب کارگران به انحا مختلف مورد اعتراض واقع               

چگونگی اجرا و يا عدم اجرای اين طرح ضد کارگری به عوامل                          .  شده است  
بيگمان تشکل و اتحاد، اعتراض و اعتصاب و برپايی                      .  بسياری بستگی دارد     

مجامع عمومی کارگران از جمله فاکتورهايی است که ميتواند سران حکومت                         
اسالمی را به عقب نشينی وادار نموده و بر حرص و سود جويی اين جانوران                           

 .وحشی افسار بزند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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را کنترل کارگرى کتاب   
!از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کارگران شرکت مهندسين مشاور يکم

 ! عدم تمديد قراردادهای يکساله
 

بيش از دو ماه و نيم از سال          با گذشت    ،بنا به خبر دريافتى   
جديد هنوز تعدادی از کارگران شرکت مهندسين مشاور                

از .  يکم دستمزدهای ارديبهشت را دريافت نکرده اند                    
طرفی بطور جسته و گريخته  دستمزدهای تعدادی از                       

"کارگران پرداخت شده است           مدير شرکت و       "  شنتيا. 
همدستانش که در ثروتهای ميلياردی غرق اند، مدام                          

با اين  .  ميگويند نداريم، پول نيست، اوضاع خرابه و غيره         
بهانه ها در پرداخت دستمزدها کارشکنی کرده و پولهای              
ناچيز کارگرانی را که خانواده هايشان برای نان شب و                  

. اجاره خانه و هزار بدبختی ديگر معطلند را باال ميکشند              
بدتر از نپرداختن دستمزدها اين روزها از تمديد قرار                      

با تعدادی  .  دادهای يکساله کاری با کارگران طفره ميروند        
با و  از کارگران قرار دادهای يکساله را تمديد نکرده اند                

 ماهه  6تعدادی از کارگران به جای يکسال قرار دادهای               
بحران و ابهام جای جای شرکت را فرا              .  منعقد کرده اند   

گرفته  و خطر اخراج و بيکاری تعدادی از کارگران در                 
تا چند ماه آينده ببينيم چه پيش          :  شنتيا گفته است   .  راه است 

توانست همه     اگر اوضاع همينطور باشد نخواهيم        ،می آيد 
نيروها را نگه داريم و بايد تعدادی از کارگران را اخراج               

 ! نمائيم

 

آخر وقتی که اوضاع شرکت         :  يکی از کارگران ميگفت      
خوب و روبراه و کارش سکه بود و همين شنتيا و                                 

 مگر به ما      ،شرکايش ميليارد ميليارد پول به جيب ميزنند          
 کارگران هم چيزی ميرسيد؟ مگر آن موقع از سود چيزی             

به ما ميرسيد و شريک بوديم که حاال بيايند در کسادی و                  
 ماهه  6قرارداد هايمان را      -البته اگر راست بگويند    -بحران

 کنند و دستمزدهايمان را ندهند؟ 

 

 نفر  2000شرکت عمرانی مهندسين مشاور يکم با بيش از          
 هزار تومانی که       330کارگر قرار دادی با دستمزدهای            

هنوز دريافت نکرده اند و تعدادی کارگران ساعت مزد که           
 مجری و   ،دريافتی شان کمتر از کارگران قرار دادی است        

هم .  سازنده انواع پروژه های عمرانی و سد سازی است              
اکنون تعدادی از کارگران در پروژه احداث سد بيجار                     
شهر در استان گيالن و تعدادی نيز در طرحهای عمرانی               
در لنگرود و الهيجان و بخشی از کارگران در پروژه                      

. مشغول به کارند     ...  های احداث سد در افغانستان و                  
 شب و اضافه        5 صبح تا        8ساعت کاری کارگران از           

کاری اجباری تا شب و کار در همه ايام تعطيل در ازای                  
 که آن هم با تاخير و انواع کار شکنی              ،دستمزدهای ناچيز 

دفتر مرکزی شرکت در        .   برقرار است    ،پرداخت ميشود  
 . چهار راه طالقانی و خيابان زرتشت تهران واقع است
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٢٠۶شماره   

