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 سياوش دانشور

 

 

 انتخابات آمريکا
 

بارک اوباما در حالى مجددا رئيس جمهور شد که در نزد         
از پرچم و وعده        ،بسيارى از شهروندان جامعه آمریکا       

صف .  او در انتخابات قبل چيزى عاید نشده است  " تغيير"
وسيع ناراضيان خود را در تحریم انتخابات بيان کرد و               

به "  بد و بدتر     "تعداد بيشترى ناچار شدند در انتخاب                
خود اوباما هم چه در کمپين                  .  اوباما رضایت دهند       

و "  تغيير"انتخاباتى و چه در سخنرانى پيروزى دیگر بر         
آنچه بود کپى رنگ و      .  تاکيدى نداشت "  ما ميتوانيم   ،بله"

بود که   "  ساختن رویاى آمریکائى     "رو رفته افق پوچ           
بارها توسط سياستمداران آمریکا در این مناسبت ها                      

 . عنوان شده است
 

اوباما در دوران بوش پسر که آمریکا در اوج بى                              
اعتبارى بود و وقوع بحران عميق اقتصادى نيز ضربه              

به قدرت    ،مهلک را به موقعيت آمریکا در جهان زده بود         
پرتاب شد تا اعتبار و مکان آمریکا را اعاده کند و روند                
سياسى را در قلمرو جهانى در خدمت اهداف استراتژیک    

اوباما بدرجه کمى در این      .  هيئت حاکمه آمریکا برگرداند   
کار موفق شد و بجاى عمل به وعده هاى رفاهى اش در                
کنار سرمایه هاى بزرگ تالش کرد زخمهاى بحران                    
اقتصادى آمریکا را که دیگر به بحرانى جهانى تبدیل شده   

ماحصل کار اوباما اگر براى مولتى                .  بود تيمار کند      
. ميلياردرها مثبت بود براى طبقه کارگر هولناک بود                  

بيکارى و بيمارى و بى مسکنى به اوج رسيد و در کنار               
چالندن طبقه کارگر به        ،بيمه درمانى مختصر و محدود      

 . طرق مختلف در دستور قرار گرفت
 
چيزى جز بيان اعاده قدرت        "  ساختن رویاى آمریکائى   "

مدارى و قلدرى و سلطه عنان                    

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 
 

 : در صفحات ديگر

وق تخصصى                     ان ف ارست م ي اران ب ت رس پ
ت ار              ،رش ار رودب ج ي د ب ران س ارگ  ،ک

ردال    ه       ،کارگران شرکت ساختمانى پ ي ل ع
 ...و  ،فقر و فالکت

 

 

 ! شرم بر قاتالن کهريزک
 به بهانه جان باختن کارگر وبالگ نويس ستار بهشتی

 

 ١٠پدرام نوانديش                                              صفحه 

 

 پايان اعتصاب غذای 
 زندانيان سياسی زن



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

گسيخته سرمایه و ماشين نظامى و حکومتى آمریکا              
ساختن این رویاى طبقه حاکم در گرو نابود                .  نيست

به این معنا اوباما       .  کردن رویاى طبقه محکوم است        
هنوز کاندید بهترى براى بورژوازى آمریکا و اقشار           
و طبقاتى است که افق سياسى خود را در امثال اوباما            

اما براى   .  و اوالند و بلر و غيره جستجو ميکنند                   
براى کسانى که جنبش       ،محرومان و کارگران آمریکا    

درصد و اشغال وال استریت را راه انداختند و در            ٩٩
 ،کليه شهرهاى آمریکا وسيعا در آن شرکت کردند                  

ممکن است عقل   .  پيروزى مجدد اوباما تو خالى است       
حسابگر و پراگماتيست بسيارى اوباما را به رامنى                
ترجيح بدهد و یا گروههاى اجتماعى مختلف بنا به                  
منافع صنفى شان در تقابل اوباما و رامنى در طرف               

اما نهایتا چه آنها که تحریم کردند و                  ،اوباما بایستند  
از آنجا که امکان مادى و          ،چه آنها که شرکت کردند      

یا     ،ثروت نجومى شرکت در انتخابات را ندارند                   
تا .  کردند"  انتخاب"انتخابى نداشتند و یا بين بد و بدتر         

این انتخابات بيانگر           ،به جامعه آمریکا برميگردد         
پتانسيل اعتراضى وسيعى است که در کشمکش                       
جارى برعليه سرمایه دارى خود را قدرتمند تر نشان           

 . خواهد داد
 

دمکراسى .  و باالخره کاسه داغ تر از آش نميتوان شد         
مانند .  بهتر از اوباما و اوالند تحویل کسى نداده است           

هميشه جناح چپ بورژوازى در دوره هاى بحران                 
سوپاپ اطمينانى ميشود که از یکسو پالتفرم سياسى و       
اقتصادى کل طبقه حاکم را عملى کند و از سوى                        
دیگر در تقابل با عروج اعتراضات کارگرى و                         

معضل اینست وضعيت بحرانى      .  اجتماعى تالش کند   
جهان سرمایه دارى شرایط ویژه اى را خلق کرده که            

 ،بسرعت بسيار بيشترى از دوره هاى ثبات اقتصادى         
اوالند را شبيه سارکوزى و اوباما را شبيه بوش                        

 . ميکند
 

طبقه کارگر و مردم محروم آمریکا در دور باطل                    
. انتخاباتى مولتى ميلياردرها چيزى عایدش نميشود             

نياز دنياى امروز بيش از هر زمان براین تاکيد دارد              
که باید جنبش واقعى کارگران و مردم معترض به                   

آلترناتيو فراپارلمانى و انقالبى و                   ،سرمایه دارى   
 . سوسياليستى خود را پيش رو بگذارد

 
اگر    ،طبقه کارگر و اکثریت مردم محروم آمریکا                 

بطور عينى      ،محدودیتهاى سياسى شان را رفع کنند           
 ،طبقه حاکم  "  رویاى آمریکائى  "ميتوانند در تقابل با        

 . *    به رویاى انسانى و آزاد بشرى خود تحقق بخشند

 
 ...انتخابات آمريکا 

٢٧٩شماره   
 

 زنده باد 
 !جنبش عليه فقر و فالکت

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و                      
در اين مبارزه يک هدف              .  وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار گيرند             

استراتژيک ما خارج کردن کنترل پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم                
 . مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و تسلط بازار است

 

دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سالمتی، نه                      
يک امتياز ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای همگان و هدف عمومی               

هر انسانی به محض چشم گشودن به اين                 .  ما در اين مبارزه است         
از اينرو مبارزه    .  جهان بايد از تمامی نيازهای انسانی برخوردار شود           

برای وادار کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد به اقالم مورد نياز                     
. زندگی مردم  و تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر سياست ماست                    

ايجاد سازمانهاى توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع عمومى کارگری            
در مراکز مهم توليد مواد غذايی و نيازهای مردم، برگزاری مجامع                       
عمومی در محالت کارگرى و فقر زده، سازمان دادن ايجاد شبکه هاى               
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد چنين استراتژی و                  

 . سياستی است

 

 انقالب کمونيستى
وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز 

ما خواهان انقالب کارگرى عليه کل . ميخواهد و چه چيز نميخواهد
ما . سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى هستيم

خواهان انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از بنياد دگرگون 
!ميکند  

 

 منصور حکمت

 

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



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

دیروز و امروز یونان شاهد یک           
اعتصاب سراسری عمومی در             
اعتراض به سياست های ریاضت       

به فراخوان اتحادیه         .  کشی بود    
های کارگری یک اعتصاب                    

ساعته و تظاهرات           ۴٨عمومی    
وسيع در سراسر کشور سازمان           

در شهر آتن امروز حدود           .  یافت
هزار نفر راهپيمایی کردند           ١٠٠

و پيش از رای گيری پارلمان در           
مورد یک سری قوانين جدید                    
سخت تر ریاضت کشی با پليس             

تظاهرات کنندگان با    .  درگير شدند 
پرچم های رنگين و با شعار                      

آنها خون ما را می                 !  بجنگ"
در مقابل پارلمان تجمع            "  مکند
برخی از تظاهر کنندگان        .  کردند

سعی کردند که از باریکاد پليس             
. عبور کرده و وارد پارلمان شوند       

پليس با گاز اشک آور و ماشين               
های آبپاش به تظاهرات کنندگان           

در درون پارلمان نيز       .  حمله کرد  
بدنبال اعتصاب کارکنان پارلمان        
در اعتراض به کاهش                                   
دستمزدهایشان، برای مدتی                     

. پروسه رای گيری متوقف شد              
سپس از طرف صف تظاهر                     
کنندگان کوکتل مولوتف بطرف            

آنها "فریادهای   .  پليس پرتاب شد     
دارند ما را ذره دره می کشند و               

از گوشه  !"  عين خيالشان هم نيست   
 .و کنار بگوش می رسيد

 
در ماههای اخير اروپا شاهد                    
اعتراضات وسيع توده ای و                     
اعتصابات کارگری گسترده بوده        

اعتصابات کارگری و             .  است
تظاهرات توده ای بویژه در                      
یونان، اسپانيا، پرتغال، ایتاليا و             
فرانسه نسبت به قوانين ریاضت           

. کشی الینقطع ادامه داشته است            
کاهش دستمزدها و حق                                
بازنشستگی، افزایش سن                           
بازنشستگی و مبلغ پرداختی                    
توسط کارگران برای حق                          

 

 !فقط کمونيسم کارگری پاسخگو است
 

 آذر ماجدی

بازنشستگی، کاهش بيمه های         
اجتماعی، بيمه بيکاری، سطح       
و استاندارد بهداشت و طب،             
خصوصی کردن تحصيالت           

عالی، افول سطح آموزش و             
پرورش در مدارس و غيره               
بخش هایی از سياست ریاضت      

. کشی اروپای واحد بوده است        
اکنون بيش از سه سال است که       
بحران عميق سرمایه داری              

. گریبان جهان را گرفته است          

ميزان فقر و گرسنگی در                    
سطح جهان وسيعا افزایش یافته     

در اروپا و آمریکا،              .  است
ثروتمندترین بخش دنيا،                      
گرسنگی، فقر و بی خانمانی            
ابعاد بسيار گسترده ای پيدا                

دولتها هر روز        .  کرده است   
بخشی از بيمه های اجتماعی            

٢٧٩شماره   

را قطع می کنند؛ بيکاری، بویژه               
  .ميان جوانان بسيار وسيع است

 
این شرایط موج وسيعی از                             

اعتراضات توده ای و اعتصابات را      
کارگران، .  در اروپا شکل داده است     

معلمان، کارکنان بخش بهداشت و            
خدمات بارها دست به اعتصاب و            

اما دولتهای     .  راهپيمایی زده اند         
سرمایه کماکان بر سياست های                 

احزاب .  خویش پای می فشارند             

مختلف پارلمانی، از راست افراطی       
تا باصطالح چپ بر انجام                               
باصطالح اصالحاتی که به فقر                 
گسترده تر مردم کارگر و زحمتکش      
منجر ميشود، توافق پایه ای دارند؛          
صرفا بر سر ميزان و شدت آن                    
اختالفاتی در ميان آنها بروز می               

. این بحران سرمایه داری است     .  کند

این شرایط ویژه و استثنایی                      
یکی از خصلت های پایه         .  نيست

