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بحث سنـاريـوي سـيـاه،       :   ايسکرا
 ۱۹۹۵سناريوي سفيـد در نـوامـبـر            

توسط منصور حکمت در سـمـيـنـار           
وسيـع اوضـاع سـيـاسـي ايـران و بـا                  
شرکت اعضـاي کـمـيـتـه مـرکـزي و                

امـروز  .   جمعي از کادرها برگـزار شـد       
بــا تشــديــد بــحــران جــنــگ، احــزاب          

وقــوع "   حــکــمــتــيــســت  " و   “   اتــحــاد” 
سناريوي سياه را بيشتر از هـر چـيـز             

. ديگري واقعي و محتمل مي بينـنـد       
به نظر شما سـنـاريـوي سـيـاه بـر چـه                 
متني قابل توضيح اسـت و از نـظـر              
شما منصور حکمت چگونـه بـه ايـن            

 موضوع پرداخته است؟
 

منصور حکـمـت      : عبدل گلپريان 
شرايط دهشتناک بروز و وقـوع  يـک            

 سال پـيـش      ۱۲جنگ احتمالي را در     
بدرستي و با روشن بيني خاصي و از         
موضع يک کمونيست دخـالـتـگـر در           
شرايط و اوضاع سياسـي آن مـقـطـع             
در اين سمينارتـوضـيـح مـي دهـد و              
فاکتورهاي مخـتـلـفـي را از زوايـاي             

متن بـحـث او      .     گوناگون برميشمارد 
در اين سميـنـار در سـايـت حـکـمـت                
وجود دارد، عالقمندان بـه مـطـالـعـه            

. آن را به اين سايت رجـوع مـي دهـم             
“ حکمتيست” در همين رابطه احزاب     

در مورد بحران جـنـگ در      “   اتحاد” و  
دوره حاضر، پا را توي کـفـشـي کـرده            
اند و بجز سـنـاريـوي سـيـاه قـادر بـه                 
ديدن روشنايي و هيچ  نقطه  امـيـدي           

 . نيستند
ديدن تصوير سيـاه بـراي ايـن دو            

حزب، نشان از تـحـلـيـل هـا، افـق و                 
. سياستي داردکه که بر آن اتکا دارنـد       

همين تحليلها از اوضاع سياسي بين      
المللي و منطقه اي، آنـهـا را بـه ايـن               
نتيجه رسانيده اسـت کـه  نـه تـنـهـا                  
تحليل از اوضاع جنگي بلکه خـيـلـي         
فاکتورهاي پـايـه اي در جـامـعـه را                

 

 " سناريوي سياه و سفيد              "  جنگ و تعابير مختلف از              
 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان                       

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان     

 سارا  اسلحه ها وجبهه سوم                                     

 اخباري از اعتراضات كارگري در چند روز گذشته 
 اعتراض كارگران به عدم پرداخت دستمزدها و بيكارسازي و اخراج  

 کارگران اخراجي نساجي کردستان همچنان بالتکليف هستند    

 .  ساله متوقف شد  ٢۰حکم اعدام ماکوان مولودي زاده  

 بيانيه حزب کمونيست کارگري                     
 خطر جنگ و            در باره   

 مسابقه راست روي در اپوزيسيون                      

 ۶صفحه  

 ۲صفحه   

بــاالگــرفــتــن احــتــمــال جــنــگ و         
ــگــي و                ــغــات جــن ــي ــل ــب گســتــرش ت

آمـريـکـا و جـمـهـوري              تقابل تشديد  
اسالمي، في الحال صف بندي ها در        
اپوزيسيون بورژوايي و غيـر کـارگـري         
رژيم را تغيير داده، يـا صـحـيـح تـر،                

 . است شفاف تر کرده 
از مــيــان آنــهــايـي کــه مــخــالــف          

بخشي به بهـانـه دفـاع از           جنگ اند،   
بي هيچ شـرم و حـيـايـي           "   آب و خاک" 

علنـا اعـالم کـرده انـد کـه در کـنـار                    
! جــمــهــوري اســالمــي خــواهــنــد بــود       

کـفـش و کـاله کـرده            کساني از اينها    
اند تا هرچه سريعتر به ميهن برگردنـد        

در کـنـار     "   مـرزبـنـدي هـا      " و با حفـظ      
. احمدي نژاد و خامنه اي قرار گـيـرنـد         

دوم  کساني روياهاي شکست خـورده       
خرداد و جمهوري اسالمـي دوم را از           
گنجه بيرون مي آورند و رنـگ و جـال          
ميدهند و جدي تر از خود جـمـهـوري           
اسالمي براي مضـحـکـه انـتـخـابـات             

اميـدوارنـد کـه       اينها  .   آماده ميشوند 
ــمــي و حــتــي                  يــک دور ديــگــر خــات
رفسنجاني را بعنوان ناجـي بـه مـردم           

  ! بفروشند

آنهايي که نهان و آشکار مـوافـق          
از "   رژيـم چـنـج     " جنـگ انـد و آرزوي           

باالي سر مردم دارند، لب مرز تفنـگ        
هايشان را روغن ميزنند و اميدوارنـد       

ــقــش     ــحــاد شــمــال    " و   "   چــلــپــي " ن " ات
هـاي  "   جالل طـالـبـانـي      " و "   کرزاي"     و

بـرخـي از     .   ايران را بـر عـهـده گـيـرنـد            
ايــنــهــا بــراي رژيــم اســالمــي نــامــه            

فکر نکـنـيـد       سرگشاده مينويسند که 
لشکر کشي زميني در کـار نـخـواهـد          

يعني بي هيـچ شـرم و حـيـايـي               !   بود
اعالم ميکنند که زير باران کروزها و        

در  غرش هـواپـيـمـاهـاي جـنـگـي و                 
مــعــيــت ارتــش آمــريــکــا آمــاده هــر           

 .جنايتي هستند
و دسته سوم و البته حاشيه اي که        
با هيچکدام از دو دسته فوق نيستند،       
کساني که قبال شـکـسـت يـا افـول و               
عقب نشيني جـنـبـش سـرنـگـونـي و               
سوسياليسـم را اعـالم کـرده بـودنـد،              

فضاي تهديد جنگي و خـطـرات        حاال  
را دستمايـه      واقعي جنگ  و مصائب   

رواج گيج سري و عرضه کـاالي يـاس          
و شکست طـلـبـي خـود، و در واقـع                 

 قطعنامه اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار در باره تغييرات قانون کار   

 ۵صفحه  

 ۲صفحه  

  
 
 
 
 
 

 
 محمد امين کمانگر       

ابرهاي سياه جنگ بر             
 فراز ايران به حرکت                 

! در آمده است            

 ۴صفحه  
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 ۶سياه مي بينند، منصور حـکـمـت          
سال بعـد از طـرح بـحـث سـنـاريـوي                 
سياه، سناريوي سفيد، آيا کمونـيـسـم        
در ايران پيروز خواهد شـد را مـطـرح            
مي کند که من وارد جزئيات آن نمـي        

فقط همين را اشاره مـي کـنـم           .     شوم
 با  ۲۰۰۱که منصور حکمت در سال      

ارائـه بـحـثـي عـمـيـقـا پـايـه اي، بــه                     
پيروزي کـمـونـيـسـم در ايـران پـاسـخ                

اين دوستان يـکـبـار      .   مثبت مي دهد 
عميقا بايد همين دو بحث را مطالعه       

تـــا تـــنـــاقـــض پـــايـــه اي           .   کـــنـــنـــد
تحليلهايشان را با بـحـث سـنـاريـوي            

. سياه و سفيد بيشتر مـتـوجـه شـونـد            
منصور جکمت احـتـمـال سـنـاريـوي            

 :سياه  را اينگونه توضيح مي دهد
ميـان آنـچـه کـه سـنـاريـوي              
سياه ناميده ايم بـا يـک تـالطـم             