 خط تبليغى ما 
 ٦٠ خرداد ٣٠در مورد سالگرد 

 نامه اى از منصور حکمت به تشکيالتهاى حزب 
 

 رفقا،

 ٦٠ خرداد    ٣٠ها و آکسيونهاى مربوط به           الزم است در رابطه با تبليغات و اطالعيه           
 .توجه شما را به چند نکته جلب کنم

 

٭ هدف اين کمپين در درجه اول يادآورى و زنده نگاهداشتن يک واقعه و حقيقت                               
جمهورى اسالمى که    .  تاريخى مهم است که سنگ بناى جمهورى اسالمى را ميسازد               

بلکه محصول   .   و قيام بهمن نيست       ٥٧امروز بر ايران حاکم است محصول انقالب              
اى   اين مقطع غلبه ضد انقالب اسالمى بر روند انقالبى           .   است ٦٠ خرداد   ٣٠سرکوب  

 در ايران شروع شد و رژيم سلطنت و دولتهاى غربى و آمريکا                  ٥٦است که از سال      
ضد انقالب اسالمى را براى سرکوب اين انقالب تقويت          .  در سد کردن آن ناتوان ماندند     

اين جزئى از    .  بخش اعظم جامعه ايران اين دوران را بخاطر ندارند              .  و حاکم کردند   
 .مبارزه ما عليه کليت رژيم اسالمى است

 

اى،   ٭ افشاء و صدور ادعانامه عليه رژيم اسالمى و سران آن بويژه خمينى، خامنه                        
. اند  رفسنجانى و و کل عوامل مؤثر آن دوران جمهورى اسالمى که امروز در صحنه                  
 .روشن کردن افکار عمومى در مورد ماهيت جنايتکارانه اين حکومت و اين افراد

 

هاى امروز اساسا شريک و عنصر فعال آن موج سرکوب              ٭ اعالم اينکه دوم خردادى     
اما اينجا ميخواهم يک     .  ها يک ُبعد مهم اين حرکت ما است           افشاى دوم خردادى  .  بودند

ها و برخوردهاى تاکنونى رفقا، از جمله              در اعالميه .  نکته بسيار مهم را تذکر بدهم         
فراخوان آکسيونى ما در خارج، همه چيز از سر دوم خرداد گرفته شده و اين بسيار                         

گفتن اينکه عوامل امروز دوم خرداد عنصر فعال و در صف مقدم سرکوب              .  غلط است 
ها و       خرداد به دوم خردادى         ٣٠ خرداد بودند، با منحصر کردن واقعه                 ٣٠خونين   

جمهورى .  ها بسيار فرق دارد       گذاشتن آن صرفا و يا اساسا در پرونده دوم خردادى                 
اسالمى بعنوان يک کليت و بويژه خمينى و تمام رهبرى وقت جريان اسالمى بايد                            

هاى    فوکوس اين حمله باشد و توضيحات ما در مورد دوم نقش کثيف دوم خردادى                          
ها در اين نسل کشى تنها وقتى سر جاى خودش قرار ميگيرد که                     امروز و خط امامى    

جريان خمينى، جمهورى اسالمى، سران کل حکومت در آن وقت و امروز افشاء و                        
ها با      ها و رفسنجانى       اى   ها خامنه     ها، گيالنى     ها، الجوردى     خمينى.  محکوم شده باشند    

اى و موسوى و خط امام و مجاهدين انقالب                 ها و هادى خامنه       بهزاد نبوى و خوئينى     
ولترهاى امروزى و غيره يک کل واحد آدمکش و               -اسالمى و امثال خاتمى و پاسدار       

هاى     خرداد افشاگر دوم خردادى         ٣٠واقعه   .  ارتجاعى را در مقابل مردم ميساختند            
هدف، نشان دادن ماهيت يکسان سياسى           .  امروز هست، اما به اين نبايد کاهش يابد               