ای نظام سرمایه داری بحران                
اینرا مارکس   .  های ادواری است    

. بيش از صد سال پيش اعالم کرد       
و اکنون طبق گفته رسانه های                
بورژوایی، بورژوازی نيز بر              

با .  صحت گفته مارکس تائيد دارد     
جهانی شدن نظام سرمایه داری و        
با بتعویق افتادن بحران بدالیل               
متعدد، این بار کل جهان در یک           
بحران عميق و خانمان برانداز             

 .دست و پا می زند
 

یا :  چنين بحرانی دو پاسخ دارد           
بورژوازی قادر به حل آنست،              
بقميت فقر و گرسنگی دادن به                
ميليون ها انسان؛ تباه کردن باز             
هم بيشتر یک نسل از مردم                       
کارگر و زحمتکش، تحميل                     
بيکاری، بی خانمانی، فقر و                    

یا طبقه کارگر و                 .  گرسنگی
 . راه سومی وجود ندارد. کمونيسم

 
باید این نظام وارونه را بر قاعده          

باید سرمایه داری     .  اش قرار داد    
را واژگون کرد؛ باید مالکيت                 
خصوصی بر وسایل توليد و                   
مبادله را ملغی نمود؛ باید کار                 
مزدی را لغو کرد؛ فقط در این               
شرایط است که بشریت قادر                   
خواهد بود به آزادی، برابری و            

 . رفاه دست یابد
 

سعادت بشریت در سرنگونی                
سرمایه و استقرار سوسياليسم               

 . نهفته است
 

  . *مارکس حقيقت را گفت
 



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

ميدانيم آه فقر پدیده ای             :پرسش
بخصوص در       .  جدیدی نيست      

جمهوری اسالمی ابعاد آن چنان            
دهشتناك است و چنان گلوی مردم       
را ميفشارد و چنان تباهی را در             
جامعه ایجاد آرده آه هر چه از              
آن بگویيم و هر چه در جهت پایان        

. دادن آن بكوشيم باز آم آرده ایم           
آال چه اهداف مشخصی را باید             
عليه فقر و فالکت دنبال کرد؟                  
چگونه ميتوان جنبش معينی را              

 عليه آن سامان داد؟ 

 

فقر مهمترین معضل                     :پاسخ
اقتصادی است که با تمامی ابعاد            
ریت عظيم               کریه اش زندگی اک
مردم را در چنگال خود به اسارت       

جامعه زیر خط     ٪٨٠.  گرفته است 
تحریم اقتصادی  .  فقر زندگی ميکند  

بر شدت فقر و فالکت افزوده                    
فقر و فالکت هر روزه                .  است

زندگی های بسياری را به نابودی        
از انسانهایی که     .  و تباهی ميکشد    

گوشه خيابان در ميان کارتونها              
جان خود را از دست ميدهند تا                
کسانيکه ناچارند کليه خود را                  
برای گذران زندگی بفروش                     
برسانند تا کسانيکه برای تامين              
شهریه دانشگاه مجبور به تن                    
فروشی شده اند، همگی جلوه های       

اتحاد .  بروز فقر در جامعه است         
عليه فقر پاسخی به این معضل                

به قول     .  عظيم اجتماعی است         
هر چه از آن بگویيم و          "معروف  

هر چه در جهت پایان دادن آن                 
باید ."  بکوشيم باز کم کار کرده ایم     

یک کمپين گسترده عليه فقر و                 
 .فالکت سازماندهی کرد

 

هر روز ادامه فقر یعنی هر روز           
عليه .  نابودی زندگی های بسياری    

فقر کمپينی برای تغيير این شرایط       

 

 چه بايد کرد؟: عليه فقر و فالکت
 پرسش و پاسخ با علی جوادی

ضروریات .  دهشتناک است      
وجودی خود را از این واقعيات   
خشن و درد آور موجود در                

اما این مبارزه    .  جامعه ميگيرد 
. باید سازمانيافته و هدفمند باشد     

ما در طول تاریخ معموال                    
شورش گرسنگان و محرومان       
عليه فقر را داشته ایم، اما کمتر       
شاهد مبارزه ای متشکل،                    
سازمانيافته، و هدفمند عليه فقر      

. در تمامی ابعادش بوده ایم                
کمپين عليه فقر و فالکت و                  
بيکاری در عين حال یک جمع       
بندی از سرنوشت این مبارزه         

باید .  در سطح جهان است              
حرکات و اعتراض موجود در       
جامعه عليه فقر را سازمان داد        

 . و متشکل کرد

 

ما در یک کالم خواهان از بين         
بردن فوری فقر و فالکت در            

اما .  تمامی ابعاد آن هستيم              
افقمان در مبارزه عليه فقر به           

محدود "  فقر زدایی مطلق          "
از نقطه نظر ما          .  نشده است   

نابودی فقر مترادف با تامين             
استاندارها و        .  رفاه است       

توقعات ما را یک زندگی                    
شایسته انسان در قرن بيست و         

از دستمزد    .  یکم تعيين ميکند      
مکفی برای تامين یک زندگی         
انسانی گرفته تا مسکن مناسب        
تا بيمه درمانی و بهداشتی الزم       
و امکانات آموزشی و رفاهی          
مناسب جوانب متعدد پروژه ما       

 .   را بيان ميکنند
 

مهمترین حلقه در این مبارزه           
به نظر من مساله سازماندهی          

. وچگونگی سازماندهی است        
ما مسلما با یک صفحه خام و            

مبارزه .  نانوشته مواجه نيستيم     
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عليه فقر و فالکت در عين حال                    
. مبارزه ای دائمی و گسترده است            

تشکل ها و نهادهای متعدد و در                  
ظرفيتهای مختلف در حال پرداختن        
يرات این پدیده           به ابعاد گوناگون تا

باید این جریانات را     .  عمومی هستند 
در بستر عمومی اعتراض عليه فقر        

. در کنار هم قرار داد و متشکل کرد        
عليه فقر در عين حال باید بتواند                 
ير                 راسا در جامعه  به جریانی تا

 . گذار و سازمانده تبدیل شود

 

دامنه مبارزه عليه فقر                   :پرسش
شامل چه عرصه های ميشود و چه          
اقدامات معينی را باید مقابل روی             

 خود گذاشت؟ 

 

مبارزه عليه فقر عرصه ای          :پاسخ
حوزه های   .  وسيع و گسترده است       

مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی      
از مبارزه  .  جامعه را در بر ميگيرد     

برای افزایش دستمزد گرفته، تا بيمه      
بيکاری برای همه افراد آماده به                
کار، تا مبارزه برای سکنی دادن               
افراد بی خانمان، تا سرپناه دادن به          
کودکان خيابان و دختران فراری، تا       
بيمه درمان، و تامين اجتماعی                    
همگی از جنبه های مبارزه عليه                

باید تک تک     .  فقر در ایران هستند      
به سراغ این عرصه ها رفت و در            
هر عرصه پروژه معينی را تعریف        

ما نيازمند آن     .  و آغاز به کار کرد        
هستيم که درعين حال اولویت های          
مبارزاتی خود را در هر عرصه               

با نيروها و ماتریال         .  تعریف کنيم  
مبارزاتی در این عرصه ها آشنا                
شویم و تالش کنيم که امکانات                     
پيشروی عمومی در این عرصه ها         

جریانات، محافل،    .  را فراهم کنيم      
شبکه ها و ان جی او های بسياری             
در عرصه های مختلف جامعه بر             
عليه فقر و عواقب ناشی از آن                     

یک هدف ما باید      .  مبارزه ميکنِند 
ایجاد ظرف مشترکی برای پيوند         

 . و گسترش این مبارزات است

 

در حال حاضر در ایران        :پرسش
در آنار مبارزه آارگران برای             
تامين زندگی بهتر، برای                           
دستمزدهای بيشتر و یا حتی برای       
تامين حقوقهای پرداخت نشده و یا       
تامين اجتماعی و یا در اعتراض          
به بيكار سازی و یا مبارزه برای          
حقوق آودآان، تامين سرپناه                  
برای آارتون خوابان و یا عليه              
آار آودآان و غيره مبارزه ویژه         

و .  تحت این عنوان به پيش ميرود      
آال ميتوان یك عرصه قائم به                  
ذاتی برای این مبارزه  تعریف               

آیا ميتوانيد نمونه هایی را           .  آرد
بگوئيد و یا نهاد و سازمانهای را           
در ایران  نام ببرید آه در این                   

 عرصه ها آار ميكنند؟

 

جریانات و نهادهایی که              :پاسخ
در زمينه مورد نظر در جامعه              
ایران عليه فقر تالش و مبارزه               
ميکنند، متنوع و گسترده هستند،          
و این یک ویژگی جامعه ایران              

نهادها و  .  در شرایط حاضر است    
شبکه های متفاوتی در جامعه                 
موجودند که در بسياری از این              
زمينه ها عليرغم سرکوبگری               
سيستم حاضر کار و تالش                        

از نهادهای کمک به               .  ميکنند
درمان معتادان گرفته تا نهادهای         
کمک به اسکان کارتون خوابها و        
یا تشکالت مدافع حقوق و زندگی        

یک وظيفه عليه فقر از         .  کودکان
نقطه نظر شناسایی و متصل شدن       

۵صفحه با این نهادها       



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

و تالش برای ایجاد پيوند                             
مبارزاتی در این عرصه های                 

 .متعدد است

 

رهمنودهها و توصيه               :پرسش
های شما به آسانی آه همين االن           
در ایران نه الزاما تحت عنوان               
مبارزه عليه فقر در جهت رفاه                
مردم و تامين یك زندگی انسانی             
برای احاد جامعه تالش ميكنند                

 چيست؟ 

 

یک کمبود کار فعالين و               :پاسخ
دست اندر کاران در این عرصه            
ها این است که فعاليت خود را                 

. درحاشيه جامعه به پيش ميبرند           
لذا یک تالش جدی ما قرار دادن            
این کانونهای فعال مبارزه عليه             
فقر در بستر اصلی اعتراض در           

تنها با اجتماعی شدن    .  جامعه است 

 

 : عليه فقر و فالکت
 ...چه بايد کرد 

ر و الزم                ميتوان نيروی مو
جهت تغييرات بزرگ را گرد          

مساله دیگر اما در همين      .  اورد
اجتماعی -راستا هویت علنی           

بخشيدن به فعالين این عرصه          
این فعالين باید برای       .  ها است  

باید .  جامعه شناخته شده باشند      
. دارای هویت اجتماعی باشند         

تنها در این صورت است که             
رتر اهداف خود را       ميتوانند مو

نکته دیگری که        .  پيش ببرند   
مهم است شناختن و مرتبط                 

. شدن با کمپين عليه فقر است           
ما ميکوشيم ظرف مبارزاتی و       
چتر اعتراض مشترکی برای          
جریانات متعدد اما پراکنده ای         
که فی الحال در جامعه وجود            

 .دارند فراهم کنيم

 

فكر ميكنيد چقدر                   :پرسش
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ملزومات شكل دادن به یك جنبش              
توده ای عليه فقر وجود دارد و                     

 موانع را اساسا چه ميبيند؟ 

 

چه کسی است که فقر                         :پاسخ
زندگيش را به تباهی کشيده باشد و            
حاضر به مبارزه برای تغيير این              
وضعيت نباشد؟ بنظر من ملزومات        
شکل دادن و سازمان دادن یک                   
جنبش اعتراضی قوی عليه فقر                  

