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 سياوش دانشور

 

 
 از ثابتى تا مخملباف

 
اينروزها در باره وقاحت پرويز ثابتى و اظهاراتش در                

بازگو کردن سابقه     .  صداى آمريکا خيلى ها نوشته اند            
شکنجه     ،جنايتکار و اعتراض به اينکه چرا مجرمى                  

صاحب "و يا قاتلى در مقام سخنور و             ،متجاوزى  ،گرى
البته بسيار    ،در رسانه ها يا در مال عام ظاهر شود         "  نظر

همواره   ،هرچه بوده   ،گفتن حقيقت تاريخى   .  برحق است 
يک پرنسيپ سياسى و اخالقى است که متاسفانه در ميان           

. نيروهاى اپوزيسيون بورژوائى ايران بسيار کمياب است      
بايد در مورد ثابتى ها و ساواک و ساواما و سران و                        
دست اندرکاران اين نهادهاى مخوف بورژوازى سلطنتى        
و اسالمى گفت و نوشت تا حقيقت تاريخى قربانى                            
مصلحت سياسى و مهمتر ابقاى مجدد ثابتى ها در آينده                

 . نشود
 

اى کاش اين معترضين به حضور رسانه اى ثابتى سر                 
که اساسا به جنبش ملى اسالمى تعلق         ،شکنجه گر ساواک  

. خودشان ذره اى به حقيقت تاريخى پايبند بودند               ،دارند
اى کاش نقطه عزيمت اين افشاگريها و اعتراضها دعواى     

اين حضرات اگر      .  مشروطه نبود    –تاريخى مشروعه      
اگر به سياستهاى همين                    ،کمى به عقب برگردند              

ميبينند خودشان به تطهير و چه               ،امروزشان نگاه کنند    
بسا تمجيد ثابتى هاى اسالمى نشسته اند و سالهاى                            
طوالنى متحدانه عليه انقالبيون و کمونيستها شمشير زده           

بگذاريد بپرسيم که خلخالى جالد که دو خردادى و                .  اند
اصالح طلب دينى و هم جبهه شماها بود چيزى از ثابتى              
کم داشت؟ آيا الجوردى قاتل که دست ثابتى را از پشت                

استاد و رهبر شماها تمجيد          ،توسط جناب خاتمى     ،بست
نشد؟ آيا شماها صدايتان درآمد؟ بگذاريد بپرسيم که طى              

٢صفحه سالهاى طوالنى و همين امروز                     

 

 !ايران، ليبی نميشه
 !هشداری به دالالن کاسه ليس و اربابان شان

 

 ۶صفحه آذر ماجدی                                                     

 

 در حاشيه پالتفرم حزب 
 در قبال جنگ تروريستها

 

 ٣صفحه گفتگو با علی جوادی                                        

مشکالت عديده در مقابل سقط 
 جنين فرزندان دختر

 

 راه حلهای عقب مانده از هند تا کانادا
 

 ٩ هما ارجمند                                                                            صفحه

 مهر کام پارس ،ايران خودرو
 !نه ترابی؛ مرگ بر حکومت اسالمی ،نه نجم الدين، نه کيانمهر

 کنفرانس بين المللى روز جهانى زن

 

 قطع شبکه های اجتماعی در ايران
 ! ساعته حزب 24و نقش انقالبی راديو 

 

 ١٢صفحه                                            پدرام نوانديش 

  ،يادداشت سر دبير

های اعتراضات ميليونی در اسپانيا به سياست 
 بورژوازی

 ١۶صفحه                                                                            آذر ماجدی



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

بيشتر شماها با امثال محسن مخملباف و ابراهيم               
ثابتى هاى اسالمى ديروز و فيلمساز و                     ،نبوى

 ،ژورناليست و دگرانديش و اصالح طلب امروز           
در يک جبهه شمشير نزديد و نميزنيد؟ بگذاريد                 
بپرسيم که بيشتر کاربدستان جمهورى اسالمى و             
رهبران شماها کمتر از ثابتى سر شکنجه گر                       
ساواک رژيم سلطنتى جنايت کرده اند و آيا همين             
امروز بيشتر شماها با رهبران ثابتى ها در يک                 

بى   ،ائتالف قرار نداريد؟ آيا همين صداى آمريکا          
و امثالم اين جماعت شکنجه گر را زير               ،بى سى 

نور نميگذارند و آيا شماها کمترين اعتراض و                   
ميدانيد چرا؟   !  نکرده ايد     ،انتقادى کرده ايد؟ نه        

طرفداران "چون متحد شما و در کمپ شما عليه               
چون بخش مهمى از شماها                !  بودند"  خشونت

اصالح طلبان و جمهوريخواهان و ناسيوناليستهاى       
 ! خودتان راسا شريک جرم آنها هستيد ،محترم

 
واقعيت اينست که حقيقت و پايبندى به حقيقت                     

تابعى از منافع و                ،تاريخى براى بورژوازى       
مصالح سرمايه و تداوم حاکميت سياسى و                            

حقيقت توسط    ،به اين اعتبار   .  اقتصادى اش است   
جنبشهاى بورژوازى يا ضد حقيقت است و يا در              
بهترين حالت عکسى يک بعدى و مسخ شده از                  

کسانى که بدرست به          .  يک واقعيت چند بعدى         
حضور ثابتى و اظهارتش در صداى آمريکا                       

وقتى نوبت شکنجه گران صف          ،اعتراض ميکنند 
نه فقط دروغ را بجاى             ،سياسى خودشان ميرسد    

حقيقت تحويل جامعه ميدهند بلکه همراه با همان              
شکنجه گران عليه اعتراض کمونيستها و انقالبيون    

 ! ليچار مى بافند
 

نه    ،مشکل اين آقايان اما نه درک معرفتى است               
مشکل شما از   .  نه آلزايمر سياسى    ،کورى تاريخى 

ماهيت و اهداف سياسى جنبشى نشات ميگيرد که            
به شکنجه گر و بساط شکنجه براى بقاى نظم                      

اعتراضک تان    ،و باالخره .  موجود نيازمند است   
شماها بدون     .  به صداى آمريکا جدى نيست                  

بدون بى بى سى و        ،بدون صداى آمريکا    ،پنتاگون
بدون بمباران دروغ و تبليغات ضد کمونيستى نان          

شما نميتوانيد   .  سياست از گلويتان پائين نميرود           
اعتراض به ثابتى هاى رژيم سلطنتى را به                           
اعتراض و سياستى قاطع به ثابتى هاى اسالمى                

شماها براى مقابله با کارگر و                     .  تعميم دهيد    
 . کمونيسم به ثابتى هاى اسالمى نياز داشتيد

 
 !  حقيقت تاريخى براى شماها به همين پوچى است

 

 ...از ثابتى تا مخملباف 

٢۴٣شماره   

 " آزادى"
 

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

  .بورژوايى



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

حزب اتحاد          :يک دنيای بهتر         
کمونيسم کارگری پالتفرمی در             

 ،مقابله با جنگ تروريستها                   "
رئوس سياست حزب در خارج              

منتشر کرده است که مهم        "  کشور
است به جوانب متعدد اين پالتفرم         

از شعارهای        .  پرداخته شود       
چرا .  استراتژيک ما شروع کنيم        

اين مجموعه از شعارها؟ چگونه          
اين شعارها تمايز ما را از                          
گرايشات متفاوت در جنبش ضد           
جنگ متمايز ميکند؟ معنای                      
سياسی اين جايگاه متفاوت سياسی      

 چيست؟
 

شعارها معموال            :علی جوادی     
فشرده و بيان موجز سياست                     

حزب اتحاد کمونيسم              .  هستند
کارگری حضور سياسی و                        
اجتماعی خود را در قبال جنگ              
تروريستها با شعارهای مشخص         
زير عالوه بر شعارهای عمومی          
و استراتژيک و هميشگی خود               

 :معنی کرده است
 

 مرگ بر جنگ تروريستها : الف
 -نه به ميلتاريسم آمريکا                 :  ب

مرگ بر جمهوری                    ،اسرائيل
 اسالمی

نه به        ،نه به حمله نظامی           :  ج
نه به ميلتاريسم        ،تحريم اقتصادی  

نه به تروريسم      ،اسرائيل  -آمريکا  
 اسالمی

نه به سالحهای کشتار دسته             :  د
 جمعی در سراسر جهان 

 رفاه ،برابری ،زنده باد آزادی: ه 
 

به چند نکته در خصوص اين                   
در درجه  .  شعارها بايد اشاره کرد    

اول بايد تاکيد کرد که ما اين جنگ        
را جنگی تروريستی و ارتجاعی          
ارزيابی ميکنيم و نظر به مصائب        
بيشماری که بر شرايط زندگی و           
مبارزه توده های مردم زحمتکش        

آن را محکوم      ،تحميل خواهد کرد   
اين شعار در عين حال             .  ميکنيم

 

 در حاشيه پالتفرم حزب در قبال جنگ تروريستها
 

 گفتگو با علی جوادی

بطور ضمنی اعالم ميکند که           
ما .  ما عليه هر جنگی نيستيم          

نيرويی هستيم که خود در يک         
پروسه انقالبی به ارتجاع و               

. استبداد اعالم جنگ کرده ايم          
در بخشی از تاريخ جنبش خود        
عليه اين نيروها با تمام قوا                  

از اين رو اين            .  جنگيده ايم   
شعار بر خالف شعار                            

نه به      "ليبراليستی عمومی            
که هر نوع جنگی را          "  جنگ

مستقل از مضمون و اهداف              
ما    ،حاکم بر آن محکوم ميکند        

ويژگی مشخص اين جنگ را          
طرح و آن را در مقابل جامعه          

اين جنگ         .  قرار ميدهيم        
از هر دو سو    .  تروريستها است 
در دو سوی       .  ارتجاعی است   

اين جنگ احتمالی دو نيروی            
دو .  تروريست قرار دارند           

نيرويی که سابقه خونينی در             
. جنگ و کشتار و نابودی دارند     

هر گونه تقليل جنگ اين دو               
نيروی تروريست به يک جنگ     
يک طرفه و گويا اينکه تنها               
يک جريان خواهان جنگ است     
و طرف ديگر نقشی در شکل           
دادن و دامن زدن به اين جنگ         
ندارد نه ناشی از يک اشتباه              
محاسبه سياسی بلکه محصول        
همسويی سياسی با قطب                     
تروريسم اسالمی است و به              
همين اعتبار بايد مورد نقد                  

 . قرار بگيرد
 

بعضا ميگويند حکومتهای                 
اسرائيل و آمريکا آغازگر اين         

از .  جنگ احتمالی خواهند بود      
اين رو اين جنبه از واقعيت را         
بايد اساس تحليل از جنگ قرار      

اما تنها          ،واقعيتی است    .  داد
ما .  گوشه ای از واقعيت                 

کمونيستها هيچگاه ماهيت و             
خصلت جنگ و طرفين درگير       
را از اينکه کدام نيرو آغازگر          

! جنگ است نتيجه نگرفته ايم         

٢۴٣شماره   

اين جنگ  .  جنگ ادامه سياست است    
در صورت وقوع هم ادامه تقابل و           
کشمکش دو قطب تروريستی است          
که به مرحله رو در رويی نظامی              

از اين رو بايد          .  کشيده شده است      
ضرورت و مطلوبيت جنگ را                  
برای طرفين در ادامه سياست و                

تنها .  کشمکش تاکنونی توضيح داد       
شروع از چنين نقطه عزيمتی                      
ميتواند ما را به يک ارزيابی                        
اصولی و راديکال از جنگ                          

 .تروريستها برساند
  

در اينکه حمله نظامی و تالش برای        
نابودی تاسيسات هسته ای رژيم                
اسالمی يک حلقه تعيين کننده در               
سياست اردوی تروريسم دولتی                 

حکومتهای .  ترديدی نيست         ،است
اين اردو اعالم کرده اند که اجازه              
نخواهند داد رژيم اسالمی به سالح          

بعالوه حمله      .  اتمی مجهز شود          
نظامی و جنگ حلقه ای تعيين کننده         
در استراتژی اين اردوی تروريستی      
در مقابله با رژيم اسالمی و کل                   

اما چه   .  جنبش اسالم سياسی است       
عواملی ضرورت جنگ و تقابل                
نظامی را برای رژيم اسالمی بيان           
ميکنند؟ در اين زمينه بايد به چند                

رژيم اسالمی بر    .  مساله اشاره کرد   
اين تصور کودنانه است که ميتواند          
در صورت حمله نظامی و جنگ              
کماکان پابرجا بماند و در چنين                   
صورتی تداوم عمر سياه خود را               

در اين ارزيابی    .  تضمين کرده است   
رژيم اسالمی از قرار مفروض                  
گرفته است که جنگ منجر به                      
نابودی و يا سرنگونی رژيم اسالمی       
نخواهد شد و چنانچه نابود نشود و            

توانسته    ،جنگ را از سر بگذراند          
است با هزينه داده شده ای خطر                 
سرنگونی خود در پس جنگ و                   
حمله نظامی را در آينده طوالنی                

از .  تری از ميان بر خواهد داشت           
اين روست که به استقبال جنگ                  

برای ضربه        ،تهديد ميکند   .  ميرود
زدن به نيروهای اسرائيل در هر               

 .گوشه ای جايزه تعيين ميکند
   
نه به ميلتاريسم آمريکا    "شعار  :  ب
مرگ بر جمهوری            ،اسرائيل  -

شعار استراتژيکی است    "  اسالمی
که خصلت عمومی سياست ما را         
در قبال دو قطب ترويستی بيان             