. انقالبي يک دنيا تفاوت هسـت      
بحث سناريوي سيـاه صـرفـا بـر           
سر وقوع درگيري و کشـمـکـش          

تصـويـر ارتشـي      .   خونين نيسـت  
که به سوي مـردم شـلـيـک مـي              
کند و مردمـي کـه فـريـاد مـي              

توپ تانک مسلسل ديگـر     " زنند  
ــدارد     ــر ن ــک        "   اث ــري از ي تصــوي

ايــن .   ســنــاريــوي ســيــاه نــيــســت    
در .   تصوير از يک انقـالب اسـت       

انقالب مردمي هم خون ريخـتـه       
امـــا مشـــخـــصـــه    .   مـــي شـــود   

سناريوي سياه عنصر استيصـال    
ناتواني جامعه .   در جامعه است  

از درک اينکه اين وضعيـت چـرا         
پيش آمده، تا کـي ادامـه پـيـدا            
 مي کند، چگونه ختم مي شـود       

 :و در ادامه مي افزايد. و االآخر
اما من سناريوي سياه را بـه       
وضعيتي اطالق مـي کـنـم کـه             
صحبت نه بر سر تحول جـامـعـه         
بلکه بر سر تخريـب چـهـارچـوب          
عمومي جامعه بر خالف مـيـل        
و اراده مردم و در متن عـجـز و          

 . استيصال عمومي است
آيــا روشــنــتــر از ايــن مــي تــوان            
احتمال سناريـوي سـيـاه را تـوضـيـح              
داد؟ اينها را منصور حکمت بيش از       

حال سـئـوال    .   يک دهه قبل عنوان کرد    
اين است آيا آنچه که در جامعه حاکـم      
است عنصـر اسـتـيـصـال اسـت؟ آيـا               

جامعه ناتوان از درک اين است هـنـوز         
که جنـگـي شـروع نشـده اسـت، ايـن                
وضعيت چرا پـيـش آمـده اسـت؟ آيـا              
ناتوان از ادامه و ختـم آن اسـت؟ آيـا              
اگر قرار باشد تخريبي در چهـارچـوب        
جامعـه و تـوسـط انـواع جـانـوران و                 
کانگسترهاي هر دوقطب تروريسـتـي      
صورت بگيرد، مردم در متن عجز و        
استيصال عمومي قرار دارند؟ ايـنـهـا        
سئواالت اساسي و پايه اي هستند و        
کسانيکه تصوير را فقـط سـيـاه مـي            
بينند بايد به مردم و نـيـرويـي کـه در              
تعيين تکلف با رژيـم اسـالمـي قـرار            

 .دارند، توضيح دهند
 چنانکه گفتم منـصـور حـکـمـت          

 ســال پــيــش     ۱۲ايـن احــتــمــاالت را        
عنوان کرد که در همان ايـام جـايـگـاه        
عنصر استيصال را از يـک شـرايـط و           
موقعيت انقالبي از يکديگر بـخـوبـي        
تفکيک مي کند و روشـن مـي سـازد            
که عـنـاصـر و پـيـش زمـيـنـه هـاي                    
سناريوي سياه شـرايـط و مـوقـعـيـت             
استيصال گونه اي است که مي توانـد        

بـا  .   در جامـعـه وجـود داشـتـه بـاشـد              
پاسخ دادن به اين سئوال اسـاسـي در           
شرايط امروز که استيصـال اسـت يـا           
تحرک و اميد انـقـالبـي، جـامـعـه بـا                
شفافيت بهتـري احـزاب و نـيـروهـاي             
سياسي را بخوبي روئيت خواهد کـرد       

 . و تاکنون روئيت کرده است
 

و “   اتــحــاد” احــزاب     : ايســکــرا
بـر چـه اسـاسـي وقـوع            "   حکمتيسـت " 

سناريوي سياه را محتمل مي بينند،       
اراده گرايانه که اين احتمال را عـنـوان     
نمي کنند قطعا بايد بر يـک تـحـلـيـل             

 استوار باشد، نظر شما چيست؟
 

به نظر مي رسـد        : عبدل گلپريان 
که ازديدگاه آنها  منظره سيـاه اسـت،          
تــحــرک و امــيــد را نــمــي بــيــنــنــد،               
فاکتورهايي را که منـصـور حـکـمـت           
در آن دوره بـراي تـقـويـت سـنـاريـوي                
سفيد دم دسـت گـذاشـت، در افـق و                

بـر  .   سياست امروز آنها جـايـي نـدارد        
اساس نگـاه آنـهـا داسـتـان بـه گـونـه                  
ديگري است وبنا به تحـلـيـلـي کـه از              
اوضاع سـيـاسـي در مـنـطـقـه دارنـد                

امـا  .   چنين نتايجي را از آن گرفته اند      
تنها نقطه شروع از تحليلـهـا نـيـسـت            
بلکه بايد کمـي از تـحـلـيـل فـاصـلـه                 

 نگاه کرد که بـر مـتـن چـه             گرفت و   
افق و سياستي است که تحلـيـل از          

  .آن به اين نتيجه گيري مي رسد
 به نـظـر مـن سـيـاسـت ايـن دو                  
جريان مدتهاست که هر گونه تغيير و       

. تحولي در جامعه را از باال مي بيند       
از هـمـان مـقـطـع         "   حکمتيست" حزب  

انشعابشان بر اين افق متکـي بـودنـد          
که بايد از باال کاري صـورت بـگـيـرد            

بعدها هم کـه     .   تا در قدرت سهيم شد    
هــم در ايــن     “   اتــحــاد” ديــديــم حــزب     

اميـد بسـتـن      .   مسير بدنبال آنها رفت   
به تغيير و تحول از باال بالجـبـار ايـن            
نيرو را وارد معامالتـي از بـاال مـي             

اگر دقت کرده باشـيـد در تـمـام            .   کند
نوشه ها و مواضع و بيانيه هاي آنـهـا          
جاي عنصر اميـد و آن نـيـرويـي کـه                
ــمــام               ــخــوبــي قــادر اســت ت امــروز ب
معادالت هر دو قطب تـروريسـتـي را       

ايـنـهـا    .   نقش بر آب کند خـالـي اسـت        
تصادفي نيست بلکه ناشي از نـديـدن         

اما برعکـس   .   و عدم اميد به آن است     
در اين نوشـتـه هـا و اظـهـار نـظـر و                    
بيانيه ها تا دلتان بخواهد از بـررسـي          
و تجزيه و تحليل نيروهاي سـنـاريـوي         
سياه، ميزان کشت و کشتار، آمـار و       
ارقام کاربرد سالحهايي کـه آمـريـکـا          
بکار مي بندد، اثرات انهـدام مـراکـز          
هســتــه اي رژيــم اســالمــي و غــيــره             
موضوع بحث و بررسي اين دو جريان       

مـي  .   در برخورد به خطر جنگ اسـت       
خواهم بگـويـم کـه آويـزان شـدن ايـن                
دوستان به بحـث سـنـاريـوي سـيـاه و               
سفيد منصور حکمت ذره اي حقيقـت      

در يـک جـملـه       .   را نمايندگي نمي کند   
بايد بگويم که اميد اين دو جريـان بـه           
تغيير و تحوالت از بـاال آنـهـا را بـه                
چنان تحـلـيـلـي از اوضـاع سـيـاسـي                
امــروز و در مــقــطــع خــطــر جــنــگ              
رسانيده است که نه فـقـط سـنـاريـوي             
سياه را نـتـيـجـه مـي گـيـرنـد بـلـکـه                     
مهمتر از آن و براي بدسـت دادن ايـن            
ســنــاريــوي ســيــاه از مــدتــهــا قــبــل            
استيصال و شکـسـت و نـامـيـدي در             
جامـعـه را بـعـنـوان تصـاويـر اذهـان                 
خويش عـنـوان کـرده انـد تـا راحـتـر                  
بتوانند از سياست و افق شـکـسـت و           
استيصال در جامعه و در تکميل آن،        
ــوع                ــر وق ــري مــبــنــي ب دادن تصــوي