موانع اما متنوع   .  کامال موجود است  
رژیم اسالمی مانع اصلی    .  و بسيارند 

و اوليه شکل گيری هر اعتراض               
اما .  متشکل و سازمانيافته است             

ضعف سازماندهی بمنظور فائق              
آمدن بر این موانع بنظرم اصليترین        

سازماندهی یک        .  مشکل است       
مبارزه اجتماعی در شرایطی که               
رژیم حاکم هر نوع تالش رو در                
روی دولت را سرکوب ميکند مساله      
عمده ای است که باید بر آن فائق                 

 . آمد

 
آیا این مسائل جملگی به               :پرسش

سرنگونی رژیم اسالمی گره                       
نخورده است؟ آیا بدون سرنگونی            
 هم ميتوان به این اهداف دست یافت؟ 

این یک سئوال کليدی و              :پاسخ
مسلما بخش    .  تعيين کننده است       

عمده و تعيين کننده ای از                           
مطالبات ما به سرنگونی رژیم              
آدمکشان اسالمی گره خورده                

رژیم اسالمی اصالح پذیر       .  است
اصالحش مترادف با         .   نيست

اما در عين حال هر      .  مرگش است 
نوع سرنگونی رژیم اسالمی هم          
به معنای پيروزی مبارزه عليه             

هر چند که     .  فقر و فالکت نيست      
شرایط موقتی را ميتوان تصور            
کرد که نيروی کوبنده مبارزات            
اجتماعی رژیم را وادار به عقب           

عقب نشينی ای که          .  نشينی کند   
بخشی از پروسه سرنگوی                       

. انقالبی رژیم اسالمی خواهد بود       
اما اگر رژیم اسالمی در پس یک         
تهاجم نظامی و از باال سرنگون           

در آنصورت ما الزاما شاهد       ،شود
پيروزی توده های کارگر و مردم        
زحمتکش عليه فقر و فالکت                   

یک واقعيت به هر       .  نخواهيم بود  
پيروزی عليه   .  حال روشن است     

فقر و فالکت بخشی از یک                       
پيروزی انقالبی عليه رژیم                      
اسالمی و پيروزی آلترناتيو                    

 . *کارگری و سوسياليستی است

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى                         

عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى                    .  بوده است 
باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را                     
تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور                     

اين اميد که دنياى فردا ميتواند       .  عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است             
از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز                                
انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه                            

 .دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به                           
 .اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

تالش جمهوری اسالمی برای                
مسلح شدن به سالح اتمی و تهدید          
به حمله نظامی غرب به                              

منطقه   ،سرآردگی امریكا به ایران   
و دنيا را در آستانه یك فاجعه                     

. انسانی عظيم قرار داده است                 
پيشبرد استراتژی نظم نوینی                   
جهانی امریكا تا همين جا قربانيان        
بسياری گرفته است و صدمات              
جبران ناپذیر و وسيعی را به                    

نمونه .  بشریت تحميل آرده است       
آن را بطور آشكار در عراق و                
اعمال آنترل پليسی و پایين آوردن      
استاندارهای زندگی در خود غرب     
که بشریت متمدن تاکنون شاهد آن        

از طرف دیگر با             .  بوده است    
جنبش سياهی چه در خاورميانه و        
چه در خود غرب بنام اسالم                      
سياسی مواجهه ایم آه بدنبال سهم         
خواهی و تثبيت خود از هيچ                     
جنایتی در حق بشریت آوتاهی              
نميكند و با تالش بی وفقه در                     

جهت دست یابی به سالح اتمی                
درصدد است حاآميت بالمنازع           
خود را در بخشی از جغرافيای              

محاصر .  سياسی جهان تثبيت آند      
اقتصادی و یا حمله نظامی امریكا        
به ایران نه تنها به تروریسم                      
اسالمی پایان نميدهد بلكه دامنه آن       
را هر چه بيشتر گسترش خواهد            

سرآوب و                ،داد و آشتار               
محروميت مردم در ایران را نيز          

 .بعد هولناآی خواهد داد

 

ادامه جدال این دو قطب اگر به                
تهاجم نظامی به ایران ختم شود              
منقطه و دنيا را در شعله                               
آشتارهای دسته جمعى و                           
محروميتهای و مصائب اجتماعی       

قربانيان .  عظيم خواهد سوزاند         
بالواسطه این آشمش سياسی و              

آودآان و      ،نظامی مردمان عادی    

 

 نه به اسالم سياسی و نه به مليتاريسم امريكا
 بيانيه کمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی

زنان و سالمندان در درجه اول       
در این ميان           .  خواهند بود     

آودآان بيش از همه آسيب                 
پذیرند و بيش از همه با فقر و            

 ،آوارگی و بيماری        ،گرسنگی
مرگ و مير روبرو خواهند               

 ،محروميت از تحصيل        .  بود
 ،بهداشت و مسكن مناسب                  

تفریح   ،سرپرست و تغذیه مكفی   
و فعاليتهای اجتماعی بيشتر              

. گریبانگير آنها خواهد شد                 
 ،تبدیل شدن به ارتش آار                    

نيروی نظامی و بهره برداری        
جنسی از آنان ابعاد گسترده               
تری خواهد یافت و دامنه تعدی       
و خشنوت جسمی و روحی بر         

 . آنان صد چندان خواهد گشت

 

برای آن آه مانع شویم آه                    
جدال این دو قطب جامعه                    
جهانی را به تباهی و بربریت          

برای آنكه مانع         ،آامل بكشاند  
شویم شرایطی غير انسانی                
دوران دو جنگ جهانی اول و          
دوم و شرایطی آه در عراق             

 ،شاهد آن بودیم تكرار نگردد          
برای آن آه چهره مدنيت را               
بيش از این با خون و باروت             

برای آنكه این              ،آریه نكنند    
ماشين توليد آننده آشتار و                 
محروميت بشریت از آار                  
بياستد و برای آن آه آودآان ما  
از گزند در امان بمانند و از                

مرفه جهت یك           ،شرایط ایمن   
زندگی شاد و شكوفا برخوردار      

باید قطب سومی را                  ،باشند
ساخت آه اساس آن را بشریت        
مترقی تشكيل ميدهد آه نه تنها        
هيچ منفعی از این جدال                        
قدرتهای تروریستی نميبرد بلكه 

 ،دنيای عاری از آشتار                       
ستمگری   ،بهره آشی   ،استثمار
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و تجاوز به حقوق انسانها اساس                 
آروزها و تالش شبانه و روزی آنان        

بشریتی آه بر        .  را تشكيل ميدهد       
پرچم آن حك شده است نه به اسالم            

. سياسی و نه به ميلتاریسم امریكا              
بشریتی آه خود را متعلق به هيچ               
یك از این دو جبهه نميداند و راه حل       
را نه در محاصره اقتصادی ایران و       

. نه در حمله نظامی به آن ميداند                 
بشریتی آه خواهان برچيده شدن               
همه سالحهای اتمی و سالحهای                
آشتار دسته جمعى است و خواهان          
متوقف شدن فوری پروژه سالح               

. اتمی جمهوری اسالمی است                    
بشریتی آه چاره اساسی پایان دادن         
به تروریسم اسالمی را در به زیر             
آشيدن حاآميت رژیم اسالمی توسط      
مردم در ایران ميبينند و حمایت از           
مبارزات آنان را امر خود ميداند و           
در این جهت خواهان قطع روابط              
دیپلماتيك دنيا با این حكومت و طرد         

. آن از جامعه بين المللی است                      
بشریتی آه پيشاپيش در تالش است         
آه تهدیدات و حمله نظامی امریكا به     

ایران متوقف گردد و در مقابل               
هر نوع تعرض به حقوق سياسی         
و مدنی مردم و استانداردهای                 
زندگی در خود غرب ایستادگی            
ميكند و از پای نمينشيند و بشریتی    
آه آودآان را عزیز ميداند و                   
برای تامين خوشبختی او در راس      

 . این جبهه سوم قرار ميگيرد

 

سازمانها   ،در پایان از همه نهادها     
و افرادی آه موافق مفاد این بيانيه        
هستند ميخواهيم  که در جهت                  
تقویت هر چه وسيعتر این قطب            

 .به ميدان آیند
 

 هما ارجمند 

مسئول کمپين بين المللی بستن               
 سفارتخانه های جمهوری اسالمی

 ٢٠١٢نوامبر  ٦

 

جنبش مجمع عمومى زنده باد   
زنده باد شوراهاى ! کارگران

!کارگرى  
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 

مجمع عمومى ظرف ! عمومى متکى شويد
اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران 

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



يک دنياى بهتر                                                                   ٧صفحه   

 مقدمه
انقالب اکتبر یکی از مهمترین                
لحظات تاریخ جنبش برابری                  

برای اولين بار    .  طلبی زنان است   
در تاریخ بشریت یک جنبش توده         
ای وسيع یک انقالب عظيم، تعهد         
خود را به برابری زن و مرد                    

نظام و دولتی که با           .  اعالم کرد  
پيروزی این انقالب تولد یافت، از        
همان لحظه نخست به امر رهایی          

کليه قوانينی   .  زنان همت گماشت     
که نسبت به زنان تبعيضی قائل              

برابری زن و   .  می شد، لغو گردید    
مرد در کليه عرصه های                            
اجتماعی، سياسی و اقتصادی                 
بصورت قانون تصویب شد؛                   
سازمانی برای پيشبرد این امر               
مهم ایجاد گردید که وظيفه آگاه                
کردن جامعه نسبت به برابری زن       
و مرد، بسيج زنان برای گسترش         
هر چه بيشتر این حقوق تازه                     
بدست آمده و امحاء تمامی سنن              
عقب مانده و دست و پاگير زنان            

تعهد دولت و        .  را بعهده داشت       
نظام جدید صرفا به تصویب                    
قوانين ختم نمی شد، پياده کردن             
این امر در عمل یکی از وظایف            

 .مهم آنرا تشکيل می داد
 

دستاوردهای این تجربه آنچنان              
عميق و گسترده است که عليرغم          
شکست آن در نيمه راه، نه تنها                
مهر خود را بر جنبش بين المللی           
زن هم دوره خود کوبيد، بلکه                  
جنبشی که چند دهه بعد در غرب           
شکل گرفت نيز بسيار از آن متاثر       

اما این جنبش در نيمه راه               .  شد
شکست خورد نه به این خاطر که          
پيشتازان انقالب اکتبر از                           
جوابگویی به مساله زن عاجز                
بودند، نه به این خاطر که                            
سوسياليسم با برابری زنان                       

 

 )٢(انقالب اکتبر و رهايی زن 
 اجتماعی زنان -بسيج سياسی 

 ژنوتدل
 

 آذر ماجدی

خوانایی ندارد، نه به این خاطر      
که رهبران انقالب و                               
ایدئولوژی ای که بر انقالب              
ناظر بود مطالبات و خواست           
زنان را تابع جنبش عمومی               
سوسياليستی کردند، بلکه به             
این خاطر که خود جنبش                     
عمومی و برنامه و اهداف                  
ناظر بر انقالب شکست                       
خوردند؛ بيک عبارت،                        
حکومت کارگری در روسيه           

از این تجربه و     .  شکست خورد 
از تالشهای خستگی ناپذیر                
فعالين آن بسيار می توان                     

