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.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 

 بحران يونان و راه حلها
 

ديگر تنها قلمرو   .  بحران در يونان هر روز حادتر ميشود       
اقتصاد نيست که در آن ناامنى و بى اعتمادى گسترش                   

 امکان سقوط    ،مى يابد بلکه بى اعتبارى گسترده سياسى         
 و تبديل بحران    ،سنتى قانون "  تقدس" از کف رفتن   ،دولت

" خطر"اقتصادى به يک بحران همه جانبه اجتماعى يک         
حاد شدن بحران در يونان چهارچوبهاى               .  بالقوه است  

. اروپائى را نيز مورد مخاطره جدى قرار داده است                     
يونان بعنوان عضوى از اتحاديه اروپا ناچار است به                    
چهارچوب سياستهاى اين اتحاديه تمکين کند و اتحاديه                
اروپا براى نجات يورو و حتى نفس اتحاديه و ممانعت از      

 ناچار است به فکر         ،گسترش بحران به ديگر کشورها        
 . باشد" نجات يونان"

 

با تشديد بحران چهارچوبها در باال و پائين بناچار بايد                   
تغيير شرايط اقدامات همه جانبه تر و قاطع               .  تغيير کند  

بورژوازى چه در يونان و چه در          .  ترى را طلب ميکند    
نجات "اما پروژه    .  اروپا راهى جز تعرض بيشتر ندارد        

. تبديل شده است    "  دفن يونان  "ظاهرا به پروژه       "  يونان
يونان اندک اندک چهره کشورهاى مقروضى را ميگيرد           

. که حتى قدرت بازپرداخت بهره وامهايشان را ندارند                
قرار بود با پروژه نجات اقتصادى يونان يعنى تزريق                   

 اروپا از جانب يونان احساس                 ، ميليارد دالرى      ١۵۶
اما حاال اروپا نه فقط احساس آرامش نميکند          .  آرامش کند 

. بلکه کابوس يونان يک لحظه گريبانش را رها نميکند                
يونان حتى نميتواند وامهاى سال گذشته را بازپرداخت                

و .  لذا براى پرداخت وامهاى سال قبل بايد وام بگيرد        .  کند
تنها وقتى دولت يونان ميتواند وام بگيرد که در داخل                     
کشور رياضت بيشترى را به کارگران و مردم محروم               

تقريبا هرچه به فکرشان رسيده به معرض             .  تحميل کند  
بورژوازى راه  !  حراج گذاشته اند حتى دريا و ساحل آنرا       

وسط ندارد و حتى به ميزان تعرض         

 

 جنبش توده اىبراى سرنگونى رژيم آغاز ميشود
 

  تير١٨با راديو انترناسيونال درباره منصور حکمت بخشهائى از مصاحبه 
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   ...   و ، کارگران شرکت مهندسى مشاوره يکم،کارگران شرکت فناپ ،در صفحات ديگر

 اعتراض کارگران 
 پااليشگاههاى پارس جنوبى

 يادداشت سردبير،

وعده هاى خمينى گونه محمد 
 نوريزاد

 ٩صفحه نسرين رمضانعلى                                   

 تشديد روند فروپاشی حکومت اسالمی،
 ! ضرورت سازمانيابی جنبش کارگری

 ٧صفحه کامران پايدار                                                                          

 حکم دستگيری معمر قذافی
 پرداخت يارانه هاتوقف  

 مالقات تروريستها در تهران
 ٣صفحه على جوادى                                                 

  ، تير١٨
به يادبود مبارزات جنبش دانشجويی و مردم 

 عليه رژيم جنايتکار اسالمی

٢صفحه   



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قبلى به معيشت مردم نيز نميتواند         
راه حل بورژوازى در      .  قانع باشد 

 اعمال       ،شرايط تعميق بحران            
رياضت بيشتر و چهره سياسى              

 . سرکوبگرتر است

 

يونان در عين حال کمپلکس                      
نهادى .  سياسى اتحاديه اروپا است    

که قرار بود يک سازمان                            
اقتصادى و يک قدرت منطقه اى          
و کمابيش هم جهت با استاندارهاى      
واحد براى رقابت با ديگر رقباى          

 امروز خطر                 ،جهانى باشد        
اتحاديه .  فروپاشى تهديدش ميکند     

اروپا نه ميتوانند به ديگر                            
کشورهاى بحران زده مرتبا پول و      
وام تزريق کند و نه وحشت                        
يونانيزه شدن اجازه ميدهد که                  
کشورهاى در حال سقوط را به               

 . حال خود رها کنند

 

طبقه کارگر و مردم ناراضى                  
يونان همچنان در اعتراض و                  

اعتصاب عمومى دو   .  اعتصاب اند 
روزه ديروز سه شنبه و امروز              
چهارشنبه عليه سياست رياضت          
اقتصادى به درگيريهاى خيابانى و      
پرتاب مواد آتشزا و تالش براى            

. تسخير نهادهاى دولتى منجر شد        
اگر ديروز پارلمان را محاصره            

دزدها و     "ميکردند تا نگذارند              
به درون ساختمان بروند       "  خائنين

 ،و عليه مردم قانون تصويب کنند        
امروز و فردا ناچارند کنترل                   
همين مراکز را از دست                              

اعتصاب دو  .  حکومتيها دربياورند 
. روزه يونان را فلج کرده است               

بخشهاى گسترده ترى در اين                  
 ،اعتصاب شرکت دارند                             

درگيريهاى خيابانى و سرکوب              
پليس با شدت عمل بيشترى همراه        

يونان خاکريز اتحاديه اروپا     .  است
اگر يونان سقوط کند                   .  است

نگهداشتن ديگر کشورها کار                  
از طرف ديگر   .  حضرت فيل است  

سطح اعتراضات تاکنونى توان             
متوقف کردن پاپاندرو و شرکا در        
اجرا و تحميل رياضت بيشتر را            

 .  ندارد

 

 ...بحران يونان و راه حلها 

فعال يونان به تکرار التحرير و       
سنتهاى عمل مستقيم و                           

رو آورده    "  پارلمان خيابانى   "
نارضايتى شديد طبقه         .  است

کارگر اتحاديه ها را وادار به           
برگزارى اعتصابات کرده               
است و در هر مرحله اعتصاب       
از وسعت اجتماعى بيشترى             

اما همين     .  برخوردار ميشود    
اعتصابات با تمام کمبودها و            
سياست محافظه کارانه اتحاديه      

 و بويژه ناکافى بودن تاثير         ،ها
 خود بسترى          ،بازدارنده آنها    

براى عروج سياستها و                        
ابتکارات کارگرى و توده اى          

طبقه کارگر    .  راديکال ميشود   
يونان پيش از هر چيز به                      
حزبى نياز دارد که کل اين                 

اوضاع را نپذيرد و با اتکا به            
نيروى ميليونها کارگر و مردم        

 راه حل کارگرى و              ،محروم
سوسياليستى رفع بحران را              

با .  پيش روى جامعه بگذارد         
اينحال درک اهميت اين کمبود        
به معنى واگذار کردن زمين             
سياسى براى ميليونها نفرى که       
زندگى شان دارد حراج ميشود       

جامعه و طبقه کارگر          .  نيست
هيچ جامعه  .  ناچار است بجنگد   

هيچ .  اى خودکشى نميکند            
جامعه اى بدون مقاومت تسليم        

پرچم اين مقاومت           .  نميشود
همين نيروى انقالبى است که           
امروز در قامت اعتراض تند           
خيابانى و اعتصاب عمومى             

٢٠٩شماره   
مجددا بميدان آمده و همه حکومتيها         

. ميداند"  مشتى دزد و خائن          "را    
تهاجم به مراکز دولتى براى تسخير        

 محاصره پارلمان و درگيرى با      ،آنها
 مسير عبور از وضعيت                   ،پليس

. کنونى را هموار کرده است                        
راديکاليسم اجتماعى عليه سرمايه           
دارى ميتواند بسرعت به اشکال                
متنوعى از نهادهاى انقالبى شکل            
دهد که پاسخگوى سطح مبارزه                 

 . امروز اند

 

بحران اقتصادى سرمايه اشتهاى              
تبديل شدن به بحران اجتماعى و                
سلب مشروعيت جامعه از سيستم             
دمکراسى پارلمانى را نشان داده               

اسپانيا و يونان دور جديد               .  است
نکته .  ميتواند سرنوشت اروپا باشد       

کليدى در اين ميان آينده اين تحوالت       
بورژوازى با سياست                 .  است

رياضت اقتصادى و جنگ و                        
سرکوب مجموعا ميخواهد خود را          
نگهدارد تا شايد ايندوره را از سر             

طبقه کارگر امروز                .  بگذراند
نميتواند فقط مخالف اجراى دور                
جديد سياستهاى رياضت اقتصادى          

 بلکه مضاف براين مخالفت             ،باشد
 بايد بعنوان راه حل بحران            ،برحق

يعنى بدوا بايد از     .  راسا بميدان بيايد   
بورژوازى سلب مشروعيت کرد و        

. وارد جدال برسر قدرت سياسى شد      
يونان چون چنين حزبى ندارد                      

. تاکنون وارد اين مرحله نشده است        
اما اين سنت در طبقه کارگر و                     
جامعه يونان جارى است و وجود             

برپائى و گسترش شوراها و         .  دارد
اعمال قدرت توده اى ميتواند جامعه       
را مجموعا چپ تر و تشکيل حزب          

 . اين سنت سياسى را تسهيل ميکند

امروز ضرورى است جنبش                 
وسيع کنترل کارگرى در اروپا قد       

فاصله اعتصابات        .  علم کند       
عمومى را بايد با اعتراضات                 
مستمر و هدف دار و سازماندهى         

کنترل .  قدرت توده اى پر کرد            
 ،کارخانه ها و خيابانها و ميدانها          

پايه هاى آن قدرتى است که بايد             
نهايتا جايگزين قدرت بورژوازى      

محاصره امروز پارلمان         .  شود
 و مشروعيت   ،بايد به نفى پارلمان    

نسبى امروز حکومت بورژوازى      
بايد به نامشروع اعالم کردن آن           

 ،قانون کارگران    .  متحول شود     
 بايد در           ،قانون انقالبى مردم          

کارخانه ها و خيابانها و ميدانها             
اعالم و توسط خودشان اعمال               

طبقه کارگر يونان نميتواند       .  شود
کارگران .  در دور قبل درجا بزند      

و مردم ناراضى امروز با اعمال         
قدرت توده اى و و دورخيز براى        
کنار زدن حکومت و نظم                           

 ميتوانند بطور واقعى       ،بورژوائى
بحران و فقر و ناامنى اقتصادى و        

 .   سرکوب را ريشه کن کنند

 