روشن و صريح بدون             .  ميکند
ما خواهان    .  کوچکترين ترديدی   

سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی          
در عين حال نماينده نه             .  هستيم

بزرگ به قلدری و زورگويی                 
قطب تروريسم دولتی و نيروهای       

 .اصلی آماده به جنگ آن هستيم
    
"ج نه به        ،نه به حمله نظامی         : 

نه به ميلتاريسم        ،تحريم اقتصادی  
نه به تروريسم     ،اسرائيل  -آمريکا  
اين شعار دربرگيرنده         ،"اسالمی

کليت سياستهايی است که در قبال        
جوانب متعدد اين جنگ بايد                     

ما حمله نظامی را        .  مطرح شود  
ما سياست اعمال    .  محکوم ميکنيم 

تحريم اقتصادی را قويا محکوم            
ما ميليتاريسم آمريکا و          .  ميکنيم

اسرائيل و همچنين تروريسم                   
شعار .  اسالمی را قويا نقد ميکنيم       

ديگر ما در اين زمينه بيان ديگر           
 ،نقد ما به سيستم تحريم اقتصادی        

حمله نظامی و کال ميليتاريسم و            
 .تروريسم اسالمی است

  
نه به سالحهای کشتار دسته            :  د

سياست   ،جمعی در سراسر جهان     
ما در برابر سالحهای اتمی و                 
سالح کشتار دسته جمعی علی               

ما به جنبشی تعلق        .  العموم است  
داريم که خواهان برچيدن و                     
نابودی سالحهای کشتار دسته               
جمعی در هر نقطه از جهان                     

از اين رو ما هم خواهان             .  است
۴صفحه عدم تجهيز          



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

هر دولتی به اين سالحها و هم                  
خواهان برچيدن عمومی آن                     

ما بر خالف جرياناتی که        .  هستيم
صرفا به خلع سالح اتمی منطقه             

خواهان جمع کردن        ،تاکيد ميکنند  
اين مجموعه ضد انسانی در هر             

 . گوشه ای از جهان هستيم
  

زنده باد    "و باالخره شعار          :  ه    
موقعيت و  "  رفاه  ،برابری  ،آزادی

جايگاه ما را در برابر وضعيت              
موجود در جهان معاصر و جامعه       

اين شعار     .  ايران نشان ميدهد         
خالصه مطالبات و اقدامات                      
سياسی و رفاهی است که بايد در           
ايران و همچنين در ساير جوامع           

اين شعار به جنبشی      .  متحقق شود 
تعلق دارد که خود را جنبش ضد            

درصد عليه      ٩٩سرمايه داری        
درصد معرفی    ١اقليت استثمارگر   

حلقه اتصال جنبش عليه           .  ميکند
جنگ تروريستی و تقابل طبقاتی          
جنبش توده های کارگر و                            
زحمتکش عليه استثمارگران                  

 .موجود در جامعه است
   

در اين پالتفرم        :يک دنيای بهتر    
ما برای     "اعالم شده است که                

سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی           
ما هر گونه تحريم       .  تالش ميکنيم  

اقتصادی و حمله نظامی را اقدامی      
عليه زندگی مردم و سالحی کشنده      

ما خواهان برچيدن    .  قلمداد ميکنيم 
تمام سالحهای کشتار دسته جمعی       
و عدم دستيابی هر نيرويی به                   

. سالح کشتار دسته جمعی هستيم         
تروريستها "  صلح"ما مردم را به       

دعوت نميکنيم برای سرنگونی             
تروريسم اسالمی و در هم شکستن      
قدر قدرتی و ميليتاريسم تروريسم        

سياست ما    .  دولتی تالش ميکنيم      
ما برای  .  حفظ وضع موجود نيست   

آزادی و برابری و رفاه تالش                  
چند سئوال در اين زمينه      ."  ميکنيم

 :مطرح است

 

در حاشيه پالتفرم حزب در قبال 
 ...جنگ تروريستها 

ضد "برخی جريانات         :  الف 
ميگويند در          "  امپرياليست

شرايطی که اردوی تروريسم          
دولتی تا دندان به سالحهای               
کشتار دسته جمعی مجهز                   

تالش برای مقابله با                  ،است
رژيم اسالمی و جنگ به اين             
بهانه رياکاری و دورويی                   

 !  است
عدم دعوت به     ،مساله ديگر :  ب
در چنين شرايطی           "  صلح"

چرا؟ آيا نفس جلوگيری       .  است
از يک جنگ احتمالی                            
خانمانسوز خود يک پيشرفت          
مهم در جلوگيری از به آتش              

 کشيدن منطقه نيست؟ 
 

پاسخ شما چيست؟ تفاوتها                   
 کدامست؟ 

 
نقد ما به                     :علی جوادی      

" ضد امپرياليست     "جريانات      
اين جريانات      .  روشن است     

مستقل از هر ادعايی که داشته        
در   ،خواسته يا ناخواسته    ،باشند

کنار و يا جاده صاف کن                      
جريانات تروريست اسالمی و       

اين .  جنبش اسالم سياسی هستند   
جوهر واقعی چنين                                  

. موضعگيری سياسی است              
مسلما تالش مبلغان و مدافعين         
تروريسم دولتی آمريکا و                   
اسرائيل در قبال تالشهای اتمی      

" دو رويی "رژيم اسالمی يک      
در .  محض است "  ريا کاری "و  

اين .  اين ترديدی نيست                
موضعی در افشای تبليغات و          
بهانه های مدافعان تروريسم            

اما در قبال            .  دولتی است     
تالشهای رژيم اسالمی خلع              

نميتوان تحت اين     .  سالح است  
ادعا که بخشی از جهان کنونی        
مجهز به سالحهای کشتار دسته     

مجوز توسعه و        ،جمعی هستند  
دستيابی ساير دولتها را به اين         

٢۴٣شماره   
سالح کشتار دسته جمعی صادر                

افشای دو رويی دستگاه                 .  کرد
تروريسم دولتی نميتواند مجوزی             
برای تاييد رژيم اسالمی به تجهيز            

اين موضع نارسا    .  سالح اتمی باشد   
در اين شرايط مشخص عميقا                       

بيان اين موضع        .  ارتجاعی است   
ميتواند بيانگر گوشه ای از نقد ما به         
بهانه های قطب تروريسم دولتی در        
توجيه حمله نظامی در اين راستا               

بيانگر خصلت                                          ،باشد
انحصارگرايانه اين جريانات در              

. داشتن سالحهای کشتار اتمی است        
اما اين افشاگری زمانى مترقی و               
رهايبخش است که همزمان خواهان       
برچيدن کليه سالحهای کشتار دسته        
جمعی و جلوگيری از تجيهز هر                
حکومتی به سالحهای کشتار دسته          

در غير اين صورت           ،جمعی شود  
تنها مجوزی در دست رژيم اسالمی       
برای پيشبرد اهداف اتمی خويش              

 . است
   
دعوت به صلح در    "  عدم"مساله  :  ب

قبال جنگ احتمالی يک رکن مهم و         
يک وجه مهم تمايز جنبش ما از                  

ضد "گرايش غالب بر جنبش                       
ما جنگ تروريستها      .  است"  جنگ

خواهان .  را محکوم ميکنيم                  
اما در عين      ،جلوگيری از آن هستيم    

و يا به اعتبار     "  صلح"حال خواهان   
ديگر خواهان ادامه بقای اين                        

موضع ما در قبال      .  جريانات نيستيم 
. موجوديت اين نيروها روشن است        

ما خواهان نابودی تروريسم اسالمی      
و در هم شکستن ميليتاريسم دول                
غربی و لشگر کشی و قلدری اين              

اين يک موضع        .  جريانات هستيم   
سوم در قبال جنگ اين دو اردوی              

مسلما بايد جلوی      .  تروريست است  
جنگ و لشگر کشی اين دو قطب را         
گرفت اما در عين حال بايد برای در        
هم شکستن صفوف اين دو اردو                 

از اين رو نگاه ما در            .  تالش کرد  
حفظ وضع  "اين مبارزه معطوف به      

بعالوه وضع موجود  . نيست" موجود
. از هر دو سو در حال تغيير است             

ايده ال ما حفظ اين وضعيت در حال        
ما از موضع جريان     .  نيست"  تغيير"

سوم خواهان برچيدن کليت اين                   
نه به ميليتاريسم و ناتو      .  بساط هستيم 

و ژنرالهای آماده به حمله و همچنين       

نه به اسالميستهای عمامه بر سر         
تنها در هم        .  و بمب در دست          

شکستن کل اين وضعيت ميتواند          
بيان يک موضع انسانی و                         

هر موضع     .  آزاديخواهانه باشد    
ديگری يا به حفظ وضع موجود            
تن ميدهد يا به همسويی به يکی              
از اين دو قطب تروريسم منجر             

 .ميشود
 

بدون ترديد بايد جلوی به آتش                 
کشيدن منطقه که محصول حمله           

نبايد .  ايستاد  ،نظامی و جنگ است   
اجازه داد اين جانيان چنين                        
وضعيت خونين و مرگباری را به       

اما نميتوان به     .  مردم تحميل کنند    
بايد توجه کرد تا      .  اين بسنده کرد   

زمانيکه اين دو اردو موجودند              
چنين مخاطراتی در باالی سر               

از .  جامعه قرار داده خواهد شد          
اين روست که سياست عملی ما             
در جامعه ايران گره زدن مبارزه        
برای قطع جنگ با مبارزه با                   

ما .  سرنگونی رژيم اسالمی است     
مبارزه عليه جنگ را با پايان                  
دادن به عمر سياه رژيم اسالمی            

اين .  همزمان به پيش ميبريم               
ويژگی سياست جنبش کمونيسم            
  .کارگری در چنين شرايطی است

 
 ....ادامه دارد

 
پالتفرم ما مقابله با جنگ 

 تروريستها
رئوس سياست حزب در خارج 

 کشور
  

هدف ما تاثير گذاری بر          :اهداف
افکار عمومی و به ميدان آوردن          
توده های مردم آزاديخواه در                  
کشورهای غربی به مقابله با                   
جنگ و کشمکش هر دو قطب                

  .تروريستی جهان معاصر است
 

مرگ "  :شعارهای استراتژيک ما   
نه به     "  ،"بر جنگ تروريستها        
 ،اسرائيل  -ميلتاريسم آمريکا            

نه "  ،"مرگ بر جمهوری اسالمی    
نه به تحريم            ،به حمله نظامی       

نه به ميلتاريسم آمريکا       ،اقتصادی
نه به تروريسم                    ،اسرائيل  -

۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

نه به سالحهای کشتار     "  ،"اسالمی
 ،"دسته جمعی در سراسر جهان           

 "رفاه ،برابری ،زنده باد آزادی"
 

Down with the war of 
terrorists! 
NO to US-Israeli 
militarism, Down with the 
Islamic Regime! 
No to military attacks, No 
to economic sanctions, No 
to Islamic terrorism! 
No to atomic weapons  
and weapons of mass 
destruction, world over!  
Long live Freedom, 
Equality, Prosperity! 

 
سياست ما در خارج کشور دارای        

ما عليه اين        .  ارکان زير است       
جنگ تروريستی و ضد انسانی              

ما خواهان در هم شکستن        .  هستيم
اسرائيل و ناتو     ،ميليتاريسم آمريکا 

ما برای سرنگونی انقالبی     .  هستيم
ما هر  .  رژيم اسالمی تالش ميکنيم   
حمله        ،گونه تحريم اقتصادی             

نظامی را اقدامی عليه زندگی                 
مردم و سالحی کشنده قلمداد                    

ما خواهان برچيدن تمام         .  ميکنيم
سالحهای کشتار دسته جمعی و              
عدم دستيابی هر نيرويی به سالح         

ما .  کشتار دسته جمعی هستيم             
تروريستها "  صلح"مردم را به           

دعوت نميکنيم برای سرنگونی             
تروريسم اسالمی و در هم شکستن      
قدر قدرتی و ميليتاريسم تروريسم        

سياست ما    .  دولتی تالش ميکنيم      
ما برای  .  حفظ وضع موجود نيست   

آزادی و برابری و رفاه تالش                  
 . ميکنيم

 
ما در جنبش ضد                  :سبک کار    

جنگ فعاالنه و بطور انتقادی                  
ما هر گونه            .  شرکت ميکنيم     

حضور جريانات اسالميستی و يا         
تخفيف به جريانات اسالمی را                

 

 در حاشيه پالتفرم حزب در قبال 
 ...جنگ تروريستها 

ما در عين حال       .  قويا نقد و افشاء ميکنيم        
تالش ميکنيم که به ائتالفهای سياسی                       
پيرامون خط استراتژيک خود شکل دهيم و   
آلترناتيوی راديکال را در مقابله با جنگ             

ما در هر شهر و         .  تروريستها شکل دهيم    
کشوری بايد بتوانيم به ائتالفی گسترده با             
جريانات راديکال پيرامون شعارهای                   

  .استراتژيک خود دست پيدا کنيم
 

ما در جنبش ضد جنگ با          :ماتريال تبليغی 
شعارهای استراتژيک حزب خود و                        
همچنين شعارهای ويژه اين شرايط شرکت       