بهمين خاطر در             .  آموخت
سالگرد انقالب اکتبر، در چند         
شماره نشریه یک دنيای بهتر          
به بررسی و تحليل برخی                   

 .جوانب آن خواهيم پرداخت
*** 

 
پروسه و چگونگی تشکيل               

 ژنوتدل
قوانين جدید و اعالم تعهد به              
رهایی زنان از جانب دولت،            
تنها اولين قدم در جهت رهایی         

الزم .  زنان محسوب می شد          
بود تا زنان به موقعيت نوین              
خود آگاه شوند و برای تثبيت            
این موقعيت جدید و رسيدن به         

. رهایی کامل سازمان یابند               
همچنين الزم بود تا زنان                     
فعاالنه در ساختمان جامعه                

 .نوین شرکت جویند
 

آلکساندرا        ١٩١٧در سال             
کولونتای، کروپسکایا و اینسا         
آرماند از تبعيد به روسيه                     
بازگشتند و با کمک تعداد                    
دیگری از فعالين زن بلشویک،     
بطور نمونه نيکوالئووا،                    
اسلوتسکایا، رزا کووناتور،            

٢٧٩شماره   

استال، کوده لی و اوليانووا، خواهر        
لنين، کار حزبی در ميان زنان را              

بيشتر این فعالين پيش    .  سازمان دادند 
هم در عرصه           ١٩١٧از انقالب       

فعاليت برای رهایی زنان و یا کار و   
فعاليت حزبی ميان زنان کارگر                 

در این ميان     .  پيشتاز و فعال بودند      
بویژه کولونتای، کروپسکایا و اینسا       
آرماند در عرصه روشن کردن                  
جوانب گوناگون مساله زن و یا                   
ارائه تصاویر زنده از رنج و درد و         
بيحقوقی زنان زحمتکش روسيه               

از جمله  .  نقش مهمی ایفاء کرده اند       
فعاليت های آنها و تعداد دیگری از           
زنان بلشویک، بطور مثال                            
نيکوالئووا و اليانووا، انتشار نشریه       

یعنی زن کارگر برای      "  رابوتنيتسا"
 .بود ١٩١۴مدت کوتاهی در سال 

 
در زمان انقالب، نشریه رابوتنيتسا         

. به کوشش این فعالين احياء شد                  
هيات تحریریه آن، اوليانووا،                      
نيکوالئووا، سامویلووا، کولونتای،        
وليچکينا، استال و کوده لی که تحت        
نظارت کميته مرکزی حزب                        
بلشویک فعاليت می کردند، به                    
مرکز سازماندهی کار حزبی ميان          

این نشریه به سازمان     .  زنان بدل شد  
دادن جلسات در کارخانه ها و                      

در این     .  محالت اقدام می کرد             
جلسات، مسائلی که برای زنان                   
پرولتر از اهميت برخوردار بود یا          
مورد توجه شان بود به بحث گذاشته       

در این ميان مسائلی از قبيل      .  می شد 
روز کار هشت ساعته، جمهوری             
دموکراتيک، مصادره اراضی                  
مالکين و مسائل ویژه زنان، مثل               
حمایت از کار زنان و کودکان،                  
برابری حقوق زن و مرد و قس                   

نشریه .  عليهذا را می توان برشمرد      
رابوتنيتسا مسائل زنان کارگر و                
همسران سربازان را بازگو می کرد      

و می کوشيد توجه اتحادیه های             
کارگری و شوراها را باین مسائل       

بطور خالصه این          .  جلب کند    
نشریه نماینده و سخنگوی زنان            

. کارگر و زحمتکش بود                            
رابوتنيتسا کمپين وسيعی را برای       
سازماندهی زنان کارگر و                       
همسران سربازان در مسکو،                
پطروگراد و مراکز صنعت                    
نساجی روسيه مرکزی در دستور      

سازماندهی .  خود گذاشت            
اعتراضات این زنان نيز وجهی           
از کار رابوتنيتسا محسوب می              
شد؛ بطور نمونه کولونتای                       
اعتصابی از زنان کارگر                          
لباسشویی ها و اعتراضی از                  
جانب همسران سربازان در                    

هر دوی   .  پطروگراد سازمان داد    
این مبارزات هم مطالبات سياسی        
و هم مطالبات اقتصادی زنان را          

در ماه ژوئن       .  مطرح می کرد      
، رابوتنيتسا یک کمپين               ١٩١٧

اعتراض توده ای زنان عليه                    
 .جنگ و گرانی را به پيش برد

 
اولين قدم در جهت ایجاد                             
دستگاهی برای پيشبرد کار                     
سازمانيافته ميان زنان و برای               
تضمين منافع ویژه زنان یک                  
کنفرانس دوازده روزه از زنان             
کارگر منطقه پطروگراد در تاریخ     

در این    .  بود    ١٩١٧نوامبر        ۶
نماینده شرکت            ۵٠٠کنفرانس      
هزار زن کارگر         ٨٠داشتند که      

کارخانه ها، کارگاه ها، اتحادیه            
های کارگری، اتحادیه های                     
جوانان سوسياليست و تشکيالت          
های حزبی را نمایندگی می                     

نيکوالئووا که خود یک          .  کردند
کارگر و کادر قدیمی بلشویک بود      
و از آژیتاتورهای ضد جنبش                 

٨صفحه  -بورژوا  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

 ١٩٠٨  -١٩١۵فمينيستی سالهای     
محسوب می شد، ریاست این                   

یکی .  کنفرانس را به عهده داشت       
از اهداف این کنفرانس جلب                    
حمایت زنان از کاندیداهای                       
بلشویک در انتخابات مجلس                   

نيکوالئووا در       .  موسسان بود      
سخنرانی افتتاحيه خود از                          
نمایندگان خواست که از                              

. کاندیدهای فمينيست حمایت نکنند     
ما، زنان کارگر آگاه، می    "او گفت 

دانيم که هيچ منافع ویژه زنانه                  
نداریم، می دانيم که هيچ سازمان          
جداگانه زنان نباید وجود داشته              
باشد، ما تا آن زمان قدرتمندیم که          
بصورت یک خانواده همبسته                
پرولتری، با تمام کارگران در                
مبارزه برای سوسياليسم متشکل          

(شده باشيم         ٨رابوتنيتسا،        ." 
، نقل شده در                ١٩١٧دسامبر      

ژنوتدل "هایدن، کارول اوبانک،        
، تاریخ روسيه،   "و حزب بلشویک  

١٩٧۶( 
 

اما کولونتای موضوع را از زاویه      
او بر منافع و    .  دیگری مطرح کرد  

مسائل ویژه زنان تاکيد کرد و                  
پيشنهاد نمود که آنها نمایندگان                
خود را داشته باشند تا مطالبات               
شان را طرح کنند؛ مطالباتی از             
قبيل حمایت از مادری، افزایش             
دستمزد، موسسات عمومی برای         
نگهداری از اطفال و مبارزه عليه        

البته او روشن کرد که              .  فحشاء
منظورش حمایت از کاندیداهای           

بسياری از        .  فمينيست نيست       
قطعنامه های مصوب این                          
کنفرانس، بطور مثال قطعنامه               
مربوط به حمایت مادری، بعدا               
توسط دولت شوراها بصورت               
پيش نویس فرمان هایی که برای           
بهبود وضع زنان صادر کرد،                

این .  مورد استفاده قرار گرفت           
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کنفرانس همچنين طرحی برای     
تشکيل گروه های زنان در                 
کميته های حزبی تهيه کرد که         

 .مادیت نيافت
 

تالش های بعدی این فعالين به         
تشکيل اولين کنگره سراسری        
زنان کارگر و دهقان در                       

این .  منجر شد     ١٩١٨نوامبر   
کنگره باالخره موفق شد که              
یک سازمان دائمی برای                    
سازماندهی و بسيج زنان و                

. دفاع از حقوق آنان تشکيل دهد     
ایده تشکيل یک کنگره                          
سراسری توسط یک زن                     
کارگر نساج سالمند به                           

لنين از     .  کولونتای داده شد         
تشکيل چنين کنگره ای استقبال      
کرد، ولی هشدار داد که چنين          
فعاليت هایی نباید به تشکيل              
یک جنبش فمينيستی در ميان           

. زنان پرولتر منجر شود                    
کميسيونی متشکل از                             
کولونتای، اینسا آرماند،                      
سوردولف و نيکوالئووا                     
مسئوليت سازماندهی این                   

. کنگره را عهده دار شدند                   
آژیتاتورها به استان ها اعزام          
شدند و انتخابات محلی برای            

 .نمایندگان برگزار شد
 

اهداف کنگره باین شکل                      
جلب حمایت   :  فرموله شده بود    

زنان از قدرت شورایی،                     
مبارزه با بردگی خانگی زنان،      
عليه اخالقيات دوگانه حاکم در       
برخورد به رفتارهای زنان و          
مردان، استقرار تسهيالت                 
زیستی کلکتيو و همگانی،                 
اجتماعی کردن امر آموزش و        
نگهداری از کودکان، حمایت          
از مادری و کار زنان، مبارزه        
با فحشاء و باالخره متحول                

٢٧٩شماره   

جامعه "کردن زنان بگونه ای که              
." کمونيستی عضوی نوین بيابد                

کامال واضح است که چنين برنامه           
ای را نمی توان تنها با یک کنگره             

طرح و اعالم این           .  بانجام رساند   
اهداف از جانب سازماندهندگان                
کنگره بيشتر بيانگر تعهد آنها به                
آغاز و پيشبرد مبارزه ای                                
سازمانيافته، سيستماتيک و دائمی           

 .در این عرصه بود
 

عليرغم آنکه سازماندهندگان کنگره      
نماینده    ٣٠٠خود را برای پذیرش          

 ١٢٠٠آماده کرده بودند، حدود                  
نماینده از اقصی نقاط کشور در آن           
شرکت کردند؛ از این تعداد حدود              

. نفر دهقان بودند       ١٢٠یعنی      ٪١٠
نمایندگان در لباس های محلی و یا            
با اورکت های ارتشی و چکمه های        

. سربازی در جلسه حاضر شدند               
وقتی در نظر بگيریم که کارهای               
تدارکاتی کنگره بسيار سریع و در           
مدت کوتاهی انجام گرفت و همچنين      
خطرات مسافرت در جاده های                  
مناطق جنگی را هم بياد بياوریم،              
آنگاه متوجه می شویم که استقبال              
زنان زحمتکش و محروم روسيه از       
این اقدام بلشویک ها چقدر گرم و              

 .گسترده بوده است
 

سوردولف به نمایندگان خوش آمد            
نيکوالئووا ریاست کنگره را       .  گفت

کولونتای سخنرانی ای   .  بعهده داشت 
ایراد کرد که بعدا بصورت جزوه             

خانواده و دولت             "ای با نام                   
آرماند .  انتشار یافت     "  کمونيستی

عليه خانه داری فردی صحبت کرد         
و از تسهيالت زیستی همگانی و                
اجتماعی شدن آموزش و پرورش            

ورود لنين به       .  کودکان دفاع کرد      
سالن کنگره فریادهای شادی و کف         

کف .  زدن های ممتد را برانگيخت        
زدن ها و فریادهای خوش آمد گویی       

نمایندگان عليرغم اینکه لنين بارها     
ساعت خود را به نشانه کمبود                
وقت به آنها نشان داد، سر                          