 .سناريوي سياه دفاع کنند
وقوع سناريوي سياه تنها بر متن      
يک استيصال قابل توضيح است و بـه        
اين اعتبـاراحـزاب و نـيـروهـايـي کـه               
مشاده عيني آنـهـا وقـوع سـنـاريـوي             

 " . . .سناريوي سياه و سفيد" جنگ و تعابير مختلف از

 ۳صفحه   

 ۱ازصفحه  

 

دنباله روي عـمـلـي از جـريـانـات              
    .فوق، يافته اند

ايران اما عراق و افـغـانسـتـان         
بازيگر صـحـنـه سـيـاسـت         .  نيست

ايران فقط جـمـهـوري اسـالمـي و            
دار و دسته هايش و يا اپوزيسيون       

چـي  "   اتـحـاد شـمـال      " بورژوايـي و      
در .   و چلبي هايش نـيـسـتـنـد            ها

ايران يک قطب اجتمـاعـي بسـيـار          
قدرتمند چپ، راديکال و سکـوالر      

ــل               حضــور ــاب ــق ــم م ــه ه دارد ک
 هـم جـنـگ و          جمهوري اسالمي، 

تروريسم دولتي و رژيم چـنـج نـوع          
 انـواع و اقسـام         آمريکائي، و هـم   

اپوزيسيون راسـت رژيـم ايسـتـاده          
قــطــب .   قــطــب انســانــيــت      . اســت

. آزاديـخــواهـي و بــرابـري طـلــبــي          
ــري            ــارگ ــســم ک ــي ــون ــم ــطــب ک . ق

ــان و مــعــلــمــان و               کــارگــران، زن
  . دانشجويان

با باال گرفتن تهديد جنگي و       
تبليغات جنگي جامـعـه يـکـبـاره          
دارالمجانـيـن نـمـي شـود، بـلـکـه               
مبارزه طبقاتي سـابـقـا جـاري در           
اشکال حاد و قطبي تر بـروز مـي           

اين دقيقا تـوضـيـح دهـنـده           .   يابد
اين راست روي هاي سـراسـيـمـه و           

بـا     . هيستريک فـوق الـذکـر اسـت         
کمي دقت ميـتـوان فـهـمـيـد ايـن              
حضرات در واقع در مقابل جنـگ       
يا خطر جنگ و مصائـب واقـعـي          
آن مـوضـع نـمـي گـيـرنـد، بـلـکـه                  
مواضع شکست خورده و به هـيـچ        
جا نرسيده قبـلـي خـود را بـهـانـه               
خطر جنگ و مقابله بـا مصـائـب          

و ايـن    .   آن دوباره عرضه ميکنـنـد     
بار بي پـرده تـر حـرف دلشـان را                

بهمان ميزان هم جامعـه      .   ميزنند
از لــحــاظ ســيــاســي قــطــبــي تــر           
ميشود و انـتـخـاب بـيـن چـپ و                
راست که در سالهاي اخير به نـفـع         
چپ در جريان بوده است قطعي تر       

 . صورت ميگيرد
در مـقـابـل ايـن راسـت روي              

هـا، بـه نـمـايــنـدگـي قـطـب چــپ                 
جامعه، کارگران، زنان و جوانان و       
هــمــه نــيــروهــاي انــقــالبــي و                 
آزاديــخــواه، حــزب کــمــونــيــســت        
کارگري اعالم ميکند کـه عـلـيـه           

محکم  همه اين پروژه هاي راست      
حزب با اتـکـاء بـه         .   ايستاده است 

نيروي طبقه کارگـر و مـردم آزاده           

اجازه نمي دهد که به بهانه جـنـگ         
مصيبت جمهوري اسالمي ادامـه     
يابد و يـا مصـيـبـت ديـگـري را                 
بعنوان راه حل به مـردم تـحـمـيـل             

همچنانکه در قـطـعـنـامـه          .   کنند
کنگره ششم حزب اعالم کرديم راه      
مقابله با اين جنـگ و يـا فضـاي           
جنگي اساسا پـيـشـروي جـنـبـش            
انقالبي و سرنگوني طلبانه مـردم،    
به زير کشيدن جمهوري اسـالمـي        
ــوري               ــهـ ــمـ ــراري يـــک جـ ــرقـ و بـ

ايــن .   ســوســيــالــيــســتــي اســت          
قطعنامه بطور مشخص مـوضـع       
و وظايـف جـنـبـش و حـزب مـا،                

در داخل و چه خـارج را بـراي            چه  
جلوگيري از جنـگ و در صـورت           
وقوع براي تـخـفـيـف مصـائـب و              

ما .   قطع فوري آنرا بر شمرده است     
با تالش با گردآوردن وسيـع تـريـن        
نيروي اجتماعي و بـيـن الـمـلـلـي             
حـــول جـــهـــت گـــيـــري ايـــن                  

اعالم ميکنـيـم کـه بـا             قطعنامه
ها و موعظه هـايـي      "   راه حل " همه  

که به بقاء جـمـهـوري اسـالمـي و             
" راه حـل " تعديل آن نظر دارد، همه   

هايي که نـاظـر بـر حـل و فصـل                 
قدرت سياسي از باالي سـر مـردم         
ــثـــات              ــبـ ــمـــه تشـ ــا هـ اســـت، بـ
نـاســيـونــالـيــسـتــي، چــه عــظـمــت          
طلبانه و چه قومي، با همـه گـيـج           

قاطعـانـه      سري ها و ناپيگيري ها 
جــواب .   مــقــابلــه خــواهــيــم کــرد       

مسابقه در راسـت روي را فـقـط              
ميتوان با يک جـنـبـش عـظـيـم و               
گستـرده چـپ و انـقـالبـي عـلـيـه                 
جنگ و عليه جمهوري اسالمي و      
ــري و                     ــرابــ ــراي آزادي و بــ بــ

  . سوسياليسم داد
حزب کمونيست کارگري يـک      
بارديگر اعالم ميدارد که راه حـل        
کــارگــران و مــردم آزاديــخــواه در          

بــراي  ايــران و در ســطــح جــهــان            
جلوگيري از وقوع جـنـگ و بـراي           
مقابله باعواقب وخيم و ختم آن به       
نفع جبهه آزادي وبرابري، تشـديـد         
و تقويت جنبشهاي اعـتـراضـي و         
سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي بـه           

  . قدرت انقالب مردم است
     

نه جنگ، نه جمهوري اسالمي، 
 !زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۰۷ نوامبر ۸ ، ۱۳۸۶ آبان ۱۷

 . . . بيانيه حزب کمونيست کارگري 
 ۱ازصفحه  
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سياه است، به طبع اين نتيجه گيـري،        
اوضاع سـيـاسـي را در اسـتـيـصـال،                
شـــکـــســـت، نـــاامـــيـــدي، فـــرار از            

مي بـيـنـنـد و در         . . . . .   سوسياليسم و 
ادامه اين تصوير اسـتـيـصـال کـه در              
ذهن خود دارند تـمـام نـگـاهشـان بـه              
تغيير و تحول از باال و بـراي رسـيـدن           
به موقعيـتـي مـبـاشـرگـونـه و درجـه                
چــنــدم در مــعــادالت بــعــد از وقــوع           

