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هشت مارس روز جـهـانـي زن از           
زنان و مـردان آزاديـخـواه        .   راه ميرسد 

درسراسر جهان، امسال به اسـتـقـبـال          
صــدمــيــن ســالــگــرد هشــت مــارس         

در ايــران زنــان و مــردان           .   مــيــرونــد 
متـرقـي و مـعـتـرض بـه قـوانـيـن و                    
سنتهاي ضد زن اسـالمـي، خـود را             
براي برگزاري باشکوه هشـت مـارس         

 . آماده ميکنند
ــه                  ــران ســه دهــه اســت ک در اي
حــکــومــت اســالمــي، يــک آپــارتــايــد       
جــنــســي کــامــل را بــه مــردم ايــران             

جـداسـازي زن و       .   تحميل کرده اسـت    

 !  مارس روز جهاني زن               ٨پيش بسوي صدمين سالگرد                   
 !رژيم آپارتايد جنسي محکوم است

 در حالي به پـايـان مـي        ۸۶سال   
رسد که کارگران و مـزد بـگـيـران در               
سراسر ايران سالـي سـخـت و طـاقـت              

 آنـهـا     .فرسا را سپري و تحمل کـردنـد        
در اعتراض به اجحافات و در طـلـب            
حقوق ضايع شده خود در اکسيونهـاي       

حــاکــمــان و   .   زيــادي شــرکــت کــردنــد     
مجريان قانون صدها بار بـه صـفـوف           
کارگران حق طلب حمله کرده و آنان را        

آنـهـا   .   مورد ضرب و شتم قرار دادند        
در هـمـيـن رابـطـه صـدهـا کـارگـر را                   

زنداني کردند و     دستگير، بازداشت و    
ــوســط              ــيــکــاريشــان ت ــا مــوجــب ب ي

هـزاران کـارگـر کـه         .   مسئوالن شدند    
براي گرفتن دستمزدهاي معوقه خـود       

 مـاه مـي       ۳۰که در برخي جاها بـه        ( 
در برابر اداره هاي دولتي اقدام      )   رسد  

بــه تــجــمــع کــرده بــودنــد، از ســوي               
نيروهاي دولتي کـه حـافـظ سـرمـايـه             

. سرمايه داران هستند سرکوب شدنـد     

 
  يد به رود بپيوند        

 اگر هدف درياست           

 
 
 
 
 
 
 

 محمود صالحي      

در ادامــه مصــاحــبــه اي کــه در           
شماره قبلي ايسکرا مـنـتـشـر کـرديـم            
اينجا سـوالت ديـگـر و پـاسـخـهـاي                

 : محمد آسنگران را پي ميگيريم
 

آيا خطر جنـگ از بـيـن        :     ايسکرا
رفته است و اين تـحـوالت بـه سـازش            
ــن                    ــا اي ــجــامــد ي دو طــرف مــي ان
کشمکش دوباره اوج مـيـگـيـرد سـيـر            
تحوالت را چکونه ميبينيد؟ مـردم و        
نيروهاي مخالف جمهـوري اسـالمـي        

 چه سياستي را بايد دنبال کنند؟
 

متاسفانـه بـايـد      :   محمد آسنگران 
بگويم تا هنگامي که نظـام سـرمـايـه           

. داري هست خطر جـنـگ هـم هسـت           
اما اينجا منظور شما احتمال جـنـگ        

. جمهوري اسالمي و آمـريـکـا اسـت           

 تحوالت خاور ميانه و                
 رقابتهاي دو قطب تروريستي                  

  بخش دوم وپاياني مصاحبه با محمد آسنگران                          
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 پيام تسليت به خانواده شادي مقدم 

 کارگران سما پس از يک کشمکش قاطعانه با کارفرما     
 موفق به دريافت تمامي دستمزدهاي معوقه خود شدند     

 تالش كارفرماي پتروشيمي هرسين در کرمانشاه براي تحميل كار در سرماي شديد،      
 !  تن از كارگران به شكست كشيده شد   ٨٠٠با تجمع اعتراضي   

 اتحاديه کارگران مواد غذائي " و (IUF)"  اتحاديه بين المللي کارگران مواد غذائي "
 ! خواستار آزادي بي قيد و شرط محمود صالحي و ساير کارگران زنداني شدند      " سوئد

 موسي حسين يکي از کمونيستهاي برجسته کرکوک توسط تروريستها به قتل رسيد           

 درگيري مردم بيرجند با ماموران جمهوري اسالمي
 به کمبود وسائل گرمايي و گاز  در اعتراض 

 تشديد سرکوب جوابش فقط تشديد و گسترش مبارزه است       



397شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 ۱ازصفحه  

مرد در همه عرصه هاي زندگي، تحميـل بـي حـقـوقـي           
کامل به زنان، تحميل حجاب اجباري به آنان و تحـقـيـر         

. روزانه آنان، شاخص حکومت ضد زن اسـالمـي اسـت            
اما سالهاي سال است که بر عليه اين حـکـومـت و بـر                  
عليه قوانين ضـد زن اسـالمـي، جـنـبـشـي عـظـيـم و                        

زنان و مردان و بويـژه جـوانـان          .   عمومي در جريان است   
روزانه و در ابعاد ميليونـي بـر عـلـيـه ايـن قـوانـيـن و                         

وســعــت .   ســنــتــهــاي ضــدبشــري مــبــارزه مــيــکــنــنــد          
دستگيري، شالق زدن و جريمه کردن و تهديد زنـان کـه              
بنا به آمار جمهوري اسالمي ايران سر به ميليونها نـفـر       
در سال ميزند، ابعـاد گسـتـرده ايـن مـبـارزه را نشـان                     

همه جا از خيابـان و مـدرسـه و دانشـگـاه تـا                    .   ميدهد
محل کار و ميادين ورزشي صحنه مبارزه هرروزه زنان         
و مردم معترض عليه رژيم آپارتايد جـنـسـي در ايـران                

 . است
 مــارس امســال را بــه روز اعــالم              ٨بــيــائــيــد تــا     

همبستگي با زنان و مردم آزاديخواه عـلـيـه حـکـومـت               
 . آپارتايد جنسي در ايران تبديل کنيم

 
همه مردم مترقـي دنـيـا، از مـخـالـفـيـن دخـالـت                     

مذهب در دولت و آموزش و پرورش و از همه نهادها و            
سازمانهاي مترقي و مدافع حقوق زن را فراميخـوانـيـم           
که به همراه ما در همه جا اعالم کنـنـد کـه حـقـوق زن                     
جهانشمول است، مذهب امري خصوصي اسـت، رژيـم           
آپارتايد جنسي در ايران محکوم است و همانـنـد رژيـم              
آپارتايد نژادي در آفريقاي جنوبي بايـد بسـاط خـود را               

 . جمع کند
به جنبش جهاني عليه آپارتايد جنسي بپيونديد تـا         
صدمين سالگرد هشت مارس را به روز اعـالم انـزجـار            
از هرگونه نابرابري زن و مرد، از رژيم آپارتايد جنسي و           
از تحقير و توهين و لگدمال کردن حقوق انسانـي زنـان             

 . تبديل کنيم
 

 رژيم آپارتايد جنسي محکوم است 
 کليه قوانين ضدزن بايد ملغي شود

زنده باد صدمين سالگرد هشت مارس، زنده باد 
 برابري کامل زن و مرد

 
 ، "عليه تبعيض"

 سازمان دفاع از حقوق زن
 ٢٠٠٨ ژانويه ٢، ١٣٨٦ ديماه ١٢

 ١٣٨٦ ديماه ١٤، ٢٠٠٨ژانويه 
Tel:0046 70 7777 313 

com.yahoo@nohejab 

 .  . .  مارس    ٨پيش بسوي صدمين سالگرد                

احتمال اين جنگ تا پايان کشمـکـش        
دو قطب تروريستـي مـيـتـوانـد جـاي             

امـا بـا تـحـوالتـي کـه             .   نگراني باشد 
اخيرأ اتفاق افتاده است و در بـخـش            
قـبـلـي مصـاحـبـه بـه آن پــرداخـتـيــم                  

. احتمال اين جنگ کمـتـر شـده اسـت           
اينکه سرنوشت تالش دو طـرف ايـن          
جدال براي مذاکره و معامله به کـجـا          
مي انـجـامـد بسـتـگـي بـه عـوامـل                  

. زيادي دارد جواب آري يـا نـه نـدارد            
آنچه مـعـلـوم اسـت فـعـأل دو طـرف                  
تالش ميکنند راه مـذاکـره و سـازش           

اما ايـن اقـدام بـراي          .   را هموار کنند  
. جمهوري اسالمي کار آساني نيـسـت    

نتيجه ايـن تـالش مـمـکـن اسـت بـه                 
در عـيـن حـال        .   توافقاتي بيانـجـامـد    

احتـمـال اوج گـيـري مـجـدد فضـاي                
هر دو شق محتمل    .   جنگي کم نيست  

اما فعأل روي ريل مـعـاملـه و           .   است
مـنـتـهـا در       .   مذاکره پـيـش مـيـرونـد        

جواب کساني که استدالل مـيـکـنـنـد          
اســالم ســيــاســي مــوفــق شــده اســت           
امتيازات و شريک شدنش در قـدرت         
جهاني را بگيرد و يا غـرب مـجـبـور            
شده است رژيم اسالمي را بـه عـنـوان       
قدرت اول منطقه برسميت بشـنـاسـد         

بايد بگويم که اوأل ايـن واقـعـي            . . .   و
نيست دومأ حتي اگر اين روند موقتأ       
به نظر کساني چنين باشد، اين اتفـاق        