لنين سخنرانی    .  خاموشی نداشت   
کوتاهی ایراد کرد که طی آن                   
بطور خالصه به اقدامات تا آن              
زمان دولت شوراها برای تغيير           

لنين از   .  اوضاع زنان اشاره شد       
هر نوع      "دولت خواست که                 

را "  محدودیت بر حقوق زنان            
ملغی کند و از زنان خواست که             
فعاالنه در پروسه انقالبی تحول           

: لنين گفت   .  جامعه شرکت کنند      
تجربه تمام جنبش های                             "

آزادیبخش نشان داده است که                  
موفقيت یک انقالب به ميزان                  
شرکت زنان در آن بستگی                       

(دارد ریچارد استایتز،             ." 
بلشویسم و زنان                :  ژنوتدل"

، تاریخ    ١٩١٧  -١٩٢٠روسيه،    
 ).روسيه

 
به شهادت برخی مورخين تاریخ         
شوروی، سخنرانی لنين، اگرچه         
کوتاه و ساده بود، ولی در تاریخ            
جنبش بين المللی زنان بی سابقه            

زیرا هيچگاه یک          .  بوده است    
رئيس دولت این چنين تعهد خود و     
دولتش را به برابری زن و مرد و         

. رهایی زنان اعالم نکرده بود              
بيشتر نمایندگان زنان ساده و                  
زحمتکشی بودند که از آگاهی                
سياسی و ایدئولوژیک چندانی               
برخوردار نبودند و عمدتا در آنجا       
جمع شده بودند تا از غم و رنج                

اما .  مشترکشان با هم سخن بگویند    
آنها با شور و هيجان سرود                       

برای .  انترناسيونال را خواندند        
اغلب آنها این اولين تجربه سياسی      

برای بسياری این اولين     .  شان بود 
سفر به دنيای خارج از                                 

ده .  روستایشان محسوب می شد        
سال از اولين کنگره عمومی زنان      

اما این بار   .  در روسيه می گذشت    
بجای خانم های پالتو پوست                     
پوش، کارگران، زنان زحمتکش        
روستایی و کميسر های جدی و             

این بيانگر   .  انقالبی نشسته بودند     
عمق و گستردگی انقالب کارگری     
و حمایت بيدریغ توده مردم از آن         
بود، انقالبی که به رهایی تمامی           

٩صفحه بشریت از            



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

درد و رنج و محروميت های                   
جامعه نکبت بار طبقاتی کمر بسته      

: جزئيات کنگره نقل شده از      . (بود
، ١۵۵-١۵۶هایدن، منبع باال، س        

استایتز، جنبش رهایی زنان در             
فمينيسم، نيهيليسم و              :  روسيه

، نقل قول   ١٨۶٠-١٩٣٠بلشویسم،  
، ٢٨از لنين، مجموعه آثار جلد              

 )١٨٠-١٨صص 
 

کنگره تصميم گرفت که یک                    
سازمان دائمی برای پيشبرد                     

ابتدا .  اهدافش تشکيل دهد                  
کميسيون های تبليغ و ترویج                 "

 ٨در کنگره   .  ایجاد شد "  ميان زنان 
، کولونتای  ١٩١٩حزب در مارس    

راجع به سبک کار ویژه فعاليت             
سياسی این کميسيون ها صحبت            

او خاطر نشان کرد که                  .  کرد
بخاطر عقب افتادگی سياسی                    
زنان، حزب موفقيت چندانی در            
سازماندهی زنان بر مبنای مسائل        

. عمومی سياسی نداشته است                  
کولونتای اضافه کرد که ستمکشی      
زنان مانع واقعی در مقابل شرکت       
فعال زنان در زندگی سياسی                    

مسئوليت های خانوادگی         .  است
برای زنان هيچ وقت و انرژی                
باقی نمی گذارد و مانع از این می          
شود که آنها در تالش های گسترده       
تر اجتماعی و سياسی درگير                   

کولونتای پيشنهاد کرد که         .  شوند
سبک کار دیگری برای جلب                  
زنان اتخاذ شود؛ باین صورت که        
زنان به پروژه های اجتماعا مفيد          
جلب گردند، مانند ایجاد مهدهای           
کودک، سالن های غذاخوری                  

به .  عمومی و خانه های مادران          
این ترتيب آنها ضمن شرکت در            
فعاليت های اجتماعی به فعاليت            
هایی مبادرت می ورزند که در              
عين حال شرایط شان را نيز بهبود       

"او گفت    .  می بخشد     ما باید     : 

 

 )٢(انقالب اکتبر و رهايی زن 
 اجتماعی زنان -بسيج سياسی 

 ...ژنوتدل 

مبارزه ای را عليه شرایطی که      
زنان را به انقياد در می آورد،         

ما باید زن خانه      .  به پيش بریم   
و .  دار و مادران را رها سازیم      

این بهترین شيوه برخورد به             
آژیتاسيون هم  "این  .  زنان است 

در حرف و هم در عمل                         
(است نقل شده در استایتز،         ." 

صص .  …جنبش رهایی زنان    
٣٣٠-٣١.( 

 
این اصل که از آن پس                           
آژیتاسيون با عمل شناخته شد،        
یک خصلت ویژه جنبش زنان         
بلشویک در دوره اوليه                        

. فعاليتش را می سازد                           
تئوریسين های این جنبش                   
استدالل می کردند که تنها از            
طریق بهبود شرایط زندگی               
روزمره زنان، حزب خواهد           
توانست حمایت زنان را                      

طرح بهبود        .  تضمين کند       
شرایط زندگی روزمره زنان           
عمدتا اقداماتی برای اجتماعی        
کردن کار خانگی و آموزش و         
پرورش کودکان را شامل می          

این مساله در حکم اصل           .  شد
محوری برنامه بلشویک ها              

لنين .  برای رهایی زنان بود          
بویژه بر نقش محوری                          
اجتماعی کردن وظایف خانواده    
فردی و منفرد در رهایی زنان        

او بطور    .  تاکيد بسيار داشت      
 :مثال در این باره گفته است

 
عليرغم کليه قوانين رهایی             "

بخش زنان، زنان همچنان                  
بردگان خانگی اند، زیرا                     
کارهای ریز و درشت خانگی         
آنها را ُخرد می کند؛ گریبانشان  
را رها نمی کند؛ تحميق و                   
تحقيرشان می کند؛ زنان را به         
آشپزخانه و گهواره زنجير می       

٢٧٩شماره   

کند و نيروی شان را در بيگاری                
غيرمولد، حقير، اعصاب خرد کن و      

رهایی .  خرفت کننده بهدر می برد         
واقعی زنان، کمونيسم واقعی فقط             
زمانی و در حالتی آغاز می شود که        
یک مبارزه همه جانبه توسط دولت         
پرولتری عليه این خانه داری ُخرد          

(شروع شود  نقل شدن در هایدن،      ." 
 ).١۵۶ص 

 
تحقق این هدف به وظيفه مهم و                   

عليرغم .  اساسی جنبش بدل شد              
حمایت و تائيد کامل لنين، کميسيون         
های مزبور خيلی زود دریافتند که           
اميد چندانی به کمک سازمان های           

. محلی حزب نمی توانند داشته باشند      

تائيد کنگره هشتم حزب هم تغيير         
از آنجا   .  چندانی در اوضاع نداد       

که این کميسيون های تبليغ و                   
ترویج ميان زنان، بعلت مقاومت         
های سازمان های محلی عمال                
قادر نبودند فعاليت خود را                        
بدرستی به پيش ببرند، کميته                  
مرکزی حزب در سپتامبر                        

، جایگاه آنها را تا حد                    ١٩١٩
بخش های حزبی ارتقاء داد که               
مجموعه این بخش ها به ژنوتدل          

اینسا آرماند بعنوان     .  معروف شد  
سازمان .  اولين دبير آن تعيين شد       

های محلی ژنوتدل در هر سطحی      
. به کميته های حزبی متصل بودند     

اعضای این سازمان ها را زنان           
داوطلب حزبی تشکيل می دادند           
که وظيفه شان آگاه و متشکل                   
کردن زنان در کارخانه ها،                     
محالت و روستاها، آشنا کردن             
آنها با حزب و جلب آنها به                         
فعاليت های سياسی و اجتماعی            

 .بود
 

 ...ادامه دارد 

غربی و آمریکا در حال حاضر قصد تغييرش را در دستور ندارند، اما                         
واقعيت دیگری موجب گردیده است تا رژیم همچنان بر موج سرکوب ها و              

چرا که رژیم در مقابل آلترناتيوهایی        .  تشدید فضای ارعاب جامعه بيافزاید      
که دولتهای غربی و آمریکا تحت نام تمرین دمکراسی در سوئد و آمریکا                  

الم کرده اند، باید نشان دهد فضای جامعه را در کنترل خود داشته وهمچنان            
 . قادر به سرکوب  موج آزادی خواهی و برابری طلبی مردم جامعه خواهد

 
تداوم و تشدید موج کشتار و اعدام ها توسط رژیم  جنایت کار، عالوه بر                     

آنکه نشان دهنده ترس و موقعيت شکننده رژیم در مقابل موج اعتراضات                  
مردم کارگر و توده کارکن جامعه ایران است، بيان کننده یک واقعيت                           
انکار ناپذیر و آن این است که رژیم اسالمی را با تشکيل پرونده های                             
حقوق بشری از سوی دولتهای غربی و آمریکا، از اعدام و جنایت دست                     

. دولتهای غربی خود حامی رژیم اسالمی هستند           .  نکشيده و نخواهد کشيد     
فقط با مبارزه متشکل و سازمان یافته  ميليونها انسان جامعه ایران ميتوان                  

 . رژیم خون ریز اسالم سياسی را بزیر کشيد
 

کمونيست های کارگری به صراحت اعالم کرده و می گویند برای آزادی،               
برای برابری، برای برقراری یک جامعه فارغ از هر گونه ستم، باید رژیم              

 . *سرمایه داران اسالمی را با یک انقالب عظيم اجتماعی بزیر کشيد
  

 

 ! شرم بر قاتالن کهريزک
...به بهانه جان باختن کارگر وبالگ نويس ستار بهشتی    



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

خانواده ستار بهشتی قرار است که      
امروز جنازه این رفيق کارگر را          
که توسط رژیم به قتل رسيده، از           

اشتباه      .کهریزک تحویل بگيرند        
این خبر را از بایگانی                .  نشود

رژیم بيرون        1388اخبار سال        
خبر مربوط به    .  کشيده نشده است   

همين امروز یعنی هفدهم آبان                  
قرار است امروز       .  است    1391

روز   10جنازه انسان کارگری که      
پيش توسط مزدوران حکومتی              
ربوده شد و به قتل رسيد، از یکی          
از سالخ خانه های رژیم به نام                
کهریزک تحویل خانواده داغدار          

 . این جان باخته گردد
 

تمام ایران زندان است، تمام ایران       
شکنجه گاه است، تمام کارگران و        

ميليونها انسان توسط رژیم                         
اسالمی سرمایه داران در زندانی        
بزرگ به نام ایران و هر روز                 
توسط جنایت کاران اسالمی                    

اوین، قزل        .  شکنجه ميشوند       
 ،حصار، گوهر دشت، دیزل آباد          

قتلگاه صدها هزار انسان        ...   و   
معترضی است که توسط جانوران      
درنده خوی اسالمی به قتل رسيده         