 . ميکنيم
 

ما با اعتماد به      :ويژگی سياست تبليغاتی ما   
نفس به جامعه جهانی اعالم ميکنيم که ما             
صدای کارگر و کمونيسم و آزاديخواهی و         

ما فرياد   .  برابری طلبی در ايران هستيم          
مردم منزجر از جنگ و تروريسم در                     

ما بخشی از اردوی بشريت        .  ايران هستيم 
در صد عليه اقليت استثمارگر       ٩٩متمدن و   

  .درصد در ايران هستيم ١
 

ما :  مقابله با سياستهای ناسيوناليستی           
بطور همه جانبه کليه نيروهای دست                      
راستی پرو غربی که مدافع حمله نظامی و         

افشاء و ايزوله می      ،تحريم اقتصادی هستند  
ما بطور فعالی سياستهای دفاع طلبی          .کنيم

ناسيوناليستی از رژيم اسالمی را عميقا و           
  .بطور همه جانبه نقد ميکنيم

 
نقد ما به سياست تحريم اقتصادی و حمله             
نظامی در عين حال و در خود نقدی به                   

سی و چند ساله    "  حمله نظامی "و  "  تحريم"
رژيم اسالمی عليه توده های مردم                           

از نقطه کارگر و                 .  زحمتکش است     
آزاديخواهی رژيم اسالمی سی و سه سال           

کرده و به آنها     "  تحريم"است که مردم را       
ما تحريم     .  کرده است    "  حمله نظامی    "

اقتصادی آمريکا و اروپا و حمله نظامی را        
ما .  از اين زاويه مورد انتقاد قرار ميدهيم          

نشان ميدهيم که اين اقدامات تالشهای عليه         
توده های مردم کارگر و زحمتکش و                      

اقدامی از يک جنس        ،عليرغم تخاصمشان 
 .است

 

*** 

٢۴٣شماره   

 

  ،مارس ٨زنده باد 
 !روز جهانى زن

   
در گراميداشت مبارزه آزاديخواهانه و برابری طلبانه                   
زنان جهان، در همبستگی با مبارزه عليه آپارتايد جنسی            
حاکم بر ايران و خطر جنگ دو قطب تروريستی دولتی و             
اسالمی، صدای ميليونها انسان سرنگونی طلب در ايران          

 . باشيم
 

سازمان آزادی زن از شما مردم آزاديخواه و برابری                      
طلب، احزاب و سازمانهای انقالبی دعوت می کند تا در                

سال   33روز جهانی زن در کنار هم و در دفاع قاطعانه از    
جنبش برابری طلبانه زنان ايران برای سرنگونی انقالبی          
رژيم اسالمی و استقرار آزادی و برابری و رفاه به                          

 . خيابان بياييم
  

18-16، ساعت 2012مارس 8پنج شنبه : زمان  
مرکز شهر گوتنبرگ سوئد، برونز :  مکان

 پارکن، جنب مجسمه يوهانا
 

برای اطالعات و هماهنگی بيشتر با شماره تلفن شهال نوری تماس 

0737262622. بگيريد  
www.azadizan.net 

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت

برابرى بيقيد و  شرط زن و 
مرد در تمام شئون اجتماعى 

!همين امروز  



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

اپوزيسيون راست، مرتجع و دالل      
ايرانی به تکاپوی شديدی برای              
آلترناتيو سازی برای مردم ايران         

کنفرانس های مختلف    .  افتاده است 
با نامهای دهان پرکنی از قبيل                 

در       »اتحاد برای دموکراسی           «
شهرهای مختلف اروپا و آمريکا           
توسط بنيادهای جانبی تروريسم            
دولتی و با بودجه اين کشورها،              
تشکيل شده است تا افرادی را که           
اغلب پرونده سياه و مملو از                     
جنايتی را با خود حمل می کنند،             
بهمراه برخی اصالح طلب                       

يک (حکومتی هميشه کاسه ليس           
روز رژيم جنايتکار اسالمی و               

گرد )  روز ديگر تروريسم دولتی      
هم آورند تا در پشت درهای بسته          
با هم دوست و هم زبان شوند و                
در ورک شاپ های سازمان يافته         
توسط اين قطب تروريستی در               
باره دموکراسی و کارکرد آن و             
موجه و مشروع جلوه دادن                       

دست     »شوراها و کنگره های          «
يک روز در      .  ساز، شرکت کنند     

کلن، يک روز در استکهلم، فردا          
در واشنگتن گرد می آيند، خوب            
سور چرانی می کنند، دستخوش           
می گيرند و دروغ و ريا تحويل              

 .مردم می دهند
   

در دفاع از اين طرح سياه، گفته              
می شود، عين همين کار را برای          
ليبی و سوريه هم کرديم، چه                     
اشکال دارد که برای ايران هم                

بايد گفت که شما بيجا       .  انجام دهيم 
فرموديد که برای ليبی و سوريه             
آلترناتيوهای کپک زده، عقب                 
مانده و ارتجاعی ساختيد و بر                 
مردم بجان آمده ليبی تحميل کرديد       
و می خواهيد با دخالت نظامی در         
سوريه به مردم اين کشور هم                   

اما جامعه ايران            .  حقنه کنيد     
تحميل آلترناتيوهای  .  متفاوت است 

سياه و ارتجاعی دست ساز را به           

 

 !ايران، ليبی نميشه
 !هشداری به دالالن کاسه ليس و اربابان شان

 
 آذر ماجدی

آسانی به مردم ايران نمی توان        
جامعه ايران از       .  تحميل کرد   

نظر سياسی بسيار پيشرفته،             
 .روشن و قطبی است

  
 ۵٧جامعه ايران در انقالب               

يکبار آلترناتيو سازی                            
امپرياليستی را تجربه کرده              
است و هنوز دارد تاوان آنرا             

مردم، گوادولوپ  .  پس می دهد   
را از ياد نبرده اند؛ ما نيز                     
اجازه نخواهيم داد که از ياد               

کمونيسم کارگری در         .  ببرند
ايران سابقه طوالنی فعاليت              
دارد؛ طبقه کارگر ايران نقش          
خود را در به زير کشيدن يک          
ديکتاتوری تا دندان مسلح                   
تجربه کرده است و تا چند سال        
پس از پياده شدن دسيسه                       
گوادولوپ در حال شکل دادن         
به جنبش شورايی خويش بوده         
است؛ هزاران کمونيست و                
آزاديخواهی که در زندانهای           
سياه اسالمی بقتل رسيده اند،            
ياد و خاطرشان در اذهان مردم      
زنده و عزيز است؛ کمونيسم            
کارگری مسلحانه با اين رژيم          
و با بورژوازی قومی جنگيده          
است؛ کمونيسم کارگری سالها       
يک سد محکم در مقابل فعاليت       
های رژيم اسالمی و                               
اپوزيسيون پرو رژيم در خارج     
کشور بوده است؛ تمام اينها به         
جامعه ايران يک ويژگی مهم          

اجتماعی می دهد، که      -سياسی  
ديگر به هيچ هواپيمايی دولتی         
و خصوصی از ايرفرانس                 
گرفته تا لوفت هانزا و اس آ                
اس، اجازه وارد کردن                         
آلترناتيو به فرودگاه تهران                

شنيع است وقتی       .  نخواهد داد  
می بينيم کسانی که يکبار در             
هواپيمای ايرفرانس همراه امام      
جالدشان به ايران آمدند و                   

٢۴٣شماره   

بنيادهای کشتار را سازمان دادند،            
اکنون از چهره های اصلی اين                   
آلترناتيو سازی، اما به سبک                        

آيا اينها  .  آن شده اند     »دموکراتيک«
مردم ايران و نيروهای کمونيست و        
چپ انقالبی را هالو فرض کرده                
اند، که به خود اجازه چنين گستاخی        

 هايی را داده اند؟
 

آنها اتفاقا خوب     .  خير، چنين نيست    
می دانند که با چه کسانی طرفند،               

و       »نادم«بهمين خاطر ژست                  
و دموکرات بخود گرفته        »هنرمند«
بهمين خاطر است که اردوى           .  اند

دولتهای ترويستى نمی توانند مانند          
گوادولوپ و موارد ديگر راحت در        
يک سالن، بدون دغدغه بنشينند و             

مجبور شده اند در    . طرح ريزی کنند
کنار چهره های بدنامی که عليه شان    
پرونده بجرم جنايت عليه بشريت              
موجود است، تعدادی چهره                          
باصطالح خوشنام بی بو و خاصيت       

بهمين خاطر    .  را هم يدک بکشند         
است که با وجود آنکه محل و جلسه          
را مخفی کرده اند، مجبور به دادن            
اطالعيه شده اند تا صورت ظاهر             

بهمين .  نگاه دارند   »دموکراتيک«را  
خاطر است که مجبور شده اند با                 
تعدادی جنايتکار و بی بو و خاصيت 

بهمين .  دکور مصاحبه راديويی کنند    
خاطر است که اين جنايتکاران و               
کاسه ليسان در همين مصاحبه سر           
به کربالی شوروی و استالين می             
زنند تا به خيال خود کمونيسم را نزد   
مردم بدنام کنند؛ بهمين خاطر است          
که گفته اند تعداد موئنثين در اين                 
کنفرانس ها بايد زياد باشد؛ بهمين             
خاطر است که به خدا و قرآن قسم              
ميخورند قصدشان آلترناتيو سازی          
نيست و فقط می خواهند با هم گپ              
دموکراتيک بزنند و با هم دوست               

چقدر اينها لطيف و ملوس             .  شوند
 !اند
 

اما با تمام اين نقشه های ظريف و         
حساب شده، با تمام اين ژست                  
های رياکارانه، با تمام رسانه                 
های چکمه ليسی که برای طرح و       
تبليغ پروژه خود در اختيار داشته        
اند، کمونيست ها را دستکم                      

 .** گرفتند
 

کنفرانسی که ميرفت بالی ليبی را      
برای ايران دوبليکيت کند، توسط       
کمونيست ها و چپ های انقالبی          
در استکهلم به يک افتضاح                      

مجبور شدند از     .  سياسی بدل شد    
واقعا که چقدر در    .  خود انتقاد کنند  

اين ورک شاپ ها خوب درس               
پس از    !  دموکراسی آموخته اند      

افشای دسيسه های ارتجاعی شان،     
از خود برای مخفی کردن محل و        
برگزاری کنفرانس در پشت                   

گويی !  درهای بسته انتقاد کردند       
باز .  اين تمام اشکال کارشان است     

کوشيدند که همه چيز را درست و        
موجه جلوه دهند و بگويند که از            
اشتباه خود آموخته اند و دفعه بعد         

اما بايد    .  حتما علنی خواهد بود         
رويای بقدرت رسيدن و بساط                
لفت و ليس راه انداختن مثل دولت        
کثيف عراق و ليبی را بخواب                 

ما نخواهيم گذاشت در              .  ببرند
 .ايران اين سناريو تکرار شود

 
اما چرا در اين شرايط تروريسم           
دولتی و دالالن کاسه ليس                          
ايرانيش اين چنين فعال شده اند؟           
چه شرايطی اين تکاپو و جت                  
سواری از يک شهر به شهر                    
ديگر را الزم و مطلوب کرده                 
است؟ پاسخ را می توان از جمله           
در يک مقاله منتشر شده از ناصر       
محمدی معاون سردبير کيهان                
لندن و کارشناس صدای آمريکا           

٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

 :در کيهان لندن جستجو کرد
 
حساسيت و اهميت برهه کنونی         «

در آن است که پس از سی و سه               
سال برای نخستين بار جامعه                  

المللی ناگزير شده است در                  بين
کنار مردم ايران قرار گيرد و در           
راه برکناری رژيم اسالمی حرکت     

اين واقعيت تاريخی را                 .  کند
توان از نظر دور داشت که                نمی

ای در کشور     وقوع هر تغيير عمده   
ـ از جمله تغيير رژيم ـ مستلزم                 
همکاری همزمان و هماهنگ ميان     
نيروهای داخلی و خارجی است،         
چنانکه چنين امری سی و سه سال        

 ...پيش اتفاق افتاد
 

اما امروز معادالت و محاسبات             
. سياسی عوض شده است                          

کشورهای غربی بعد از سه دهه            
مدارا و مماشات، سرانجام به اين         

توان با        اند که نمی          نتيجه رسيده   
رژيم واليت فقيه همکاری و                    

از همين رو برای        .  تعامل داشت  
نخستين بار به طور جدی در صدد  
اعمال فشار بر حکومت ايران و           

اند که    المللی آن برآمده     انزوای بين 
در همين مدت کوتاه آثار آن ظاهر        

يعنی فقر و فالکت خانمان          {شده   
و }  برانداز روز افزون مردم             

رژيم اسالمی را فلج کرده و دير            
. نيست که آن را به زانو درآورد            

مهم اين است که اعمال فشار         …  
المللی و تبليغاتی عليه رژيم               بين

اسالمی، فرصتی استثنايی را در          
اختيار مردم ايران گذاشته که                  
پروژه همبستگی ميان اپوزيسيون       
ـ در داخل و خارج ـ را به اجرا                
بگذارند و زمينه تشکيل يک رژيم       
دموکراتيک در آينده ايران را                 

ناصر محمدی،    (  ».فراهم سازند   
شورای «طرح              ،کيهان لندن      
راهکاری عملی برای     »دمکراسی

). اتحاد و همبستگی اپوزيسيون            
 .جمله درون آکوالد از ما است

 