ثروت و   :  مسئله خيلى ساده است      
 دانش و  ،امکانات براى همه هست 

نيرو و منابع انسانى و طبيعى                 
 اوضاع کنونى با هر                     ،هست

محاسبه اى ميتواند بالفاصله و              
اما بورژوازى    .  فورا بهبود يابد      

نميگذارد چون توليد از نظر او              
براى سود و انباشت سرمايه است       
و قانون و دولت و پارلمان و                    
دادگاه و پليس و ارتش نيز وسيله          

 . دفاع از منافع اين حکومت اند

 

طبقه کارگر بايد کل اين بازى را          
دزدها و   "نپذيرد و از حکومت            

. خلع يد سياسى کند          "  خائن ها   
بحران اقتصادى دارد بتدريج به           
بحران مشروعيت بورژوازى و         

يعنى .  سيستم حاکم تبديل ميشود         
بى اعتبارى کنونى سرمايه دارى        

" تقدس"وسيع تر و اعتبار و                   
سنتى و ديرينه و بخشا                                  
خودبخودى دولت و قانون و                    

شرايط .  پارلمان زير سوال ميرود    
مساعدى براى عروج مجدد                    
سنتهاى انقالبى و سياستهاى                   
کمونيسم کارگرى فراهم شده                  

 . * است

 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 حکم ،دادگاه بين المللی الهه
 دستگيری معمر قذافی

 

دادگاه بين المللی الهه حکم                        
بازداشت معمر قذافی رئيس                     

 سيف االسالم             ،حکومت ليبی      
 و عبداهللا سنوسی رئيس       ،فرزندش

.  را صادر کرد       ،اطالعات ارتش  
رئيس اين دادگاه گفته است که                 
مدارک موجهی وجود دارد که               
نشان ميدهد شخص قذافی مسئول         
کشتار و جناياتی است که عليه                
مردم اين کشور از چهار ماه                     

. گذشته تاکنون صورت گرفه است    
اين دادگاه قذافی را متهم به جنايت        
عليه بشريت و دستور سرکوب و         

. کشتار غير نظاميان کرده است           
در جريان خيزش توده ای مردم             
ليبی تاکنون نزديک به چند هزار          

به چند  .  نفر کشته و زخمی شده اند     
نکته در حاشيه اين حکم بايد                     

 :اشاره کرد
 

 ترديدی نيست که معمر قذافی          -١
را بايد به جرم جنايت عليه مردم            

اما اين جنايت     .  ليبی محاکمه کرد    
فقط محدود به کشتار و سرکوب             
مردم ليبی در ماههای اخير                       

قذافی .  نخواهد بود و نبايد باشد            
رئيس حکومت سرمايه در ليبی             

بيش از چهل سال است که          .  است
با جنايت و سرکوب وحشيانه بر            

. اين مردم حاکميت کرده است                
محاکمه قذافی به جرم جنايت اخير      
اين حکومت تخفيقی بی حد و                   

. حصر به اين جانی سرمايه است        
اما چرا تخفيف؟ واقعيت اين است        
که اگر دستگاه قضايی بين المللی          
سرمايه به اين جانی چنين تخفيقی         
ميدهد تنها به اين دليل است که                 
نميتوانند و مسلما نميخواهند با                
عناصری که خود عمری را با                
آنها در معامله و بند و بست قرار           
داشتند و اين نيروها چشمشان را           

 به جرم   ،بر جنايتشان می پوشاندند   
جنايت در کل اين دوره طوالنی             

به قراری ديگر         .  محاکمه کنند    
جنايت اين جانيان سرمايه تا                     

  ،در حاشيه هفته
 

 علی جوادی

زمانيکه منفعت آنها همسو                 
اين يک     .   مجاز است        ،است

. حقيقت پنهان اين حکم است            
معمر قذافی را بايد به جرم                 

 ساله عليه مردم             ۴٠جنايت     
ليبی و تروريسم دولتی محاکمه      

 . کرد

 

 محاکمه قذافی و صدور                -٢
حکم بين المللی برای دستگيری  
او در عين حال نشاندهنده دو            
رويی و رياکاری کل سيستم             
قضايی بين المللی سرمايه                  

اين دستگاه تماما وابسته      .  است
جزيی از   .  مستقل نيست  .  است

. پيکره سرمايه جهانی است             
دستگاهی است که برای پيشبرد  

. امور قضايی سرمايه جهانی         
در اين حقيقت نبايد ذره ای                 

در هر نظامی          .  ترديد کرد    
سيستم قضايی انعکاسی از کل        
مناسبات اجتماعی و بنيادهای         
اقتصادی و سياسی در آن                    

به اين اعتبار         .  جامعه است    
دادگاه بين المللی الهه مکانی           
برای عدالت سياسی و                           
اجتماعی در صحنه بين المللی        

بر عکس محلی برای         .  نيست
تسويه حسابهای بين المللی دول     

هرگونه .  غربی با ديگران است   
. توهمی در اين مورد سم است        

در اين دادگاه هرگز                                
ديکتاتورها و جانيان دوست و        
يا سردمداران دول غربی به             
جرم جنايت عليه مردم محاکمه      

در اين دادگاه         .  نخواهند شد    
 بلير و   ، بوش ، نتانياهو ،شارون

ساير جنايتکاران سرمايه هرگز    
 .محاکمه نخواهند شد

  

 آيا در پيشبرد پروژه                        -٣
محاکمه سران رژيم اسالمی به      
جرم جنايت عليه بشريت در             
سطح بين المللی نبايد به اين               
سيستم قضايی اتکاء کرد؟                  
تاريخ تاکنونی تالشهای ما                 
نشان داده است که عليرغم                 

 اين  ،ارائه مدارک حقوقی کافی    

٢٠٩شماره   
دادگاه حتی از باز کردن پرونده                 
جنايت سران حکومت اسالمی                   

موضع اين    .  خودداری کرده است      
دادگاه نعل به نعل عين موضع دول          
اروپايی در قبال رژيم اسالمی                    

. بند و بست با رژيم اسالمی          :  است
تنها در شرايطی که مردم بپاخواسته       
در ايران حکومت اسالمی را در لبه       

 در آن        ،پرتگاه سقوط قرار دهند          
زمان اين دادگاه هم پرونده محاکمه          

 . سران رژيم را آغاز خواهد کرد

 

پرداخت يارانه های نقدی "
 "متوقف ميشود

 

اخيرا سخنگوی کميسيون انرژی             
مجلس اوباش اسالمی اعالم کرده            
است که پرداخت يارانه های نقدی           
از مرداد ماه متوقف خواهد شد و به         
جای آن کارت انرژی در اختيار                

. واجدين شرايط قرار خواهد گرفت       
سيد عماد حسينی هدف از اين تغيير        

رفع مشکالت    "سياست دولت را           
 گاز و   ،مردم در پرداخت قبوض آب    

 .اعالم کرده است" برق
 

 حذف سوبسيدها بزرگترين                   -١
تعرض حکومت سرمايه اسالمی در      
ايران به معيشت و زندگی توده های        

با .  کارگر و مردم زحمتکش است          
يک تعرض ضد انسانی ساالنه بيش       

 ميليارد دالر بر هزينه                   ۴٠از     
اين يک  .  زندگی مردم اضافه کردند    

دزدی آشکار است که در جهان                  
رفرم "سرمايه داری معاصر آن را         

و يا نام ديرينه تر آن                "  اقتصادی
" رياضت اقتصادی   "يعنی سياست      
يک پی آمد اجرای       .  نام گذارده اند    

اين سياست افزايش بيش از پانصد           
درصدی هزينه آب و برق و گاز و           
ساير مواد سوختی و همچنين                       
افزايش سرسام آور قيمت اقالم پايه         
ای مانند برنج و آرد و شير و قند و             

بی دليل نبود که        .  شکر بوده است     
صندوق بين المللی پول با وقاحت             
خاصی اين اقدام جانيان سرمايه در         

 . ايران را ستود
 

 اجرای اين سياست در ايران اما         -٢
. ويژگی های خود را داشته است              

هراس از واکنش مردمی که حکم به       
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و            
سرنگونی طلبی ويژگی اعتراضات      

 دولت     ،جامعه را تشکيل ميدهد              

سرمايه را وادار به اتخاذ سياستی       
ناچار شدند  .  متفاوت از ابتدا کرد     

نقدی "در آغاز با طرح پرداخت          
از ابتدا  .  به ميدان بيايند  "  يارانه ها 

ترديدی نبود که اين اقدامی دفاعی       
بمنظور خنثی کردن اعتراضات         
مردم به اين تعرض اقتصادی                

روشن بود که در صورت         .  است
گذران التهاب و شوک ناشی از             

ها "  نقدی"اين طرح پرداخت اين      
 . نيز متوقف خواهد شد

 

 اجرای اين سياست جهانی در         -٣
همه جا تاکنون با اعتراضات                  

. مردم زحمتکش مواجه شده است      
اين اعتراضات شمال آفريقا تا               
سواحل جنوبی اروپا را در                       

ايران نيز استثناء     .  برگرفته است  
عدم پرداخت قبوض     .  نبوده است  

آب و برق و گاز شکل ويژه                      
اعتراض به اين سياست در ايران        

اعتراضی که بعضا       .  بوده است   
ابعاد توده ای و گسترده ای در                
برخی از شهرهای شمال و                       
همچنين لرستان به خود گرفته               

اکنون نپرداختن قبوض آب      .  است
و برق و گاز به حدی رسيده است         
که دولت ناچار شده است چاره              

نقدی "پرداخت    .  ديگری بينديشد   
را ميخواهند حذف کنند    "  يارانه ها 

" کارت انرژی     "و بجای آن                
می پندارند که    .  تحويل مردم دهند   

مردم بدينوسيله قبوض آب و برق        
آيا .  و گاز را پرداخت خواهند کرد     

توهم اوباش اسالمی حاکم را هم           
حدی و اندازه ای است؟ مسلما اين       
اوباش دارند با سيلی صورت خود    

 . را سرخ نگهميدارند

 

شبح اعتراض توده ای و خيزش           
مردم مترصد تعرض همچنان بر        

. باالی سر رژيم در پرواز است           
 .  رژيم راه خالصی ندارد

 
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 مالقات تروريستها در تهران
 

اخيرا کنفرانسی در تهران برگزار شد که سران دول                   
 افغانستان و عراق در آن شرکت                    ، پاکستان   ،سودان
نام نهاده  "  مبارزه با تروريسم   "اين کنفرانس را     .  داشتند
درصورتيکه نام کنوانسيون سران تروريسم دولتی          .  اند

 شايد واقعی تری        ،اسالمی و متحدين منطقه ای شان             
 که به     ،حضور عمر البشير رئيس دولت سودان          .  است