تف "خاوران، لعنت آباد،             .  اند
چهره واقعی  رژیم کریه              "  آباد

. اسالمی را به نمایش گذارده است      
کهریزک، قتلگاهی در کنار صدها     
قتلگاه پيدا و ناپيدای دیگر، امروز       
نيز کارنامه سياه رژیم آدم کش               
اسالمی را در معرض دید                          

 . جهانيان قرار داد 
 

اینکه چرا رژیم اسالمی عليرغم           
اعتراضات بين المللی نه تنها از            
اعدام و کشتار معترضان دست              
نکشيده، بلکه حتی عامدانه و رو           
به جامعه جهانی از ليست در                    
انتظار اعدام فقط یکی از قتلگاه              
هایش به نام رجایی شهر به تعداد          

به گونه    ،نفر اشاره می کند     1117

 

 ! شرم بر قاتالن کهريزک
 به بهانه جان باختن کارگر وبالگ نويس ستار بهشتی

 
 پدرام نوانديش

ای که هر چند روز یک بار               
تعدادی انسان را به دار می                
آویزد را می توان از دو                        

موقعيت رژیم در عرصه                    
داخلی و بين المللی مورد                     

 . واکاوی قرار داده شود
 

رژیم  بنا بر اعتراف سران و            
کار بدستان داخلی و  کار چاق         
کن  بين الماللی  اش، در                        
موقعيت حاد و بسيار شکننده            
ای هم به لحاظ ماهيت بحرانی         
اش و هم از جانب مردم به                  
جان آمده ای که عزم به                         
سرنگونی اش کرده اند، قرار          

جانيان اسالمی به    .  گرفته است 
این نتيجه تن در داده اند که                 
تنها وسيله ماندگاریشان،                    
سرکوب مردم معترض و ایجاد     
فضای رعب و وحشت در                 

اعدام .  ميان مردم جامعه است      
های گروهی پی در پی و اعالم     
ليست های در انتظار اعدام،             
درست به منظور به عقب                   
راندن مردم معترض و ایجاد           
فضای ترس در جامعه است که      
از سوی رژیم جنایت کار                   

همانگونه .  صورت می پذیرد      
که بارها گفته شده است، رژیم         
در وضعيت بحرانی قرار                  

چندین سال است   .  داشته و دارد  
که رژیم در پله آخر سقوط                  

هيچ راه حلی   .  قرار گرفته است  
برای بقاء آن به جز تشدید                   
سرکوب متصور نبوده و                    

سال است      33بيش از     .  نيست
که حکومت از بر آوردن                     
ابتدایی ترین نيازهای اقتصادی     
ميليونها انسان کارگر و توده            
کارکن جامعه عاجز و درمانده       

خرج دم و دستگاههای         .  است
سرکوبگرشان جز با یورش             
هميشگی شان به سطح زندگی        
ميليونها مردم فقير و گرسنه             

٢٧٩شماره   

از .  جامعه امکان پذیر نبوده است          
باز کردن کمترین فضای باز سياسی      
نيز درمانده اند چرا که سيل عظيم             
کارگران، دانشجویان، جوانان و              
زنان، بارها و بارها رای به رفتن             
آنان داده اند و گفته اند رژیم باید                  

ایدئولوژی اسالمی چنگ زده     .  برود
در قدرت سياسی با نفرت از سوی           

سال     33مردم به جان آمده طی                 
ميليونها .  گذشته مواجه شده است          

انسان اسير در چنگال رژیم، بارها          
اعالم کرده اند که از اسالم و رژیم           

با زندگی     .  اسالم سياسی بيزارند       
خصوصی شان، با موسيقی شان، با       
مهمانی هایشان و به اشکال                           
گوناگون نشان داده اند که اسالم را           
نمی خواهند، رژیم اسالم سياسی را        

 . نمی خواهند
 

توسل به خشونت و سرکوب و                    
ارعاب جامعه درست آن پاسخ رژیم      
اسالمی به مطالبات اقتصادی و                 
اعتراضات سياسی و اجتماعی مردم     
طی سالهای گذشته و امروز بوده              

امروز آستانه تحمل ميليونها        .  است
انسان کارگر و توده کارکن جامعه           

خود سران جنایت    .  لبریز شده است   
. کار رژیم این را بخوبی دریافته اند       

این دریافت را می توان در واکنش           
های سران رژیم به عينه مشاهده               

روی آوری به برگزاری              .  نمود
مانورهای مقابله با شورش                            
گرسنگان، یورش به مراکز تجمع            
فعالين کارگری که نمونه آن در                  
کرج اتفاق افتاد، ایجاد سدهای                     
فيلترینگ در شبکه های اجتماعی و        
به طبع آن صرف ميلياردها پول                
برای مقابله با کسانی که ميخواهند           
با نيروهای سياسی خارج از کشور         
ارتباط بر قرار کنند و صدایشان را          
به گوش همه برسانند، تنها نمونه               
های کوچکی هستند تا این واقعيت            
نشان داده شود که رژیم  و سران                
جنایت کار آن سقوطشان را محتوم          

 .دیده اند
  

در عرصه بين المللی رژیم                      
بخوبی می داند که  از سوی                      
دولتهای بورژوازی خطری                   

دولتهای .   متوجه اش نيست          
بورژوازی غربی و آمریکا با                
صراحت اعالم کرده اند که                     
مشکلی با ماندن و بقاء رژیم                    

الاقل .  اسالمی نداشته و ندارند          
طی چند روز گذشته چندین خبر           
مربوط به مذاکرات رژیم اسالمی       
با دولتهای غربی و حتی اسرائيل        

انتشار گزارش   .  منتشر شده است    
احمد شهيد نيز همانگونه که در             
خود سازمان ملل بر عدم الزام               
آور بودن آن تاکيد گذارده شده                
است کمترین تغييری در                            
رفتارهای ضد انسانی رژیم چه            
در عرصه داخلی و چه در                        

. عرصه بين الماللی بوجود نياورد     
درست در همان زمانی که                        
گزارش احمد شهيد منتشر شد،              
رژیم چندین نفر انسان را در                   
زندان های کرج و تهران و                      

این گزارش   .  سيستان اعدام نمود    
حتی کمترین تغييری در رفتار              
دولتهای غربی و اروپایی نسبت          
به رژیم صد هزار اعدام بوجود            

تا آنجا که دو هيئت                   .  نياورد
پارلمانی اتحادیه اروپا و آلمان              
خود را برای مذاکره با پارلمان             

هيئت .   رژیم آماده ساخته بودند       
آلمانی کوس رسوایی را به جان            
خرید و اتحادیه اروپا آن را به                 

 .فرصت مناسب تری احاله داد
 

اشاره به این نکته حائز اهميت               
است که اگر چه رژیم هراسی از          
دولتهای غربی به خود راه نداده و       
اطمينان پيدا نموده است که                       

٩صفحه دولتهای   
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یکى از موضوعات                  :پرسش
مورد بحث مدافعين حقوق کودک        
مولتى کالچراليسم و حقوق                        

  چرا؟. کودکان است

 

براى اینکه مولتى           :هما ارجمند   
کالچراليسم به معنى پذیرش                      
فرهنگهاى مختلف و احترام به               
فرهنگهاى مخلتف در یک جامعه        
مدرن و سکوالر مجموعه                         
شرایطى را بوجود آورده که                    
تاثيرات مهمى را بر زندگى                      
کودکان مهاجر و رشد و شکوفایى       

از این زاویه براى    .  آنان مى گذارد  
ما که مدافع بدون قيد و شرط                     
حقوق کودک و برخودارى                       
کودکان از باالترین سطح                          
استاندارهاى بين المللى در زمينه         
رفاه و آسایش هستيم، اهميت ویژه       
اى دارد که این پدیده را بشناسيم،          
پدیده اى که نميتوان گفت، کامال            
سياسى یا فرهنگى و یا حتى                      

از این رو شناخت        .  حقوقى است  
همه جانبه آن به ما کمک مى کند            
تا محدودیتهایى را که در جهت               
تحقق همه جانبه حقوق کودکان در      
اروپا و امریکا و به یک معنى در         

 . غرب ایجاد ميکند را کنار زنيم

 

خطوط کلى تاثيرات            :  پرسش
مولتى کالچراليسم در وضعيت              

  کودکان چيست؟

 

یک تاثير مهم این            :هما ارجمند  
پدیده تشویق و ترغيب کردن ایجاد      
گتوهایى است که بر اساس مليت،        
نژاد، مذهب و فرهنگ بوجود                

ایجاد گتو که ظاهرا تحت           .  مياید
نام کمونيتى بدان رسميت ميبخشند      

 

 در رابطه با تاثير 
 سياست مولتى کالچراليسم بر زندگی مهاجران

 

 گفتکو با هما ارجمند

درخود، پدیده اى مضر و                    
طبيعتا .  خطرناکى است           

قربانيان بالواسطه آن هم                    
کودکان، زنان و نسل جوان               

این خود سرفصل یک             .  اند
بحث مهمى است که باید                      
گشود، و در بين مردم آگاهى و        
هوشيارى نسبت به آن ایجاد              

باید نشان داد چگونه              .  کرد
گتویزم در یک جامعه اى که            
مولتى کالچراليسم در آن به               
رسميت شناخته شده سریعا               
شکل ميگرد و همين خود                    
محدودیتهاى بزرگى را جهت         
تامين حقوق کودکان بوجود              

 . مياورد

 

یکى دیگر از مشخصات مولتى     
کالچراليسم، یعنى احترام به             
فرهنگهاى مختلف و نسبيت             

این هم به واقع      .  فرهنگى است 
از یکطرف به گروه هاى                    
فرهنگى که با غلظت باالیى،           
سنتى، عقب افتاده و مذهبى اند        
امکان اجحاف و خشونت نسبت     

و .  زنان را ميدهد       ،به کودکان  
از طرف دیگر دولت را در               
حمایت همه جانبه و قانونى از         

. کودک و زنان معاف ميکند            
ستمى را که به کودکان در                  
خانواده هاى با فرهنگهاى مرد       

اعمال "  بزرگ ساالر "ساالر و   
ميشود را توجيه ميکند و تداوم        

بنابراین رابطه بين         .  ميبخشد
گسترش خشونت به کودک و           
مولتى کالچراليسم را باید نشان       

 . داد

 

راه  مبارزه با پدیده           :  پرسش
      مولتى کالچراليسم چيست؟

٢٧٩شماره   

انتظار ما این است که        :هما ارجمند 
از یک طرف با بحثهایى که در                   
رابطه با مضرات مولتى کالچراليسم     
تاکنون در ميزگردها و کنفرانسهای       
متعدی ارائه داده ایم بخصوص در          

کمپين بين المللی عليه        "رابطه با         
 ،"دادگاههای اسالمی در کانادا                 

 ،"کمپين عليه قتل های ناموسی              "
جامعه "  کمپين عليه چند همسری       "

را نسبت به این پدیده حساس کرده            
این خودش یک راه مقابله با         .  باشيم

یک راه دیگر، نقد و     .  این پدیده است  
افشا همه آن توجيهاتى است که از             
طرف خود حاميان آن چه در دولت          
و گروههاى اجتماعى کشور                        
مهاجرپذیر و چه در بين خود                        