 .جنگ است
 

منصور حکمت تنهـا از        : ايسکرا
سناريوي سياه صحبت نـکـرد بـلـکـه            
تصويري از يک سناريوي سفيد را هـم        
در مقابـل حـزب و هـر انسـانـي کـه                  
قلبش براي آزادي و برابري مي طـبـد          
به تفصيل بيان مي کند، چرا ايـن دو          
حزب بـه ايـن وجـه از مسـئلـه نـمـي                   

 پردازند؟ 
 

واقعيت امر ايـن      : عبدل گلپريان 
است که در دوران طرح ايـن مـبـحـث            
که بگفته منصور حکمت آنرا از يـک          
مشاهده اسـاسـي شـروع مـي کـنـد،              
فاکتورهايي را هم که مـي تـوانـد در            
عقيم سـاخـتـن سـنـاريـوي سـيـاه بـه                  

آنچه را   .     ميدان بيايند بر مي شمارد    
که بحث سناريوي سياه و سـفـيـد در             
تقابل با احتمال وجـه سـيـاه آن بـيـان               
مي کند مربوط به دوره اي اسـت کـه           
جامعـه، و جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي                
مردم، اعتصـابـات زنـجـيـروار و هـر              
روزه  کارگري، مـبـارزات زنـان بـراي            
کسب حقوق برابر، جـنـبـش دفـاع از             
حقوق کودک، به چپ چرخيدن هـمـيـن         
جنبشها  در قامت امروزي آن هـنـوز          
با ايـن شـدت و حـدت عـرض انـدام                 
 :نکرده بود با وصف اين او مي گويد

 
روش و نسخه مـا بـراي يـک           

 سـازمـانـدهـي       سناريوي سفيـد،  
انقالب عليه جمهوري اسـالمـي      
به رهبري طبقه کارگر در ايـران         

ــارگـــري      .   اســـت ــکـــومـــت کـ حـ
جامعترين و کاملترين نمونه آن     
رژيم سياسي مدرن و سکـوالري      

. است که از آن سخن مي گوئيـم       
حکومتي که با تضمين آزادي و      
برابري براي هـمـه و بـا گشـودن             
صحنه بـراي دخـالـت وسـيـع و              

مستـقـيـم مـردم در سـرنـوشـت              
خــويــش، کـــلــيــه جــريــانـــات             
ارتجاعي را مـنـزوي و خـنـثـي             

فراخوان اول مـا بـه       .   خواهد کرد 
مردم کارگر و زحمتکـش و هـر          
کس که آزادي و برابري کـلـمـات         
مقدسي را برايش تشکيـل مـي        
دهــنــد، پــيــوســتــن بــه حــزب و          
مبـارزه مشـتـرک هـمـراه حـزب             
عــلــيــه رژيــم اســالمــي و هــمــه          
دورنماهاي تـاريـکـي اسـت کـه            
ارتجاع بورژوازي جلو مليـونـهـا       
 .انسان در ايران قرار داده است

عالرغم مـوقـعـيـت بـرتـر امـروز             
جنبش سرنگوني و سـيـر بـالـنـدگـي               
جنبش سوسياليـسـتـي در ايـران کـه             
تنها نقطه اميد جـامـعـه در مـقـابـل              
شرايط امـروز اسـت، جـهـت گـيـري               
اينها ناتوان از تقويت و گسترش ايـن     
روش و اين نسخه براي سنگين کـردن        

 . هرچه بيشتر سناريوي سفيد است
 نه تنها ايـن بـلـکـه از اسـاس              
يکي ميگويد جنـبـش سـرنـگـونـي           
شکست خورد و آن يکي هـم هـيـچ           

 . اميدي بـه پـيـروزي مـردم نـدارد            
منصور حکمـت روش و نسـخـه مـا              
براي يک سناريوي سفيد را در هـمـان          

 سال قبل جنبه مهمـي از امـر و             ۱۲
 وظايف کمونيستها برمي شمارد امـا   
بعد از گذشت بيش از يـک دهـه و            
تحوالت مهمي که در ايران اتـفـاق         

نــه "   حــزب" افــتــاده اســت، ايــن دو         
تنها جامعه را راکـد و در هـمـان               
شرايط ميبينند، بلکه  هر روز بـا          

صوت شکـسـت و پـايـان          "   افتخار" 
ــه صــدا در                  ايــن جــنــبــشــهــا را ب

  .مياورند
اگر جنبش سرنگوني و تـحـرک و        
اميد امروز مـردم بـراي سـرنـگـونـي              
جـمـهـوري اسـالمـي هـم نـمـي بـود،                  
حداقل اين دوستان مـي بـايسـت بـه              

يک دهه قبـل از      “   چه بايد کرد  ” همان  
روش و نسخه کمونيسم کارگري بـراي     
يک سناريوي سفيد اکتفامي کردند و    

مـنـتـهـا     . آنرا امر خود مي پنداشتـنـد      
مسئلـه بـر سـر وفـاداري و يـا عـدم                   
پايبندي آنان به بحث سناريوي سـيـاه         
و سفيد در شـرايـط سـيـاسـي امـروز               

بــه کــنــار نــهــادن مــنــصــور       .   نــيــســت
حکمت از جـانـب ايـن احـزاب امـري              

اختياري نيست که  صـبـح از خـواب            
بيدار شوند و تصميم به کـنـار نـهـادن           

. خط و افق سياسي حکمت بـگـيـرنـد          
مسئله هم اين نيست کـه گـويـا درک            
غلطي از آن دارند و بايـد کـاري کـرد             

مسـئلـه   .   که درک درستي پيدا کـنـنـد       
مهمتر، در تناقض و بـي ربـطـي ايـن          
خط  به اين مبـحـث و ديـگـر جـهـت                
گيريهاي منصور حکمت  ايـن اسـت          
که اين دوستان مدتـهـاسـت کـه سـاز             

سـازمـانـدهـي     .   ديگري را مي نـوازنـد    
انقالب عليه جـمـهـوري اسـالمـي بـه             
رهبري طبقه کارگر که نسخه و روش        
سنـاريـوي سـفـيـد اسـت، بـراي آنـان                 

چشم دوخـتـن بـه        .   موضوعيت ندارد 
باال و سياست ائتالف با هر نـيـرويـي           
از باال و از مقطع شروع تز ائتالف بـا          
حجاريان تا بـه امـروز و در صـورت              
وقوع جنگ در آينده، تمـام آن افـقـي            
است که اين خـط در دسـتـور کـار و                

 . فعاليت خود گذاشته است
بــراي يــک حــزب ســيــاســي چــپ          
مدعي دفاع از متد منصور حکمت،      
چشم دوختن به آن نيروي اجتماعي و         
کليدي در جامعه که مي تواند تـمـام          
اين نقـشـه و طـرحـهـاي سـيـاه را در                   
جامعـه جـارو کـنـد مـحـور مسـئلـه                 

و "   حکمتيست" بي ربطي حزب    .   است
بــه خــط مــارکســيــســم و          “   اتــحــاد” 

منصور حکمـت را بـايـد در چـنـيـن                
من ازاين  .   مقاطعي بخوبي نشان داد   

دوستان مي پرسم، تغيير و تـحـوالت        
بعد از طرح سناريوي سيـاه و سـفـيـد            
در جــامــعــه ايــران را کــه مــدام از                 
شکست و استيصال آن قلم مي زنـنـد         
بکنار، آيـا تـوانسـتـه انـد بـر اسـاس                 
همين بحث سناريوي سياه و سـفـيـد،          
ابعاد سفيد آنرا که همـانـا تـقـويـت و              
ســازمــانــدهــي جــنــبــش کــارگــري و          
جنبشهاي اجتماعي از پايين است را      
محور فـعـالـيـت خـود قـرار دهـيـد؟                 
منصور حکمت در ايـن بـحـث و در              