 رنگ  ،جرم جنايت عليه بشريت تحت تعقيب قرار دارد          
 ! ويژه ای به اين کنفرانس بخشيده بود

 

کسانی که خود در راس               .  دنيای وارونه ای است           
 بعضا به جرم جنايت          ،ماشينهای آدمکشی قرار دارند       

 يا بايد بزودی محاکمه             ،عليه مردم محاکمه شده اند            
 خود يک ماشين عظيم تروريستی را سازمان داده         ،شوند

 کنفرانسی عليه تروريسم سازمان            ،و به پيش ميبرند        
اگر تمام  .   تنها نشان وارونگی جهان معاصر است       ،دهند

تروريستهای دولتی و اسالمی در اين کنفرانس شرکت             
 انگلستان  ، اسرائيل ، اگر روسای دول آمريکا       ،ميکردند

و فرانسه و همچنين پرچمداران جريانات اصلی اسالمی         
 آنگاه بايد     ،هم در اين کنفرانس حضور بهم ميرساندند            

اين تجمع را کنفرانس سران تروريسم جهانی و نه                         
نام پر   .  نام ميگذاردند  "  مبارزه با تروريسم    "کنفرانس   

 .معنی تری ميبود

  

 مدتهاست که تروريسم جهانی در شاخه های                   ،اما نه  
و .  دولتی و اسالمی آن در رقابتی خرد کننده بسر ميبرند         

اگر رژيم تروريستی اسالمی قادر ميشود که سازمانده              
چنين کنفرانسی باشد تنها به اين دليل است که کشمکش              
دو قطب تروريسم جهانی يک واقعيت سياه دنيای                          

واقعيتی که قربانيانش عادی ترين مردم          .  معاصر است 
زن و  "  تبعيضی"در روز روشن بدون کوچکترين        .  اند

مرد و پير و جوان و نظامی و غير نظامی را منفجر                     
از طرف ديگر تروريسم رقيب        .  ميکنند و نابود ميکنند     

مجهز به پيچيده ترين سالجهای کشتار انسان هر جا را              
اراده کنند به خاک و خون ميکشند و جامعه را به                             

زمانيکه هيات حاکمه آمريکا    .  نابودی و فالکت می رانند    
به پيش  "  مبارزه عليه تروريسم  "هر جنگی را تحت نام        

 نيروی رقيب هم امکان پيدا ميکند که مقابله خود            ،ميبرد
کنفرانس مبارزه با تروريسم به        "با رقيب را تحت نام          

 .پيش ببرد
 

دور نيست آن روزی که خامنه ای ها و احمدی نژادها                
دچار همان سرنوشتی شوند که عمرالبشير اکنون با آن              

اما اينبار اين اراده کارگر و مردم                       .  روبرو است   
زحمتکش است که اين اوباش را دچار سرنوشتی خواهد          

 . *کرد

 

  ...در حاشيه هفته

٢٠٩شماره   

  تير١٨
 به يادبود مبارزات جنبش دانشجويی و مردم 

 عليه رژيم جنايتکار اسالمی
 

 تير مصادف است با اعتراضات وسيع و گسترده دانشجويان و مردم معترض عليه                      ١٨
.  سال پيش مردم نشان دادند که جمهوری اسالمی را نميخواهند                  ١٢.  جمهوری اسالمی 

صدها دانشجو بهمراه هزاران مردم          .  شش روزی بود که رژيم اسالمی را تکان داد                  
رژيم .  معترض به خيابانها ريختند و تنفر خود از جمهوری اسالمی را به نمايش گذاشتند                

بسياری زخمی،  .  جنايتکار اسالمی مثل هميشه با خشونت به جان تظاهرات کنندگان افتاد            
تعدادی از دانشجويان به شکل فجيحی در خوابگاههای دانشجويی           .  دستگير و کشته شدند    

 . به قتل رسيدند و از پنجره ها به بيرون پرتاب شدند

 

رژيم اسالمی که از بدو استقرار خود در تکاپوی بقا بوده است فقط با سرکوب، اختناق و                  
مردم هيچگاه اين رژيم را نپذيرفته اند  و همواره در صدد             .  جنايت بر سر کار مانده است     

 روزی است که جنبش سرنگونی مردم بشکل توده          ١٣٧٨ تير   ١٨.  سرنگونی آن بوده اند   
بايد در هر کجا هستيم به اين اعتراضات           .  اين روز را بايد بياد داشت       .  ای به ميدان آمد    

 . تداوم بخشيم و کليت رژيم اسالمی را به زير کشيم

 

تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری در شهرهای گوتنبرگ سوئد و                         
به صف ما بپيونديد و با      .  تورنتو کانادا آکسيونهايی به مناسبت اين روز سازمان داده است         

،  «آزادی، برابری، حکومت کارگری       «،   «مرگ بر جمهوری اسالمی       «هم شعار دهيم        
 .«زنده باد سوسياليسم«

 

 سوئد گوتنبرگ
 

 15-14 يولی از ساعت 9شنبه : برونز پارگن زمان: مکان
 Brunsparken, Tid: lördag, 9 juli, 14-15 

 

 بزودى اعالم ميشود ،کانادا تورنتو  

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠١١ژوئيه 

 

 زندانى ،کارگر زندانى
!سياسى آزاد بايد گردد  



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شش روزى که          :  انترناسيونال
رژيم اسالمى را لرزاند، توصيف       
گويائى براى رويدادهاى اخير               
است، که بطرز خيره کننده و                   

اى نفرت عمومى عليه                  بيسابقه
جمهورى اسالمى و آمادگى توده          
مردم براى برخاستن و رويارويى       
راديکال با رژيم را روى صحنه           
خيابانها آورد، تأثيرات اين خيزش      
بر رابطه آتى مردم و رژيم را                 

 چگونه ارزيابى ميکنيد؟

 

 اين رويدادها          :منصور حکمت     
اثبات حقيقتى بود که ما برخالف           
تصورات و تبليغات اپوزيسيون و       

چى بر آن تأکيد        هاى خاتمى   رسانه
داشتيم و آن اينست که مردم ايران         

. جمهورى اسالمى را نميخواهند         
خواست مردم نه تعديل حکومت           

. اسالمى، بلکه سرنگونى آن است      
رأى دو سال قبل مردم در                           
دوراهى ارتجاعى ناطق نورى يا         
خاتمى، سند ورود آنها در مقياس          
وسيع به مبارزه فعال براى                        
خالصى از شر جمهورى اسالمى       

اين رأى خاتمى نبود، رأى           .  بود
عليه رژيم، عليه اسالم و                             
اسالميت، عليه اختناق و سرکوب،     
عليه فرهنگ ارتجاعى تحميلى،           
عليه فقر و نابرابرى و بيحقوقى             

جمهورى .  در ايران امروز بود         
اين آغاز    .  اسالمى رفتنى است       

بالفعل موج مبارزات وسيع و                  
اى در ايران است که يک                 علنى

ناپذير آن سرنگونى        نتيجه اجتناب  
با اين   .  رژيم اسالمى خواهد بود       

طلبى     رويدادها اردوى سرنگونى      
در ايران، که ابدا يک اردوى يک        

نيست و    "  همه با هم      "دست و       
نخواهد ماند، بعنوان يک جنبش            
علنى و مردمى اعالم موجوديت           

از اين تاريخ، حکم قديمى ما       .  کرد
که جدالهاى جارى سياسى در                 

 -اى      خامنه(ايران نه دو طرف           
، بلکه سه طرف دارد،               )خاتمى

يک حقيقت غير قابل انکار و                   

 

 جنبش توده اىبراى سرنگونى رژيم آغاز ميشود
 

  تير١٨با راديو انترناسيونال درباره منصور حکمت بخشهائى از مصاحبه  
 ١٩٩٩اوت  - ١٣٧٨مرداد 

. پذيرفته شده محسوب ميشود          
جدال مردم عليه کل رژيم                   
اسالمى، آن عاملى است که اين      
جناحها را در جستجوى چاره          

. بجان هم انداخته است                         
رويدادهاى اخير اعالم                         
موجوديت مستقل و علنى يک         
جنبش مردمى براى سرنگونى       

اين بنظر من بر روش و          .  بود
رفتار جناحهاى حکومت،                  
احزاب سياسى و خود مردم در       
ماههاى آتى تأثيرات تعيين                 

جالب .  اى خواهد داشت          کننده
است که در اين ميان الفاظ و              
اصطالحات رايج تا ديروز               
چگونه بسرعت کهنه شدند و            

هاى سياسى      تصاوير و شمايل     
ميان ميدان چگونه دگرگون              

خود حکومت از خطر         .  شدند
که "  ختم نظام  "و   "  براندازى"

گويا از بيخ گوش رژيم گذشته         
عبارت .  است صحبت ميکند       

جامعه مدنى جايى گم و گور             
شد، خاتمى براى معترضين             

اى     رجزخوانى کرد و خامنه          
. براى دانشجويان اشک ريخت     

چى و    هاى غربى خاتمى     رسانه
ژورناليستهايى که گويى                     
فروختن خاتمى به مردم ايران        

شان بود،        جزو تعريف شغلى      
. يکباره انقالب را تيتر کردند          

در ايران، مردم علنا به رژيم            
. اسالمى اعالم جنگ دادند               

حکم سرنگونى رسما به رژيم         
اين به جنبش             .  ابالغ شد      

اعتراضى، و موج اعتراضات      
آتى، اعم از اعتصابى و                       
تظاهراتى و خيابانى، يک                  
هويت کامال متمايز از                           

 .جناحهاى حکومت ميدهد

 

 در مورد احتمال     :انترناسيونال
موج برگشت راست چه فکر            
ميکنيد؟ تهديدات خاتمى و                  

ها و     اى، موج دستگيرى     خامنه
هايى که يادآور           سازى    پرونده

٢٠٩شماره   

ها و شوهاى تلويزيونى               بازجويى
نامه .   است  ٦٠الجوردى در سال        

سران سپاه پاسداران به خاتمى و               
اى   هاى مدافع خامنه    تبليغات روزنامه 

اين سؤال را طرح کرده که آيا يک           
موج وسيع سرکوب، حتى به شکل           
يک کودتا، در راه است يا خير، و             
اگر هست مردم چگونه با آن مواجه         

 خواهند شد؟

 

 اين تصور که              :منصور حکمت    
 ٣٠رژيم اسالمى ميتواند از نو يک         

 ديگر راه بياندازد، اشتباه      ٦٠خرداد  
اين دو دوره عميقا با هم فرق         .  است
گيرى         آن دوره شکل              .  دارند

جمهورى اسالمى، دوران پيدايش           
يک جناح مسلط در درون آن براى          
يکپارچه کردن حاکميت و کوبيدن           
موج جديد اعتراضى در ميان مردم        