 ... !ايران، ليبی نميشه

اين نوشته را بايد کمی کالبد               
به اين جمله دقت      .  شکافی کرد 

پس از سی و سه سال           «:  کنيد
برای نخستين بار جامعه                      

المللی ناگزير شده است در         بين
کنار مردم ايران قرار گيرد و          
در راه برکناری رژيم اسالمی        

معنای واقعی اين     ».حرکت کند 
جمله ظاهرا پر صلح و                         
همبستگی، اشاره به تحريم                
های شديد اقتصادی عليه ايران      

. و تهديد جنگ نظامی است              
تحريم اقتصادی ای که مردم            
کارگر و زحمتکش ايران که            
پيش از اين زير خط فقر دست          
و پا می زدند و از فقر و                         
فالکت به خودکشی، فحشاء و          
اعتياد روی آورده بودند را به          

. ورطه نابودی کشانده است             
اينها، اين دالالن سياسی چکمه       
ليس دلشان را به تحريم                         
اقتصادی و حمله نظامی به                

آروزی .  ايران خوش کرده اند      
ليبی سازی از ايران قلقلک               
شان داده و قلب هايشان را به            

می خواهند  .  شعف آورده است   
بر روی ويرانه های جامعه از        
هم گسيخته، بر تل اجساد مردم       
زحمتکش و شريف، بر تل                 
کشته های کودکان در مدارس،      

اين .  بقدرت و نان و آبی برسند      
آن برهه حساس و پر اهميتی            
است که اين نويسنده هميشه               
مباشر، و تمام اين دالالن                     

 .سياسی به آن اميد بسته اند
 

به مصاحبه يکی از اين دالالن        
چاقوکش با روزنامه اس وی            
دی سوئد نگاهی بياندازيم تا              
بيشرمی جنايتکارانه اين دالالن    

عبداهللا مهتدی،  .  را بهتر دريابيم  
يکی از شرکت کنندگان در                
کنفرانس استکهلم است؛ يک           
قوم پرست سرشناس که در               
جلسات تشکيالتيش به روی             

٢۴٣شماره   
مخالفينش اسلحه می کشد و مسئول          
سازمانی است که جوانان از دنيا               
بيخبر را به يمن خوش نامی کومه             
له به کشتن می دهد؛ کسی که پيش             
از اين بر روی تل اجساد بمباران              
شده مردم عراق و صد هزار سرباز       
تسليم شده عراقی که تانک های                  
آمريکايی از روی سنگرهای آنها             

عبور کرد، کوشيد در ميان                             
برادران قوم پرست کبيرش مام                  
جالل طالبانى و کاک مسعود                        

 »دوستان حال و آينده اش     «بارزانی  
را جستجو کند؛ او در رويای شيرين       
مام جالل دوم شدن از هيچ جنايتی            

اين قوم پرست      .  فروگذار نمی کند     
کراوات پوش در اين مصاحبه از              
تحريم های اقتصادی دفاع می کند و        

 »بها«بی شرمانه ميگويد مردم بايد        
بايد پرسيد بهای چه چيزی    . بپردازند

را؟ بهای به نان و آب رسيدن شما و         
جريان باند سياهی تان؟ بهای لفت و        
ليس شما چاقوکشان قوم پرست را؟         

اگر حمله به ايران    «:  سپس می گويد  
در مقياس کوچکی انجام پذيرد                    
ممکن است رژيم جان بدر ببرد اما           
با يک حمله در مقياس بزرگ                      
تصور نمی کنم رژيم زنده                              

روزنامه اس وی دی،              (  ».بماند
توجه )  ٢٠١٢فوريه       ١٣سوئد،     

ايشان به يک بمباران محدود         :  کنيد
بمباران وسيع  .  هم رضايت نمی دهد   

و خانمان برانداز همچون عراق را         
البد پيش خود    .  در سر می پروراند     

اگر مام جالل می تواند          :  می گويد  
 رئيس جمهور شود، چرا نه من؟ 

 
هر جک و جانوری به اسم                             
اپوزيسيون دموکرات به تکاپوی              
گرفتن سهمی از ويرانی و کشتار              

تا عبارت ياد       ۴.  مردم افتاده است    
گرفته اند و طوطی وار تکرار می           

دموکراسی، حقوق بشر،             :  کنند
اين .  جدايی دين از دولت، رفراندوم      

کلمات يا اسم رمزهای آلترناتيو                 
سازی آمريکا و دول موئتلفش ورد          
زبان کسانی شده است که قبل از هر        
چيز در روزی که مردم رژيم                      
اسالمی را به زير کشند، بايد بر                 
صندلی محاکمه قرار گيرند و برای         
جناياتی که عليه مردم سازمان داده          

نگاهی به ليست     .  اند محاکمه شوند    
برخی از شرکت کنندگان در اين               

افتضاخ آلترناتيو سازی، ماهيت          
اين طرح های شوم را برمال می           

سازگارا، مخملباف، سازمان    :  کند
اکثريت، نوری زاده، آهی و قس          

 .عليهذا
 

بايد به تروريسم دولتی، به                        
آمريکا، اروپا و اسرائيل گفت که         

ما کمونيست    .  ايران ليبی نميشه      
های کارگری اين امر را تضمين         

در هر سوراخی که           .  می کنيم   
پنهان شويد، دسيسه هايتان را                 

اجازه نمی دهيم      .  افشاء می کنيم     
که يک گوادولوپ ديگر، حال با           
اسم های شيک، راه بياندازيد و             
آرزوی مردم برای دستيابی به              
سعادت و يک دنيای بهتر، برای          
رسيدن به يک جامعه آزاد، برابر        
و مرفه برای همگان را ويران               

اجازه نمی دهيم که يک               .  کنيد
عراق ديگر يا ليبی ديگر در                    

جامعه را ويران       .  ايران بسازيد   
کنيد و مردم را به قوم ها و                         
مذاهب مختلف تقسيم کنيد و به               

اجازه نمی دهيم   .  جان هم بياندازيد  
اين دالالن فاسد، جنايتکار و کاسه      

. ليس را در ايران بقدرت برسانيد       
مردم با نيروی متحد و متشکل               
خود رژيم اسالمی را بشيوه ای             
انقالبی به زير خواهند کشيد و                
تمام اين جناتيکارانی که اکنون             
جلوی سازمان سيا و موساد برای        
دستخوش گرفتن و دستور گرفتن        
به صف شده اند را به محاکمه                 

حزب اتحاد         .  خواهند کشيد        
کمونيسم کارگری و جنبش                       
کمونيسم کارگری بهمراه مردم            
کارگر و زحمتکش و آزاديخواه           
اين کابوس شوم شما را نقش بر             

 .آب خواهند کرد
 

اعالم شده است که هزينه نشست            *
تن شرکت    ٨٢شهر کلن را که در آن       

کرده بودند، بنياد دموکراسی برای            
ايران پرداخته است که توسط البی             
پرو اسرائيلی در آمريکا بنيان گذاشته    
شده است و از طريق کمک های                  

 . اينها و دولت اسرائيل تامين ميشود
 

ضمنا پيش از اين دو سمينار اخير،             
سميناری در رابطه با تحقق                             

دموکراسی «
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

 -مرکز مطالعاتی عربی  «از سوی     »در ايران 
که نوری زاده از مسئولين آنست، در          »ايرانی

لندن برگزار شد که بودجه آن را عربستان                  
 . کند سعودی تأمين می

 
در حاشيه اين آلترناتيو سازی های                     **

امپرياليستی، رسانه های چکمه ليس مذبوحانه       
کوشيده اند آبروی رفته رژيم سابق را به جوی 

آخر هر چه باشد يکی از                         .  بازگردانند
سازماندهندگان اصلی اين کنفرانس ها، از شاه       

مصاحبه تلويزيون آمريکا    .  پرستان کبير است   
با ثابتی قاتل ساواک از اين نوع تحرکات                     

با بيشرمی تمام ثابتی را روی صفحه             .  است
تلويزيون آورده اند تا از جنايت رژيم شاه و                
ساواک دفاع کند و مانند روزهايی که بعنوان           
مقام امنيتی روی صحنه تلويزيون سلطنت                 
ظاهر ميشد، کمونيست ها و مبارزين عليه                 
رژيم ديکتاتوری و اختناق شاه را خرابکار و           

بايد کمی از وقايع فاصله            .  تروريست بنامد  
يک طرح شوم    .  گرفت و تمام تصوير را ديد        

آلترناتيو سازی از عناصر جنايتکار رژيم                 
سابق و فعلی در کار است که قرار است با                   

اسالمی جنبش های           -تعدادی فعال ملی             
 .اجتماعی حقوق زن و غيره تزئين شود

 

 

 

ايران، ليبی 
 ... !نميشه

٢۴٣شماره   

 
 مهر کام پارس ،ايران خودرو

 !نه ترابی؛ مرگ بر حکومت اسالمی ،نه نجم الدين، نه کيانمهر
 

کيانمهر مدير سابق شرکت مهر کام پارس ايران خودرو، چهره منفور ضد                              ،بنا به خبر دريافتى       
کارگری از جمله چهره های شاخص حکومت اسالمی در مجموعه صنعتی ايران خودرو، سرانجام                        

سال دزدی و جنايت در حق کارگران زحمتکش مهر کام پارس در طی روزهای گذشته از                         2پس از   
کار برکنار و يکی ديگر از عوامل حکومت اسالمی را به نام ترابی بعنوان مدير مهر کام جايگزين                            

بنا به اخبار کيانمهر در طی اينمدت به همراه برخی از همدستانش مرتکب دزديهای بسيار                     .  نموده اند 
منابع عظيم دزدی کيانمهر و شرکايش از نپرداختن دستمزدها و حقوق و                .  کالن و ميلياردی شده است     

مزايای کارگران گرفته تا حذف برخی شيفتهای کاری و افزايش و شدت فشار و حجم کار و تحميل                              
استثمار و بيحقوقی بيشتر به کارگران تا دزدی و اختالس از اموال شرکت از خروج پنهانی مواد اوليه                     
و برخی محصوالت توليدی و فروش آن در بازار آزاد تا جعل فاکتورهای کاذب و صوری ميلياردی                        

اينها بخشی از کارنامه جناب کيانمهر در مهر کام پارس است که ديگر حضرات قادر به الپوشانی                  ...  و
 . و ماستماليش نبوده اند و برسر سهم خواهی بيشتر به جان هم افتاده و هم اکنون دستشان رو شده است

 

پس از آنکه شخص کيانمهر به دليل دزدی و بی آبرويی بيش از حد ديگر ماندن و حضورش در مهر                          
نجم الدين مدير ايران خودرو پس از عزل کيانمهر با احترام و                    ،کام پارس مقدور و جايز نبوده است         

تجليل دوباره اين مهره سوخته و کهنه کار را بعنوان يکی از مشاوران ارشد خود منصوب نموده است                     
اما ترابی،  !  تا دست راستش باشد برای استثمار و جنايت و تحميل بيحقوقی هرچه بيشتر به  کارگران                     

اين مهره جديد و پادو حکومت اسالمی حاال با وعده ها و قول و قرارهای دروغين و رنگارنگ                                     
از حاال به عوامفريبی و رياکاری در سالنها و خطوط توليد در همه جا با                   .  بسياری به ميدان آمده است     

فرشته "عنوان وعده های نامربوط، دروغين و شاخ دار در گوش کارگران ميخوانند که گويا ترابی                           
است و از آسمانها فقط نزول نموده برای خوشبختی و رفاه و بهبود شرايط کار و                     "  نجات و امام زمان    

 ! زندگی کارگران مهر کام پارس
 

اما بايد توجه داشت همه اين تبليغات دروغ و بی اساس صرفا برای ايجاد فضای توهم و تشديد فقر و                           
نه نجم الدين، نه ترابی، نه کيانمهر و نه هيچيک از اين             .  استثمار و بيحقوقی روز افزون کارگران است      

نبايد به هيچيک از اين     .  مارمولک های سمی ريز و درشت ارتباطی به منافع و زندگی کارگران ندارند             
زندگی سرتاسر آکنده از فقر و محروميت و تحقير و بيحقوقی و                   .  عوامل حکومت اسالمی متوهم شد      

ايران خودرو تا   .  شناسنامه همه اين عاليجنابان بيکاره و مفتخور است          ،سرکوب و سانسور ما کارگران    
بوده برای ما کارگران زندان استثمار و  کار و بيگاری و تحقير و مرکز سالخی و کشتار ما کارگران                        

ايران خودرو تا بوده برای حکومت وحوش اسالمی سرمايه داران از همه مهره های ريز و                 .  بوده است 
درشتش گرفته تا بيت رهبری به واسطه کار و رنج و خون ما کارگران دريايی از ثروتهای ميلياردی                       

برای برپايی يک زندگی شايسته انسان بايد          ،برای برپايی آزادی و برابری و رفاه       .  باد آورده بوده است   
 .  همه اين جنايتکاران سرمايه دار و حکومت اسالميشان گورشان را گم کنند

 

برچيدن کار اجباری در تعطيالت و حذف انواع روشهای کار وحشيانه و غير انسانی از قبيل قطعه                            
ساعته کاری در هفته، بيمه بيکاری، حق تشکل و اعتصاب،                            6روز      5  ،کاری و کار کنتراتی       

و افزايش دستمزدها     ،برخورداری از مسکن و بهداشت و درمان و امکانات آموزشی و تفريحی مناسب             
متناسب با تورم و گرانی سرسام آور حا کم بر زندگی از جمله خواستهای ابتدايی و اوليه کارگران مهر                    