و پايه  .   با نياز سرمايه منطبق نيست    
هاي سستي دارد و هـر آن مـمـکـن                
است بحران و فضاي تبليغات جنگي       

 .دوباره اوج بگيرد
زيرا روندهـاي پـايـه دار و سـيـر               
حرکت عمومي سرمايـه و نـيـازهـاي           
رشد و انـبـاشـت سـرمـايـه بـا اسـالم                  
سياسي و مشخصاتي که اين جنبـش       
از خـود بـه نـمـايـش گـذاشـتـه اسـت                   

اســالم .   نــمــيــتــوانــد مــنــطــبــق بــاشــد     
سياسي با اين مختصات فـعـلـي کـه          
نمونه هاي آنرا در ايران، افـغـانسـتـان           

ديده ايم نميتواند جـا  ...  عراق فعلي و 
پاي محکمـي در سـيـسـتـم جـهـانـي                

اين فـرهـنـگ و       .   سرمايه داشته باشد  
قوانين نه بـا نـيـاز جـامـعـه جـور در                  
ميايد و نه بـا نـيـاز سـرمـايـه کـه بـا                   

دمکراسي و حقوق بشر و     " ايدئولوژي  
و قوانين مختـص بـه خـود،          "   پارلمان

بـورروازي  .   تاريخي را پشت سـر دارد      
و دولــتــهــاي حــاکــم حــداقــل در                   
کشورهاي غربي، جامعه بشري را بـا        

يـک روزه    .   اين ادعاها عادت داده اند    
نميتوانند همه اين تاريخ و ادعـاهـاي        

مورد ادعايشان را کـنـار       "   برتر" نظام  
. جامعه از آنها نـمـيـپـذيـرد         .   بگذارند

زيرا مردم به همين سيسـتـم مـوجـود           
هم معترض هستند و تالش ميکنند      

 .زندگي بهتري داشته باشند
 حتي اگر قدرتهاي غربـي نـاچـار         
به سازش و کوتـاه آمـدن در مـقـابـل               
اسالم سياسي بشوند جـامـعـه بشـري          
نميپذيرد و کل اين سيسـتـم را دچـار            

در .   بحرانهاي شديدتري خـواهـد کـرد       
عين حال نبايد از ياد ببريـم کـه دوره             
استفاده غرب از اسالم سياسي علـيـه        

اسـالم  .   بلوک شـرق تـمـام شـده اسـت             
سياسي از يک جنبـش ابـزاري عـلـيـه             
نفوذ بلوک شرق، اکنون بـه جـنـبـشـي            
براي رقابت و جـنـگ بـا سـازنـدگـان               

سـهـم   .   خود تغيير ماهيت داده اسـت      
. جهانـي و مـنـطـقـه اي مـيـخـواهـد                 

دولتهاي غرب و جهان سرمايـه داري        
در جامعه قبرستاني زندگي نميکنند     
که هر چه بخواهند جامعه و بشـريـت          

جبهـه سـوم     .   متمدن از آنها قبول کند    
و يا همان بشريت مـتـمـدن بـيـش از               
پيش از کثافتي که اين معـامـالت و          
سازشها ببار آورده است آگـاه شـده و            

دولتهاي غربي دستشان   .   متنفر است 
. باز نيست هر کاري خواستند بکننـد      

مـردم جـوامــع غــربــي ايــن اجــازه را             
 . نميدهند

بنابر اين سير مذاکـرات از نـظـر           
غرب راه ديگري مثل تهـديـد جـنـگ           

. براي مهار کردن اسالم سياسي است     
ــه دول غــرب                  ــن واضــح اســت ک اي
مخـالـف مـاهـيـت و اعـمـال اسـالم                 
ســيــاســي در کشــورهــاي اســالم زده          

اما اسالم سياسي سرکش و      .   نيستند
بـه هـمـيـن       .   مزاحم را هم نميخواهنـد    

دليل در قبال مهار کردن جريانـات و         
دولتهاي اسالمي و محدود کردنشـان   
در چهار چوبهاي قابـل تـحـمـل بـراي             
رشد سرمايه سياست همه قـدرتـهـاي         

هـمـه   .   سياسي و اقتصادي دنيا اسـت     
جناحهاي رقيب در بـلـوک قـدرتـهـاي            
اقتصادي دنيا با هم توافق دارنـد کـه          
اين جنبش و جريانات منبعث از آنـرا        

تـا جـايـي      .   مهار و قابل کنترل کنـنـد     
که به مردم و افکار عمـومـي هـم بـر              
ميگردد، مـردم در جـهـان از دسـت              
اسالم سـيـاسـي، اسـالمـيـسـتـهـا، و                
تروريستهاي اسـالمـي عصـبـانـي و            
نگران هستند و اين جنبش در مـيـان       
مردم مـتـمـدن دنـيـا مـورد تـنـفـر و                   

 . انزجاري عميق است

با توجه به مولفـه هـاي بـاال کـه              
رونــدهــاي پــايــه اي و ســيــر حــرکــت            
عمومي تحوالت را نشـان مـيـدهـد،           
من فکر ميکنم اسالم سياسي نـاچـار       
ميشود پا بـه دوران مـنـطـبـق کـردن               

زيرا .   خود با نيازهاي سرمايه بگذارد    
به عنوان يک حرکت عـمـومـي دوران         
استفاده ابزاري از آنها و به تبع رشد و         
کمک به آنها از جانب غرب تمام شـده     
و اکنون از نظر منافع سرمايه جهاني       

اين جنبش، مخل و    "   تندرو" نيروهاي  
از نـظـر     .   مزاحم محسوب مـيـشـونـد      

مردم جهان هم وجود چنين جنـبـشـي         
با ترور و نا امني جـامـعـه مـتـرادف              

مردم از اين جـنـبـش مـتـنـفـر،          .   است
. خسته و خواهان نابودي آن هسـتـنـد         

ايران تنها يک نـمـونـه بـرجسـتـه ايـن                
روشنفکران جوامع غربـي  .   ادعا است 

هــم اگــر قــبــأل بــا تــزهــاي نســبــيــت            
فرهنگي و راسيستـي تـحـت عـنـوان            
مولتي کالچراليسم و تئوري تقـسـيـم        
حــقــوق انســان بــر اســاس مــذهــب و           

. . . مليت و جفرافيا و مـحـل تـولـد و            
تحميق شده بودند، اکنون بخش قابـل       
توجهي از آنها با نقد اين سـيـاسـت و            
فرهـنـگ، قـدمـهـاي جـدي بـه جـلـو                  

بحث سکوالريسم نو پـا      .   برداشته اند 
نـقــد دخــالــت مــذهـب در زنـدگــي و              
قوانين دولتي کـه در يـکـي دو سـال               
اخير اوج گرفته است از وجود چـنـيـن          

 .  تحولي خبر ميدهد

قدرتهـاي غـربـي اگـر تـا ديـروز               
سازندگان، حامـي و پشـتـيـبـان ايـن              
جنبش بودند اکنون به ظاهر هم شـده         
است پز مخالف بـا ايـن جـنـبـش را                

دولـتـهـاي غـربـي        .   بخود گـرفـتـه انـد       
متوجه شده اند که بايد اين جنبش را        

در غــيــر ايــنــصــورت     .   مــهــار کــنــنــد  
ارتعاش عدم امنيت در خاورميانه و       
کشورهـاي اسـالم زده بـه غـرب هـم                

نمـونـه هـاي ايـن را هـم در                .   ميرسد
. . . آمريکا و اسپانـيـا و انـگـلـيـس و              

اگر اين تصـويـر و تـحـلـيـل             .   ديده ايم 
باال را بپذيريم روند عمومي تقابـل و         
رقابت کنوني ميان اسالم سيـاسـي و         
دولتهاي غربي به ضرر اسالم سياسي      

امـا نـبـايـد فـرامـوش           .   ورق ميخورد 
کرد که دول غرب از ميان اين جنبش        

را "   مـيـانـه رو     " ارتجاعـي جـريـانـات         
. ميخواهند به خـورد مـردم بـدهـنـد            

منظورشان از جـريـانـات مـيـانـه رو               
اسالم سـيـاسـي، هـمـان دارو دسـتـه                
هايي هستنـد کـه بـا مـنـافـع غـرب                 
مخالفتي نميـکـنـنـد و مـتـحـد دول               

کــه در ايــران دوم        .   غــربــي هســتــنــد   
ــانــات              ــهــا و در عــراق جــري خــردادي
اسالمي فعأل متـحـد آمـريـکـا و در              
افغانستان کرزاي و اتـحـاد شـمـال و               
حتي بخشي از طالبـان مـنـظـورشـان           

احتماأل فردا در ميان الـقـاعـده    .   است
پــيــدا "   مــيــانــه رو   " هــم يــک جــريــان        

اما همين نيم قدم مخالفت     .   ميکنند

ــاســي افســار                ــا اســالم ســي غــرب ب
گســيــخــتــه و نــه کــل ايــن جــنــبــش             
ارتجاعي، پنجره اي را باز ميکند که       
بشريت متمدن کل ايـن جـريـان ضـد             

 . انساني و حاميانش را جارو کند
ستون فقرات اين جنبش فعأل در       

از نـظـر مـردم        .   ايران در قدرت اسـت     
ايران اين رژيم منفورترين رژيم تاريـخ       

اگـر تـاکـنـون       .   ايران بحساب مي آيـد    
حمايتهاي غرب نبـود مـردم خـيـلـي             
وقت پيش کل اين جريان ارتجاعي را       