 سال قبل کلي در مـورد راه    ۱۲همان  
مـردم و    حل و سنگـيـن کـردن وزنـه             

 در غـلـبـه بـر            جنبشهاي اجتماعي 
سناريوي سياه راه نشان مي دهد امـا        

ناتـوان  "     طرفدار حکمت " اين دوستان   
از چرخيدن بـطـرف وجـه سـفـيـد ايـن                

 پرچم سرخ را زمين     . معادله هستند 
گذاشته و در حاليکـه جـنـبـشـهـاي            
اجتماعي در ايران سـرخ شـده انـد             

     اينها پرچم سياه برداشته اند

  
تناقض سياست و جهـت     :   ايسکرا

گــيــري ايــن دو حــزب را بــا بــحــث                
سناريـوي سـيـاه و سـفـيـد مـنـصـور                  
حکمت چگونـه بـايـد تـوضـيـح داد؟              
ــيــســت کــارگــري چــه              ــمــون حــزب ک
موضعي دارد و در تـقـابـل بـا خـطـر                

 جنگ چکار مي تواند بکند؟
 

تا هم اکنون و از : عبدل گلپريان
طرف احزابي که خود را      

نام نهاده اند،     " اتحاد  " و "  حکمتيست "
چسبيدن کليشه وار و دگم به بحث    
سناريوي سياه و سفيد و البته به         
بخش سياه آن، براي خالي نبودن        
عريضه است که گويا بر مواضع و     
.  نظرات حکمت پافشاري ميکنند     

بطور مشخص تناقضي که اين بحث     
منصور حکمت با سياستهاي امروز        
آنان دارد، کامال قابل روئيت است      
تيتر اين تناقض را در اين بايد نشان         
داد که منصور حکمت در اين    
مبحث و با برشمردن فاکتورهاي         
بسيار متنوع و مختلفي در اوضاع        
سياسي و احتمال وقوع جنگ در آن          
مقطع، نقطه اميد و آن نيرويي را که      
مي تواند اين افسار گسيختگي را     
مهار کند، به جامعه، طبقه کارگر،        
نيروهاي آزاديخواه و برابري طلب و           
کال انسانهاي مدرن و متمدن در        
پايين رجوع مي کند اما اين     
مدافعين دروغين حکمت تمام      

تفاوت و   . نگاهشان به باال است    
فاصله اين دو حزب را از خط حکمت        

اين آن مسيري     . بايد از اينجا ديد    
.  است که اينها دارند مي پيمايند   

اينجا ديگر ضرورتي به اين نيست           
که از اين دوستان خواسته شود تا به          
متد اين بحث بنگرند و متقاعدشان         
ساخت که آنرا درست دريابند، بلکه         
بايد تناقض و بي ربطي اين سياستها         
را به نديدن عنصر اميد، طبقه         
کارگر، و اعتراضات اجتماعي که       
قدرتمند تر از هميشه به مصاف با           
رژيم اسالمي رفته است براي جامعه      

مشکل اين دوستان سابق      . نشان داد 
اين است که با اميد بستن به افق        
سياسي و تاکتيکهايشان از باال،     
مدتهاست که به انکار وجود جنبش           

هر اسمي را  .  سرنگوني رسيده اند    
بخواهيم روي آن بگذاريم يا به هر         

چيزي شباهت داشته باشند، مطلقا و          
منطقا با روش و خط منصور   
حکمت خوانايي ندارند و در تناقض       
. پايه اي با آن قرار گرفته اند        

 
منصور حکمت تحت عنوان چـه       
مي توان کرد، آن راه حلي را کـه مـي            
تواند جامعه را از وقـوع سـنـاريـوي              

. سياه واکسينه کند نشـان داده اسـت         
حتي اگر بخش چه مي تـوان کـرد را             
هم نمي نوشت، وظيفه هر کمونيسـت       
ــا                  ــود کــه امــروز ب کــارگــري مــي ب
مشاهده آنـچـه کـه در جـامـعـه مـي                 
گذرد، چه بـايـد کـردش را دم دسـت               
مي گذاشت و آنـرا بـعـنـوان پـادزهـر               
وقوع هر سناريوي سياهي به نـيـروي          
هاي دخيل در جامعه به کـارگـران بـه           
زنان و کـل مـردم، بـعـنـوان راه حـل                  

 . اساسي ارائه ميداد
حزب کمونيست کارگري بـدوا بـا      
اتکا به اين متد منصور جکمت و بـا         
توجه به درک درستي که از تـحـوالت           
ســيــاســي و جــايــگــاه جــنــبــشــهــاي           
ــمــام قــدرت               ــا ت اجــتــمــاعــي دارد ب
ميخواهد همين جنبشهـاي انـقـالبـي         
را در مقابل هر سناريـوي احـتـمـالـي            

پـايـه هـاي      .     تقويت و هـدايـت کـنـد          
مادي و عيني عنصر اميد و پيروزي       
انقالب در جامعه ايران يعـنـي وجـود           
همين جنبشهاي اعتـراضـي، چـپ و          
ــه خــود حــزب                 ــه اضــاف ــکــال ب رادي

همين مولفه هـا     .   کمونيست کارگري 
در تقويت سناريوي سفيد که در خـود        
موجب تضعيف و حاشـيـه اي کـردن            
هر سناريوي سياهي هـم هسـت امـر           

 .خود مي داند
حزب کمونيست کـارگـري تـالش        
کرده و تـالش مـي کـنـد آن نـيـروي                   
مــادي و واقــعــي کــه امــروز حــي و              
حاضر در صدد پاييـن کشـيـدن رژيـم          
اسالمي است محور قرار دهد وعقيم      
ساختن ايجاد هر نوع شرايط سياهـي       
را نه در معادالت از بـاال بـلـکـه در                 
متشکل ساختن، سازماندهي کـردن      
و تقويت هرچه بـيـشـتـر مـبـارزات و               
اعتراضات طبقه کارگر و کل جامعـه    
در جهت سرنگـونـي رژيـم جـمـهـوري             
اسالمي بعنوان يکي از دو ستون ايـن   
جنگ  به امري در تـقـابـل بـا خـطـر                  

 . جنگ تبديل کند
 

 ۲۰۰۷ نوامبر ۱۷

 " . . .سناريوي سياه و سفيد" جنگ و تعابير مختلف از
 ۲ازصفحه  

 آزادي ، برابري،                  
 ! هويت انساني           
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از کنـار پـارک کـه رد مـيـشـدم                
چندتا از بچه هاي کوچک مهدکودک      
را ديـدم کـه داشـتـنـد بـا هـم بـازي                    

 ساله بـودنـد     ۵ و ۴ميکردند بين سن    
براي چند لحظه ايستادم و بـازيشـان         
را از کناري نگـاه مـي کـردم چـقـدر               

آدم .   زيبا و دوست داشـتـنـي بـودنـد           
وقتي توي صورتشان نگاه مي کـنـد         
از خوشي بـه وجـد مـي آيـد وقـتـي                  
چشمان براق و پوست لـطـيـفـشـان را            
نگاه مي کنم لذت مـي بـرم و حـس              

چـقـدر   .   مي کنم قلبم تندتر مي زنـد       
اين وروجکهاي خوشـگـل را دوسـت          
دارم و با ديـدنشـان احسـاس شـادي             
مي کنم احساس اميد به زنـدگـي و           

 ... تالش براي يک دنياي بهتر 
آنها اسلحه هـاي اسـبـاب بـازي           
توي دستشان بود و بـه چـنـد دسـتـه             
تقسيم شده بودنـد و هـرکـدام پشـت             
بوته هاي پارک سنگر مي گرفتنـد و         
بعد با اسلحه هاي پالـسـتـيـکـي کـه             
توي آن  پر از آب بود به همديگر آب         
مي پاشيدند و بعد از پشت بوته هـا          
بيرون مي آمدند و قـهـقـه زنـان مـي              