 .کام پارس است
 

نفر کارگر      3500شرکت مهر کام پارس ايران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بيش از                               
 2هزار تومانی در        330قراردادی و روز مزد با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                     

ساعته کاری سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد                             12شيفت  
 .شرکت ايران خودرو ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٣ – ٢٠١٢فوريه  ٢٢

 ،کارگر زندانى
زندانى سياسى 
!آزاد بايد گردد  

 

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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از قرن ها پيش تولد پسر بر دختر         
در جوامع   .  ارجحيت داشته است     

مردساالر از آندوران تا به                         
نام خانواده تنها از طريق         ،امروز

فرزندان پسر به نسل های ديگر             
پسران مسئول       .  منتقل ميشود      

. نگهداری از والدين سالمند هستند      
در واقع داشتن فرزندان پسر                    
آرامش خاطری بوده و هست                   

داشتن فرزند    .  برای آينده والدين     
 ،پسر يعنی تضمين بيمه درمانی           

تضمين بيمه بازنشستگی و                       
باالخره تضمين داشتن خانه ای در      

بعد از مرگشان هم        .  هنگام پيری  
اين پسران هستند که مراسم                       

. خاکسپاری را بجا می آورند                  
دختران از اين وظايف معاف                  
هستند زيرا که بعد از ازدواج                  
عضوی از خانواده داماد به                      

 .حساب می آيد
 

 ،گرسنگی   ،اما عواملی چون فقر       
نا امنی          ،بی مسکنی         ،بيکاری
 ،تبعيض      ،محروميت      ،اقتصادی

فرهنگ عقب          ،سرکوب سياسی    
و نا امنی اجتماعى باعث             ،افتاده

بقا و تداوم اين بينش تا به امروز             
بر اثر سلطه همين            .  شده است   

بينش است که زن مجبور به تن              
دادن به سقط جنين فرزندان دختر         

اين عمل مختص زنان        .  می شود  
اين .  در مناطق بخصوصی نيست     

چنين سقط جنين ها در غرب هم             
با رشد جنبش های      .  ديده می شود   

فرهنگهای کهنه و ضد               ،مذهبی
واقعيت .  زن دو بار رو آمده اند            

اين است که افزايش سقط جنين               
فرزندان دختر نسبت تنگاتنگی با         

. گسترش جنبش های مذهبی دارد        
بنحوی که بار ديگر بحث غير                
قانونی کردن سقط جنين و اينکه            
آيا زن اين حق را دارد که از                     
جنسيت جنين اش تا قبل از سی               

يکبار   ،هفتگی بارداری مطلع شود   
ديگر در مقابل زنان و جنبش                   

 

 مشکالت عديده در مقابل سقط جنين فرزندان دختر
 راه حلهای عقب مانده از هند تا کانادا

 

 هما ارجمند 

 زنان قرار گرفته است؟   
 
گفته ميشود که سقط جنين                   

دختر در کشورهای آسيای                
جنوبی و شرقی بيشتر متداول         
است و در غرب نيز بيشتر در         
ميان شهروندانی که از اين                

. مناطق آمده اند رايج است                
که     ،طبق آمارهای داده شده           

چندان هم پايه و اساس ندارند           
چرا که بسياری از زنان از                
طريق مختلف خارج از                       
بيمارستان دست به چنين عملی      
می زنند و آمار آنان هم در                  

اما بر        ،هيچ جا ثبت نميشود         
اساس آمار ثبت شده گفته می            

ميليون از    ١٠٠شود که  حداقل     
سقط جنين های رايج در                       
کشورهای ياد شده سقط جنين           

 . دختر هستند
 

 دولت هند علت را جهاز                    
(Dowry) جهاز آن     .  ميداند

لوازم منزل و يا      ،طال  ،وجه نقد 
ملکی است که دختران جوان با      

. خود هنگام ازدواج می آورند        
معموال داماد و خانواده داماد با       
فشار آوردن به خانواده عروس      

ملک    ،طال   ،خواهان وجهه نقد   
و يا حيوانات اهلی بيشتر می            

دادن جهاز فشار                 .  شوند
مضاعفی  بر عروس و                         
خانواده اوست به همين منظور       
خانواده ها از هر موقعيتی                  
استفاده می کنند تا از داشتن               

. فرزند دختر برحذر شوند                
زنان بسياری با انجام سقط                 
جنين های غير بهداشتی و                  
خيابانی توسط انسانهای ناوارد      

. جانشان را از دست داده اند             
 ،چرا که نداشتن جهاز کافی              

عروس و خانواده اش را در              
مقابل جزای سنگين تر از سقط       

يکی از   .  جنين قرار می دهد        
مجازاتی که عروس ممکن                

٢۴٣شماره   

است برای نياوردن جهاز مکفی با           
آن روبرو شود همان عروس                       

اين عمل شنيع در           .  سوزان است   
هريانا و دهلی بسيار متداول       ،پنجاب
طبق آمار دولتی در هند در            .  است
دقيقه يک عروس توسط              ٩٤هر    

 .   داماد و خانواده اش سوزانده ميشود
 

و اما در چين سياست تک فرزندی           
را باعث سقط جنين فرزندان دختر          

گفته می شود رابطه       .  قيد کرده اند    
مستقيمی بين اين قانون و درصد                
قربانيان سقط جنين دختر برقرار              

اما در کشورهای غربی اين         .  است
عمل درميان افرادی صورت ی                
گيرد که در کميونيتی ها يا جوامع             
بسته زندگی می کنند و هنوز بر                  
اساس رسم و رسوم والدينشان از              
طريق خواستگاری ازدواج می                 

يا اينکه آنانی که دارای دو               .  کنند
فرزند دختر هستند و متوجه می                 
شوند که فرزند سوم هم دختر است           

. چنين سقط جنينی را انجام می دهند       
در نتيجه نسبت بين دختر و پسر                 

در همين  .  بنفع پسر بهم خورده است    
مناطق مردم با کمبود دختر مواجه           

در همين رابطه دختر             .  شده اند    
ربائی بمنظور تجارت جنسی و                 
تجاوز و رها کردن زنان بدون                    
حامی قانونی باعث شده که زنان در        
وحشت دائمی در اين مناطق  بسر             
برند و جرئت خارج شدن از خانه             

. را بدون همراه مرد نداشته باشند             
در بعضی از روستاهای هند کل                
فرزندان پسر يک خانواده يک دختر      
را به عنوان همسر انتخاب می کنند         
و او موظف است که از کليه مردان         

خانواده که همگی همسر         )  پسران(
 .  او هستند نگهداری کند

 
سئوالی که مطرح شده اين است که          
با اين معضل چه می شود کرد؟ من          
شديدا بر اين باور هستم که تنها راه           
پايان دادن به سقط جنين فرزندان              

کسب برابری کامل                             ،دختر

سياسی کليه شهروندان      ،اقتصادی
و باال رفتن احترام جامعه به نفس         
حيات انسان و حق زندگى و                     
حاشيه شدن فرهنگها و سنتهاى             

اما تا آن زمان       .  عقب مانده است    
بسيار حياطی است که فورا                     
امکاناتی در جهت حمايت و                    

کودکان "سالمتی زنان و                           
توسط دولت فراهم          "  ناخواسته

 .  شود
 

چاره انديشی بر اساس تحليل بی        
 پايه

دولت هند برای جلوگيری از سقط      
جنين فرزندان دختر در سال                   

قانونی تحت نام                                ١٩٩٤
" ممنوعيت انتخاب جنس فرزند       "

دولت همچنين برای      .  وضع کرد  
تنبيه متخلفين کميته ای بنام کميته         

اين کميته   .  بررسی بوجود آورد     
شامل چندين کميته تحت مسئوليت      

بازجوئی    ،است که کارش تحقيق      
و دستگيری و مجازات متخلفين           

در اين رابطه جرايم                  .  است
برای .  سنگينی هم وضع کرده اند      

متخلفين که مرتکب سقط جنين              
برای بار اول شده اند جريمه                   
نقدی همراه با سه سال زندان و              
برای متخلفينی که بيش از يک               
بار دست به سقط جنين دختر زده         
اند به جرايم بسيار سنگين و مدت        
زندانی بسيار طوالنی تری                      

اما طبق آمار          .  محکوم کردند    
قانونی دولت هند اين پروژه بسيار  

 . ناموفق بوده است
 

در واقع کاری که دولت هند کرد           
نه حمايت از حيات يک انسان و            
تامين و حمايت کودک و مادر                
کودک بلگه ناديده گرفتن                           
مشکالتی است که باعث و بانی            

اين .  اين نوع سقط جنين هاست           
همان ناديده گرفتن رابطه بين اين        

 ،نوع سقط جنين ها با فقر                           

١٠صفحه   
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بی خانمانی و      ،بيکاری  ،گرسنگی
ناامنی اقتصادی و بقاى سنتهاى            

با .  عقب مانده و ضد انسانى است       
بی توجهی به معضالت ياد شده و         
با سطحی نگری به اين معضل               
بزرگ نتيجه ای جز تصويب                  
قانونی که اساسش نابرابری زن با       

در واقع  کامال ضد زن و                 ،مرد
. غير انسانی است نخواهد بود                

پيامد اين قانون منجر به زندانی             
شدن بسياری از زنان و نابودی              

چرا که زنان از      .  بسيار ديگر شد   
ترس رفتن به زندان از يکسو و              
وحشت از کشته شدن توسط                      
خانواده از سوى ديگر جرات                  
استفاده از بيمارستان ها را حتی            
هنگام خون ريزی شديد را هم                 
نداشتند و همين امر منجر به                     

 . مرگشان شد
  

سئولی که بايد از دولت هند کرد             
اينستکه چند در صد از فرزندان            

دختر که بزور قانون      "  ناخواسته"
امروز در قيد حياط       ،بدنيا آمده اند  

هستند؟ چند درصد از آنان تا قبل           
از پنج سالگی با مرگی ناخوشايند         
روبرو شده اند؟ دولت چه امکانات 

کودک "رفاهی در اختيار آن                   
قرار داده تا از يک             "  ناخواسته

امن و خالق                       ،زندگی شاد       
برخوردار باشد؟ جامعه هند                     
چگونه رفاه و سالمتی و امنيت آن        

را صرف نظر   "  کودک ناخواسته "
از موقعيت خانواده اش تضمين             

 کرده است؟ 
 

در جوامع مدرن به لطف                            
مبارزات آزاديخواهانه کارگرى و     

خانواده ها از              ،برابرى طلبانه    
 ،درجه اى از بيمه های اجتماعی          

بيمه های درمانی و تحصيالت               
در اين       .  رايگان برخوردارند      

جوامع به دولت تحميل شده که                
ايمنی و            ،برای تضمين رفاه          

سالمتی کودکان هزينه کند و                    

  

 مشکالت عديده در مقابل 
 ...سقط جنين فرزندان دختر

مراکز تفريحی و آموزشی داير     
 . کند

  
اما از آنجائيکه در هند مردم از       

بيمه   ،نبودن بيمه های اجتماعی   
تحصيالت           ،های درمانی         

امنيت اقتصادی و                 ،رايگان
 ،امنيت جانی در مضيقه هستند      

بناچار رفاه و سالمتی و                       
موقعيت زنان و کودکان بعهده        
مردان قرار گرفته که آنان نيز         
تحت تاثير فرهنگ و اعتقادات       

زن را باعث و بانی              ،مذهبی
جنسيت کودک ميدانند و بخت         
برگشتگان بدون فرزند پسر             
سرنوشتی بسی اسفبارتر از             
سايرين خواهند داشت که بخشا      
به طالق و يا حتی مرگ ختم             

در همين راستا است          .  ميشود
که زن چاره ای جز خودکشی          
و يا سقط جنين فرزند دختر                

 .ندارد
 

 کانادا
در کانادا نيز با وجود سياست           
ارتجاعى نسبيت فرهنگی و              

ما نه تنها        ،احترام به فرهنگها    
شاهد رشد مذهب بلکه شاهد             
رشد خرافه و انديشه های عقب       

در همين     .  مانده نيز هستيم         
راستا اصال شگفت آور نخواهد     
بود که شاهد سقط جنين فقط               

گفته می   .  فرزندان دختر باشيم    
شود که تعدادشان نيز افزايش          
يافته است بنحوی که در                       
محالت بسته که ساکنينش از            

 ،پاکستان  ،کشورهائی چون هند  
بنگالش و سوماليا و يا چين               

 ١٠٠٠آمده اند به نسبت هر               
کودک دختر    ٩٢٢کودک پسر    

اينستکه   ،اما غم انگيزتر   .  است
راه حل ارائه داده شده دولت             
کانادا چندان هم تمايزی با راه          
حل ارائه داده شده  دولت هند            

 . ندارد

٢۴٣شماره   
پيشنهاد داده شده توسط ژورنال                 
جامعه پزشکی کانادا اين است که             

برای متوقف کردن سقط جنين                 "
دختر بايد از دادن اطالعات مربوط        
به جنسيت جنين که از طريق                        
التراساند و يا هر آزمايش پزشکی            
ديگر مشخص ميشود به زن                         

و از آنجائيکه بعد از . خودداری کرد
سی هفته بارداری امکان سقط جنين       
نيست پس تا سی هفتگی بارداری             
جنسيت را نبايد برای زن و خانواده         