 .  به گور سپرده بودند
ــطــب                 ــن دو ق ــکــرد اي امــا روي
تروريستي يعني اسالم سياسي از يک      
طرف و آمريکا به عنـوان رهـبـر دول            
غرب در ايـن جـدال از طـرف ديـگـر                
اکنون مذاکره و مصـالـحـه اسـت نـه              

اما با اين حال تنـاسـب جـدال          .   جنگ
اين دو قطب مرتب در حـال تـغـيـيـر               
است و در هـر دوره اي مـيـتـوانـنـد                   

تـا  .   تاکتيـک جـديـدي اتـخـاذ کـنـنـد              
جايي که به مـردم مـربـوط  اسـت و                
سياستي که بايد مردم و جنـبـشـهـاي          
انقالبي دنبال کنند ما بارهـا تـاکـيـد           
ــگــونــي جــمــهــوري             کــرده ايــم، ســرن

. اسالمي کليد حل اين معضل اسـت       
مردم بايد اين رژيم را از پـيـش پـاي              

ضــمــن گســتــرش        .   خــود بــردارنــد      
اعــتــراضــات و مــبــارزات خــود، از           
جوامع جهاني و سازمـانـهـاي انسـان          

 . . . تحوالت خاور ميانه و  
 

 ۳صفحه  
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دوست بخواهند که دولتها مـربـوطـه          
جــمــهــوري اســالمــي را از لــحــاظ              
سياسي و روابط بين الملـلـي ايـزوـلـه            

جـمـهـوري اسـالمـي بـايـد بـه               .   کنند
عــنــوان يــک رژيــم مــدافــع آپــارتــايــد         
جنسي و قاتل مردم از مجامـع بـيـن           

مردم دنـيـا بـايـد         .   المللي اخراج شود  
خود را متحد و در کـنـار مـبـارزات              
آزاديخواهانه مـردم ايـران بـدانـنـد و              
جمهوري اسالمي را نه نماينده مـردم       
ايران بلکه به عنوان قاتل مردم ايـران         

بـايـد کـاري کـرد کـه            .   معرفي کنـنـد   
جهان همان نگاه و همـان اقـدامـي را            
که عليه رژيم آپارتايد نژادي آفريـقـاي        
جنوبي کرد در مورد رژيـم اسـالمـي           

 . هم همان کار را بکند
 

در ايران رژيم اسالمي و   :   ايسکرا
جنگ جناحهايش يک بار ديـگـر اوج         
گرفته است مـحـور ايـن اخـتـالفـات              
چيست نقطه سازشـهـا و اخـتـالفـات            

 آنها را چگونه ميبينيد؟
 

جنـاح بـنـدي در درون          :   آسنگران
رژيم اسالمي هميشـه وجـود داشـتـه           

هر بار محمل ايـن اخـتـالفـات          .   است
مسايلي بوده اسـت کـه بـراي ادامـه              

. حيات رژيم اسالمي الزم شـده اسـت        
اما در نهايت همه جناحها بـه حـفـظ           

. رژيم و نظامشان پـايـبـنـد بـوده انـد              
دفاع از اسـالم و قـوانـيـن اسـالمـي،               
مقابله با اعتراضات مـردم و ايـجـاد           
جامعه اي تمکين کرده به حکـومـت،        
مــخــالــفــت بــا انــقــالب کــارگــري و            
آزاديــخــواهــانــه و ســرنــگــونــي رژيــم         
اهداف مشترک همه ايـن جـنـاحـهـاي           
رژيم اسالمي در دوره هاي مـخـتـلـف          

 .بوده است
اما اين دوره اخـتـالف و جـنـاح              
بنديهاي درون و حاشيه رژيم اسالمي      
از اصــالح طــلــب گــرفــتــه تــا مــلــي             

گـرفـتـه    "   پادگاني" مذهبي و از راست     
" مدافعـيـن  " از  "   چپ جامعه مدني  " تا  

حقوق بشر گرفته تا جمهوريـخـواهـان        
ملي و الئيک، از حزب توده گرفته تـا         
سازمان اکثريت و دنبالچه هاي آنهـا،   
همگي مـحـور اخـتـالفشـان بـر يـک                

ايـن  .   موضـوع تـمـرکـز يـافـتـه اسـت              
محور در پوشش اهـمـيـت سـيـاسـت             

امـا  .   اقتصادي دولت فرموله ميشود   
خــودشــان هــم پــنــهــان نــمــيــکــنــنــد           
منظـورشـان از راه حـل و سـيـاسـت                 

اقتصادي در ايـران ايـجـاد رابـطـه و               
مناسبات رسمي جمهـوري اسـالمـي        

 . با آمريکا اعالم شده است
در يک نگاه کلي هـمـه ايـن دارو             
دسته از راست تا چپ آنـهـا خـواهـان             
بــرقــراري رابــطــه رســمــي جــمــهــوري         

اما .   اسالمي و دولت آمريکا هستند    
کليد اين رابطه مثل هميشه در دست       

کـه  .   جناح راست و ولـي فـقـيـه اسـت            
اخيرأ خامنه اي هم اعالم کرده اسـت       
برقرار اين رابطه در شرايط فعـلـي بـه           
ضرر است هر آن به نـفـع رژيـم بـاشـد               

امــا .   دســتــور اجــراي آنــرا مــيــدهــد         
مشکلي که فعـأل مـانـع اجـراي ايـن              
سياست است در بـاال و در قسـمـت               

اگـر  .   قبلي مصاحبه به آن پـرداخـتـيـم        
بخواهم خالصه کنم، اساس مشـکـل        
رژيم اسالمي در اين راسـتـا دو چـيـز             

مشکـالت مـنـطـقـه اي و             -۱:  است
جــهــانــي، زيــرا کــل قــدرت جــنــبــش          
اسالمـي بـه وجـود و ادامـه تـرور و                  
ايجاد نامنـي در جـهـان گـره خـورده               
است و اين وسيله اي براي اين جنبش        
محسوب ميشـود کـه مـيـتـوانـد بـا               
اســتــفــاده از آن امــتــيــاز بــگــيــرد و             
نميخواهد فعأل خود را ازاين وسيله و       

دوم اينکه وجـود    .   امتياز محروم کند  
جنبشي سرنگوني طلبانه کـه بـا هـر            
تحولي ميتواند پا را الي در بـگـذارد         
و کل اين سيستم حاکم در ايران را بـا      

خـطـراتـي    .   مخاطره جدي روبرو کـنـد      
که اين دو عامل براي ادامـه حـيـات            
رژيم ايجاد ميکنند فعـأل جـمـهـوري          
اسالمي را براي وارد شدن به معامله       
و سازش با آمـريـکـا مـحـتـاط کـرده               

 . است
  

موضوع ديگـري کـه از        :   ايسکرا
اهميت بااليي برخوردار است مسـلـه        
فلسطين است آيا مسله فلـسـطـيـن و           
ســيــر رويــدادهــا بــه طــرف حــل ايــن           
معضل تاريخي ميرود يا اينکـه ايـن         
کالف سردرگم هـمـچـنـان بـه عـنـوان              
غده اي سرطاني مورد تغذيه ايـن دو          

 قطب قرار ميگيرد؟ 
 

مسله فلسطيـن   :   محمد آسنگران 
برخالف دهه هاي گذشتـه اکـنـون بـه            
تنهايي نقش تـعـيـيـن کـنـنـده اي در                
قبال حل و يا بغرنج شدن بحران خـاور         

 . ميانه ندارد
حــل و يــا بــغــرنــج شــدن مســلــه            

فلسطين اکنون بيش از هـمـيـشـه بـه             
تعادل و تـنـاسـب قـوا و مـنـاسـبـات                 
اسالم سياسي و دول غرب و بـه تـبـع             
مــنــاســبــات جــمــهــوري اســالمــي و         

بـه نـظـر      .   آمريـکـا گـره خـورده اسـت           
ميرسد آمريکا و مـتـحـديـنـش بـراي            
مـهــار کــردن جــمــهــوري اســالمــي و          
اسالم سياسي و براي قيچي کردن پـر         
و بال مزاحم رژيم جمهـوري اسـالمـي          
به اين قنـاعـت رسـيـده انـد کـه حـل                  
مسله فلـسـطـيـن و تشـکـيـل دولـت                
فلسطيني را بدون دخالـت حـمـاس و           

حـتـي   .   جمهوري اسالمي پيش ببـرنـد   
حاضرند امتيازات بيشتري به نسبـت      
دوره هاي قبـل بـه مـحـمـود عـبـاس                
بدهند که حل اين معضل منطقـه اي     
و به يک اعـتـبـار جـهـانـي را از ايـن                   

البته در ادامه ايـن      .   کانال پيش ببرند  
و يــا   "   عــاقــل شــده  " پــروســه حــمــاس     

" ميانه روهاي حـمـاس     " جناحهايي از   
به نظر ميرسـد  .   را دخيل خواهند کرد 

که دولت نژادپرست اسرائـيـل هـم بـه            
اين سياست تمکين کرده و آمريکا نـا   
چــار شــده اســت افســار راســتــهــاي             
اســرايــيــل را کــمــي ســفــت کــنــد تــا            

اما تشـکـيـل     .   مزاحمت ايجاد نکنند  
دولـت مسـتـقــل فـلـسـطــيـن عـمـلــي                
نــمــيــشــود مــگــر ايــنــکــه جــريــانــات        
اسالمي و راست اسرائيل حاشيـه اي        