صداي قهقه آنها کـه تـوي       .   خنديدند
فضاي پارک مي پيچيد واقعاً من را        

 .به وجد آورده بود 
اما ناگهان فکرم متوجه دنـيـاي       
نا امن اين کودکان شد يـکـه خـوردم           
انگار آب داغي روي سرم ريخته شـد        
يک دفعه دنياي نا امن و سـرشـار از            
فجايع و تراژديهاي انساني در ذهنـم       
تــداعــي شــد، افــراد جــنــگ طــلــب           
وقدرت طلب را بـيـاد آوردم کـه هـر              
کدام سهم خود را از کره زمـيـن مـي            
خواهند و هرکدام  به نحوي بـه جـان            
کره زمين و آدمـهـايـش افـتـادنـد و               
براي سهم خواهي بيشتر از قدرت بـه       
هر نوع رفتار وحشيانه و ضد بشـري         

متوسل مي شوند براي آنها اهميتـي    
ندارد که بازيهاي کودکان خراب مي      
شــود بــلــکــه مــهــم ايــن اســت کــه               
کداميک سهم بيشتري ببرند هـمـيـن         
بوش و احمدي نژاد، سخنگـويـان دو         
جبهـه تـروريسـتـي کـه قصـد دارنـد                
دنياي قشنگ و دوست داشتني ايـن       
کودکان معصوم را خـراب کـنـنـد و             
براي رسيدن به مقاصد شـان جـنـازه           
ها و جسدهاي مردم  را لـه و لـورده             

از يک طرف بوش به جـاي آب         .   کنند
توي اسلحه هاي پـالـسـتـيـکـي مـي             
خواهد به آنها تحفه باروت وخمـپـاره        
وموشک هاي راست راستکي اهـداء       
کند ومـانـنـد بـچـه هـاي ويـتـنـام و                   

کـه آتـش و       . . . افغانستان و عـراق و       
نابودي را برايشان از  زمـيـن و هـوا             
فرستاد و قهقه هاي شاديبخش آنـهـا       
را تبديل به ناله  و ضـجـه  و فـريـاد                  

او مي خواهد هـدايـايـش را بـه            . کرد
کودکـان ديـگـر هـم تـکـرار کـنـد و                   
مرثيه را جايگاه بازي کودکانه شـان        
کند همانـطـوريـکـه بـارهـا و بـارهـا                
ميليتاريزم آمريکا با کودکان  چنين      
کرده است او حاضر است حتي بـراي         
امتحان کردن برد موشکهايش آن را    
روي سر مردم فرو ريزد و براي اينکـه    
قدرتش رابه مردم جهان نشـان دهـد          
از تکرار هيروشيما ها و نـاکـازاکـي           

 .ها هيچ باکي ندارد
اما از طرف ديگـر هـم احـمـدي            
نژاد و امثال او مي خواهنـد دنـيـاي            
کوچک و قشنگ آنها را با ارعاب  و          
وحشت و ترورهاي اسـالمـي خـراب          
کنند و از کشتن انسانها تـحـت نـام            
جهاد در راه خدا سخن مـي گـويـنـد             
خدايي که از همان دوران کودکـي بـا          
بيرحمـي و قسـاوت و وحشـيـگـري              
ــرايشــان عــرض انــدام مــي کــنــد               ب

خدايي که کسي نمي دانـد چـيـسـت            
تنها تشنه خون است و بـا جـهـاد و               
کشت و کشتار و سربريدنـهـا کـه در            
پس آن با گفتن اهللا اکبر درياي خـون         
راه اندازد آرام ميـگـيـرد و هـمـيـشـه              

سـال بـه     ۱۴۰۰مي خواهد مـردم را      
او ضد پيـشـرفـت و        .   عقب بازگرداند 

مدرنيسم و ضد شادي وبازي و خنده       
هديه اين عاليجناب هم مثـال  .  است

هديه بوش است  و اسـالم سـيـاسـي            
هم اينگونه مي خواهد قدرت نمايي      
ــکــرار                   خــود را نشــان دهــد و از ت

سپتامبرها و ترورهـاي هـر روزه         ۱۱
 .اش در سراسردنيا هيچ باکي ندارد

وما عطايشـان را بـه لـقـايشـان             
 ...بخشيدم

امــا درمــقــابــل ايــن دو قــطــب           
خونخوار و طرفدار  توحش و بربريت       
، ما انسانهاي مـبـارز و آزاديـخـواه            
يعني جبهه سوم در صحنه هستيم و       
هرگـز اجـازه نـخـواهـيـم داد جـهـان                 
ميدان يکه تازي ميليتاريزم آمريکـا      

بلـه ايـن مـا        .   و اسالم سياسي شـود     
هستيم جبهه سوم هستيم کـه هـرگـز       
اجازه نخواهيم داد دنياي قشـنـگ و         
زيباي کودکانمان ويران شود و تنـهـا        
در جبهه سوم است که اسـلـحـه هـاي         
پالستيکي پـر از آب هـمـچـنـان در               
دست کودکان،کودکانه مي مانند  و      
باز با پـاشـيـدن آب بـه هـمـديـگـر و                   
سنگر گرفتـن در پشـت بـوتـه هـاي               
قشنگ پارک بازيهاي کودکانه شـان        

جبهه سـوم کـه       .   ادامه پيدا مي کند   
در آن کــودکــان مــقــدمــنــد وحــقــوق         
جهانشمول انسان رافريادمـي زنـد و         
جبهه سوم که در صـدد بـازگـردانـدن           
ــانـــيـــت بـــه انســـان اســـت و                 انسـ
سوسياليزم و برابري و رفاه و آسايـش        
را به جهان و جهانيان هـديـه کـنـد و              
مخالف هـرنـوع جـنـگ افـروزي در             

جـبـهـه سـوم يـک          .   سراسر دنـيـاسـت     
انقالب سوسياليستي را به حقـيـقـت         

سـوسـيـالـيـزمـي کـه          "   بدل مـيـکـنـد      
اساسش انسان است و جنبشي اسـت       

 "براي بازگرداندن اختيار به انسان
و درمقابل سياسـتـهـاي ايـن دو          
قطب تـروريسـتـي مـردم را فـرامـي              
خواند و اعتراض ومـبـارزه و فـريـاد            
آزاديخواهي را پـرچـم خـودقـرارداده           
است و براي سرجا نشاندن بوش و بـه         
زير کشيدن احمدي نـژادمـردم را بـه            
پيوستن به آن و انـقـالب در مـقـابـل              

 .آنها دعوت مي کند
 

                                                                                                                 
 به اميد يک دنياي بهتر

 

 اسلحه ها وجبهه سوم                
 سارا   

 

ابرهاي سياه جنگ بر فـراز ايـران       
 !به حرکت در آمده است 

پس از جنگ سرد و فـروريـخـتـن        
ديوار برلين آمـريـکـا ادعـاي قـدرت             
بــرتــر در جــهــان مــوجــود را داشــتــه           

اين تاريخ چند ده ساله را  در        !   ودارد  
اين نوشتـه کـوتـاه ورق نـخـواهـم زد                 
ولي لشکر کشي بـه خـاور مـيـانـه و               
اشغال کشورعراق از اين قلدرمنشـي      

تالش وسـيـع    .   آمريکا ناشي مي شد     
اين کشور بـراي تـحـمـيـل هـژمـونـي               
سياسي ونـظـامـي خـود در مـقـابـل                
ــيــاي              ــغــيــيــر جــغــراف رقــبــايــش و ت