حداقل برای زنانی    .  اش بازگو کرد   
." که از اين کشور ها آمده اند                       

انجمن     ،درست همانند دولت هند           
. پزشکی کانادا زن را مسبب ميداند        

زن است که بايد مجازات          ،بنابراين
چيزی که در اينجا ديده نمی           .  شود

شود يک برخورد انسانی به اين                 
. مسئله و حقوق پايه ای زن است               

بجای اينکه با استفاده از آخرين                  
دست آوردهای علمی و تکنولوژيک     

با     ،کمی از بار زن کاسته شود                 
وضع کردن قوانينی اينچنينی دخالت     
دولت را در زندگی خصوصی زنان      
از جمله سکس و بارداريش باز                  

بجای اينکه با مذهب و        .  گذاشته اند 
عقايد عقب مانده مبارزه کنند تا زن          
را از قيد و بندهای مذهبی و                           
فشارهای غير انسانی رها کنند تا              
مجبور نباشد که جان خود را با                    
انجام سقط جنين های خيابانی به                

بجای اينکه به                 ،خطر بياندازد     
سياسی و              ،معضالت اجتماعی      

اقتصادی جامعه  رسيدگی کنند و               
حق انتخاب داشتن فرزند را به زن           

برايش زندان و شکنجه      ،واگذار کنند 
 .تصويب ميکنند

 
طرح ارائه داده شده توسط ژورنال         

همان سلب        ،جامعه پزشکی کانادا      
حق زنان باردار از برخورداری از        

 ،کليه امکانات و تکنولوژی پزشکی      
سلب استقالل و تصميم گيری آنان            
در مورد باردارى و داشتن فرزند             

از اين رو است که ميگويم             .  است
اين پيشنهاد همانند قانون وضع شده         

اين .  است     ١٩٩٤هند در سال              
پيشنهاد همانقدر جان و امنيت زن             
را به خطر می اندازد که آن قانون             

بجاى آموزش و        .  کذائی در هند       
و    ،جلوگيرى از باردارى ناخواسته      

بجاى حمايت همه جانبه از زنان در        

زنی   ،صورت باردارى ناخواسته   
را که  از نظر روانی و اقتصادی          
آماده بدنيا آوردن فرزندی نيست          

فرزندی "را وادار می کنند که               
 . بدنيا بياورد" ناخواسته

 
من بطور اصولى مخالف سقط              

بطور واقعى اگر         .  جنين هستم    
فشارهاى متنوع اجتماعى و                    
فرهنگى و اخالقى و موانع                       
بازدارنده ديگر وجود نداشته                  

هيچ زنى سقط جنين را                 ،باشند
عملى خوشايند و نشان آزادگى              

با اينحال ما معتقديم که           .  نميداند
سقط جنين بايد قانونى و تصميم             

زنان .  در باره آن تماما با زن باشد    
بايد اين حق را داشته باشند که                
کورتاژ کنند و يا اينکه جنين را              
نگهدارند بدون هيچگونه                           
پاسخگوئی به هيچ مرجع دولتی و       

اين آن حقی است       .  يا غير دولتی    
که زنان در غرب کسب کرده اند          
و امروز دولتمردان می خواهند           

 . آنرا بنحوی پس بزنند
  

پيشنهاد ما اما اينست که زنانی که        
 ١٧-١٢مدت بارداری آنان از              

هفته گذشته و ديگر قادر به سقط           
جنين نيستند بعلت ريسک جانی            
که ممکن است گريبانش را بگيرد       
بايد مراکزی دولتی برای پذيرش        
نوزادان ناخواسته بوجود آيد تا              
مادران بتوانند نوزادان ناخواسته        
خود را آنجا تحويل دهند بدون                
کوچکترين پرسشی و يا                             
اطالعاتی از قبيل اسم مادر و                 

دليل نه خواستن نوزاد و                  ،پدر
اين مراکز بايد زير نظارت     .  غيره

زنان در     .  مستقيم دولت باشند         
کانادا هم اکنون بايد يک                              

صفحه ای را پر           ٤٠پرسشنامه   
کنند که اين خود مانع واگذار                   
کردن فرزندان ناخواسته به اين            

دولت موظف است     .  مراکز است  
که به زن اطمينان دهد که فرزند           

بزرگ      ،او با بهترين امکانات            
خواهد شد و به مدرسه خواهد                 

 . رفت
  

ضمنا برای حمايت هر چه وسيع         
تر زنان و برای جلوگيری از                  

١١صفحه سقط جنين            



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

های خيابانی و غير بهداشتی  ما خواهان قانونی کردن                 
بطور رايگان در      ،سقط جنين بدون کوچکترين  پرسش         

کلينيک و بيمارستانهای مجهز دولتی توسط پزشکان                   
 .متخصص هستيم

  
مطلع شدن زنان از جنسيت جنين در اولين فرصت                         
ممکن يک حق بديهى و غير قابل صرفنظر کردن زنان              

از اين رو خواست در دسترس بودن          .  و يا زوجين است    
وسيع و رايگان امکانات و لوازم مورد نياز برای تست               
حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آن لوازم برای                
تشخيص سريع حاملگى هاى ناخواسته را امری                              

 . ضروری و مبرم می دانيم
  

حق تصميم گيرى در مورد انجام و يا عدم انجام سقط                     
دولت موظف است قبل از رسيدن      .  جنين با خود زن است    

زن به تصميم نهايى عوارض جانبی اين عمل را برای                 
 . او بازگو کند

   
دولت موظف است آموزش عمومی در اين رابطه را با               
استفاده از همه امکاناتش از به کارگيری رسانه ها تا                     

 . آموزش در مدارس را در دستور کارش قرار دهد
 
 ٢٠١٢فوريه  ١٠

homawpi@nosharia.com 
www.nosharia.com 

 مشکالت عديده در مقابل 
 ...سقط جنين فرزندان دختر

٢۴٣شماره   
    

 تهران 5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 
 !ماه دستمزد معوق 1سال سنوات، 4

 

نفر از کارکنان قراردادی زحمتکش بخشهای مختلف           900بيش از     ،بنا به خبر دريافتى    
تهران در اين روزهای پايانی سال مبالغ         5آموزشی و خدماتی آموزش و پرورش منطقه        

اضافه کاری و دستمزدهای مربوط به اسفند ماه را دريافت ننموده و عالوه بر اين مبالغ                   
تا پايان امسال     1387سال گذشته تاکنون يعنی از سال          4مربوط به پرداخت حق سنوات      

(نيز پرداخت نشده است       سنوات عبارت است از معادل يکما ه دستمزد که بر طبق                      . 
قانون کار ضد کارگری حکومت اسالمی کارفرما موظف است در پايان سال و هنگام                     

 ) اتمام قرارداد کاری به کارگر بپردازد

 

در طی چند روز اخير معلمين و نيروهای خدماتی آموزش و پرورش مدارس مختلف                      
با اعتراض در اشکال      5با مراجعات مکرر به اداره آموزش و پرورش منطقه             5منطقه  

ساله سنوات    4جمعی و فردی خواهان دريافت فوری دستمزدها و مبالغ پرداخت نشده                  
در مقابل اعتراض معلمان و پرسنل زحمتکش اوباش حکومتی و حراست در                  .  شده اند 

آموزش و پرورش با توسل به حربه تهديد و تهمت عليه معلمين بعنوان عوامل اخالل گر                
از ارائه هرگونه جواب منطقی و شفاف به معلمين خودداری نموده و اعالم              !!  و آشوبگر 

اداره آموزش و پرورش در سطح سراسری با بحران مالی و               ،داشته اند ما هيچکاره ايم     
 .کسری بودجه روبرو است

 

سال سابقه کار دارم، هنوز که هنوزه قراردادی و              18بيش از   :  يکی از معلمين ميگفت    
بالتکليف و پا درهوا هستم، در اين تهران خراب شده با همسر و دو فرزندم با اين همه                       

هزار تومان آن هم با احتساب          450سابقه کار و با دستمزد مسخره و ناچيز ماهيانه تا                
ميليون تومان هم پول پيش از بابت اجاره              10همين مبلغ را با       .  اضافه کاری مستاجرم   

متری ميپردازم، عالوه بر معلمی کار شبانه روزيم در تهران و                50يک واحد آپارتمان     
اگر اين مسافرکشی هم نباشد من و خانواده ام قادر به                   .  در ترمينالها مسافرکشی است     

هزار تومان، يک حلب       26يک کيلو گوشت     .  ادامه زندگی و تهيه نان شبمان هم نيستيم          
هزار تومان، يک بطری شير            5هزار تومان، يک کيلو برنج               13کيلويی      4روغن   
 50تومان، پول دوا و دکتر  يک نسخه سرما خوردگی ساده و پيش پا افتاده تا                            1200

. قيمت همه چيز لحظه به لحظه و روز به روز در حال افزايش است                   ...  هزار تومان و  
سا ل جنايت کرده اند تا اين زندگی سراسر تحقير را برايمان بسازند، و حاال به من                       33

سال سرکوب و دزدی اين ارازل مفتخور هستيم ميگويند                 33و امثال من که قربانيان          
سال سنوات و دستمزدهای ما چه شد؟          4چرا؟ چون گفته ايم اين       !!  اخالل گر و آشوبگر   

 چون می گوييم با اين همه کار و زجر اين همه بدبختی يعنی چه؟

 

نفر   900هزار نفر پرسنل که بيش از          10تهران با بيش از       5آموزش و پرورش منطقه     
هزار تومانی پرداخت نشده       300آنا ن قراردادی با قراردادهای يکساله و دستمزدهای             
الزم به ياد آوری است فقر و               .  در منطقه غرب تهران و اتوبان ستاری واقع است                   

محروميت روز افزون و عدم پرداخت دستمزدها  صرفا مختص معلمين و کارکنان                          
در طی  .  تهران نبوده بلکه امری سراسری و همه گير است           5آموزش و پرورش منطقه     

هفته های گذشته نيز معلمين کرمانشاه در غالب اعتصابات و اعتراضاتی نسبت به فقر                    
 .شديد و شرايط ناعادالنه کار و زندگی خود و خانواده هايشان معترض بوده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٣ – ٢٠١٢فوريه  ٢٢

 

!زنده باد شوراهاى کارگرى!  زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  
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دنيای بورژوازی خود را صاحب       
مطلق نه تنها تمام ثروت های                  
اجتماعی خلق شده به دست طبقه           
کارگر می داند، بلکه به واسطه              
دولتها و پليس سرکوبگر خود،               
کنترل تمام شريان های ارتباطی و      
بخش اعظم شبکه ارتباطی                        
اينترنتی و رسانه های ماهواره ای      

کارآيی اين    .  را در دست دارد          
ابزارها برای دنيای بورژوازی تا       
آنجا اهميت دارد که حوزه نفوذ               
سرمايه را بسط و گسترش داده و          
پاسخی به نياز دولتهای                                
بورژوازی و دم و دستگاههای              

. بوروکراتيک و اداری آنها باشد         
همانگونه که توليد کاالئی توسط           
بنگاههای سرمايه، نه به واسطه            
عالقه آنان به انسان، بلکه کسب             

و به   .  سود بيشتر انجام می گيرد        
طبع آن گسترش و ادامه کاری اين       
شبکه ها از سوی دنيای سرمايه             
داری تا آن زمانی تداوم خواهد               
داشت که روند  کسب سود را                   

در غير اين صورت      .  تضمين کند 
خود دولت سرمايه داری به مانع           
اصلی در راه گسترش و ادمه                   
 . کاری اين شريانها تبديل می شود

 
دنيای بورژوازی در بحران                    
العالج خود دچار گسست در                  

. روند کسب سود گرديده است                
بنگاههای عظيم اقتصادی و                     
دولتهايش هزاران انسان کارگر و       
کارکن را به صف بيکاران و                   

اين دنيای  .  گرسنگان روانه ميکند   
بورژوازی است که از پاسخ                    
انسانی به مطالبات ميليونها کارگر     
زحمتکش در اين جوامع درمانده          

پاسخ اين دنيای غارتگر            .  است
دسترنج انسان کارگر، همانا                    
تحميل فقر بيشتر و تحميق و گاز           

 .اشک آور و گلوله بوده است
 

اما شبکه ها و شريان های                          
ارتباطی به ابزار مهم به هم                       

 

 قطع شبکه های اجتماعی در ايران
 ! ساعته حزب 24و نقش انقالبی راديو 

 

 پدرام نوانديش 

پيوستن سيل عظيم گرسنگان،        
بيکاران، خانه بدوشان، زنان،       
جوانان معترض و هيچ بودگان      

به فاصله زمانی   .  بدل شده است  
. اندکی، التحرير جهانی ميشود     

تمام مردم جهان معترض به             
کاپيتاليسم، به خيابانها سرازير       
ميشوند و به دنيای استثمار و            
کارمزدی، به دنيای تبعيض و         
نابرابری، به سرمايه داری و          
يک درصد صاحب همه چيز،        

اين انسانهای       .  نه ميگويند      
شريف روزها را در خيابان              
های آتن، رم، بروکسل،                      
دمشق، تهران، واشنگتن،                  
قاهره، تونس، داکار و غيره             
در مقابل پليس هار سرمايه                
ميرزمند و اخبار اين                              
اعتراضات بر روی شبکه های     
اجتماعی به سرعت پخش                  