تناسب قوا ميان رژيم و                     .  بود
آن .  مخالفانش اساسا متفاوت بود           

دوره، دوره تعرض و استقرار رژيم      
اين دوره، دوره            .  اسالمى بود     

. نشينى آن است        اضمحالل و عقب     
امروز برعکس، روند تشتت و                   

. فرسايش رژيم اسالمى را شاهديم          
رژيم در يک تکاپوى حاد براى بقاء        

جناحهايش دقيقا بر اين زمينه       .  است
مردم، نسل     .  اند     بجان هم افتاده         

جديدى از مردم، عليه آن                                 
سياست سرکوب در        .  اند    برخاسته

مقياس وسيع در چنين شرايطى فورا      
رژيم را از درون دچار فلج و تشتت        

اى    ميکند و يک تعرض فعال توده           
طبعا .  عليه حکومت را باعث ميشود    

در کل روند سقوط حکومت                          
اسالمى، در مقاطعى امکان رخ                 
دادن کودتا و اعالم حکومت نظامى        

اما اين کودتا زمانى براى            .  هست
جناح کودتاگر موضوعيت و                       
خاصيت پيدا ميکند که جناح مقابل            
قبال عمال از نظر سياسى زانو زده           
باشد و حاضر باشد ميدان را َترک            
ُکَند و براى حفظ اساس حکومت                

. اسالمى در برابر کودتا تسليم بشود       
اما اگر براى مثال جناح دوم خرداد          

حاضر نباشد از ميدان بيرون                 
برود و اندک مقاومتى در برابر            
کودتا بکند، آنگاه کودتا به چاشنى       

اى مردم عليه کل               خيزش توده   
و اگر بنا باشد    .  رژيم تبديل ميشود  

که به   (ها کودتا کنند            چى   خاتمى
همان اندازه قابل تصور است که          

، آنوقت ديگر جلوى      )حالت ديگر 
قيام مستقل مردم را نميتوانند                   

در طول اين روند، در            .  بگيرند
مقطعى که تناسب قوا بيش از اين         
عليه رژيم چرخيده باشد، کودتا و        
حکومت نظامى محتمل خواهد             

اما همين امروز وقوع کودتا       .  بود
ماجراى نامه   .  دور از ذهن است      

سران سپاه پاسداران به خاتمى و          
پاسخهايى که از احزاب و                         

هاى دو خردادى گرفت           روزنامه
ژستى توخالى    .  خيلى جالب بود      

بود و از جناح مقابل پاسخى                     
. گرانه گرفت   تحقيرآميز و شماتت   

البته عليرغم همه مخاطراتى که           
راه انداختن يک موج سرکوب يا          
يک کودتا براى خود رژيم                        
اسالمى ايجاد ميکند ممکن است           
باز اين عمل، با هر محاسباتى،             

صحبت من       .  صورت بگيرد      
اينست که چنين حرکتى خيلى زود      

خصلت .  در هم خواهد شکست          
ذاتى حکومت نظامى و کودتا                 
اينست که اگر شکست بخورد،              

 .ديگر رژيم رفته است

 

اما اين به اين معنى نيست که                   
جمهورى اسالمى در همين دوره        
به جنايات و َاعمال کثيفى دست             

برعکس، در اين         .  نخواهد زد    
شک نيست که يک توافق علنى             
ميان جناحهاى حکومت براى                
ِاعمال خشونت عليه گروهها و              
احزاب اپوزيسيون غير مجاز و           
ناراضيان فعال در ايران وجود             

مهمترين عامل در ناتوانى        .  دارد
رژيم از ميليتاريزه کردن کامل             

. اوضاع، وضعيت اقتصادى است    
جان مردم به    

۶صفحه   
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توّرم بيداد     .  لبشان رسيده است        
ماههاست دستمزد بخشهاى    .  ميکند

و .  اند  وسيعى از کارگران را نداده     
اند، با آن نرخ           تازه آنجا که داده       

دستمزد امکان برخوردارى از              
. حداقل معاش، غير ممکن است           

مستقل از رويدادهاى اخير طبقه           
کارگر و زحمتکشان و                                 

بگيران جزء دارند ميآيند تا          حقوق
تکليف مسأله معاششان را روشن         

حکومت نظامى در چنين           .  کنند
وضعيتى، فقط ميتواند رژيم را با          
عصيانهاى عظيم شهرى،                         

اى در          نافرمانى علنى و توده             
بخشهاى مختلف جامعه، ورود              
يکسره مردم به فاز نظامى و                    
جنگ خيابانى عليه حکومت                    

نميتوان ميليونها انسان   .  مواجه کند 
را هم گرسنگى داد و هم برويشان        

همانطور که گفتم از      .  شليک کرد 
اما .  اين اوباش هر کارى برميآيد        

تاکتيک کودتا و حکومت نظامى           
. از پيش محکوم به شکست است          

ميخ ديگرى به تابوت خود                         
 .حکومت خواهد بود

 

 بعضى از شروع           :انترناسيونال
آيا اين  .  يک انقالب سخن ميگويند    

 ٥٧آيا انقالب     .  يک انقالب است    
دارد تکرار ميشود؟ چه تشابهاتى         
ميان جنبش امروز و آن انقالب              
مى بينيد؟ چه تصوير استراتژيکى      

 از روند اوضاع داريد؟

 

آنچه اآلن در         :  منصور حکمت   
. جريان است يک انقالب نيست            

ميتواند شروع يک انقالب باشد، و      
بنظر من عدم تشابه     .  ميتواند نباشد 

ميان اوضاع اين دوران با انقالب         
 به مراتب بر تشابهات آنها                 ٥٧

آنچه ما شاهديم شروع           .  ميچربد
اى مردم براى                     جنبش توده      

من .  سرنگونى رژيم اسالمى است    
ترديدى ندارم که اين جنبش پيروز       

يعنى رژيم در ادامه جنبش     .  ميشود
جارى برکنار ميشود و جاى خود         

اما بکار  .  را به چيز ديگرى ميدهد    
بردن مقوله انقالب براى اين                    
جنبش اين ِاشکال را دارد که                    

 

جنبش توده اىبراى سرنگونى 
 ...رژيم آغاز ميشود 

 ٥٧تصاوير و معادالت انقالب      
را در اذهان فعالين امروز زنده      

هاى      کند و الجرم ديناميسم              
متفاوت دوره کنونى را از چشم      

بنظر من ايران     .  پوشيده بدارد  
ميتواند در آستانه يک انقالب           
باشد، اما چه بسا اين انقالب               
تازه با سرنگونى رژيم                         
اسالمى، يا الاقل با فلج کردن           
آن، به معنى واقعى کلمه                      

بعبارت ديگر من   .  شروع بشود 
جنبش مردم براى سرنگونى            
را، با همه خيزشها و قيامها و           
نبردهايى که در بر خواهد                  
داشت، از انقالبى که ميتواند از    
دل اين جنبش عروج کند                      

جنبش .  متمايز ميکنم              
طلبى ميتواند پيروز         سرنگونى

شود بى آنکه لزوما کل ماشين         
دولتى را هدف گرفته باشد و يا        
در هم کوبيده باشد، بى آنکه               
يک تک قيام پيروزمند عليه             

. حاکميت صورت گرفته باشد        
رژيم اسالمى ميتواند زير فشار     
مردم تجزيه شود، متالشى                

ميتواند .  شود، جايگزين شود       
در نتيجه يک قيام شهرى در             

ميتواند با    .  تهران سقوط کند       
اما .  يک کودتا از بين برود             

رفتن رژيم اسالمى بنظر من به      
اى در          احتمال قويتر، نقطه         

اوائل سير انقالب آتى خواهد            
انقالب .  بود و نه اواخر آن              

ايران يک انقالب همگانى و             
نخواهد "  همه با هم  "يک جنبش  

انقالب ايران انقالبى             .  بود
کارگرى خواهد بود با هدف              
اثباتى ايجاد يک حکومت                   
کارگرى، يک جمهورى                     

اين انقالب از دل     .  سوسياليستى
جنبش جارى و به احتمال قوى        
با موفقيت جنبش جارى عروج       

نيروهايى که حکومت       .  ميکند
اسالمى را بزير ميکشند زير           
بار يک رهبرى واحد نخواهند        

اين بار خامى و                     .  رفت
 را      ٥٧خوشباورى انقالب            

جنبش .  نخواهيم ديد                
طلب اينبار به مراتب       سرنگونى

. تر خواهد بود             تحزب يافته    
احزاب و نيروهاى                                  

٢٠٩شماره   
طلب در عين تنش حاد با           سرنگونى

. يکديگر وارد اين جدال ميشوند                
اينها آلترناتيو حکومتى واحدى را            

همه نيروها سقوط رژيم       .  نميپذيرند
اسالمى را به مثابه گامى براى                    
ايجاد نظام سياسى مطلوب خود نگاه      

و جدال واقعى ميان اين               .  ميکنند
ها، ميان جنبشهاى      آلترناتيوها و افق   

طبقاتى و پرچمهاى حزبى مختلف با      
طلبى       پيشروى جنبش سرنگونى           

بنظر من با        .  بيشتر اوج ميگيرد       
سرنگونى رژيم اسالمى، جنبش                

اى بشدت در درون خود                         توده
صفبندى جديدى، له   .  ُپالريزه ميشود 

کمونيستى   -و عليه پرچم کارگرى        
ما درصف  .  درجامعه پديدار ميشود   
طلبى در اين        مقدم جنبش سرنگونى    

ميدان حضور پيدا ميکنيم، اما                      
به انقالب     .  نگاهمان به آنجاست         

اين احتمال البته وجود            .  کارگرى
دارد که سرنگونى رژيم و پيروزى         
کارگرى در يک پروسه همراه با هم       

ما .  و همزمان به وقوع بپيوندند              
بهترين .  براى اين تالش ميکنيم             

حالت براى ما همين است که رژيم           
اسالمى با يک انقالب کارگرى                  
سرنگون شود و بجاى آن، مستقيما           

ترين شکل، يک            مشقت    و به کم       
حکومت کارگرى با يک برنامه                

اما اين تنها   .  کمونيستى برقرار بشود  
ترين    سير ممکن و يا لزوما محتمل          

زيرا بنظر من نفس           .  سير نيست   
اوجگيرى جنبش کمونيستى                         
کارگرى و قرار گرفتن آن در رأس         
جنبش اعتراضى باعث تجديد آرايش   
در درون طبقه حاکمه و پيدايش                  
دولت بورژوايى جديدى بجاى رژيم      
اسالمى خواهد شد که بتواند                          