 .و مهار شوند
 

 آمريکا و دول غـرب تـا کـنـون              
نفيأ و اثـبـاتـأ هـر دو، خـود عـامـل                  
ــيــروهــاي راســت و                ــقــويــت ايــن ن ت

امـا بـا     .   تروريست دو طرف بوده انـد      
توجه به شکست آمريکا در عـراق و           
مشکالت پيچيده افغانستان و بحران     
عــمــيــق و غــيــر قــابــل پــيــشــبــيــنــي          
پاکستـان، آمـريـکـا و دول غـرب را                
ناچار کرده استد که مزاحمين هـر دو         
طرف را تا جـايـي کـه عـمـلـي و بـه                    

با توجه بـه    .   نفعشان است مهار کنند   
اين اوضاع اينبار احتمال حل مسـلـه         
فــلــســطــيــن يــعــنــي تشــکــيــل دولــت        
مستقل فلسطيني به رهبري محمـود      
عباس در چهار چوب سياستهاي دول      
غرب به منظور تحت فشار قرار دادن       
جمهوري اسالمي و محـروم کـردنـش         
از اين کانون بحـران در مـنـطـقـه، بـا                
وجود همه موانع و سـدهـاي مـوجـود           
بيش از هـمـيـشـه جـدي تـر بـه نـظـر                    

 .ميرسد
در نهايـت حـمـاس نـاچـار اسـت              
وارد مذاکره با محمود عباس بشـود        
و امتيازاتي بدهد و امـتـيـازاتـي هـم            

سوريه ناچار است به دولتهاي     .   بگيرد

عربي نزديک شود و به عنوان شـريـک          
دولــتــهــاي عــربــي وارد ايــن مــيــدان          

جــمــهــوري اســالمــي در ايــن        .   گــردد
پروسه تا کنون در حاشيه مانده اسـت        
و تالش ميـکـنـد بـا مـذاکـراتـش بـا                 

امـا وارد    .   آمريکا وارد اين گود شود    
شدن جمهوري اسالمي بـه ايـن بـازي           
تابعي از سازش و معامله با آمريکـا        
بر سر مسايل کالن تر است که عملي        

 . بنظر نميرسد
اما کـل ايـن بـحـران هـنـگـامـي                
بطور قطعي حل و فصل ميـشـود کـه       
بشريت متمدن اين دو قطب را نـاچـار         

ايـن زخـم     .   به عـقـب نشـيـنـي کـنـنـد             
همچنان بر تن جـامـعـه خـواهـد بـود              
مگـر ايـنـکـه نـيـروهـاي انـقـالبـي و                   
آزاديخواه هر دو جبهه اسالم سيـاسـي        
و راست اسراييل و همه حـامـيـانشـان          

 .را کنار بزنند
 

سياست و موضع گيـري     :   ايسکرا
جريانات سياسي اپوزيسيـون ايـرانـي        

 در قبال اين مسله چه بوده است؟
 

اجـازه بـدهـيـد       :   محمد آسنـگـران   
اينجا تيتر وار به مـوضـع جـريـانـات             

. مختلف در قبال اين مسله بـپـردازم        
جريانات راست پرو آمريـکـاي و پـرو           
اسالمي مـعـلـوم اسـت هـر کـدام از                 
زاويه منافع و جهان بيني خـود بـراي          
سهيم شدن در ايـن جـدال و تـقـويـت                

 .  جبهه خودي تالش ميکنند
اما تا جايي که به موضع گـيـري         
جريانات چپ راديکال مـربـوط اسـت         
تقريبأ بال استثنا همه جريانـات چـپ         

ــد                  ــي، ضـ ــتـ ــنـ ــي سـ ــعـ ــوضـ از مـ
، و فـريـز شـده در            " امپـريـالـيـسـتـي      " 

فرموالسيونهاي قـديـمـي گـيـر کـرده            
متوجه تحوالت يـک دهـه اخـيـر           .   اند

همه اين جريانات به درسـت       .   نيستند
عليه سياست سرکوب دولت اسرائيل     
و حاميانش موضع ميـگـيـرنـد، امـا           
کم و بيش، يا پر رنگ و کم رنـگ در        
قبال نقش مخرب اسـالم سـيـاسـي و            
حماس و حزب اهللا همه آنـهـا لـکـنـت          
زبان گرفته و با اما اگر هاي ويژه چپ         
سنتي يا از اسالميها دفاع ميکنـنـد        
و يا امتيازي براي اسالميـسـتـهـا بـه            
عــنــوان جــريــانــي کــه مــورد حــملــه            

. اسـرائــيـل هســتـنــد قـايــل هسـتــنــد           
راديکالترينشان در قبـال طـرح خـلـع           
سالح حزب اهللا و کنار زدن حماس بـه     

و "   دمـکـراسـي   "   تئوريـهـاي نـيـم پـز            
پنهـاه بـرده     . . .   و " حقوق دمکراتيگ" 

اند و تضاد عـمـده و غـيـر عـمـده را                  
مســتــقــيــم و غــيــر مســتــقــيــم وارد            

ايـن  .   سياست و تئوري خود کرده انـد       
جريانات در همان قالب دو سـه دهـه            
قــبــل گــيــر کــرده انــد و در مــقــابــل              
مشکالت امروز و تحوالت جاري بـا        
همان ادبيات و تحـلـيـلـهـاي قـديـمـي             

متاسفانـه امـيـدي بـه         .   حرف ميزنند 
جـامـعـه هـيـچ        .   اصالح اينها نيـسـت    

وقت منتظر چنين جـريـانـاتـي نـبـوده            
است و اينها هم منشا اثري القـل در          

اگر تـاثـيـر هـم         .   سطح کالن نبوده اند   
داشـتــه انــد تــاثـيــرشــان از مــحــدوده           
محافل و سازمانهاي خودشان فـراتـر       

 . نرفته است

 . . . تحوالت خاور ميانه و 
 ۲ازصفحه   

 
 پيام تسليت به خانواده شادي مقدم

  
با تاسف فراوان اطالع يافتيم که شاهدخت شادي مـقـدم            

 سالگي بر اثر ابتال به بيماري سرطان  روز جمعـه            ۴٢در سن   
 .  ماه ژانويه دربيمارستاني در شهر کاسل آلمان درگذشت۴

را بـه خـانـواده  و               درگذشـت شـاهـدخـت شـادي مـقـدم             
بستگان، بويژه به رفقا بهروز، شريفه و پرويـز  شـادي مـقـدم                 

 . وبه همه دوستان و آشنايان او، صميمانه تسليت ميگوئيم
 ايسکرا   

 قابل توجه براي بازديد کنندگان سايت ايسکرا                       
 .  آدرس سايت  ايسکرا تغير کرده است                

 آدرس جديد سايت ايسکرا             

www.wpiran.net 
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ــري كــه            ــه  " طــبــق خــب ــحــادي ات
 "سراسري كارگران اخراجي و بـيـكـار        

 تـن از      ٨٠٠منـتـشـر كـرده اسـت،            
كارگـران پـتـروشـيـمـي پـلـي اتـيـلـن                  
ســنــگــيــن هــرســيــن کــرمــانشــاه در         
اعتراض به تعطيل نبودن اين شركت      
در برف و كوالك و سـرمـاي شـديـد،             
دســت از كــار كشــيــده و در ســال                 

مـتـن خـبـر       .   غذاخوري تجمع كردنـد   
امـروز  :   " منتشـر شـده چـنـيـن اسـت            

 ٨٠٠،   ٨٦ دي ماه    ٢١جمعه مورخ   
نفر از كارگران پتروشيمي پلي اتيـلـن        
سنگين هرسين عليرغـم مـخـالـفـت          
كارفرما دست از كـار كشـيـده و در             

ــد              ــن غــذاخــوري جــمــع شــدن . ســال
كارفرماي اين شركت با وجود برف و       
كــوالك شــديــد از كــارگــران اكــيــدا            

. خواسته بود تا كار را تعطيل نكنند      
اما كارگران در مقابل ايـن خـواسـت          
كارفرما مقاومت كرده و يـكـپـارچـه          
دست از كـار كشـيـدنـد و در سـالـن                 

به دنـبـال ايـن       .   غذاخوري جمع شدند  
وضــعــيــت كــارفــرمــا بــه نــاچــار بــه           
تعطيلي امروز تن داد و از كـارگـران          
خواست تـا فـردا بـر سـر كـار خـود                   

امــا كــارگــران طــي      .   حــاضــر شــونــد  
مذاكرات خود بـا كـارفـرمـا بـه ايـن               
خــواســت نــيــز تــن نــداده و نــهــايــتــا           
كــارفــرمــا تــعــطــيــلــي فــردا را نــيــز           

 ."پذيرفت
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از              
اعتراض كارگران پتروشيمي هرسيـن     
حمايت كـرده و ايـن پـيـروزي را بـه                  

حــزب .   كـارگـران تـبــريـك مــيـگــويـد          
هـمـچـنـيـن تـالش كـارفـرمـايـان در                 
تحميل شـرايـط غـيـرانسـانـي را بـه               

ايـن  .   كارگران شديدا محكوم ميكند   
اعتراض كارگران پـتـروشـيـمـي پـلـي           
اتيلن سنگين در کرمانشاه بار ديگـر      
ثـابـت كـرد كـه كـارگــران بـا قــدرت                 
اتحاد و يكپارچگي خود ميـتـوانـنـد         

. كارفـرمـايـان را بـه زانـو در آورنـد                
قدرت كارگران در وحـدت و تشـكـل           

 . آنان است
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب كمونيست كارگري ايران