) خـاورمـيـانـه بـزرگ          (   خاورميـانـه     
تحت نام نظم نوين جهانـي ودفـاع از           
دمکراسي عليه تروريسم  وگـوشـمـا          
لــي دادن يــا حــتــي ســاقــط کــردن                
حکومتهايي درمنطقه که به کمپ او      
ــا مــخــالــف                ــد وي ــن ــوســت ــي ــمــي پ ن
سياستهاي آمريکا بودنـد هـمـچـنـان          

حـکـومـت فـاشـيـسـتـي           .     ادامه دارد 
اسالمي ايران کره وسـوريـه جـزو ايـن          

هـمـچـنـيـن      .   حکومتها معرفي شدند  
جهت استقرارنـيـروهـاي آمـريـکـايـي            
مــدتــهــا بــود کــه رايــزنــي بــا ســران             
کشورهاي کـه از روسـيـه جـدا شـده                
بودند ادامـه داشـت، ايـن وضـعـيـت              
آقاي پوتين رئيس جمهور روسـيـه را          
برآن داشت که به انبارهاي زراد خـانـه         
اش سرکي بکـشـد و دسـتـور روغـن              

 .کاري سالحها را بدهد
اما اين رؤياي سران آمريکا ، نـه      
تنها به سرانجام نرسيد و در نيمـه راه          
در عراق به شکست منجر شد  بلـکـه        
عراق مرکزي شد بـراي رقـابـت وزور            
آزمـايـي رژيـم اسـالمـي و امــريـکــا               
چناچه حتي پزشکان بيمارستانها هـم      
هيچ امنيتي ندارنـد وبـارهـا از آنـان             
سؤال شده که آيـا سـنـي هسـتـنـد يـا                 
شيعه و در جواب گفـتـه انـد کـه مـا                

؟ ايـن يـعـنـي        ! فقط يک دکتر هستيم     
در هم ريختگي وبيچاره گي وهالکت      
يک جامعه ، اين يعني جامعه اي کـه         
در آن انسانيت يخ کرده ونمـک فـاسـد           

جديداً ايـن کشـور ويـرانـه          .   شده است 
واز هم پاشيده  را عمأل به سه منطقه         
تقسيم کرده اند واين مسئله در آينـده         
خونين ترين جنگها را در پي خـواهـد         
داشت وبار نفرت وکيـنـه مـذهـبـي و             
قومي را تا بي نهايت تشديد خـواهـد    

اين لشکـر کشـي وايـن جـنـگ             .   کرد

ــاعــث رشــد وگســتــرش               ــيــن ب خــون
اســالمــيــســتــهــا وبــخــوصــوص رژيــم     
فاشيستي اسالمي ايران شده است و       
دست اسالم سياسي را نـه تـنـهـا در               
خاورميانه بلکه در جـهـان بـاز کـرده             

 .است
 اين شرايط حربـه مـنـاسـبـي بـه             
دست رژيم اسالمي داد تـا بـا بـرهـم              
زدن توازن قواي منطقه بنفع خـود بـا          
غرب در جايگاه قدرت اصـلـي خـاور          

اکـنـون ايـن رژيـم         .   ميانه حرف بـزنـد    
ميگويد کسي که ميخواهد مسـئلـه        
خاور ميانه را حل کنـد بـايـد بـيـايـد               

در ضمن بـاحـملـه      .   باما مذاکره بکند  
به سفره خالي ودسـت رنـج کـارگـران             
وزحمتکشان وثروت مردم ايـران ودر        
اختيار نيروهاي فاشيستي اسـالمـي       
قــرار دادن آن، تــوانســتــه اســت کــه             
فـاشــيـســم اســالمـي وايـن کـوره آدم              
سوزي  را در افغانستان عراق ولبنـان        
وفلسطين فعال نگه دارد وايـن خـطـه          
از خاور ميانه را به خاک وخون بکشد        
واز طرفي ديگردر داخـل کشـور هـر            
صداي آزاديخواهانـه وهـر اعـتـراض          

. بــرحــقــي را ســرکــوب نــمــايــد                    
مخصوصاً در اين شرايط حساس که      
ابرهاي سياه آسمان عراق برفراز ايران      
بحرکت در آمده اند رژيم مـيـخـواهـد        
در داخل ايران هم توزن قوا را به نـفـع           

اين جـانـيـان واقـعـاً         .   خود تغيير دهد  
بيمار، تحت لواي ايـنـکـه کشـور در             

امنيـت مـلـي در        . حالت جنگ است    
ــر اســت          ــط ــحــاصــره          . خ مــا در م

اقتصادي قرار داريم بـه هـيـچـي وبـه             
هيچکس رحم نخواهند کرد و بـيـش          
از ايــن فــاشــيــســتــي تــريــن نــظــرات           

 .وحرکات را از خود بروز مي دهند
مـحـاصـره    :   محاصره اقتصـادي     

اقتصـادي يـعـنـي تلـه مـرگ فـقـرا،                  
يـعـنـي حــملـه بـه ســفـره کـارگـران و                   
زحمـتـکـشـان ومـردم ايـران، يـعـنـي                
شروع بيشترمرگ نوزادان، محـاصـره      

 ۲۴اقـتـصـادي يـعـنـي مـردم ايـران                 
ساعته بايد بدوند وکارکنند تا فـقـط         
مرگ خود از گرسنگي را به تـعـويـق           

محـاصـره اقـتـصـادي ايـران            .   اندازند
هيچ ضرري بحال سران رژيم اسالمي      
وآقــازاده هــا نــدارد،  احــمــدي نــژاد            
بصراحت گفت که اين کاغذ پـاره اي          
بيش نيست، دقـيـقـاً بـراي او و هـم                 

 ابرهاي سياه جنگ بر فراز ايران به حرکت 
!در آمده است   

 محمد امين کمانگر        

 ۶صفحه  
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اعتراض كـارگـران فـاز      :   عسلويه
  عسلويه١٠ و ٩

بنا به خبري كه به حزب رسـيـده،          
 عسـلـويـه در        ١٠ و     ٩كارگران فـاز     
 ماه دستمـزد پـرداخـت        ٤اعتراض به   

 آبـان دسـت بـه          ١٩نشده خـود، روز       
اعتصاب زده و خواهان پرداخت كليه      

. حقوق و مزاياي معوقه خـود شـدنـد          
اند كه اگر حـقـوق         كارگران اعالم كرده  

 ماه گذشتـه آنـهـا پـرداخـت          ٤معوقه  
نشود به اعتراض خود ادامه خواهنـد       

كــارفــرمــا بــراي جــلــوگــيــري از         .   داد
گسترش اين اعتراض بـه بـخـشـهـاي            
ديــگــر، بــخــشــي از حــقــوق مــعــوقــه         

 . كارگران را پرداخت كرد
 

تجمع اعتراضي كارگـران    :   شفت
امـامـزاده   " شركت تـعـاونـي جـنـگـل             

 در مقابل فرمانداري " ابراهيم
كارگران شركت تعـاونـي جـنـگـل          

 آبـان در      ٢٠روز   "   امامزاده ابراهـيـم  " 
مقابل فرمانداري شهرستان شفت در      
استان گـيـالن در اعـتـراض بـه عـدم                

دريافت حقوق و مـزايـاي مـعـوقـه و              
همچنين پـرداخـت حـق بـيـمـه خـود                
تجمع كرده و خواستار رسـيـدگـي بـه            

 . مطالبات خود شدند
 

تـجـمـع اعـتـراضـي           : ديواندره
در "   سياه زاغ" كارگران و رانندگان سد     

 مقابل در شركت
بنابر اخبار منتشر شده، كارگران     

در نزديكي  "   سياه زاغ " و رانندگان سد    
شهرستان ديواندره اسـتـان كـردسـتـان         

 آبان ماه در اعتراض به عـدم         ٢٠روز  
دريافت دستمزدهـاي خـود دسـت از           
كار كشيده و در مـقـابـل دفـتـر ايـن                 
شــركــت تــجــمــع كــرده و خــواســتــار            