اى در برابر مردم است و نه صرفا در منگنه گذاشتن                             خمينى و خاتمى و خامنه          
 .اين محدود و غلط است. ها چى خاتمى

 

در نتيجه شعارهاى آکسيونهاى ما بايد اساسا خمينى، جمهورى اسالمى و اسالم سياسى              
ارتجاعى را هدف قرار بدهد و در متن اين جهت کلى و اساسى، شعارها و                                              

اگر اين  .  هاى امروز داشته باشيم     پالکاردهايى هم در رابطه با نقش کثيف دوم خردادى          
توجه جدى همه شما را به       .  تناسب بهم بخورد از نظر سياسى بسيار بسيار اشتباه است           

 .حساسيت اين مسأله جلب ميکنم
 

 .لطفا اگر توضيح بيشترى در مورد اين نکات الزم ميدانيد با من تماس بگيريد

 

 پيروز باشيد

 ٢٠٠٠ ژوئن ١٤ ،منصور حکمت



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 

 ساعته برای يک ٢۴راديو 
دنيای بهتر به کمک مالی 

 شما نيازمند است
 

. بيش از يکسال از عمر راديو برای يک دنيای بهتر ميگذرد                
راديو يک دنيای بهتر اثبات کرده است که صدای کارگر و                       

 صدای مردم     ، صدای برابری طلبی و آزاديخواهی           ،کمونيسم
 صدای راديکاليسم          ،بپاخواسته برای رهايی و خالصی                   

 صدای مبارزه برای کوتاه کردن دست مذهب از                     ،اجتماعی
 ، صدای انسانيت و بشريت متمدن          ،زندگی و شئونات جامعه      

 . صدای شما است

 
راديو برای يک دنيای بهتر برای تداوم کار و گسترش ابعاد                  

 . فعاليت خود نيازمند کمکهای مالی شماست

 
ميتوانيد .  به طرق مختلف ميتوانيد به اين راديو کمک کرد                   

اسپانسور راديو شويد و ماهانه مبلغ مورد نظر خود را به                     
ميتوانيد سازمانده فاندريزينگ     .  حساب بانکی ما واريز کنيد        

برای راديو شويد و برنامه های متنوعی را برای کمک مالی                
 . در دستور قرار دهيد

 
در شرايطی که بخشهای بورژوايی اپوزيسيون چه با امکانات           
گسترده طبقاتی خود و چه با بهره برداری از کمکهای دول                   
غربی با دهها رسانه و ابزار ارتباط جمعی به جان جامعه                        
افتاده اند و خرافه و جهل و عقب ماندگی و نابرابری و                               
استثمار را به هزار شکل و طريق توجيه ميکنند و به خورد                  

 در مقابل بايد به هر شکل معقولی اين پرچم را            ،جامعه ميدهند 
 . برافراشته کرد

 
 اگر خواهان       ،اگر خواهان سرنگونی رژيم اسالمی هستيد               

 اگر خواهان نابودی       ،خالصی از شر مذهب و خرافه هستيد            
 اگر از نابرابری زن و         ،استثمار و نابرای و کارمزدی هستيد        

 ، اگر خواهان جامعه آزاد         ،مرد و تبعيض در شکلی بيزاريد           
 به راديو برای يک        ، شاد و مرفه برای همگان هستيد          ،برابر

 .دنيای بهتر کمک کنيد

 

  دبير کميته مرکزى حزب،على جوادى

  ٢٠١١ ژوئن ١

٢٠۶شماره   

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/ 

 

 کمونيسم کارگرى
 

اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان                  
نقدى .  اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است          

از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و                
تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و                .  انقالبى

برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به                            
ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت                    

تلقى برده از آزادى      .  خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است               
بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا                        
صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق            

اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم        .  مالکيت نميتوانست باشد  
توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که                    
اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده            

. است، افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد                         
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت                  

برابرى امرى  .  خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود          
اجتماعى   -نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى                 

 . است

 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى             
و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل                     
انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن                   

اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد                       .  را نمايندگى ميکند      
مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين،          

 . مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است