  ١٣٨٦دي ماه  ٢١
 ٢٠٠٨ ژانويه ١١ 

تالش كارفرماي          
پتروشيمي هرسين در             

کرمانشاه براي تحميل كار                 
در سرماي شديد، با تجمع               

 تن از     ٨٠٠اعتراضي      
كارگران به شكست          

 ! كشيده شد      

گزارش کامل  (   
  دي مـــــاه          ۱۵شــــنــــبــــه         

در پي اعتـراض کـارگـران سـمـا در              
ــاه بـــراي دريـــافـــت                طـــول آذر مـ
دســـتـــمـــزدهـــاي مـــعـــوقـــه خـــود،       
کارفرماي اين کارخانه بـه کـارگـران         

 دي مــاه     ۱۵وعــده داده بــود روز          
دستمزدهاي آنان را پرداخت خواهـد       

ــرد  .کــــ
به همـيـن دلـيـل، ايـن کـارگـران از                 

 دي مـاه در مـقـابـل             ۱۵صبح روز   
کارخانه حاضر شـدنـد تـا دسـتـمـزد             
هاي خود را دريافت نماينـد امـا از           
مسئولين کارخانـه خـبـري نـبـود و             
نگهبان کارخانه به کـارگـران اعـالم          
کرد که فعال از پول خبري نيـسـت و           
شماها هم اخراجي مـحـسـوب مـي           

 …شـــــويـــــد
اما با اصرار کارگران، نـگـهـبـان بـا            
رئيس کارخانه تماس گرفت ولـي از        
مذاکره تلفني نمايندگان کارگران بـا      
رئيس کارخانه نتـيـجـه اي حـاصـل             

بدنبال اين وضعيـت کـارگـران        .   نشد
ساعت ده صبح در مقابل اداره کـار         
قروه دست به تجمـع زده و خـواهـان             

 .رسيدگي به وضعيت خود شدند
در ادره کار بـه کـارگـران اعـالم            
کردند که شما بايد قانوني کارتان را       
انجام بدهيد و حق با کارفرماست و        
فعال نيز اينجا را تـرک کـنـيـد و بـه                

بـا  .   کارفرما فرصت بيشتري بدهيـد    
پيش آمدن اين وضـعـيـت کـارگـران            
بشــدت عصــبــانــي شــده و عــکــس          
العمل اداره کار را تباني با کارفرمـا   
اعالم کـرده و بـر دريـافـت هـر چـه                  
سريعتر دستمزدهاي مـعـوقـه خـود          

همين امر باعث شـد      .   اصرار کردند 
تــا اداره کــار بــا کــارفــرمــا تــمــاس           
بگيرد و باز هم طبق معـمـول وعـده           
وعيد بدهد اما کارگران يـکـپـارچـه          
ــت                  ــاف ــا دري ــه ت ــد ک ــردن اعــالم ک
دستمزدهاي معوقه خود بـه تـجـمـع          
ادامه خواهند داد و به ايـن تـرتـيـب            
کارگـران تـا پـايـان وقـت اداري در                
مقابل اداره کار قروه به تجمـع خـود          

در اين بـيـن بـرخـي از           .   ادامه دادند 
مسئولين اداره کـار بـا تـعـدادي از             
ــفــرادي وارد            کــارگــران بصــورت ان

صحبت شده و از آنان خواستـنـد تـا           
طي روزهاي آينده يکي يـکـي بـراي          
پيگيري خواسته هاي خود بـه اداره         
کار مراجعه نمايند که با هوشـيـاري        
کارگران و نمايندگان آنان اين شگرد      
اداره کار براي سر دوانـدن کـارگـران           
خنثي شد و آنان در پـايـان تـجـمـع،              
طي تنظيم صورتجلـسـه اي کـه بـه             
امضاي همه کارگران رسـيـد تـوافـق        
کردند که متحدانه به پـيـگـيـريـهـاي           
خود ادامه داده و از نمايندگان خـود        

 .نيز حمايت کنند
ــه       ــبـ ــنـ ــشـ ــکـ ــاه        ۱۶يـ   دي مـ

ــه                   ــدام ب ــران اق ــارگ ــن روز ک در اي
برگزاري مجمع عمومي در رابطه با      
چگونگي پيگيري اعتراضات خـود      

در اين مجمع کارگران نـامـه       .   کردند
اي را تــنــظــيــم و ســپــس آنــرا بــه                 

. استانداري کردستان تحويـل دادنـد      
در اين نامه کـارگـران تـاکـيـد کـرده              
بودند که اگر روز سه شنبـه مـورخـه           

 دسـتـمـزدهـاي آنـان          ۱۸/۱۰/۸۶
پرداخت نشود روز يکشنبه مـورخـه       

 بـه هـمـراه خـانـواده            ۲۳/۱۰/۸۶
هاي خـود در مـقـابـل اسـتـانـداري                
کردستان دست به تـجـمـع خـواهـنـد            

همچنين در اين مجمع کارگران     .   زد
در راستاي پيگيري بهـتـر خـواسـتـه           
هاي خـود، کـارهـاي اولـيـه ايـجـاد               
صندوق مالي خود را نـيـز مصـوب          
کرده و بر عزم خود در روز سه شنبـه          
براي دريافت دستمـزدهـاي مـعـوقـه          
شان تاکيد نمودند و تصميم گرفتنـد     
کــه روز ســه شــنــبــه تــا دريــافــت                
دستمـزدهـاي خـود از تـحـصـن در               

 .مقابل کارخانه دست بر ندارند
ــبـــه          ــنـ ــاه        ۱۸ســـه شـ   دي مـ

در اين روز کارگران بنا بـر تصـمـيـم           
قبلي خود و وعده اي کـه کـارفـرمـا             
براي پرداخت دستمزدهـاي مـعـوقـه         

 صـبـح در      ۸آنان داده بود از ساعت      
در پـي   .   مقابل کارخانه تجمع کردند   

اين تجمع و عدم حضور مسئـولـيـن         
کــارخــانــه بــراي پــاســخــگــويــي بــه          
ــار و                    ــا اداره ک ــان ب ــران، آن ــارگ ک
فرمانداري تماس گرفته و بر تصميم      

. خود براي ادامه تجمع تاکيد کردند     
در پي اين اقدام کارگران در سـاعـت         

 صبح نماينده اي از اداره کار در        ۱۰
ميان کارگران حاضر شـد و از آنـان            
خواست تا محـل را تـرک کـنـنـد و                
فقط پانزده نفر از آنان در محل براي        

امـا کـارگـران      .   مذاکره باقي بماننـد   
اين درخواست نماينده اداره کـار را          
قبـول نـکـرده و اعـالم نـمـودنـد تـا                   
دريافت دستمزدهاي مـعـوقـه خـود          
هــمــچــنــان بــه تــجــمــع خــود ادامــه          
خواهند داد، به همين دليل کارگران      
مجددا با کارفرما و فـرمـانـداري و           
اداره کار تماس گرفته و بر عزم خود        

. براي ادامه تجمع تـاکـيـد نـمـودنـد            
همين امر باعث شد تا کارفرمـا بـه          
کارگران وعده دهد که بعد از ظـهـر           
ــواهــد آمــد و                    ــان خ ــان آن ــي ــه م ب
دستمزدهايشان را پـرداخـت نـمـود           
اما بعد از ظـهـر نـيـز از کـارفـرمـا                  

بدنبال ايـن وعـده دروغ       .   خبري نشد 
کــارفــرمــا کــارگــران بــار ديــگــر بــا          
فرمانداري و اداره کار تماس گرفـتـه        
و اعالم کـردنـد بـا وجـود سـرمـاي                
شديد شب را در مقابل کارخـانـه بـه           
صبح خـواهـنـد رسـانـد و دسـت از                
تجمع بر نخواهد داشت همزمـان بـا         
اين تصـمـيـم، کـارگـران اس ام اس               
هايي را با مضـمـون زيـر بـه نـقـاط                

آيا مـيـدانـيـد     :  مختلف ارسال کردند 
ــران                ــن ســرمــاي ســرد کــارگ در اي
مجتمع سما به خـاطـر نـدادن پـنـج              
ماه حقوق در اين شب سرد در جـلـو           
کارخانه تحصن نـمـوده انـد، جـهـت            

در اين اس    (   حمايت از آنان بشتابيم   
ام اس از دريافت کنندگان خـواسـتـه         
شـده بــود تــا آن را بــه هــر جـا کــه                   

 )ميتوانند اس ام اس کنند
به اين ترتيب کارگران بـا وجـود         
سرماي شديد مصممانه بـه تـجـمـع           
خــود در مــقــابــل کــارخــانــه ادامــه          

اين حرکـت کـارگـران بـاعـث          .   دادند
شد تا کارفرما نمـايـنـدگـانـي را در             
ساعت يازده شب به ميان کـارگـران         
ــه                   ــد ک ــاي ــم ــالم ن ــاده و اع ــت ــرس ف
ــرداخــت              ــان را پ ــمــزدهــاي آن دســت
ميکند، اما کارگران اعـالم کـردنـد         
که ما همين االن دستمزدهاي خـود        
را مي خواهيم، در غير اين صـورت        

بـه  .   به تجمع خود ادامه خواهيم داد     

دنــبــال ايــن وضــعــيــت و مشــاهــده         
قاطعيت کارگران براي ادامه تجمـع      
از سوي نماينده کـارفـرمـا، عـبـاس           
ســمــائــي و مــديــر کــارخــانــه آقــاي          
مــهــنــدس قــدمــي بــه هــمــراه هــمــه         
عوامل دفـتـري در سـاعـت دوازده             
شب در کارخانه حاضر شده و ناچـار        
شدند همانجا دستمزدهاي مـعـوقـه        