تر و با برخوردارى      ازموضعى قوى 
تر در درون خود          از حمايتى وسيع    

طبقه بورژوا چه در ايران و چه            
المللى، با عروج            در سطح بين      

سياسى طبقه کارگر در ايران                 
بعبارت ديگر          .  مقابله کند         

جمهورى اسالمى ممکن است               
دقيقا براى اجتناب از انقالب                   
کارگرى، يا براى مقابله با آن،               
توسط خود بورژوازى کنار زده          

 .بشود
 

به هرحال فاکتورهاى زيادى در          
آنچه من   .  رويدادهاى آتى دخيلند     

ميخواهم تأکيد کنم اينست که اين           
تر و          مبارزه کشدارتر، پيچيده        

تر از مبارزه عليه رژيم       چندوجهى
حتى با سرنگونى      .  سلطنت است  

رژيم اسالمى همه نيروها، حتى           
بخشهايى از خود اسالميون                     
سرنگون شده، براى ادامه جنگ          
قدرت و تعيين تکليف نهايى نظام         
سياسى و اقتصادى در ايران                   

حزب .  همچنان در صحنه ميمانند     
کمونيست کارگرى بايد اين                      
پيچيدگى را در سياست عملى و             
تاکتيکها و اولويتهاى سازمانى             

سرنگونى هدف   .  خود دخيل کند     
. ماست، اما پايان کار نيست                    

ترى در راه        نبردهاى تعيين کننده    
بايد نيروى آن نبردها     .  خواهد بود 

اين .  را از امروز متشکل کرد            
دوران براى ما نه فقط دوران                 
مبارزه براى سرنگونى، بلکه               
دوران بسيج طبقه کارگر براى             
ايجاد يک صف مستقل و حزبى            
براى ادامه مبارزه تا برقرارى             
حکومت کارگرى و خلع يد از                
سرمايه در سياست و اقتصاد                  

راجع به معانى عملى اين          .  است
تعبير از روند اوضاع ميشود و             

  *.بايد خيلى بيشتر صحبت کرد

 

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی 
فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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 سال  33حکومت اسالمی در طی       
حاکميت ننگين و سياهش هميشه           
صحنه تضاد و درگيری انواع                

. باندهای حکومتی بوده است                  
اختالف و تضادهای درونی                     
جناحهای حکومت ماهيتی درون         
خانوادگی و در عين حال اجتناب          

اين حکومت که از         .  ناپذير دارد  
همان ساليان اول تولد منحوسش با       
خشم و اعتراض و مبارزه و                     
درگيری گسترده کارگران، زنان         
و جوانان و همه آحاد مردم                         
زحمتکش روبرو بوده است،                   
دغدغه سی و سه ساله اش قتل و             
جنايت و سرکوب و سانسور                    
هرچه بيشتر برای بقا و ماندن                 

اختالفات و            .  بوده است           
کشمکشهای پر کش و قوس ميان          
جناحهای جانی و سرکوبگر                    
حکومت اسالمی ابدا و هيچگاه              
ارتباطی با منافع کارگران و                    
زحمتکشان و زنان و جوانان                   

 .نداشته است

 

اکيدا تضاد و اختالفات                                
سردمداران جنايتکار حکومت              
ربطی به حقوق زنان و برابری             

. زن و مرد نداشته و ندارد                         
اختالف و بحرانهای حاد درون             
حکومتی به کارگرانی که ماهها و        
گاها سالهاست دستمزدهايشان را         

 و هميشه در                ،دريافت نکرده     
معرض خطر اخراج و بيکاری و        
فقر و گرسنگی و محروميت و                
انواع تحقير و بيحقوقی های                     

 چه      ،روزافزون  قرار دارند               
ارتباطی دارد؟ کارگرانی که برای     
تهيه هزينه اجاره خانه تا بهداشت         
و آموزش و درمان و نان شب و             
همه نيازهای ابتدايی خود و                      
خانواده هايشان در زير ضرب              
گرانی و فقر و بيکاری و هزار               
مشکل ديگر که بانی و باعثش                 
همين حکومت اسالمی سرمايه             

 چه منفعتی در                  ،داران است     
تضادها و دعواهای درون                         
خانوادگی اين حکومت سراپا                  

 

 تشديد روند فروپاشی حکومت اسالمی،
 ! ضرورت سازمانيابی جنبش کارگری

 

 کامران پايدار

جنايت و جهل دارند؟ براستی          
زنان و دختران جوانی که با              
توسل به قوانين قرون وسطی          
ای و وحشيانه اسال م و                          

 سال است به کنج     33حکومتش  
خانه رانده شده اند، بعنوان يک      
انسان از همه حقوق ابتدايی               
خود حتی پوشيدن و حق                       
انتخاب نوع لباس محرومند و          
روسری و چادر و انواع                      
جهالت و مزخرفات مذهبی را        
به زور شالق و سنگسار و                 
پونس و شکنجه و تجاوز و                 
هزار مصيبت ديگر به آنها                

 در تضادها و     ،تحميل نموده اند  
مناقشات اراذل و اوباش                      
حکومتی چقدر ذينفعند؟ راستی     
ميليونها دختر و پسر جوانی که      
به خاطر فقر و بيکاری و                    
محروميت و همچنين تحميل            
خرافات و چرنديات مذهبی              
توسط حکومت اسالمی قبل از        

 ،آنکه شکوفا شوند می پژمرند       
چه منفعتی از تضادهای درون       
حکومتی حاکمان جور و جهل        

 33اسالمی دارند؟ بيش از                
سال کارگران و زحمتکشان،          
زنان و جوانان و همه انسانهای      
آزاديخواه و برابری طلب، با           

اين .  اين حکومت درگيرند           
مردم اين حکومت را که نماد            
کامل گند و کثافت اسالم و                   
سرمايه داری است را نخواسته      

 . و نميخواهند

 

کارگران و زحمتکشان و همه         
انسانهای شرافتمند اين جامعه         
از اختالف طبقاتی، از فقر و            
گرسنگی و محروميت، از                 
گرانی و تورم، از بيکاری، از        
سرکوب و سانسور، از اعدام و      
سنگسار و تجاوز به جان آمده          

مسبب و بانی همه رنج و          .  اند
مشقات مردم حکومت اسالم و        
خدا به زعامت ولی فقيه                       

 سال    33اگر    .  جنايتکار است   
است انواع جناحهای حکومت        

٢٠٩شماره   

به جان هم افتاده اند، اگر امروز                 
طيف گسترده ای از نيروهای ملی           
مذهبی و اپوزيسيون اصالح طلب           
پرو رژيم در داخل و خارج به                     
صف ايستاده اند برای چيست؟ آيا             
خاتمی چيها و حجاريانها چه                        
ميخواهند؟ آيا موسوی و کروبی                
مغضوب برای اين مردم، برای                 

 ماه است               32کارگرانی که               
دستمزدهايشان را باال کشيده اند                
دلشا ن به درد آمده است؟ آيا فرخ               
نگهدارها و نهضت آزادی چيهای            
هميشه نان به نرخ روز خور برای          
آزادی و برابری و رفاه و احيا                     
حقوق انسان به صف شده اند؟ آيا               
پاسدار جنايتکاران بد سابقه ای از            
جنس مخملباف و کديور و                              
مهاجرانی که حاال الف فرهنگ می       
زنند  دلشان به حال اين مردم                         
سوخته است؟ آيا امثال سازگاراها و       
ديگر ژورناليست های قلم به مزدی        

 با تزوير و رياکاری و         ،که حقيرانه 
با بزک چهره خونين دمکراسى در          

 در تلويزيونهای    ،عراق و افغانستان   
بی بی سی و صداى آمريکا و ديگر         
تريبونهای نوکر سرمايه داری                   
مجری نمايشات مضحک و دروغ و      
عوامفريبی هستند برای چه                           

 ...مقصودی به صف شده اند؟ و

 

تمام سعی و تالش همه اين جانوران        
سمی و خطرناک يک چيز است،              
همه اينها برای يک هدف ميکوشند،       
خواست و هدف همه اين عاليجنابان        

: مفتخور و نامحترم يک چيز است          
جمهوری اسالمی بماند، اصالح               
شود و کمی شاخ و دمش را کوتاه               
کنند و همچنان حاکميت سرمايه و            
اسالم، ترور و زندان و سرکوب و           

! جنايت و سانسور بردوام باشد                  
هيچيک از اين حضرات اکيدا                     
خواهان برچيدن و نابودی جمهوری      
اسالمی نيستند، حفظ و بقا و تضمين       
ادامه کاری جمهوری اسالمی هدف       

اگر .  و غايت همه آقايان است                  
اختالف نظر و سليقه ای هست، از           
حسن نيت آقايان برای تضمين و بقا         

همه اينها    .  همين حکومت است      
برای حفظ نظام سرمايه، برای              
دزديهايشان و برای سرپوش                  

 ساله   33نهادن بر همه جنايات            
شان محتاج درگاه جمهوری                    

فرخ نگهدارعنصر        .  اسالميند
منفور و بد سابقه ميخواهد حذف           
سوبسيدها اجرا شود منتها با                    
توسل به روشهای متداول و                     
انسانی تر صندوق بين المللی پول       

تمام هم و تالش     !  و سرمايه داری  
موسوی بازگشت به دوران جنايت     
و بيداد امام راحل است، همان                
دورانی که در سال شصت و                   
هفتش فقط در يک قلم جنايت بيش        
از بيست هزار زندانی سياسی               
آزاديخواه و کمونيست را در                   

 ماه اعدام و حلق آويز           2عرض   
کردند و در گورهای جمعی، در           

تف   لعنت آبادها، در خاوران ها و      
دقيقا در    .  آبادها مدفون ساختند       

همان دوران سياهی که جناب                 
موسوی قاتل نخست وزير                        

ايشان ميخواهد    ! تشريف داشتند   
قانون اساسی را اجرا و احيا کند،         
اصال ميخواهد پاسدار اسالم و              

 ... قانون و امام خمينی باشد و

 

همه اينها در وحشت از کابوس              
کمونيسم و چپ و راديکاليسم و             
انقالب بزرگی که برای برچيدن          
بساط حکومت اسالمی سرمايه             
داران در راه است شوکه و                       

با بيشرمی، با      .  هراسان شده اند     
دروغگويی با عوامفريبی و                    
رياکاری و با حمايت گسترده                  
مالی و انواع تريبونهای سرمايه          
داری برای سرکوب و انحراف            
انقالب سرخی که در راه است به         
صف شده و کفش و کاله کرده                

اما ما کمونيستهای کارگری        .  اند
در ايران با قاطعيت و با قدرت               
اجازه نخواهيم داد که بورژوازی        
با اتکا به عواملش نسخه انحراف        
و سرکوب انقالب را، همان                     
طرحی را که هم اکنون در مصر         
و تونس تحت عنوان                                      
دمکراسيخواهی و برپايی                        
حکومتهای انتقالی نظامى با حفظ        
نظام سرمايه داری قبلی در دست        
اجراست و ميخواهند به مردم و            