به کمک اين شريان           .  ميشود
ارتباطی آگاهی از اعتراضات       
ديگر نقاط دنيا، هماهنگی برای     
شرکت در اعتراضات                         
اجتماعی، بحث و جدل های              
سياسی به يک امر متداول ميان  
ميليارد ها انسان تبديل شده                

اين ميلياردها انسان به         .  است
رسانه های بورژوازی                        

آنها به راه حل    .  اعتمادی ندارند 
های تاکنونی دنيای بورژوازی     

اکنون .  در بحران، نه گفته اند        
اين شمشير دو لبه، خود دنيای         
کاپيتاليستی را نشان گرفته                 

به همين منظور و در            .  است
اين راستا، سعی  دولتهای                   
سرمايه داری در کنترل و از            
دسترس خارج کردن اين ابزار      

. بينظير قابل درک است                      
هماهنگی عملی تمام دولتهای          

. بورژوازی مويد اين مهم است     
در آمريکا و اروپا، قوانينی               
برای محدود کردن دسترسی به     

اين شبکه های ارتباطی در                 
مجالس سرمايه داران به                     

٢۴٣شماره   

قوانينی  که       .  تصويب می رسانند      
معنای واقعی آن قطع و محدود                    
نمودن دسترسی کاربران و فعاالن          
اجتماعی  جنبش عظيم ضد                            

بورژوازی هر     .  کاپيتاليستی است    
چيزی را که جامه قانون بر آن                     
بپوشاند، تقديس ميکند و عليه عدول        
از آن مى ايستد و برای مقابله با                   
قانون شکنان پليس را گسيل خواهد          

 . داشت
 

اگر چه دولتهای  بورژوازی غربی        
هر گونه تعرض به حقوق اوليه                  
انسانی را قانونمند ميکنند و آنگاه              
سگهای خود را به مقابله با                             
تظاهرکنندگان ميفرستند، ولی رژيم       
هار آنان در تهران، بی کراوات                 
وبی نياز از کاله شرعی                                  
دموکراسی، شريف ترين انسانها را       

خود رژيم      .  به مسلخ ميفرستد           
اسالمی يعنی حصر انسان، يعنی بی      
حقوقی مطلق، يعنی گرسنگی و                 
شکنجه انسان کارگر و زحمتکش،          
يعنی سنگسار و اعدام، يعنی جهالت       

رژيم جنايت کار      .  و عقب ماندگی     
اسالمی مانند هم پالگی هايش در               
غرب، خود را ملزم به تصويب                  

اما نفس    .  قانون جديدی نمی داند          
عمل سرکوبگرانه همگی اين دولتها      
يکی بوده و آن سرکوب اعتراضات        

  .اجتماعی مردم به جان آمده است
 

تکنولوژی ای را که دولتهای غربی       
به واسطه شرکتهايی چون اريکسون     
و سامسونگ در اختيار رژيم                       
اسالمی قرار داده اند، امروز توسط        
اين رژيم در جهت قطع ارتباطات            
داخل جامعه ايران با دنيای خارج،          

جامعه جهانی    .  بکار گرفته ميشود     
در زمان انعقاد  قراردادهای                         
ميلياردی اين شرکتها با رژيم هار            
سرمايه داران اسالمی، به درست            
اين را پيش بينی کرده بود که دولت          
اسالمی از تکنولوژی اهدائی                      
سرمايه داران غربی، در جهت                  

تحديد و ديوار کشی عليه مردم               
عاصی و به جان آمده ايران،                   

  .استفاده خواهد کرد
 

اگر آيت اهللا بی بی سی، با صرف        
ميلياردها دالر، با کراوات و                   
فاکت از دمکراسی های                             
ورشکسته غربی، سعی در تحميق     
ميليونها انسان دارد وبرای حفظ           
رژيم اسالمی و وضع موجود هر        
روزه دست به تبليغات ضد                       
کمونيستی می زند، رژيم اسالمی       
اين را نيز بر نتابيده و در متن                  
اوضاع و احوال جهانی و منطقه          
ای و از سر زبونی و ترس، راه             
های ارتباطی مردم را با يکديگر         

 .و با جهان، قطع کرده است
 

رژيم اين را دريافته است که قادر        
نيست مردم بجان آمده را صرفا با       

. قدرت نظاميش سرکوب کند                 
جنبش برای سرنگونی فعال تر از      

. هر وقت به ميدان آمده است                   
ارتباط ميان خارج با داخل بيش            
از هر زمان ديگر، پويا و فعال و          

همانطور .  تنگاتنگ در هم ميتند        
که تالش های اين رژيم و                           
سرکوبگرانش نتوانسته جنبش را       
به سکوت بکشاند، سازماندهی             
مزدورانش تحت عنوانهای ارتش      
سايبری نيز در حد يک هياهو                

  .بيشتر باقی نماند
 

اقدام زبونانه قطع مکرر اينترنت        
در ايران و يا کاهش سرعت                    
دست يابی کاربران داخل، نتيجه          
مستقيم گسترش جنبش اجتماعی          
ای است که رژيم اسالمی را آماج       
اعتراضات خود قرار داده است و       
برای به زير کشيدن آن خود را              

اين در حالی   .  سازمان دهی ميکند  
١٣صفحه   
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است که شبکه های ماهواره ای             
لس آنجلسی و برخی شبکه های             
دست ساز رژيم امکان پخش                    

  .برنامه های خود را دارند
 

به درستی مردم آزادی خواه و                 
برابری طلب ايران از خود و                  
نيروهای کمونيست کارگری                  
خواهند پرسيد در شرايطی که                
توسط رژيم اسالمی زندگی شان           
به گروگان گرفته شده است،                    
چگونه خواهند توانست با دنيای            
خارج ارتباط داشته باشند و راه              
های مقابله با رژيم سرکوبگر                 
اسالمی در چنين شرايطی کدام              
است؟ کدام راه ارتباطی مناسب تر      

 است؟
 

در قرن بيست و يکم، آزادی                     
ارتباطات با استفاده از آخرين فن          
آوری های تکنولوژيکی، از                    
ابتدائی ترين حقوق انسانی ای                
است که رژيم اسالمی به جهت               
حفظ پايه های حکومت منحوسش        
تالش خواهد نمود آن را به طور            

رژيم اسالمی  . کلی از ميان بردارد
با تمام قوا می کوشد که اخبار                   
مبارزات و اعتراضات مردم را           

اگر کارگران کارخانه       .  خفه کند   
ماه  دستمزد نگرفته اند،            32ای   

اگر کودکان روستايی در اين                   
عصر تکنولوژی بر اثر واژگونی       
چراغ والور جزغاله ميشوند، اگر       
سفره ها هر روز خالی تر از پيش         
ميشود، اگر خانواده ای در شرايط       
استيصال مطلق، دسته جمعی                 
انتحار ميکنند و اگر کارگران                 
اعتصاب ميکنند و رژيم سرمايه           
داران را به چالشی بزرگ می                
کشانند، بايستی خبر فقط در همان        
محيط باقی بماند و هيچ کس                      
ديگری در هيچ جای ديگر نبايد از    

اما اگر رژيم         .  آن مطلع گردد       
فردی را برای ترس و عبرت                  
ديگران در مال ء عام به دار                      

 قطع شبکه های اجتماعی در ايران
ساعته  24و نقش انقالبی راديو 

 ...حزب
آويخت، خود از طريق بوق              
های تبليغاتی و ارتجاعی اش           

و به اين   .  آن را در بوق می کند   
ترتيب مديای تزوير و تحميق          
اش را يگانه راه دسترسی                   
مردم به اخبار و رويداد ها                  

 .اعالم می کند
 

به همان ميزان که دولتهای                
بورژوازی و رژيم اسالمی              
آنان در ايران سعی در تحديد و       
انحصار ابزار های ارتباطی و       
حتی قفل و سانسور آن دارد،            
نيروهای انقالبی  که هدف خود    
را سازمان دادن انقالب                        
اجتماعی برای به زير کشيدن         
دولت سرمايه داران و بر پايی        
يک جامعه آزاد و برابر و                   
مرفه انسانی  اعالم کرده اند،           
نخواهند توانست دست روی            
دست بگذارند تا اين جنايت                
کاران هر جنايتی را مرتکب            
شوند و جامعه انسانی را به                

به .  تحميق و عقب گرد بکشانند     
پيش کشيدن راه کارهای                      
مناسب برای در دسترس قرار        
دادن اين نيرو و در اينجا حزب       
اتحاد کمونيسم کارگری، يک          

 .مبارزه جدی ای را می طلبد
 

شکی در اين نيست که                           
نيروهای راست تحت حمايت          
بورژوازی از امکانات مالی           
فراوانی بر خوردارند و به                 
همان ميزان فراوانی امکانات        
مالی، ابزار های ارتباطی                  
وسيعتر و متنوع تری نيز به             
خدمت گرفته و يا خواهند                    

اين نيروها امکانات و       .  گرفت
ابزار های ويژه ای دارند، اما          
حرف دل همان يک درصد               
صاحب همه چيز را بر زبان            

اينان همه چيز دارند     .  می رانند 
الی يک شرف انسانی که در             
دنيای سرمايه داران، آن نيز با        

٢۴٣شماره   
 .معيار پول و ثروت سنجيده ميشود

 
نيروهای کمونيسم کارگری و حزب      
اتحاد کمونيسم کارگری شايد                       
امکانات مالی ای را که نيروهای              
راست مدافع وضع موجود دارند،            
نداشته باشند، اما اين حزب حرف             

ماه    32آن کارگری را ميزند که               
اين .  دستمزد نگرفته و گرسنه است       

حزب حرف آن اعدامی پای چوبه            
اين حزب    .  دار را بر زبان دارد            

زبان آن زنان قربانی خشونت رژيم        
حزب کارگران و        .  اسالمی است   

توده های وسيع کارکن جامعه ای              
است که از ستم سرمايه داران به                
تنگ آمده اند و می خواهند خود را            
برای يک انقالب عظيم اجتماعی،           

اين حزب  .  در آن سازمان دهی کنند     
زبان گويای جنبش شورايی و                      

اين .  مجامع عمومی کارگری است       

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
اين حزب در شرايط فعلی         .  است

يک تريبون دارد که ميبايست                 
همچنان در برابر اين همه موج             
تحميق پراکنی مدياهای غربی و          
دولت اسالمی بماند و همچنان با           

ميتوان در   .  نشاط چون قلبی بتپد      
هر جای دنيا که هستيم کمکی                  
باشيم برای استمرار اين صدای            

 24راديو  .  واقعی انقالب کارگری  
ساعته حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری را نبايستی در اين                      

به هر شکل      .  شرايط تنها گذارد     
ممکن بايستی کمک های مالی               

بايد .  برای آن جمع آوری کرد             
آدرس راديو ماهواره ای حزب              
را به طور وسيع در جامعه                       
اختناق زده ايران پخش نمود و               
همگان را به شنيدن آن دعوت                

 * .کرد

!زنده باد روز جهانى زن  

!در کنفرانس بين المللى آزادى زن شرکت کنيد  
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به دعوت واحد هلند حزب اتحاد            
 18کمونيسم کارگری روز شنبه           

جلسه گفت و     فوريه در آمستردام       
شنودى در باره اوضاع سياسى              

و      ،مسئله خطر جنگ              ،ايران
سياست و راه حل کمونيستى                    

سخنران اين جلسه       .  برگزار شد   
سياوش دانشور عضو دفتر                       

جلسه با خوش    .  سياسى حزب بود   
آمدگوئى رئيس جلسه دريا                         
جواديان آغاز و سپس مجيد                       
پستنچى دبير تشکيالت هلند در              
باره اهميت وضعيت سياسى ايران     
و معرفى جلسه نکاتى را طرح               

در ادامه سياوش دانشور           .  نمود
 ،پيرامون اوضاع سياسى ايران           

مواضع نيروهاى          ،خطر جنگ    
اپوزيسيون بورژوائى و سياست          
کمونيستى کارگرى و                                   
چهارچوبهاى يک سياست                        
آزاديخواهانه در قبال جنگ در              

. خارج و داخل کشور صحبت کرد     
جلسه با اظهار نظر حضار و                   
شرکت کنندگان و پرسش و پاسخ          
در فضائى صميمى ساعاتى ادامه        

در اين جلسه چهار نفر از           .  يافت
حضار به عضويت حزب اتحاد             

 .کمونيسم کارگرى در آمدند
 

بعد از اتمام مراسم عمومی جلسه          
اعضا و کادرهاى  واحد هلند                    

 

 گزارش مراسم گفت شنود 
 هلند ،در آمستردام

حزب برگزار شد که طى آن             
در باره مسائل مهم سياسى و             
وظايف مبرم تشکيالتى و                   

واحد .  حزبى بحث و گفتگو شد     
 18هلند حزب روز شنبه                     

فوريه را با جديت و نشاط                   
خاصی پشت سر گذاشت و                
تالش کرد بسهم خود براى                 
تامين هزينه راديوى ماهواره          
اى حزب اقداماتى را در                      

از جمله در اين    .  دستور بگذارد 
دالر    ١٠٠٠جلسه رفقا معادل       

آمريکا به حزب جهت تامين             
هزينه راديو کمک مالى کردند       
و متعهد شدند که بطور روتين         

يورو براى هزينه     ٢۵٠ماهيانه  
راديو به صندوق مرکزى                  

 . حزب کمک کنند
 

سمکو نوری  :  کمکهاى دريافتى 
 ،يورو    130و دريا جواديان          

حامد   ،يورو  50پدرام نوانديش   
علی         ،يورو        60محمدی        
مجيد        ،دالر       200طاهری       
جمال       ،دالر      300پستنچی      