الزم بـه    .   کارگران را پرداخت کـنـنـد       
يادآوري است کـه کـارفـرمـا سـعـي              
داشــت بــخــشــي از دســتــمــزدهــاي          
کارگران را در طول تعطيلي کارخانه      
نپردازد و آن را به حساب مـرخصـي          
کارگران بـگـذارد کـه کـارگـران آنـرا              
قبول نکرده و کـلـيـه دسـتـمـزدهـاي              
عقب افتاده خود را دريافت کردند و       
از روز چهارشنبه نيز پرداخت بـقـيـه          
کارگرانـي کـه در تـحـصـن حضـور               

ــد              ــاز شـــ ــد آغـــ ــنـــ ــتـــ ــداشـــ  .نـــ
به اين ترتيب کارگران سـمـا پـس از            
مدتها کشمکش با کـارفـرمـا و بـا             
قاطعيت توانسـتـنـد دسـتـمـزدهـاي           
معوقه خود را از کارفرمـا دريـافـت          

در رابطه با بازگشـت بـکـار         .   نمايند
کارگران نيز اداره کـار و کـارفـرمـا              
قول داده اند که پس از تامين مـواد          
اوليه براي توليـد، کـارگـران بـر سـر              

 .کارهايشان باز خوهند گشت
کــارگــران ســمــا تــنــهــا پــس از          
برگزاري مجمع عمومي و تصـمـيـم         
گيـري در آن بـود کـه قـادر شـدنـد                   
متحدانه و با برنامه خـواسـتـه هـاي           
خود را پيگيري کرده و در نـهـايـت             
عليـرغـم مـقـاومـت و شـگـردهـاي               
کارفرما و اداره کار براي سر دوانـدن        
شان، دستمزدهاي مـعـوقـه خـود را           

 .دريافت دارند
اتــحــاديــه ســراســري کــارگــران        
اخراجي و بيکار با ابراز شـادمـانـي          
از موفقيت کارگران سمـا، بـه هـمـه            
اين دوستان درود مي فـرسـتـد و از             
عموم کارگـران مـي خـواهـد تـا بـا                
ــزاري مــجــمــع عــمــومــي در              ــرگ ب
محيطهاي کارشان و تصميم گـيـري       
در آن، با اراده جـمـعـي و بصـورت                
متحدانه اي در شرايط مخـتـلـف از          
حــقــوق انســانــي خــود بــه دفــاع بــر           

 .خيزند
 

 زنده باد مجمع عمومي
 زنده باد همبستگي کارگري
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 ۱ازصفحه  

صدها کارگر تـنـهـا بـه عـلـت طـلـب                
دستمزدهاي معوقه از کـارفـرمـا در           
پيچ و خم سيستم بـوروکـراسـي اداري       
در انتظار صدور راي از سوي هـيـئـت          
هــاي تشــخــيــص و حــل اخــتــالف              

جـمـع زيـادي از        .   سرگردان هسـتـنـد       
کـارگــران بــا در دســت داشـتــن آراي             
قطـعـي اداره کـار در پشـت درهـاي                
بسته دادگاه ها منتظر آراي قـطـعـي           
هيئت هـاي اداره کـار هسـتـنـد کـه                 
معموالً از هر صـد نـفـر يـک نـفـر بـه                 

  . نتيجه خواهد رسيد 
در سالي که سپري شـد ، ده هـا              
کـارگــر بــطــروق گـونــاگــون دســت بــه           

ــد،        حســن حســنــي    ( خــودکشــي زدن
کارگر کارخانه کف کار که بـه دلـيـل            
عدم توان پرداخت هزينه زندگي خـود       
را در کارخانه حلق آويز کـرد ، فـقـط             

 بــــارز از ايــــن                  يــــک نــــمــــونــــه    
  ) . تراژديهاست

 !کارگران و مزد بگيران شريف
  
توجه داشته باشيد که چگونه در        
شوراي عالي کـار افـزايـش           ۸۵سال  

دوگانه دستمزد را تصـويـب و آن را              
طي بخشنامه اي به کليه ادارات کـار        
ــا                 ــرد، امـ ــرا ابـــالغ کـ ــهـــت اجـ جـ
کـارفـرمـايـان بـر آن شـوريـدنـد و بــه                   
اعتراض به تصـويـب آن در مـقـابـل               
ــد و در                  ــردن ــجــمــع ک ــار ت وزرات ک
همانحال صدها هزار کارگر شاغل را       

متعاقـب آن اقـدامـات        .   بيکار کردند 
وزرات کار دولت مماشـت کـرد و بـا             
افزودن يک تبصره بر آن بـخـشـنـامـه،            
پرداخت دوگانه دستمزد را منوط بـه        

. توافق بين کارگر و کـارفـرمـا نـمـود            
اعتراض و اقـدامـات       در نتيجه   !   بله  

ضد کارگري کارفرمايان بـخـشـنـامـه         
شوراي عالي کار لغو شد و آب از آب         
هم تکان نخورد و کسي هم بـه اتـهـام           
تجـمـع غـيـر قـانـونـي دسـتـگـيـر يـا                     

   !بازداشت نشد ؟
 دســتــمــزد هــر کــارگــر        ۸۶ســال   

 هزار تومان تعييـن کـردنـد ،           ۱۸۳را
اما حتي اين دستمـزد انـدک نـيـز در              

 درصد از کارگاهها بـه کـارگـران           ۹۰
پرداخت نشد و اين در حالي است کـه         
اکثريت قريب به اتفاق ايـن کـارگـران           

در خانه هاي استجاري زندگي کرده و       
بــا ايــن تــورم ســرســام آور هــمــيــشــه            
شرمـنـده اعضـاي خـانـواده و حـتـي                
موجر نيز بوده و هستند؛ و ليکـن در          
مقابل، هـنـگـامـي کـه کـارگـران در               
اعتراض به کمي دستمزد تعيين شـده       
از سوي شـوراي عـالـي کـار تـجـمـع                 
کردند ، بالفاصلـه نـيـروهـاي حـافـظ             
سرمايه در محل حضـور يـافـتـنـد و              

و مـخـل     "   ضـد انـقـالب     " کارگران را     
خـوانـدنـد و آنـان را بـه                 امنيت ملي 

اقــدام عــلــيــه امــنــيــت نــظــام           اتــهــام
دســتــگــيــر و روانــه زنــدان کــردنــد و            
هــمــچــنــيــن بــه دلــيــل اعــتــراض بــه           
بــخــشــنــامــه شــواري عــالــي کــار بــه          

               . محاکمه کشاندند 
  
 !کارگران و مزد بگيران 
  

 ۸۶هنوز چند ماه به پايان سـال          
مانده بود که مسـئـوالن دولـت طـي             
مذاکـره هـاي پـي در پـي دسـتـمـزد                  

 در صــد افــزايــش        ۶کــارمــنــدان را      
 درصـد    ۶ ،   ۸۷دادند، يعني در سال  

به دستمزد کارمندان دولـتـي اضـافـه          
شد و اين در حالي است که رقم تـورم           
و گـرانــي افســار گســيـخــتـه بـنــا بــه               
گزارش پژوهشهاي مـجـلـس شـواري          

 در صد رسـيـده     ۲۴اسالمي به حدود    
 .است 

معضل تورم و گـرانـي کـه رفـتـه             
ــا مشــکــالت و                   ــه مــي رود ت ــت رف
مصائب جامعه را به فاجعـه تـبـديـل           
کند، براي اکثريت نيروهـاي جـامـعـه          
ــر و مــردم                    ــارگ ــه ک ــق ــژه طــب ــه وي ب
زحمتکش کـمـرشـکـن اسـت و تـاب               

آري در   .   تحمل را از آنان گرفته اسـت      
کشوري با اين همه منابـع مـلـي، در            

که مردمانش بر روي گـنـج          کشوري  
خوابيده انـد، در کشـوري کـه فـقـط                
درآمد حاصله از نـفـتـش در هـمـيـن               

 مـيـلـيـارد دالر         ۶۰از      يکسال بيش 
 ۸۰ بــود، آري در چــنــيــن کشــوري            

درصد از جمعيت بايد جهت تـامـيـن          
هزينه ها و صرفا بـراي زنـده مـانـدن              

  . خود را به آب و آتش بزنند 
           

 !کارگران، تشکلهاي کارگري 
  

اگر امروز در بـرابـر تـورم لـجـام               
گسيخته و سرسام آور، سکوت کنـيـم        
و براي افزايش دستمزد خود عمالً بـه         
ــيــايــم، اگــر اجــازه دهــيــم               مــيــدان ن
نمايندگان انتصابي کارگران به همـراه      

و دولـت در شـوراي عـالـي               کارفرما
کار سرنوشت ما را به دست بگيرند و        

ــت و                  ــه دول ــزدي ک ــم ــت ــزان دس ــي م
کارفرماها پيشنهاد مي کنـنـد بـراي         

و اگــر     تــعــيــيــن کــنــنــد           ۸۷ســال   
فريادهاي در گلو خفته خود در جهـت        

ــوســط              "  ــد ت ــاي ــمــزد ب حــداقــل دســت
نمايندگان واقعـي کـارگـران تـعـيـيـن             

را سرندهيم ، يقيناً سـرنـوشـتـي     "   شود
بس ناگوارتر از کارمـنـدان دولـت در           

اتحاد و تنهـا  .   انتظارمان خواهد بود    
اتحاد طـبـقـه کـارگـر مـتـشـکـل در                  

ئي است کـه بـه ايـن            سازمانهاي توده 
بيداد و اجحاف اسـتـثـمـارگـران           همه  