 در اينجا         ،انقالبشان حقنه کنند        
 . اجرا نمايد

 

تا آنجا که به      
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما کارگران و کمونيستهای                       
کارگری، تا آنجا که به همه زنان           
و جوانان آزاديخواه و برابری                
طلب مربوط ميشود صورت                   

از نظر  .  مسئله چيز ديگری است     
ما همه جناحهای رنگارنگ                     
حکومتی، و همه اپوزيسيون ملی         
مذهبی پرو رژيم چه در داخل و             
چه در خارج همه دعواهايشان و          
همه جفتک پرانيهايشان عليه                   
همديگر اکيدا و ابدا ربطی به                   

. اهداف و منافع ما نداشته و ندارد         
اگر به جان هم افتاده اند زمين زير  
پايشان داغ شده و برای                                

کرده "  احساس خطر  "حکومتشان   
اگر در سر بااليی همديگر را        .  اند

گاز ميگيرند فقط نگرانيشان، فقط        
هدفشان، حفظ و بقا و ادامه حيات          

هيچيک .  ننگين اين حکومت است    
از اين جناحهای اندرونی و                       
بيرونی حکومت اسالمی منافع و         
خواستهای ما کارگران و انسانهای     
آزاديخواه و برابری طلب را                    

. نمايندگی نکرده و نميکنند                       
هيچيک از اين جريانات ربطی به       
آزاديخواهی و برابری طلبی، به           
سکوالريسم و يک جامعه مدرن و       
 . يک زندگی شايسته انسان ندارند

 

در عين حال الزم به ياد آوريست          
و نبايد از نظر دور داشت که                    
اختالفات و منازعات درون                     

 ،حکومتی هر چقدر عميق تر باشد      
به خودی خود عامل مثبتی است            
برای رشد و گسترش صفوف                 

برای حکومت اسالمی به      .  انقالب
دنبال هر ريزش اکيدا رويشی در         

تعميق و گسترش    .  پی نخواهد بود   
اختالفات و شکافهای بيشتر درون      

. حکومتی اجتناب ناپذير است                
آشتی و بازگشت به دوران قبل                
برای جناحهای حکومتی محال              

با گذشت هر روز و به                 .  است
دنبال جراحی و تصفيه های                      
درونی اين حکومت اسالمی است       
که بيش از پيش تضعيف شده و               
عريانتر، بی آبروتر و درمانده تر        
از قبل در مقابل خشم و عصيان              
انقالب کارگران و زحمتکشان               

نميتوان آينده ای        .  قرار ميگيرد   

 

 تشديد روند فروپاشی حکومت اسالمی،
 ...ضرورت سازمانيابی جنبش کارگری 

برايشان متصور شد جز                      
بسيار .  اضمحالل و سرنگونی    

تاسف بر جرياناتی که نام                    
کمونيسم کارگری را هم يدک          
ميکشند و عاجز از درک اين            

همه ما   .  حقايق ابتدايی انقالبند    
بياد داريم در جريان                                

 که اين        88اعتراضات سال        
جريانات در حاليکه به                          
کمونيستهای سرسخت کارگری    
فحاشی مينمودند با دستپاچگی        
و بسيار عجوالنه به زير عبا و        
عمامه و پرچم سبزهای                        
جنايتکار حکومتی خزيده بودند     
و شايد به خاطر ضرورتهای           

انقالب انسانيشان بود که                      
فرصتی برای کشتی گرفتن با          

 ؟!موسوی و کروبی نداشتند

 

هيچ انقالبی با شعار و                           
فراخوان به ثمر نخواهد                       

جمهوری اسالمی،        .  نشست
حکومت جنايت و سرکوب،             
حکومت سنگسار و اعدام،                
حکومت هزار بحران بر                    
آخرين پله و در لبه پرتگاه                  

اين .  سقوط ايستاده است               
حکومت اگر بتواند از همه                
بحرانهايش جان بدر ببرد فقط         
بحران و ورشکستگی                           
اقتصادی کافيست تا بساطش را     

بايد توجه داشت هيچ        .  برچيند
انقالبی بخودی خود در هيچ             
نقطه ای از دنيا رخ نخواهد               

خشم و اعتراض و                   .  داد
عصيانهای اجتماعی                             
سازماندهی نشده، غير متشکل       
و غير هدفمند  حتی اگر در                 
جايی منجر به سقوط                              
حکومتهايی هم شود هيچگاه به       
سوسياليسم، به آزادی به                      
برابری و رفاه عمومی منجر           

آنچه اين روزها       .  نخواهد شد   
در اعتراضات مردمی در                 
کشورهای خاورميانه و شمال         
آفريقا اتفاق افتاده و همچنان              
ادامه دارد برای ما کمونيستها         
حاوی تجارب ارزشمندی                  

يک انقالب در خال               .  است
تحزب کمونيستی، در خال                 

٢٠٩شماره   
در ميانه راه   .  آگاهی و تشکل و سازماندهی اکيدا به نتيجه ای نخواهد رسيد            

پرهيز از هرگونه پوپوليسم و         .  يا منحرفش ميکنند يا سرکوب خواهد شد            
راستروی غير انقالبی، تحزب کمونيستی کارگری، سازماندهی مستحکم                
جنبش و صف مستقل کارگری به اتکا مجامع عمومی و شوراهای                                   
کارگری، تشکيل و برپايی کميته های اعتصاب، برپايی مجامع و شوراها                
در محل کار و دانشگاهها و مدارس، برپايی کميته های محالت برای                            

اين آن چيزی است که ميتواند       ...  برپايی اعتراضات و تظاهرات خيابانی و      
جمهوری اسالمی را از روی پله آخر و از لبه پرتگاه به ورطه سرنگونی                  

در يک کالم ضرورت اصلی امروز تکيه بر تحزب                       .  انقالبی بکشاند  
کمونيستی و سازماندهی جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان در يک                       

 مقياس سراسری و همگانی ميتواند ضامن پيروزی انقالب کارگری باشد              
 !زنده باد انقالب کارگری.

 !نه به اعدام
ظامی                "  ر آن ن ي آيا الزم نيست در مورد وسايل تغي

د                    کن ي د م ي ول ات را ت اي ن ا       ،که تمامی اين ج ق ي  عم
اره جالد                        ايش در ب که آهنگ ست ن انديشيد؛ تا اي
ه از                       کدست ا اعدام ي ه ب سردهيم؛ همان جالدی ک

 "   جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
 کارل مارکس                                                         



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

محمد نوريزاد هوس کرده نقش              
خمينى را ايفا کند و يا مثل                           
موسوى دلش براى امام قاتل تنگ        

يادمان هست که خمينى     .  شده است 
 ،وعده ميداد که کمونيستها آزادند         

پول نفت را سر سفره مردم مى               
محمد .   زنان آزادند و غيره     ،آوريم

نوريزاد که البته نه در نوفل                      
 ،لوشاتو است و نه رهبر کسى                

فردايی که زياد دور     "وعده ميدهد   
نيست، کمونيست های                                  
سرزمينمان، کرسی تدريس                     

با هم، در بهترين       .  خواهند داشت  
نقطه ی تهران، برای سنی های             
سرزمين مان، مسجد خواهيم                   

روسری های اجباری را       .  ساخت
از سر بانوان مان برخواهيم                     

به حجاب بانوان                     .  داشت
باحجابمان، بيش از پيش احترام            

و از مردان و            .  خواهيم گذارد   
بانوان مسلمان و مسيحی و کليمی         
و زرتشتی، بخاطر تلخ نوشی های      
اين سالهای پس از انقالب، پوزش       

 "... خواهيم خواست

 

فردايی که زياد   "مسئله چيست؟ آن    
مورد اشاره نوريزاد     "  دور نيست  

اما نه واقعيت اتحاد    .  واقعيتى است 
مردم با جمهوری اسالمی بلکه              

. سرنگونى جمهورى اسالمى است   
حاال ايشان تازه از زندان و در                

که معلوم نيست اين              -مرخصى
زندان چه گوهرى دارد که نور              

ادعاى آشتى    -معرفت توليد ميکند   
نوريزاد اين روضه   .  همگانى دارد 

را ميخواند چون ميداند مردم زخم        
 و     ،خورده تر از اينها هستند                 

کنارش وعده ميدهد که مجرمين            
را هم کت بسته جلوى مردم قرار          
ميدهند که هر کارى دلشان                        

مهم نيست نوريزاد   !  خواست بکنند 
 مهم اينست چرا                ،چه ميگويد     

واقعيت اما اينست که             .  ميگويد
حکومت اسالمى سالهاست که در        
بن بست العالج اقتصادی و                     

هر روز  .  سياسی و اجتماعی است   
شاهد جوانب تازه ای از                               
اعتراضات مردم در ايران هستيم        
و اين حکومت هار اسالمی با                  
ماشين سرکوب اعتراضات حق           

 

 وعده هاى خمينى گونه محمد نوريزاد
 

 نسرين رمضانعلى

طالبانه مردم را به خاک و                  
سالهاست در  .  خون کشيده است  

شهرهای ايران حکومت نظامی    
اما همه اين     .  اعالم نشده است    

وحشيگرى به اين نتيجه نرسيده     
که بحران جمهورى اسالمى            

. کنترل شود يا تخفيف يابد                  
بحران چنان عميق شده که                 
ديگر امروز باندهاى آدمکش          
به جان هم افتادند و عليه                       

. همديگر افشاگرى ميکنند                 
تعدادی از  دست اندرکاران              

زندان   -محاکمه و بازجو             
بانهای ديروز که امروز هم               
مدافع بی چون چرای حکومت       

 توسط بخش ديگر      ،اسالمی اند 
در جنگ بقاى    .  زندانى شده اند   

باندهاى حکومتى و موئتلفين           
بخط شدند تا بلکه نظام را از              
مهلکه سرنگونى و سقوط و              

محمد .  فروپاشى نجات دهند        
نوريزاد يکى از ياران خمينى         
و پابوس های خامنه ای است           

البته اين نوع    .  که زندانى است   
زندانيها که جزو خانوداه                     

 عمدتا امکانات و      ،حکومت اند 
پارتى دارند و مثل مردم                      

پايشان به کهريزک و      "  عادى"
گوهردشت و ديزل آبادها                   
نميرسد و در آن مقياس مورد           

. شکنجه و قتل قرار نميگيرند         
خوشبختانه خانوادهايشان اين         
تجربه را مثل بسيارى ديگر             
ندارند که مورد آزار و اذيت             
اطالعات قرار بگيرند و دم به         
دقيقه به خانواده شان زنگ                
بزنند که بيائيد جنازه اش را               