داليا و عطا     ،يورو  50ارژنگ  
اشکان    ،يورو   50يار احمدى      

 . يورو 20
 

تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد 
 واحد هلند -کمونيسم کارگرى

 فوريه ٢٠

٢۴٣شماره   
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 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 مضحکه انتخابات رژيم اسالمی 
 !را بر سرشان خراب کنيم

 

به انتخابات مجلس رژيم اسالمی در راه است و از هم اکنون باندهای رژيم برای تعيين سهم خود و محدود کردن و حذف رقبا به شدت فعال شده و                                
خواهان کسب  .  رژيم بدنبال بيشترين سهم در اين مضحکه انتخاباتی است             "  اصولگرای"باند خامنه ای و جناح راست           .  جان يکديگر افتاده اند     

باند .  کنند"  گرم"انتخاباتی شان را     "  تنور"در عين حال از رقبای خود ميخواهند که            .  هژمونی مطلق و بدنبال يکدست کردن مجلس اسالمی اند           
جناح اصالح طلب حکومتی در حال چرتکه انداختن         .  مشغول لشگر کشی اند   .  احمدی نژاد مشغول جمع کردن نيرو برای جدالهای بزرگتر آتی است            

آيا ميتوانند کماکان سهمی از ارکان حکومت اسالمی را برای خود داشته باشند؟ در وضعيت                     !  مترصدند.  است که باالخره چه سياستی اتخاذ کنند        
تسليم تمام و کمال و اظهار ندامت شرط حضورشان در اين              .  جناح راست خواهان ذلت و حقارت کاملشان است         .  کامال استيصال آميزی قرار دارند     

 .شرطی که در عين حال متضمن اضمحالل و زوال کاملشان است. نمايش مضحک است

 

کالم گوياتری برای بيان اين وضعيتشان      "  کابوس انتخاباتی . "تمامی شان ميدانند که با وضعيت متفاوتی روبرو هستند         .  اما اين تمام واقعيت نيست    
حتی خودی ترين   .  ندارد"  انتخاباتی"ميدانند که کسی ذره ای توهم به اين مضحکه            .  هراسشان از اين است که ميدانند به ته خط رسيده اند             .  است

خودی هايشان هم ميدانند که ديگر سرنوشت سهمشان از قدرت نه در پس برگزاری و اجرای اين مراسم ارتجاعی و مذهبی بلکه در جدال                                               
روزی نيست که کابوس سرنگونی رژيم اسالمی و محاکمه           .  تعيين خواهد شد    ،سرنوشت ساز با مردمی که عزم جزم کرده اند تا سرنگونشان کنند             

رفسنجانی برايشان راهگشا نيست و       "  راه حل های   "بی دليل نيست که       .  سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم برايشان واقعی تر نشود                
از اين رو    .  بی دليل نيست که بخشی از صف اصالح طلبان حکومتی به صرافت ترک اين مراسم مضحک افتاده اند                         .  بازتابی در صفوفشان ندارد    

 .تا شايد بهانه ای برای عدم حضور و جلوگيری از بی آبرويی بيشتر برای خود دست و پا کنند ،برای حضور خود پيش شرط تعيين ميکنند

 

شرکت در رای گيری و بند و بست ميان باندهای آدمکش و اسالمی که هرکدام بيش از                      .  مسلما مردم در اين مراسم مضحک شرکت نخواهند کرد          
از . "پوچ و بی معنا و عين حقارت است           ،سه دهه سهم مهمی در اعمال بيشترين سرکوب و استثمار و بی حقوقی و تبعيض در جامعه داشته اند                       

نه فقط اين راى بيهوده است، بلکه حتى اگر شمرده ميشد، انتخاب بين               .  نظر مردم، شرکت در اين انتخابات پوچ و بى معناست، و بايد تحريم شود               
. مردم انتخابشان را کرده اند      ."  هيچکدام از اين جناح ها صالحيت حکومت در ايران را ندارند               .  بد و بدتر هم نبود، انتخاب بين بدتر و بدتر بود               

مردم خواهان جامعه ای آزاد و      .  مدتهاست که انتخاب مردم سرنگونی تمام و کمال رژيم اسالمی و کليت اين بساط استبداد و مذهب و استثمار است                     
و اگر سئوالی کماکان بايد پاسخ بگيرد اين است که چگونه ميتوان اين پروسه را به ضد خود تبديل کرد؟ آيا بايد در خانه نشست                            ،برابر و مرفه اند   

 اينو تماشگر اجرای اين مراسم حقارت آميز بود يا فعاالنه در مقابل آن ايستاد و اعتراض کرد؟ چگونه ميتوان يک سياست تعرضی و فعال را در                              
زن و جوان معترض و جان به لب رسيده را در موقعيت مناسبتری برای پايان بخشيدن به                       ،دوره در دستور قرار داد که کارگر و مردم زحمتکش           

 عمر سياه اين رژيم قرار دهد؟

 

اين .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه و برابری طلب را به اتخاذ يک سياست فعال اعتراضی در مقابله با اين مضحکه فراميخواند                                 
 ،هر تجمع و هر گردهم آيی شان را بايد به مراسم افشاگری و اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی                         .  مراسم اسالمی را  بايد بر سرشان خراب کرد            

 .تبديل کرد ،عليه فقر و فالکت و بی حقوقی مردم ،عليه زن ستيزی ،عليه خفقان ،عليه استبداد

 

که وجود دارد بيشترين اعتراض، تظاهرات، و            "  انتخاباتى اى "حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی مردم آزاديخواه ميخواهد تا در فضاى                       
بايد .  اين پروسه ميتواند آغاز دور جديدی از اعتراضات و خيزش مردم برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی باشد                 .  اعتراض سياسى را انجام دهند    

 !ميتوان کارشان را تمام کرد. با قدرت به ميدان آمد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ژوئيه  ١٧ -  ١٣٩٠تير ٢٧

٢۴٣شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

فوريه بيش از         ١٩روز يکشنبه      
يک ميليون نفر عليه قوانين جديد          

شهر اسپانيا به                 ۵٧کار در           
دولت جديد اسپانيا    .    خيابانها آمدند 

از ماه دسامبر قوانينی را به                       
ميليارد يورو      ١۵منظور کاهش      

از بودجه دولتی بتصويب رسانده        
ميليارد    ۴٠و در صدد است که             

ديگر نيز از هزينه های عمومی            
عالوه بر کاهش هزينه      .    کسر کند 

های عمومی که بمعنای حذف                 
بسياری از خدمات اجتماعی                    
است، دولت در قانون کار                          
تغييراتی بمنظور کاهش ايمنی کار     
و باز گذاشتن دست سرمايه داران        
در استخدام، اخراج و کاهش                    

.   دستمزد کارگران انجام داده است     
گفته می شود که اين تغييرات                   

سال    ٣۵قانون کار اسپانيا را به           
پيش يعنی زمان دولت فاشيستی             

اکنون از  .    فرانکو بازگردانده است  
تصويب قانونی برای محدود                   
کردن اعتصاب های کارگری                

باين ترتيب کليه     .    سخن می رود    
اصالحاتی که طبقه کارگر اسپانيا       
پس از سقوط دولت فرانکو بدست        
آورده بود، بازپس گرفته شده                  

اعتراض روز يکشنبه به         .    است
فراخوان کليه اتحاديه های                         
 .     کارگری اسپانيا انجام گرفته است

 
بحران سرمايه داری جامعه                     
اسپانيا را در شرايط بسيار وخيمی      

هم اکنون بيش از     .    قرار داده است  
ميليون نفر در اسپانيا بيکار                  ۵

درصد جمعيت      ٢٣هستند، يعنی      
کارکن؛ بيکاری در ميان جمعيت         

درصد    ۴۴سال حدود       ٢٩تا    ٢٠
مردم اسپانيا در ماه مه              .    است

اعتراضات گسترده ای را به                   
سبک التحرير عليه سياست                      
رياضت کشی و فساد دولتی                     

 

اعتراضات ميليونی در اسپانيا به 
 های بورژوازیسياست 

 

  آذر ماجدی

اين اعتراضات   .    سازمان دادند 
بشکلی وحشيانه توسط پليس            

اکنون پس از چند    .    سرکوب شد 
ماه مردم در اعتراض به                     
قوانين ضد کارگری و حمله به       
حذف بيمه های خدمات                        
اجتماعی دست به يک                           

 .   اعتراض گسترده زده اند
 

بحران جهانی سرمايه داری در     
اسپانيا نيز مانند يونان، ايرلند،        
ايتاليا و پرتغال شرايط بسيار           
سخت و تحمل ناپذيری را بر            
مردم کارگر و زحمتکش                    

دولت .    تحميل کرده است          
سرمايه داری بدنبال توصيه             
های اتحاديه اروپا وحشيانه              
بجان زندگی مردم افتاده است          
و زندگی حقير کارگران را               
زير ضربات سهمگين خود               

مردم حاضر     .    گرفته است    
نيستند اين حمالت سرمايه                 
داری را تحمل کنند و بشکلی            
گسترده عليه آن به اعتراض             

  . بلند شده اند
 

همچنين ديروز و امروز                     
هزاران نفر عليه خشونت                   
وحشيانه پليس نسبت به                        
دانشجويان شهر والنسيا دست         

در .    به اعتراض زدند              
اعتراضات روز يکشنبه عليه         
سياست های رياضت کشی               
دولت، از جمله کاهش بودجه           
آموزش و پرورش، پليس با              
خشونت زايدالوصفی به                      

در .    دانشجويان حمله ور شد        
اعتراض به اين حرکت پليس           
برخی احزاب سياسی، اتحاديه       
های کارگری و سازمانهای              
دانشجويی فراخوانی برای                
اعتراض به خشونت پليسی در       

٢۴٣شماره   

عالوه بر    .    شهر والنسيا داده اند          
مادريد و والنسيا، مردم در شهرهای      
بارسلون، سويل، کوردوبا، گرانادا،      
آلميرا، کادز، توريا و اليکانته عليه          

.   خشونت پليسی راهپيمايی کردند          
بدنبال اعتراضات روز سه شنبه               
عليه خشونت پليس، وزارت کشور         
نيروی پليس را که وظيفه اش                       
سرکوب دانشجويان بود از شهر                

  . والنسيا جمع کرد
 

در بخش مهمی از اروپا مردم در              
مقابل دولت های سرمايه داران                  

پس از     .    صف آرايی کرده اند            
اعتراضات هفته پيش در يونان، در        
بسياری از شهرهای اروپا يک                   
کمپين وسيع همبستگی با مردم                    

سياست .    يونان براه افتاده است            
اشغال مراکز دولتی بار ديگر در              

.   دستور معترضين قرار گرفته است     
اکنون اسپانيا محل نمايش قدرت                

.   مردم عليه سرمايه داری است               
بحران سرمايه داری وسيعتر و                  
گسترده تر از آنست که بورژوازی          
بتواند به آسانی و بسرعت از آن                 

لذا در کشور پس از            .    عبور کند  
کشور سياست گرسنگی دادن به                

در يونان  .    مردم را آغاز کرده است     
ما هر روزه شاهد جنگ های                        
خيابانی ميان مردم معترض و پليس        

اکنون اسپانيا   .    سرمايه داری هستيم   
شرايط .    نيز دارد به يونان می پيوندد     

در کشورهای ديگر نيز چندان بهتر        
 . نيست

 
مساله اينجاست که در شرايط بحران  
فقط دو راه حل در مقابل مردم                      

يا بايد به سياست های      :    موجود است 
خشن و ضد انسانی بورژوازی تن           
دهند، گرسنگی و فقر و فالکت و               
بيخانمانی و گسترش فاصله فقير و          

غنی را به قيمت نابودی يک نسل         
از مردم کارگر و زحمتکش تحمل      
کنند، يا سيستم سرمايه داری را            
همراه دولت مدافعش به زير                   
کشند؛ مالکيت خصوصی بر                  
وسايل توليد را ملغی کنند و                      
مالکيت اشتراکی را برقرار                    
سازند و کار مزدی را برای                     

راه سومی وجود   .    هميشه لغو کنند  
  . ندارد

 
اين شرايط فقر و فالکت و                          
ويرانگر در عين حال يک                        
فرصت طاليی برای نابودی                  
سرمايه داری، ايجاد سوسياليسم و      
برقراری يک جامعه آزاد، برابر        

مردم .    و مرفه را مهيا کرده است       
بايد تشکالت مستقل خود را ايجاد       
کنند و در شوراهای کار، محالت        
و محيط تحصيل متشکل شوند؛             
کنترل کارگری بايد در کارخانه           
ها و محل توليد توسط شوراهای           

يونان قدم   .    کارگری مستقر شود    
اين .    در اين راه گذارده است              

و .    سياست بايد وسيعا بسط يابد          
باالخره در اين ميان کمونيسم                 
کارگری بايد خود را متشکل و              
متحزب نمايد و بعنوان رهبر                  
مبارزات انقالبی مردم برای                  
سرنگونی سرمايه داری پا در               

بايد اين فرصت        .    ميدان گذارد   
در غير   .    طاليی را مغتنم شمرد      

اينصورت، دو سه نسل ديگر از           
مردم کارگر و زحمتکش قربانی         
سود پرستی و ولع سرمايه و                    

 .* سرمايه دار خواهند شد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