 .روي زمين پايان مي دهد 
با پيوستن به صفوف کارگران بـه        
پيکار با بانيان و حاميان دردمـنـدي         
و سيه روزي خود برخيزيم تا استثمـار        
انسان از انسان را خاتمـه بـخـشـيـم و              
بازو در بازو، تشکلهائي بسـازيـم تـا           
ريشه ستم و نـابـرايـري را در مـحـاق               

  .تاريخ فرو نشانيم 
  

صفوف مبارزاتيمان هرچه 
 !تر باد تر و فشرده سازمانيافته

  
   

 ۴زندان مرکزي سنندج ساعت 
  ۱۵/۱۰/۸۶صبح 

   ۲بند پاک 
 محمود صالحي

  اگر هدف درياست             يد به رود بپيوند        

اتـحـاديـه بـيـن الـمـلـلـي              " رئيس   
 و   (IUF)"   کارگران مـواد غـذائـي       

اتــحــاديــه کــارگــران مــواد غــذائــي          " 
، هانس اولوف نيـلـسـون، طـي          " سوئد

نامه اي به احمدي نژاد در هـفـتـه اول            
ژانويه نسبت به اذيت و آزار و زندانـي         
ــوســط              ــيــن کــارگــري ت ــعــال کــردن ف
جمهوري اسـالمـي اعـتـراض کـرد و             
خواستار آزادي محمـود صـالـحـي و            
ديگران کارگران زنداني شـد، در ايـن          
نامه ضمن اشاره به نحوه دستـگـيـري         
محمود صالحي و وضعيـت جسـمـي         

 :وي از جمله آمده است
ما از شمـا مـي خـواهـيـم کـه                "   

مدافعين حقوق کارگري را، که تـنـهـا         
جرمشان تالش بـراي اجـراي حـقـوق            
پايه اي انساني برسيمت شناخته شده      
در سطح جهاني است، فورا و بي قيـد         

افـکـار عـمـومـي        .   و شرط آزاد کنيـد    

بين المللي دولت شمـا را نسـبـت بـه              
ــن                ســالمــتــي جســمــي و روحــي اي

 ."شهروندان ايراني مسئول مي داند
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
هــمــه ســازمــانــهــا و اتــحــاديــه هــاي          
کارگري جهان را فرا مـي خـوانـد کـه             
براي نجات جان محمود صـالـحـي و           
همه کارگران و دانشجويان در بند بـه         
هر طريق که ميتواننـد، از جـملـه بـا              
ارســال نــامــه هــاي  اعــتــراضــي بــه             
جمهوري اسالمي و برگزاري حـرکـات       
اعتراضي اقدام کنـنـد و  خـواسـتـار              
آزادي کليه کـارگـران و دانشـجـويـان             

توقف و منع فشـار و      دستگير شده و  
 و    سـيـاسـي     تهديد بـر روي فـعـالـيـن          

 رهبران کارگري در ايران شوند،
 

 
تشکيالت خارج کشور حزب 

 کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۸۶ دي ۲۱، ۲۰۰۸ ژانويه ۱۱

 
 

 متن ترجمه فارسي
 

 آقاي محمود احمدي نژاد
 رئيس جمهور اسالمي ايران

 
 آقاي رئيس جمهور 

 
مايليم اعتراض شـديـد خـود را            

 نفر در   ٥٠نسبت به دستگيري حدود  
روز اول ماه مـه در شـهـر سـقـز، کـه                   
هفت نفر از آنان کماکان در بـازداشـت         

تنـهـا جـرم      . بسر مي برند، ابراز داريم 
بازداشت شدگان اين است کـه تـالش          
کرده اند مشترکا با کارگـران سـراسـر          
جهان  روز اول ماه مـه، روز جـهـانـي              

طبق اطـالع  .   کارگر، را گرامي بدارند  
ما، آقاي محمـود صـالـحـي پـس از              

دستگيري اش شديدا مورد ضـرب و         
شتم قرار گرفت و مامورين امنـيـتـي         
همسر و پسر وي را نيز در خانـه شـان           

 .کتک زدند
 

چنانچه ما مطلع شده ايـم، آقـاي        
محمود صالحي هنـوز در بـازداشـت          
پليس بسر مي برد و شـديـدا بـيـمـار               

اين اطالعات همچنين حـاکـي      .   است
از اين است که وي در طول هفته هاي         
گذشته از طرف مامورين زنـدان سـه          

آقـاي  .   بار تهديد به مـرگ شـده اسـت          
صالحي همچنين دچار ناراحتي کليه     
است و نيازمنـد مـراقـبـت پـزشـکـي              

بهترين طريق رسيدگي بـه ايـن        .   است
مشکالت تحت درمان قـرار گـرفـتـن          

 .ايشان در بيمارستان است

 
ما از شما مي خواهـيـم کـه ايـن             
هفت نفر مدافعين حقوق کارگري را،       
که تنها جرمشان تالش بـراي اجـراي          
حقـوق پـايـه اي انسـانـي بـرسـيـمـت                  
شناخته شده در سطح جهـانـي اسـت،          

. فورا و بي قيـد و شـرط آزاد کـنـيـد                
افکار عمومي بين المللي دولت شمـا   
را نسبت به سالمتي جسمي و روحـي       
اين شهرونـدان ايـرانـي مسـئـول مـي              

 .داند
 

 با احترام،
 

 هانس اولوف نيلسون
Hans-Olof Nilsson 

اتحاديه بين المللي "رئيس 
 و (IUF)" کارگران مواد غذائي

 "اتحاديه کارگران مواد غذائي سوئد"

اتحاديه کارگران "  و (IUF)" اتحاديه بين المللي کارگران مواد غذائي"
خواستار آزادي بي قيد و شرط محمود صالحي و ساير " مواد غذائي سوئد

 !کارگران زنداني شدند

 
 فعالين کارگري،           

 بايد فورا و بدون قيد و شرط                       
 ! آزاد شوند      
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

در جوامع طبقاتي، تاريخ يـکـي       
از ابزارهايي است که طبقه حاکـم آن         
را براي حفظ قـدرتـش بـه کـار مـي                

به اين وسيله دولت مي خـواهـد        .   برد
در پراتيک اجتماعي انسانها دخالـت      
کند و پراتيک اجتماعي را به شـکـل          
منافع سياسي و ايـدئـولـوژيـک خـود           

طبقات حـاکـم و دولـت هـا            .   درآورد
بارها به وضوح به گـذشـتـه رو کـرده             

آنها سنت و تاريخ را بـه عـنـوان           .   اند
اصول بنيادي سلطه خويـش بـه کـار           

گــاهــي ابــزار دولــتــي       .   گــرفــتــه انــد   
مستقيم تر دخالت کرده است تـا بـه           
گذشته جنـبـه اي بـدهـد کـه انـگـار                 
خواست همه جامعه همان بوده است      

کـنـتـرلـي کـه        .   که اتفاق افتاده اسـت    
دولت بر سازمان جامعه اعمال مـي        
کند اغلب شکل منع و اجبـار را بـه           

هر آنچه را کـه مـي          .   خود مي گيرد  
ــد،                ــاش ــه ب ــت ــود داش ــد وج ــن ــواه خ
چيزهايي است که سلطه گـران اجـازه         

براي اغلب جامعـه    .   مي دهند باشد    
فقط در قـطـب مـخـالـف          )    گذشته( 

زيست اجتماعي معنا دارد، يـعـنـي        
قطبـي کـه مسـتـقـيـمـاً رو بـه روي                   

 . مبارزه اجتماعي شان قرار دارد
در ايران هـر سـالـه يـادبـودهـاي             

مذهبي و دولتي برگزار مي شـود و          
دولـت مــي خــواهــد جــامــعــه را بــه            
سکون و سکوت در مقابـل جـنـبـش           
هاي اجتماعي زنده مجبورکند و بـا        
هــرگــونــه ابــزار و وســيلــه اي مــي               
خواهد، اوضاع را به ماضي مـطـلـق         
برگرداند و يا حداقـل آنـطـور کـه بـه               

امـا در    .   نفعش هست تـفـسـيـرکـنـد         
جامعه پرمدعاي امـروز، در عصـر          
اينترنت و ماهواره ديگر نـمـي تـوان          
ســازمــان جــامــعــه را بــه شــکــلــي             

. ارتجاعي و عقب مانده نگه داشـت       
 . اين يک غير ممکن است

در اين هفته که به هفته امـر بـه            
معروف و نهـي از مـنـکـر مـعـروف               
است شاهد دسـتـگـيـري و بـرخـورد              

. ماموران رژيم با جـوانـان بـوده ايـم            
خود حاکميت به خوبي ايـن را مـي             
داند که ديگر نمي تواند از راهـهـاي           
به اصـطـالح فـرهـنـگـي خـودش بـر                
جوانان تاثير بگذارد و يـا حـتـي بـا               
تصويب قوانين مختلف در مجلس،     
نتوانسته قوانين ارتجـاعـي خـود را          

عرصه مبارزه ديـگـر بـه         .   حاکم کند 
عرصه رو در روي مستقيم هـم بـراي          
حاکميت هـم بـراي جـوانـان درآمـده             

آنچه ما شاهـد آن هسـتـيـم ،             .   است

اين است که ايـن مـبـارزه ديـگـر از                
شکل پنهاني خود خـارج شـده و بـه             
شکل مبـارزه اي آشـکـار و رودررو             