بلکه !  اعدام شد        !  ببريد
مرخصی دارند و اتفاقا در نامه       
های قبلتر به خامنه اى می                  
نويسد که زندان شرايطی برای      
نوريزاد فراهم آورده است که          
کمی فکر کند و نامه هائی                   

خلوص نيت خودشان      .  بنويسد
نشان بدهد   "  امام راحل "را به    

و از خامنه ای بخواهد که گناه          
نامه های   .  کبيره من را ببخش     

به خامنه ای ارسال شده                        
را نصيحت   "  رهبر"مخلصانه   

ميکند و تالش دارند زمام                    
" امام راحل   "داری اش عين          

٢٠٩شماره   

يعنى کمى بيشتر به ما جا                .  باشد
 اين حضرات را بی سهم                  ،بدهيد
 قرار نيست سربازان گمنام            ،نکنيد

اسالم و امام زمان امروز در زندان         
اما محمد نوريزاده هم        .  اوين باشند  

فهميده که احمدى نژاد دارد تشريف        
او تضمين به مردم می دهد          .  ميبرد

که اگر احمدی نژاد رفت يا عزلش           
کردند و سيد خندانی ديگر را                        

 ايشان کماکان هستند    ،جاگزين کردند 
و نه فقط يک عالم وعده مفت دارند           
بلکه در موقعيت صاحب خانه فرش       
قرمز براى فراريان از ايران پهن             
ميکنند و آنها را با آغوش باز                        

چقدر اين نسخه ها        !  استقبال ميکند  
 !پوچ و تکرارى و سطحى است

 

بعنوان يک شهروند جامعه ايران که      
زن و بطور اتفاقی در کردستان                  

 زنى که بطور آگاهانه           ،متولد شده  
 بگذاريد چند      ،کمونيست شده است     

نکته را به شما که فيلتان ياد                            
 : هندوستان کرده است يادآور شوم

 

 سال است حکومت      32مردم ايران    
. مذهب و ارتجاع را تجربه کردند            

 مردم به اين      ،خيالتان را راحت کنم     
راحتی نه به امثال شما و نه بسته                
بندى هاى ديگر حکومت اهللا فريب          

مردم ايران طی اين     .  نخواهند خورد 
سالها به خيابان آمدند و هر بار با                
سرکوب خونين و زندان و شکنجه و   

شماها صدای   .   اعدام روبرو شدند    
آزاديخواهان را خفه کرديد تا چند             
صباحی ديگر به عمر حکومت                  

 فردائى  ،بله.  ننگين اسالمی بيفزائيد   
 روز پيروزی            ،که دور نيست           

مردمی است که نسل اندر نسل عليه        
حکومت هار اسالمی مبارزه کردند       
و بزودى پرچم پيروزيشان را بر              

در .  ويرانه هاى آن خواهند کوبيد           
 ، شما جناب نوريزاد            ،اين جدالها    

کنار سرکوبگران و قاتالن مردم               
فکر نميکنيد حتى براى ايفاى      .  بوديد

نقش يک مصلح اجتماعى شما                    
 زيادى پرونده تان سياه است؟ 

 

در همين مظلوم نامه که نوشتی با              

زيرکی خاصی به اعدامهای دسته      
يادتان .   نپرداختی  60جمعی دهه     

رفته بود براى همان حجاب چقدر       
  ،بر صورت زنان اسيد ريخته شد       

بر پيشانى زنان اکبر پونز و                     
 خواهران      ،يارانش پونز زدند           

زينب و زهرا تان و برادران                   
پاسدار و گشتيهای اوباش چه                  
جناياتى کردند؟ چطور فراموش          
کرديد؟ آنهم وقتى از کيسه مردم           
خرج ميکنيد و با دست و دلبازی           
وعده ساختن مسجد و خانقاه و                
صنعت توليد خرافه ميدهى که               
براى ماشين تروريسم اسالمی              
سرباز توليد کند؟ يادتان ميرود که       
ساليانه بيش از يک ميليون کودک      
از مدرسه محروم و راهی بازار          

در حاليکه ميليونها      .  کار ميشوند  
انسان به نان شبشان محتاج                       

 حضرت آقا وعده به                     ،هستند
باندهای سياه مذهبى ديگر ميدهد         
که برابرى را براى ارتجاع                     
مذهبى و حکومت ارتجاعى                    

نوريزاد قول ميدهد      .  رعايت کند  
در مقابل قانون منصف باشد و               

البته نگفتند  .  سرتعظيم فرود آورد   
کدام قانون؟ قانونی که زن را                  
جنس دوم ميداند و کارگر                          
مزدبگير حضرات سرمايه دار و        
خيل نوکيسه ها است؟ قرار است          
تحت حاکميت مرتجعين متفرقه            

 و    ،خمينى گو و خامنه اى گو                
توسط مردم محروم و ستمديده               
ايران را آباد کنند و خودشان البد          

نه آقا  !  سردار آزادى و آبادى شود    
 شما شعور مردم را دست             ،جان

بجاى اين خزعبالت و     .  کم گرفتی 
نقدا خوب بود می نوشتی در                    
پيشگاه مردم معذرت می خواهم           
که به سهم خود در اين حکومت             
سهيم بودم و شريک و ناظر و                
 . تائيد کننده عملى اين جنايات بودم

 

زمانى که شماها اين جنايات را             
مرتکب ميشديد من کودکى بيش           

با خواندن هر سطر نامه به      .  نبودم
. سالها و روزهای گذشته برگشتم        

در حالی که       
١٠صفحه   
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متن را می خواندم به سالهای اول         
سرکار آمدن اين جنايتکاران فکر        

به شبی که زنگ در زده        .  ميکردم
شد و برادر کوچکم دويد و گفت             

در يک چشم    "!  بابا جاشها آمدند   "
به همزدن خونه و کوچه پر از                 

هجوم .  پاسدار و مزدروان شد            
. آودرند و خانه را زير رو کردند          

 فقط صحنه ای    ،سن زيادی نداشتنم  
که پدر پير و برادرم را کشان                   

 و وقتی مادرم گفت     ،کشان ميبردند 
اجازه نميدهم پسرم و همسرم را با        
خودتان ببريد مگر چه گناهی                  

 يکی از اين مزدوران                   ،کردند
تفنگنش را آماده شليک کرد و                 
مادرم را هول داد که نزديک                   
ماشينی که پدرم و برادرم را در             

آشفتگی .  آن جاى داده بودند نشود       
 گريه ميکرديم ولی          ،عجيبی بود   

نميدانستيم برای چی؟ ما بچه های        
. کوچک خانواده شوکه شده بوديم       

صبح روز بعد مادرم راه افتاد تا            
بلکه خبری پيدا کند که همسرش و        

من .  پسرش را کجا نگه داشته اند        
 سال و او    13 من   ،و برادر کوچکم  

.  خونه بوديم    ، سال سن داشت      11
در يک چشم بهم زدن کوچه و                 
محله محاصره شد و خونه ما پر             

. پاسدار و مزدوران حکومتی                
 اما  ،نميدانم خودم چه حالی داشتم       

هر بار رنگ پريده و لبهای کبود           
 می دانم    ،شده برادرم يادم می آيد       

. حال و روز من بهتر از او نبود             
وقتی که برادر کوچکم را تهديد             
کردند که خواهرت را با خودمان          
ميبريم بگو خواهر بزرگترت                 
کجاست و من را تهديد می کردند          
که برادرت را می بريم اگر نگی           
خواهرت کجاست؟ و ساعتها تفتش     

. خانه و بازجوئى از دو کودک               
 دهه از آن زمان         3امروز تقريبا     

. ميگذرد اما فراموش نميشود                 
راستی اون موقع شما کجا بودی؟         
چطور بود اصال حرفی از انسان          
نميزدی؟ راستی شما چرا از                    
کمونيستها دفاع نميکردی وقتی که     
يک دختر بچه کالس دوم                            
راهنمائی را بجزم کمونيست بودن      
اخراج کردند و محروميت                        
اجتماعی بهش دادند؟ اين چند                  
سطر تنها يک قطره از دريای                 

 

 وعده هاى خمينى گونه 
 ...محمد نوريزاد 

رنجى است که به بخش                        
عظيمى از مردم ايران رفته              
است و مسبب همه اينها نظام            
جناب نوريزاد و شرکا بوده               

سکوت در مقابل اين            .  است
جنايات مشترک امر مشترک          
همه فرقه هاى اسالمى درون           
خانواده جمهورى اسالمى                 

 . است

 

بگذاريد در مورد کمونيستها            
آن کرسيهاى تدريس در    .  بگويم

دانشگاهها تنها زمانى به قرق          
آخوند و امثال شما درآمد که              
استادان سوسياليست و                          
کمونيست و انقالبى را درو               

اما نکته اينست که چک     .  کرديد
بى محل شما در قبال استادن             
کمونيست وحشت از پديده                 

وحشت از     .  بزرگترى است    
انقالبى است که بويژه با                      
تحوالت دنياى امروز و گندابى      
که سرمايه دارى بپا کرده                   

 انقالبى راديکال و                     ،است
کارگرى و سوسياليستى خواهد     

آنوقت دانشگاهها به مرکز    .  بود
علم و دانش و حقيقت جوئى و           
وجدان علمى تبديل ميشوند و           
در اين فضا بخودى خود                      
کمونيستها و انسانهاى پيشرو          
 . همه کرسيها را اشغال ميکنند

 

وقتی شما و امثال شما صدها            
هزار انسان را گوشت دم توپ        
کرديد و کليد بهشت به                           

 ،گردنشان آويزان ميکرديد              
شعار کمونيستها قطع جنگ              

وقتی شما بچه       .  بيدرنگ بود   
های دبستانی را به ميدانهای             

 ما کمونيستها     ،مين ميفرستاديد  
تبليغ ميکرديم مردم اين جنگ         

 اين جنگ دو دولت      ،شما نيست 
 فرزندان خود      ،ارتجاعی است  

را گوشت دم توپ دو ارتجاع           
همان زمان که شماها          .  نکنيد

اوامر خمينی و قوانين ضد                 
انسانی اسالمى را به جامعه              

 ما اعالم کرديم      ،حقنه ميکرديد 
انسان شايسته يک زندگی بهتر       

٢٠٩شماره   
زمانی که شماها قمه                      .  است

ميکشيديد ما کمونيستها از آزادی              
بيان و عقيده بدون قيد و شرط حرف       
ميزديم و فرياد زندانی سياسی آزاد          

اين کمونيستها    .  بايد گردد ميداديم       
بودند که عليه مجازات اعدام                        

 عليه قوانين عهد عتيقى و          ،ايستادند
ارتجاعى و ضد زن سنگسار                       

 ما کمونيستها اعالم کرديم         ،ايستادند
زن و مرد دارای حقوق برابرند و             

. عليه آپارتايد جنسى شوريديم                    
کمونيستهاى کارگرى چنان مهرى          
به آن جامعه زدند که حتى شماى                
مرتجع مسلمان طرفدار حکومت هم      
وقتى که ميخواهيد براى نجات                    
حکومت روضه عوامفريبانه                      