این .  مهاجرین طرح ميشود                 
توجيهات رنگارنگ است، از جمله        
به مسئله آزادى مذهب، مقابله با                 
راسيسم و حتى مباحث مربوط به              

نقد این     .  پسامدرنيسم هم ميکشد         
مباحث و توجيهات مواردى است که      
هر روزه در حال انجام آن هستيم و          
باید به این موضوع در کنفرانس ها         

متمرکزتر و          ،و پانل ها بيشتر             

از .  مبسوط تر به آن بپردازیم              
طرف دیگر همانطور که گفتم                
مولتى کالچراليسم یک پدیده                    
صرفا سياسى، فرهنگى و یا                    
تربيتى و یا حتى حقوقى نيست،             
که بخواهيم با آن در سطح                          
سياسى، فرهنگى و یا قانونى به            

بلکه یک        .  مبارزه برخيزیم       
مجموعه اى از نرمها و                               
رفتارهایى است که در قبال                     
بخشى از جامعه و بطور مشخص       

این .  مهاجرین پيش گرفته ميشود      
نرمها و رفتارها را باید در اجزا           

ولى راه    .  شناخت و خنثى کرد         
اصلى مقابله با آن فراهم کردن               
مجموعه شرایطى است که موجب     

مهاجرین در   )  جذب(انتگراسيون   
و این کارى است     .  جامعه ميگردد 

که اساسا به عهده دولت است و              
وطيفه ما  این است که به دولت              
جهت تامين شرایط الزم جذب               
مهاجرین در جامعه، فشار                        

 .بياوریم

 

 

 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  
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 پايان اعتصاب غذای 
 زندانيان سياسی زن

 

در   ٣۵٠آبانماه، تعدادی از زندانيان سياسی زن بند            ٩روز سه شنبه     
اعتراض به اذیت و آزار، تحقير و توهين و آزار جنسی زندانبانان                    

 ٢٠طبق گزارشات رسيده در این روز         .  دست به اعتصاب غذا زدند     
نفر از نيروهای گارد یکان حفاظت زندان اوین، به این بهانه که                          
مشکوک به ارسال تکست از طریق تلفن موبایل به بيرون زندان                        

ابتدا تمام زندانيان را از بند خارج        .  یورش بردند   ٣۵٠هستند، به  بند     
سپس تک تک زندانيان سياسی را           .  کرده و بند را بازرسی کردند          

 .بشکلی بسيار آزار دهنده و شنيع مورد بازرسی بدنی قرار دادند

 

 ٣۵٠این آزار و توهين با اعتراض کليه زندانيان سياسی بند زنان                     
آنها از مسئولين خواستند که بخاطر این توهين و آزار از             .  روبرو شد 

زندانيان عذرخواهی کنند و ضمانت دهند که دیگر چنين اتفاقی رخ                  
زندانبانان اسالمی به خواستهای زندانيان وقعی نگذاشتند         .  نخواهد داد 

و در نتيجه تعدادی از زندانيان بنام بهاره هدایت، شيوا نظر آهاری،                 
ژیال کرم زاده مکوندی، نسيم سلطان بيگی، نازنين دیهيمی، مهسا                    
امرآبادی، حکيمه شکری، ژیال بنی یعقوب و راحله زکایی، تصميم                

  .گرفتند اعتراض خود را با دست زدن به اعتصاب غذا پی گيرند

 

نفر از زندانيان     ٣٣آبان،    ١١بدنبال این اعتصاب غذا، روز پنجشنبه        
، طی نامه ای به رئيس زندان اوین ضمن                    ٣۵٠سياسی بند زنان        

اعتراض به برخورد خشن و شنيع مامورین گارد حفاظت، حمایت                   
. خود را از زندانيانی که به اعتصاب غذا دست زده اند، اعالم کردند               

مسئولين زندان ابتدا فشار بيشتری را بر اعتصابيون غذا تحميل کرده            
و آنها را به انتقال به سلول انفرادی و ممنوعيت مالقات با خانواده                      

پس از یک هفته از این اعتصاب غذا، طبق گزارشات             .  تهدید نمودند 
واصله بدنبال وعده مسئولين زندان به پيگيری خواست آنها و                               

 .برخورد با خاطيان، اعتصابيون به اعتصاب غذای خود پایان دادند

 

اما نسرین ستوده پس از سه هفته هنوز در اعتصاب غذا بسر می                        
زندان    ٢٠٩نسرین ستوده پس از اعتصاب غذا به بند امنيتی                   .  برد

 .اوین منتقل و ممنوع المالقات شده است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری، اسارت، شکنجه و اذیت و آزار این                  
رژیم جنایتکار اسالمی طی سی و        .  زنان را قاطعانه محکوم می کند       

سه سال حاکميت، فقط و فقط با توسل به زندان، شکنجه و اعدام                           
مخالفين، آزادیخواهان و کمونيست ها توانسته قدرت خود را حفظ                    

اما شرایط برای ادامه حيات آن هر روز سخت تر و سخت می                  .  کند
اعتراضات مردم، اعتراضات کارگری، زنان و جوانان دائما              .  شود

اعتراضات .  کابوس سقوط را در مقابل چشمان آن ترسيم می کند                    
زنان زندانی سياسی، یک نمونه از مبارزات مردم عليه این رژیم                     

باید با همبستگی و حمایت از خواستهای این          .  کثيف و جنایتکار است    
 .زندانيان رژیم اسالمی را به عقب نشينی واداریم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١آبان  ١٧ -٢٠١٢نوامبر  ٧

٢٧٩شماره   
 

 پرستاران بيمارستان فوق تخصصی رازی رشت
 !بازهم دستمزدهای معوق

 

نفر از      300اعالم داشتيم بيش از            12/6/91در اطالعيه قبلی در تاریخ           
پرستاران و نيروهای خدماتی بخشهای مختلف بيمارستان فوق تخصصی                 

گفتيم .  رشت دستمزدهای چندین ماهه بابت انجام اضافه کاری را طلبکارند             
شفقی مدیر بيمارستان به همراه عواملش از پرداخت دستمزدهای پرستاران             
طفره رفته و پرستاران معترض را مورد تهدید اخراج و بيکار سازی قرار                

ماهه مرداد،    3داده اند و اما تا امروز هفدهم آبان ماه نيز مبالغ اضافه کاری              
شفقی .  شهریور و مهرماه پرستاران و نيروهای خدماتی پرداخت نشده است           

اعتراض بی اعتراض، هر کسی که         :  در جایی با تهدید و عتاب گفته است           
خيلی ناراحته و معترضه بياد تا من تکليفش رو روشن کنم، نگاهی به وضع               

پس قدر    ،مملکت بياندازید، نگاهی به این همه بيکاری و نابسامانی بياندازید          
 .اینجا را بدانيد

 

این حرفها عمدتا مزخرفاتی است که در همه جا و در همه مراکزی که                            
دستمزد و کار و زندگی و معيشت کارگران به تاراج ميرود توسط سرمایه                  

حکومت .  داران و پادوهای درجه چندم حکومت اسالمی نشخوار می شود               
اسالمی و همه کاربدستان جنایتکار و آدمکشان دزد و حرفه ایش باید بدانند                
نمی توان زندگی دهها ميليون انسان زحمتکش و شرافتمند را به گرو                              
گرفت، گرسنگی داد و در لجنزار فقر و محروميت و بی حقوقی مطلق فرو                
نمود و در عين حال با زبان تهدید و سرکوب و زورگویی و زندان و                                 

 . شکنجه و اعدام به دنبال حفظ و گسترش بساط جنایت و دزدی بود

 

این شرایط فقر و فالکت و این دنيای سرکوب و ستم حکومت اسالمی و                         
طغيان خشم و آتشفشان گرسنگان و              .  سرمایه داران دیری نخواهد پایيد          

 .محرومان در راه است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١آبان  ١٧ -٢٠١٢نوامبر  ٧
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 کارگران سد بيجار رودبار
 !ماه دستمزد معوق 2

 

نفر از کارگران پروژه احداث سد         200بيش از     ،بنا به خبر دریافتى   
بيجار رودبار در استان گيالن تا امروز چهارشنبه هفدهم آبان                            

ماهه شهریور و مهر را دریافت           2دستمزدها و مبالغ اضافه کاری         
عوامل کارفرما با وعده های پوچ امروز فردا، با عوام                .  ننموده اند 

فریبی و دروغ و با تهدید کارگران به اخراج و بيکاری همچنان با                    
. گستاخی از پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران طفره می روند                 

تعدادی از کارگران که از شهرستانهای دوردست هستند در کمپ                   
واقع در محل احداث سد بطور شبانه روزی در شرایطی که از همه                
امکانات حداقل رفاهی و بهداشتی و غذایی محرومند به سر می                         

بخش دیگری از کارگران اهل مناطق بيجار و رودبار می                     .  برند
باشند که بعلت بيکاری و فقر و عدم شغل مناسب به ناچار به کار                       
شاق و توانفرسا در احداث سد بيجار تن داده اند درازای دستمزدهای            
ناچيزی که بطور مرتب عوامل کارفرما با جرزنی و ریاکاری همين           
دستمزدهای اندک را که خانواده های کارگری برایش بشدت در                      
مضيقه و تحت فشار می باشند را با تاخير و کارشکنی پرداخت می                

 .نمایند

 

اوال .  زندگی در کمپ و اینجا فاجعه است        :  یکی از کارگران ميگفت    
عمدتا در اکثر اوقات شبانه     .  ساعت کاری ما هيچ حد و مرزی ندارد        

وضعيت و کيفيت غذا و تغذیه و بهداشت           .  روز از ما کار می کشند       
هزار    300صفر، امکانات رفاهی و استراحتی هيچ، دستمزدهای                

تومانی که آن را هم نمی پردازند به جای خود، قراردادهای موقت و              
سفيد امضا یک طرفه برابر با خواست و منفعت کارفرما به جای                     
خود، خطر اخراج و بيکاری هر لحظه، فشار کار و استثمار بيش از             
حد و خستگی مفرط و هميشگی ناشی از کار اضافی، دوری از                         
خانواده و عزیزان و نگرانی هميشگی از جهت اجاره خانه عقب                     
افتاده و فقر و بی پولی خانواده و کمبود و کسری هزار و یک نياز                    

مدیران و سرمایه داران شرکت مهندسين       .  در زندگی خانواده هایمان   
و مشاورین یکم در اینجا ما را با زنجير نياز و احتياج به بردگی و                    
اسارت گرفته اند و خانواده هایمان هم دور از ما در آنجا در نهایت                   
فقر و محروميت و بی حقوقی در دنيایی از ستم و بی حقوقی غوطه                 

زندگی ما و خانواده هایمان سند جنایت و دزدی و سود جویی              .  ورند
 .سرمایه داران و حکومت اسالميشان است

 

سد بيجار واقع در منطقه رودبار از جمله پروژه های بزرگ تامين                 
کارگران سد بيجار با            .  منابع آب در استان گيالن می باشد                       

هزار تومانی و ساعت      300ماهه و دستمزدهای      6تا    1قراردادهای  
کاری شبانه روزی طرف قرارداد شرکت مهندسين مشاورین یکم                 

عوامل کارفرما و شخص شنتيا مدیر شرکت در تبانی و               .  می باشند 
زدوبند و اختالس و رشوه و همچنين باال کشيدن دستمزدهای ناچيز               
کارگران از قبل پروژه احداث سد بيجار به ثروت اندوزی و انباشت              