 .  درآمده است
ديروز در ميدان آزادي سـنـنـدج،        
يکي از مـاشـيـنـهـاي گشـت ارشـاد              
رژيــم جــلــوي ســه دخــتــر جــوان کــه            
پوشش زمسـتـانـي هـم داشـتـنـد را               
گــرفــت و آنــهــا را بــه دايــره امــربــه              

ايـن  .   معروف و نهي از منـکـربـردنـد        
نشــان دهــنــده وحشــت و حــقــارت             
دستگاه فرهنگـي رژيـم در مـقـابـل             
طيف عظيم جـوان هـايـي اسـت کـه              
ديگر نمي خواهند در ايـن حـقـارت            

حضـور اجـتـمـاعـي و          .   زندگي کنند 
 ۸ آذر،     ۱۶ســيــاســي در روزهــاي        

مارس و حضور رژيم در رمضان هـا         
و محرم هـا ديـگـر بـه يـک مـبـارزه                   
علني تبديل شده است و چه قـدر بـا           

. شکوه است چشم انداز اين مبـارزه         
هرچقدر سرکوب و احتـنـاق بـيـشـتـر            
کنند، باز هم مردم راه ديگـري بـراي          
کسب حقوق خود ندارند و نـاچـارنـد           
بيشتر از قـبـل تـالش کـنـنـد و بـه                    

چـنـان کـه تصـويـر          .   ميدان بـيـايـنـد      
 آذر   ۱۳واقعي اين مـبـارزه در روز           

 .امسال به همه ثابت شد
 

 سنندج   -پيام سعيدي   

 تشديد سرکوب جوابش فقط                
 تشديد و گسترش مبارزه است               

حــزب " طــبــق اطــالعــيــه اي از          
، " کمـونـيـسـت کـارگـري چـپ عـراق              

 ۲۰۰۸ ژانويه    ۱۱غروب روز جمعه    
موسي حسين مسـئـول تشـکـيـالت          
کرکوک حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
چپ عراق و يکي از کمونيست هـاي        
محبوب اين شهر، در داخل مقر اين       
حزب با شليک چند گلولـه يـک بـانـد             

 . تروريستي به قتل رسيد
حزب کمونيسـت کـارگـري چـپ          
عــراق درمــورد عــامــالن ايــن تــرور         

حــزب کــمــونــيــســت   :   " نــوشــتــه اســت  
کارگري چپ عراق انگشت اتـهـام را         
بطرف جريانـات و بـانـدهـاي اسـالم             
سياسي ميگيرد که در اين شهر سـر         

در هـمـانـحـال، حـزب         .   بلند کرده اند  
مسئولين حکـومـتـي ايـن شـهـر را              
مورد بازخواست قـرار مـيـدهـد کـه             

کوچکترين امنيت و آسـايشـي بـراي         
مردم اين شهر در مقـابـل بـانـدهـا و             
دارودســتــه هــاي اســالمــي تــامــيــن        

حزب کمونيست کـارگـري     .   نکرده اند 
چپ عراق همه تـالش خـود را بـراي             
شناسائي بانيان اين ترور بـزدالنـه و          

 ". معرفي آنها به مردم خواهد نمود
ترور فعالين کمونيسـت در ايـن         
کشور گوشه اي از شـرايـط سـيـاهـي          
است که توسط دو قـطـب تـروريسـم            
بين المللي از يکطـرف و جـريـانـات            
قوم پرست و ناسيوناليست بـر مـردم         

بـا قـتـل      .   اين کشور حاکم شده اسـت     
موسي حسـيـن حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري چپ عراق يکي از کادرهـاي       
محبوبش را از دست داد اما دير يـا          
زود قاتلين و جنايتکاران به حسـاب        

 . اعمال خود خواهند رسيد

حزب کمونيست کـارگـري ايـران        
اين عمل جنايتکارانه تروريستـي را       

صمـيـمـانـه     شديدا محکوم ميکند و     
به خانواده و دوسـتـان و هـمـرزمـان               
ــز و حــزب                 ــن عــزي مــوســي حســي
کــمــونــيــســت کــارگــري چــپ عــراق         

 و خــود را در          تســلــيــت مــيــگــويــد   
اعتراض بـحـق مـردم ايـن کشـور و               
حزب کمونيست کارگري چـپ عـراق        
عليه آنچه توسط جريانات ارتجاعي     
و جنايتکـار بـر عـراق و کـردسـتـان                
عــراق حــاکــم شــده اســت، شــريــک             
ميداند و از مـبـارزه عـادالنـه آنـهـا               

ياد موسـي  . قاطعانه حمايت ميکند 
 . حسين عزيز گرامي باد

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ديماه ٢٤، ۲۰۰۸ ژانويه ۱۴
١٣٨٦ 

 موسي حسين يکي از کمونيستهاي برجسته کرکوک 
 توسط تروريستها به قتل رسيد

طــبــق خــبــر ارســالــي مــهــيــار            
ــان             ــوانـ ــان جـ ــازمـ ــار سـ ــگـ ــرنـ ــبـ خـ

از بيرجند،  در پي سـرمـا          کمونيست
وبــارش بــرف در اکــثــر نــقــاط ايــران           
منجمله استـان خـراسـان جـنـوبـي و              
کاهش شديد دماي هوا در چـنـد روز          
اخير و اينکـه مـردم از داشـتـن گـاز                
شهري محروم مي باشند و مـدت دو         
مــاه اســت شــرکــت گــاز اســتــان                  
هيچگونه اقدامي جهت تـوزيـع گـاز          

ــروز             ــداده،  ديـ ــام نـ ــجـ ــه   انـ ــبـ ــنـ شـ
  مردم از سـاعـت     ۲۲/۱۰/۱۳۸۶

هفت صبح جهت دريافت گـاز در دو          
نقطه از خيابان پاسداران صـف هـاي          
طويلي از کپسول هاي خالي تشکيل      
دادند که هر لـحـظـه نـيـز بـر تـعـداد                   

انتـظـار تـا      .   شهروندان افزوده مي شد   
ساعاتـي طـوالنـي ادامـه داشـت تـا               
اينکه باالخره مردم در يکي از نـقـاط         
براي دريافت گاز شعارهايي بر علـيـه       
مسئولين سر دادند و قصـد مسـدود         
نمودن خيابان را داشتنـد کـه نـيـروي            
انتظامي با اعزام گارد ضـد شـورش          
به محل با مـردم درگـيـر شـده و بـه                  

در ايـن    .     ضرب و شتم مردم پرداخت    
حادثه تعدادي زخمي و تعدادي ديگر      

نيروي انـتـظـامـي     .   نيز دستگير شدند  
در اين درگيـري مـوفـق بـه پـراکـنـده                
نــمــودن مــردم مــعــتــرض شــد و تــا             
ساعاتي خيابان ممـلـو از مـامـوران           
گارد ضـد شـورش و مـاشـيـن هـاي                

 .  پليس بود
در نــقــطــه ديــگــري در خــيــابــان          
پاسداران انـتـظـار مـردم تـا سـاعـت               

 دقيقه عصر به طول انجاميد   ۳۰/۳
و با توجه به سـرمـاي شـديـد هـوا و                 

 مردم بـا     ،نيامدن ماشين شرکت گاز   
کپسول هاي خالي موجود که تـعـداد        
آن بالغ بر پانصد عدد مي شـد اقـدام           

به مسدود نمودن هر دو باند خـيـابـان          
پاسداران نمودند که عبور و مرور در        
اين نقطه از شهر مـخـتـل و تـرافـيـک             

 ..سنگيني بر آن حاکم گشت
اعتراضات شهروندان در بيرجنـد     
موجب آن شد که مسئولين چـاره اي          
بيانديشند و پس از لحظاتي ماشـيـن        
توزيـع شـرکـت گـاز در جـمـع مـردم                  
معترض حضور يـافـت و مـردم نـيـز              
بسوي خودروي توزيع گاز هجوم بـرده    
و بــدون تــحــويــل کــپــســول يــدک بــه            

کپسول هاي حـاوي    ، خودروي مذکور 
 .گاز بوتان را به همراه بردند

از اين اعتراضات توسـط بـرخـي       
همکاران خبرنگار ما فيلم و عـکـس         
نيزتهيه شده است که بزودي از هميـن        
طريق در اختيار افکار عمومي قـرار        

 .خواهد گرفت
سازمان جوانان کمونيسـت هـمـه       
جوانان و مردم آزاده را فرا ميـخـوانـد          
تا با مبارزه متحد و سـازمـانـيـافـتـه             
خود در مقابله بـا سـرمـا و کـمـبـود                
وسائل گرما به ميدان بيايند و  رژيـم         
اسالمي را کـه مسـبـب اصـلـي ايـن               
اوضاع است مجبور کنند امکـانـات       
الزم را در اخـتـيـار شـهـرونـدان قـرار                

وضعيت سخت و مشقت باري     .     دهد
که اکنون بر مردم ايران حـاکـم اسـت             
تاکيد ديگري بر ايـن اسـت کـه خـود              
مردم بـايـد اداره امـور و سـرنـوشـت                

جــمــهــوري .   خــود را بــدســت گــيــرنــد      
اسالمي بايد برود و بجاي آن قـدرت          
مستقيم کارگران و هـمـه شـهـرونـدان           

 .مستقر گردد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ ژانويه ۱۳، ۱۳۸۶ دي ۲۳

 درگيري مردم بيرجند با ماموران جمهوري اسالمي                          
 به کمبود وسائل گرمايي و گاز                   در اعتراض       

  