 مجبوريد طورى از                        ،بخوايند
خواسته هائى بگوئيد که تصوير رفع  

تبعيض را بدهد تا شايد گوشى                
بخودتان .  براى شنيدن پيدا کنيد         

 حکومت هار              ،زحمت ندهيد      
 ،اسالمی اصالح پذير نيست                  

ماهيت کثيف و خونين اش براى           
 اين بربريت      ،مردم روشن است     

 .  يعنى سرنگون ميشود،بايد برود

 

 در فردائی که دور نيست تمام       ،بله
کسانى که در جنايت عليه مردم             
نقش داشتند در يک دادگاه عادالنه      

 بدون جرم مجازات               ،و علنى    
اعدام و اردوگاه کار اجبارى                   

 محاکمه خواهند       ،جناب نوريزاد   
 مردم هيچ        ،زحمت نکشيد   .  شد

 .  *توهمی به امثال شما ندارند

را کنترل کارگرى کتاب   
از سايت  حزب دريافت و توزيع 

!کنيد  
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 کارگران شرکت فناپ
 !دستمزدهای معوق خرداد ماه

 

 4 با گذشت بيش از             ،بنا به خبر دريافتى       
روز از پايان ماه، دستمزدهای خرداد ماه              

 نفر از کارگران شرکت خدمات                       200
در .  کامپيوتری فناپ پرداخت نشده است           

شرايط گرانی و فقر و افزايش سرسام آور            
 که به همت        ،هزينه های روزمره زندگی       

حکومت اسالمی هر روز افزايش صعودی        
دارد، تامين زندگى خانواده هاى کارگرى            

کارگران .  به هنر شاقى تبديل شده است               
معترض خواهان دريافت فوری                                  

مدير "  جوانمرد"دستمزدهايشان هستند اما       
 گاهی با            ،شرکت و عوامل کارفرما                

ترسانيدن کارگران و تهديد به اخراج و                   
 از  ،گاهی با وعده های دروغ امروز و فردا       

پرداخت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری                
 .کارگران طفره ميروند

 

جوانمرد و     :  يکی از کارگران ميگفت             
همدستانش دستمزدهای ما کارگران را که           
بهای زنده ماندن مان است را نميدهند،                    
دستمزدهای ما را در حسابهای بانکيشان              
ميگذارند تا از طرفى بهره بانکيش به جيب          
آقايان برود و از طرفی ديگر در همدستی             
با بانکداران انگل و رشوه خوار وامهای                
کالن دريافت نمايند تا در بازار داللی و                  
سرمايه گذاری کنند تا به سودهای بيشتری           

برايشان اصال مهم نيست که بچه ما         .  برسند
مريض است، قرض و بدهکاری باال آورده        
ايم و به دليل عقب افتادن اجاره خانه از                    

. ترس صاحبخانه خودمان را پنهان ميکنيم          
 آخرش با جيب    ،از صبح تا شب کار ميکنيم      

خالی و خسته و شرمنده در برابر خانواده              
 .  هستيم و بايد با طلبکاران طرف شويم

 

 نفر کارگر قراردادی      200شرکت فناپ با      
و سفيد امضا با قراردادهای يکساله و                       

 هزار تومانی و ساعت           330دستمزدهای   
 عصر و انجام اضافه     5 صبح تا    8کاری از   

 ارائه دهنده انواع خدمات نرم      ،کاری تا شب  
. افزاری و سخت افزاری کامپيوتر است               

دستمزدهای کارگران هميشه با تاخير و                 
دفتر مرکزی    .  کارشکنی پرداخت ميشود       

شرکت واقع در خيابان مير داماد تهران                  
 .ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژوئن ٢۶ – ١٣٩٠ تير ۵

٢٠٩شماره   
 

 کارگران شرکت مهندسين مشاور يکم
 !دستمزدهای خرداد ماه معوق، خطر اخراج ادامه دارد

 

 به اطالع رسانديم به دنبال بحران و کسر بودجه که عمدتا ناشی از فساد    15/3/90در اطالعيه مورخ  
 مدت زمان تمديد قراردادهای کاری با         ،و دزدی باندهای حاکم بر شرکت مهندسين مشاور يکم است            

مدير شرکت به بهانه کسر بودجه کارگران         "  شنتيا. "کارگران از يکسال به شش ماه تقليل يافته است          
 . را به تعديل و اخراج تهديد نموده و از پرداخت دستمزدهای کارگران با کارشکنی طفره ميرود

 

شنتيا و همدستانش در     .  اين روزها روند بحران و بن بست مالی حاکم بر شرکت همچنان ادامه دارد                  
.  مدام آه و ناله ميکشند و از بی پولی و بحران مالی مينالند                   ،حاليکه در ثروتهای ميلياردی غرق اند       

هم .  سياست و هدف اين جانوران گذاشتن هزينه بحران و دزديهايشان روى دوش کارگران است                          
 3امروز با گذشت     .  اکنون تعدادی از کارگران بخشهايی از دستمزدهای گذشته را دريافت نکرده اند              

روز از پايان خرداد ماه دستمزدی به هيچيک از کارگران پرداخت نشده و آنچنانکه از شواهد و گفته                    
های حضرات برمی آيد فعال حتی در روزهای آينده خبری از پرداخت دستمزدهای خرداد ماه نخواهد     

اين روزها عوامل کارفرما    .  بود و کارگران و خانواده هايشان بايد با جيبهای خالی و گرسنگی بسازند          
عالوه بر کارشکنی در پرداخت دستمزدها به بهانه بستن حسابهای مالی سال گذشته بطور خود سرانه             

. ای ساعت کاری کارگران را افزايش داده و بر استثمار کارگران در ايام تعطيل شدت بخشيده اند                           
عالوه بر اين خطر اخراج و سايه ابهام در باره آينده شغلی بر گرد زندگی کارگران و خانواده هايشان        

 . ميچرخد

 

اين شنتيا و همدستانش با جو سازی دروغ و رياکارانه خود آنقدر ميگويند                :  يکی از کارگران ميگفت   
جوی درست کرده اند که اگر کسی دستمزدش،            ...  و"  نيست و نداريم و دچار کسر بودجه شده ايم            "

اينها همه حرفهايشان دروغ است       !  فقط دستمزد ناچيزش را بخواهد انگار مرتکب جنايت شده است              
 .در پشت پرده اين همه مظلوم نمايی فريبکارانه چنگ و دندانشان به خون ما کارگران آغشته است

 

 330 نفر کارگر قراردادی با دستمزدهای            2000شرکت عمرانی مهندسين مشاور يکم با بيش از                
 ، و تعدادی کارگران ساعت مزد که دريافتی شان کمتر از کارگران قراردادی است                       ،هزار تومانی 

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

ساعت .  مشغول به کارند  ...  الهيجان و بخشی از کارگران در پروژه های احداث سد در افغانستان و                
 اما اضافه کاری اجباری تا شب و کار در همه ايام             ، شب است  5 صبح تا    8کاری کارگران ظاهرا از     

تعطيل در ازای دستمزدهای ناچيزى که آن هم با تاخير و انواع کارشکنی پرداخت ميشود برقرار                          
 . دفتر مرکزی شرکت در چهار راه طالقانی و خيابان زرتشت تهران واقع است. است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ ژوئن ٢۶ – ١٣٩٠ تير ۵

٣صفحه   

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

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

! کارگرى براى آزادى جامعه است  
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 اعتراض کارگران 
 پااليشگاههاى پارس جنوبى

 

 وضعيت بد غذا و تسهيالت خوابگاه ها 
 

 وضعيت بهداشتى کمپ و       ، براى بهبود شرايط کار      ، عسلويه ، اعتراض کارگران پااليشگاههاى گاز پارس جنوبى         ،بنا به خبر دريافتى    
 .  کيفيت غذا و سلف سرويس و انعقاد قراردادهاى مورد نظر کارگران ادامه دارد،خوابگاهها

 
.  کارگران پااليشگاههاى مختلف متحدانه به وضعيت غذا و امکانات بسيار پائين کمپ دست به اعتراض زدند               ،روز پنجشنبه دوم تير ماه 

همينطور کارگران قسمتهاى برق و      .   گانه بود  ١٠اين اعتراض متوجه شرکت پترو پى پيمانکار پروژه تعميرات پااليشگاههاى فازهاى             
 زير نظر شرکت پيمانکارى     ، که رو به اتمام هستند      ١۶ و   ١۵مکانيک و ماشينرى و کارگران بخش راه اندازى پااليشگاههاى فازهاى             

شرکت پترو پى بدون توجه به نظرات و اعتراضات و شکايات مکرر کارگران و عليرغم وعده ها عمال تغيير                                          .  پترو پى هستند    
بى توجهى پيمانکار و شاق تر شدن کار و زندگى در فصل                 .  محسوسى در اوضاع برده وار و امکانات سطح پائين کمپها ايجاد نکرد                

چرا که در فصل گرما تحمل زندگى در کمپها و کيفيت بد غذا و انتظار طوالنى در                       .  گرما به عصبانيت گسترده کارگران دامن زده است         
 . سلف سرويس را غير ممکن کرده است

 
 مديريت شرکت پتروپى از افراد سهيم در قدرت حاکم از قبيل غالمحسين نوذرى وزير نفت سابق                   ،آنطور که معلوم است و شايع ميکنند      

کارگران بدون اينکه وقعى به رابطه مديريت با اين و يا آن جناح سرمايه داران حکومتى                            .  و دو نفر از بستگان بيت رهبرى است            
کارگران در متن اعتراض خود به وضعيت بد غذا لطماتى به رستوران                 .   روى خواستهاى پايه اى و برحق شان تاکيد کردند             ،بگذارند

کمپ کارگرى زدند و سپس به سمت کمپ مديريت رفته و بعد از بگو مگو و مواجهه شدن با بى اعتنائى مجدد و توهين مسئوالن                                          
 .  فارسيجانى مدير پروژه را کتک زدند و به تعدادى از ماشينهاى مسئولين صدمه وارد کردند،شرکت پيمانکارى به کارگران

 
 که شامل اضافه کردن يک ديزل        ،روز شنبه چهارم تيرماه ظاهرا پيمانکار به سر عقل آمده و تغييراتى مانند سامان دادن به وضع برق                    

 .  ايجاد کرد،ژنراتور براى تامين برق کمپ کارگرى ميباشد

     

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژوئن ٢۶ – ١٣٩٠ تير ۵

٢٠٩شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

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