 .پولهای ميلياردی در حسابهای بانکيشان مشغولند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١آبان  ١٧ -٢٠١٢نوامبر  ٧

 

٢٧٩شماره   
 

 کارگران شرکت ساختمانی پردال
 !ماه دستمزد معوق 6

 

نفر از کارگران شرکت ساختمانی پردال            30بيش از      ،بنا به خبر دریافتى     
ماه، یعنی از اردیبهشت ماه تاکنون ریالی دستمزد دریافت نکرده                6بيش از   

عدم دریافت دستمزدهای بسيار ناچيز و اندک در حاليکه فقر و بيکار و                 .  اند
زندگی و معيشت خانواده های محروم                 ،گرانی و تورم کوالک می کند             

 .کارگران را در ورطه سقوط و نابودی جدی قرار داده است

 

در جواب کارگران معترضی که دستمزدهایشان را ميخواهند مافی و افشار                
مدیران شرکت با دروغگویی و آه و البه با مظلوم نمایی و تظاهر به بی                           
پولی و ورشکستگی با سماجت و کارشکنی از پرداخت دستمزدهای معوق                 

بنا به اخبار موثق مافی و افشار در حاليکه           .  کارگران خود داری می ورزند     
دستمزدهای کارگران را نمی پردازند و با پول همين دستمزدهای پرداخت                  
نشده کارگران در مناطق مختلف تهران از جمله در بلوار مرزداران با تمام                 
توان و امکانات به بساز و بفروش و احداث آپارتمانهای بزرگ مسکونی  و                 

 .ثروت اندوزی مشغولند

 

اکثر کارگران مهاجر   .  اوضاع زندگی کارگران شرکت بسيار اسف بار است        
بعلت بيکاری و فقر از استانهای کردستان و آذربایجان و تعدادی هم از                            

کارگران و انسانهای شرافتمندی که دور از              .  شهروندان افغانستانی هستند    
خانه و خانواده، در تنهایی با جيبهای خالی و عمدتا ساکن در ساختمانهای                      
نيمه کاره و در حال احداث و دل نگرانی و مشغله های ناشی از خانواده و                      

 .کمبودهایش

 

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای         30شرکت ساختمانی پردال با بيش از          
 300روزه و ساعت کاری صبح تا شب با دستمزدهای            30تا    20سفيد امضا   

سازنده انواع برجها و پروژه های                ،هزار تومانی پرداخت نشده          400تا   
از جمله پروژه های فعلی شرکت ساختمان          .  ساختمانی در شهر تهران است      

 .سازی در مناطق بيمه شهرک اکباتان و بلوار مرزداران تهران می باشد

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١آبان  ١٧ -٢٠١٢نوامبر  ٧



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

گرسنگى   ،گسترش فقر و فالکت      -١-
گرانى سرسام آور و              ،و سوتغذيه   

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از               
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش     ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن       
آستانه يک بحران عميق سياسى و            

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است   
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                 

و مردمى ناراضى و                ،کرده است   
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

وظيفه فورى جنبش        .  واقعى است   
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين       
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                  
مردم زحمتکش و تبديل آن به                         
جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه                     
سرمايه دارى و نظام اسالمی حاکم             

 .است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و            -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

مافياى "تز مقابله با                         .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

. بقاى حکومت دامن ميزند                      
جمهوری اسالمی نه ميخواهد و          
نه ميتواند اين اوضاع را تخفيف          

تحميل فقر و فالکت يک               .  دهد
سياست رژيم اسالمی برای بزانو       
درآوردن کارگران و مردم                         

 .زحمتکش است
 

نه فقط جمهورى اسالمى،              -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى            
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای       

. براى نابودی فقر ندارند                           
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                 
وعده بهبود اين اوضاع را                        
نميدهد، بلکه چند نسل از                          
کارگران را به جان کندن براى               
بازسازی سرمايه دارى و                         

خرابيهاى ناشى از عملکرد                "
. فرا ميخواند   "  حکومت اسالمى   

اسالمى اپوزيسيون  -جريانات ملى
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در         
خدمت جنگ جناحى می بينند و             
عموما سياستهاى ناسيوناليستى       

برخی از      .  را مطرح ميکنند           
يا "  چپ رايکال       "جريانات        

گسترش فقر را ابزارى در خدمت        
شورش و عصيان مردم عليه                 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح                     
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از         
سازماندهى توده اى و کارگرى             

حزب .  عليه فقر طفره ميروند            
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه            
عليه فقر و فالکت و گرانى را                  
مبارزه اى حياتى عليه نظام                     
سرمايه دارى و حکومت اسالمی       
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى             
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر         

بدرجه اى که        .  و مردم ميداند       
طبقه کارگر و جنبشهاى                             
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه    
و رژيمشان را در تحميل فقر و               

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند             
همان درجه شرايط براى                            
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى       
يک انقالب عظيم کارگرى عليه            

 .وضع موجود فراهم تر ميشود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        -۴

٢٧٩شماره   
و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر،              
نظام سرمايه داری را مسبب مستقيم             
فقر و فالکت و بيکارى و گرانى و                     
گرسنگى و مصائب اجتماعى ناشى از          

رژيم اسالمى، حکومت          .  آن ميداند    
نظامى و       -مشتى کانگستر سياسى         

باندهاى اقتصادى مافيائى است که بر           
. تمام امکانات جامعه چنگ انداخته اند        

مافياى "مساله اين نيست که گويا                   
نميگذارد دولت کارش را          "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده              
اين حکومت مافيايی سرمايه و         .  است

سران رژيم     .  اسالم در ايران است            
اسالمی خود از بزرگترين سران                       

. مافياى اقتصادى در ايران هستند                   
کارگران و مردم گرسنه در اين جدال              
نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت                   

. بخشهاى مختلف سرمايه تبديل شوند        
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل                  
طبقاتى اش از سرمايه و جناحهاى                  
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر                 

و بر      ،جنبش و راه حل مستقل اش              
مطالبات و نيازهاى فورى خود و                      
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين                 

 ،مبارزه عليه فقر   .  اوضاع تاکيد ميکند   
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى فوری    

درعين حال        ،کارگران و مردم است          
جبهه مهمى از مبارزه عليه حکومت و        
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در            

اين دوره اى است که بيش      .  ايران است 
از هر زمان کارگر و اعتراض و                         
مطالبات کارگرى جايگاه مهمترى در            
سياست و نگرش و سمتگيرى سياسى        
توده مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا               

 .ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط         -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                 

اعتراض و شورش عليه                    .  است
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                   
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و              
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد               
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                   

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و           
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

به   ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى       
. که دارد، سرکوب و شکست است                  

ارکان سياست و تاکتيک حزب در               
متشکل      ،مواجهه با اين اوضاع              

کردن توده طبقه کارگر و مردم                      
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم                

بعنوان     ،افق و سازمان و رهبرى            
سه رکن مهم تضمين پيشروى و                 

تبديل شورش کور به     .  پيروزى است 
شورش آگاهانه و سازماندهی                      
اعتراض عليه وضعيت موجود                    
درگرو تامين اين سه رکن اساسى              

 .است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در             -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و         
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                  

در اين مبارزه يک هدف                .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل              
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم          
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم           

دسترسی و    .  و تسلط بازار است           
برخورداری از غذا و آموزش و                  
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز              
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای           
همگان و هدف عمومی ما در اين                

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                
تمامی نيازهای انسانی برخوردار             

از اينرو مبارزه برای وادار            .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد      
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر        

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع         
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد       
مواد غذايی و نيازهای مردم،                        
برگزاری مجامع عمومی در محالت         
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن              
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                        
گرسنگى و فقر، شرط اساسی                       
پيشبرد چنين استراتژی و سياستی           

بايد در هر گوشه جامعه                  .  است
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی           

 .برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى              -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر    

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     .  ميکند
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به          
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و          
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه              
دارى و حکومت اسالمى                                   

 * !فراميخواند



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     
 

 عکسهائى از اعتراضات 

ايتاليا و پرتقال ،فرانسه ،در يونان  

٢٧٩شماره   

۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم           
جمهوری اسالمی تمام تالشش بر      
اين است آه بار بحران سرمايه             
داری را با تحميل فقر و فالآت بی        
حد و حصر بر سر ما آارگران و            

رژيم .  مردم آارآن خراب آند             
جمهوری اسالمی با پايين                         
نگهداشتن دستمزدها، بيكاری             
سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن     
هر چه وسيعتر خدمات بهداشتی،       
حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن           
دست تجار و بازاريها در تعيين             
قيمت اقالم مورد نياز مردم                       
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی              
افزوده است آه آل جامعه را به             

 .سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش         

 

ما آارگران بايد به جنگ 
 !فقر و فالآت برويم

است آه بار مالی رقابتهای               
سياسی و نظامی با دول غرب         
و تروريسم دولتی و پروژه               
دست يابی به سالحهای اتمی          

رژيم .  را بر دوش ما خالی آند       
جمهوری اسالمی در تالش              
عامدانه است آه با تحميل فقر        
و فالآت غير قابل تحمل                       
آمرمان را خم آند، به تباهی            
جسمی و روحی مان بكشاند و        
مقاومت و مبارزه مان را درهم    

 .شكند
 

مهار اين رژيم و پايان دادن              
بايد .  فقر و فالآت آار ماست         

متحد و متشكل به جدال با فقر          
و گرسنگی و به مبارزه عليه          

با .  عاملين آن به ميدان آمد            

٢٧٩شماره   
ايجاد شوراهای آارگری در محل             
آار و محل زندگی و برقراری آنترل    

با تامين صف متحد     .  توليد و توزيع  
آارگران بيكار و شاغل در تشكل               

با تبديل صفهای خريد    .  عليه بيكاری 
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی             

با .  عليه گرانی، فقر و گرسنگی             
خواست بستن دست زالوهايی آه            
موجب گرانی ميشوند و آنترل                   
قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای          

با خواست بيمه بيكاری     .  خود مردم 
. مكفی برای همه افراد آماده به آار        

با خواست اضافه دستمزد به تناسب      
 .نرخ تورم

 

با .  با خواست ممنوعيت اخراج            
خواست بيمه های بهداشتی و                    
پزشكی رايگان، مناسب و قابل                  

با خواست     .  دسترس برای همه        
بايد .  مسكن مناسب برای همه              

ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و          
بايد نويد    .  گرسنگی و گرانی بود        

بخش جدال برای رفاه و آسايش                
آل جامعه چشم به ما        .  همگان بود 
 . دوخته است

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز         
جزيی از مبارزه ما برای بقا و               

جزيی از مبارزه ما      .  زندگی است 
برای يك جامعه مرفه و آزاد                    

اين مبارزه را بايد تا به              .  است
زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل         
 . طبقه ما و آل جامعه به پيش برد

 

زنده باد مبارزه و همبستگی 
 !آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

زنده باد اتحاد آارگران شاغل 
 !و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

مرگ بر رژيم اسالمی 
 !سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

. هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود                        
 .هر آارخانه و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به                .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                    
دولت، از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا                              
نپرداختن وامهای مسكن، از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از                               
طريق تشكلهای شورايی و توده ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را                                

 . بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد. از بين برد
 

 !  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست
 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