 . رسيدگي به مشكالت خود شدند
 

تــجــمــع :   دشــت آزادگــان  
 بيكاران در اعتراض به بيكاري

بنابه اخبار رسـيـده، تـعـدادي از            
 آبان  ٢٢بيكاران استان خوزستان روز     

در اطراف ميدان نـفـتـي آزادگـان در             
اعتراض به بيكاري دست بـه تـجـمـع            

 . زدند و خواهان کار شدند
 

تجمع كارگـران   :   بردسير كرمان 
 كارخانه قند در مقابل استانداري

كارگران كارخـانـه قـنـد بـردسـيـر             
 آبان ماه در اعـتـراض     ٢٣كرمان روز   

به تعويق در پرداخت حقوق و مزايـاي        
خود در مقـابـل اسـتـانـداري كـرمـان              
دســت بــه تــجــمــع زده و خــواســتــار              

. رسيدگي به مطالـبـات خـود شـدنـد           
 ماه است كه حـقـوق و         ٦اين كارخانه   

مزاياي كارگـران را پـرداخـت نـكـرده             
كارگران بعد از اينكه فرمانـدار  .  است

قول رسيدگي به مطالبـاتشـان را داد          
به تـجـمـع خـود خـاتـمـه دادنـد امـا                    
آلتيماتوم دادند كه اگـر بـه خـواسـتـه              
هـايشـان رسـيـدگـي نشـود، مـجـددا               

 . ديگر دست به تجمع خواهند زد
 

کـارگـران چـنـديـن        :   نيشـابـور  
کارخانه نيشابور دست به راهپيمائـي      

 مشترک زدند  
کارگران خواهان امنيت شـغـلـي،       

 پرداخت فوري دستمزدها، 
ممنوعيت اخراج و رفع تبعـيـض       

 شدند 
 تن از كـارگـران       ١٠٠٠نزديك به   

كارخانـجـات مـخـتـلـف شـهـرسـتـان               
 آبانماه دسـت بـه        ٢٥نيشابور در روز    

يک راهپيمائـي مشـتـرک زدنـد و بـه               
شرايط مشـقـت بـار خـود اعـتـراض              

در اين راهپـيـمـائـي کـارگـران         .  کردند
کـارخــانــه هــاي مــتــعــددي از جــملــه          
کارخانه قند نيشابور، شـركـت ايـران          
شعله، شركت آسايش، شركت يخچال     
سازي آزمـايـش، كـارخـانـه يـخـچـال               
سازي البرز نيشـابـور و شـركـت آريـا             
شرق شرکت داشتنـد و در حـالـيـکـه              
پالکاردهـائـي در دسـت داشـتـنـد و               
عليه بيعدالتي شـعـار مـيـدادنـد، از             
چهارراه امام شـروع بـه راهـپـيـمـائـي              
کردند و سپس در مقابل فـرمـانـداري         
تجمع کـردنـد و خـواهـان رسـيـدگـي                

. فــوري بــه مــطــالــبــات خــود شــدنــد         
كارگران اعالم كردند كه تـاكـنـون بـه            
مراجع مـخـتـلـف دولـتـي، از جـملـه                
وزارت كار مراجعه كرده انـد امـا بـا             
بي اعتنائي مسئولين دولتي مواجـه       

در پايـان ايـن راهـپـيـمـائـي             .   شده اند 
كارگران بيانيه اي حـاوي مـطـالـبـات           

ــهــا از جــملــه امــنــيــت شــغــلــي،                آن
جلوگيري از اخـراج و بـيـكـارسـازي،             
پرداخت به موقع دستمزدها و مـزايـا         
و پـاداش و عـيـدي، رفـع تـبـعـيـض                  
قرائت کرده و خواهان رسيدگي فـوري       

 . به آنها شدند
 

حرکت دسـتـه جـمـعـي کـارگـران             
مراکز مختلف کارگري در نـيـشـابـور         
ابتکار مهمي است که بايد به الگـوي        
کارگـران در سـراسـر کشـور تـبـديـل                

قبـال نـيـز کـارگـران در بـرخـي                .  شود
شهرهاي ديگر دست به اقـدام دسـتـه           

ايــن يــکــي از      .   جــمــعــي زده بــودنــد      
مسائل مبرم کارگران است که بجـاي       
حرکات پراکنده، واحدهاي مـخـتـلـف        
در هــر شــهــر و مــنــطــقــه دســت بــه               
اقدامات مشترک بـزنـنـد و حـرکـات             
بــزرگ تــر، قــدرتــمــنــدتــر و مــوثــرتــر          

 . سازمان دهند
 
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٨٦ آبان ٢٦

  ٢٠٠٧ نوامبر ١٧ 

 اخباري از اعتراضات كارگري در چند روز گذشته
 اعتراض كارگران به عدم پرداخت دستمزدها و بيكارسازي و اخراج

ــي،             ــع ــم ــه ج ــت ــاي دس ــه ــراج اخ
دسـتــمــزدهــاي زيــر خــط فــقــر، عــدم          
پــرداخــت بــمــوقــع دســتــمــزدهــا،               
قراردادهاي موقت کار، قـراردادهـاي      
سفيد امضـا، دريـافـت سـفـتـه هـاي               
ميليوني از کـارگـران بـراي اشـتـغـال             
بکار، نبود ايمني در محيطهاي کار،      
گسترش پـديـده کـودکـان کـار، جـلـو               
گيري از  ايجاد تشکل هاي کـارگـري         
مســتــقــل، ضــرب و شــتــم کــارگــران          
مــعــتــرض، بــازداشــت، مــحــاکــمــه و       
زنداني کردن رهبران کارگري و در يک       
کــالم تــحــمــيــل بــردگــي مــطــلــق بــر           
کارگران و تبديل زندگي مـيـلـيـونـهـا            
خانواده کارگري به جهنمي دهشتناک     
ــامــه                ــخــشــي از کــارن ــان، ب ــراي آن ب
سياستهاي ضد کارگري اعـمـال شـده         
در طي بيش از دو دهـه گـذشـتـه بـر                 
عليه طبقه کارگر ايران است و قـانـون         
کار مـوجـود از اواخـر دهـه شـصـت                
بمـثـابـه بـازوي قـانـونـي اجـراي ايـن                  

 .سياستها، ناظر بر آن بوده است
چه بسا که بدون خـانـه کـارگـر و              
قانون کار موجود، تـحـمـيـل شـرايـط           

فوق بر کـارگـران  بـه سـادگـي بـراي                  
 .سرمايه داري ايران ميسر نميشد

در شرايط حاضر سـرمـايـه داري         
ايــران در تــداوم ســيــاســتــهــاي ضــد            
کارگري اعمال شـده بـر کـارگـران در              

 سال گذشته و بـر بسـتـر آن،            ۲۸طي  
در صدد است تا با اصالح تعدادي از        
مواد قانون کار موجود، سياسـتـهـاي     
ضد انساني خود را به نحوي که بيش        
از پيش متضمن تـامـيـن شـرايـط و              
ملزومات سود آوري امروزيش باشد،      

 .  تثبيت نمايد
ــران            ــارگ ــه ســراســري ک ــحــادي ات
اخراجي و بيکار در اين راستـا اعـالم          

 :ميدارد
 
هم قانون کار موجـود و هـم            -۱

تغيير در برخـي مـواد آن، نـاشـي از               
مصالح و منافع سرمايه داري ايـران         
است و ربطي به مصالح و منافع مـا          

 . کارگران ندارد
 
تغييرات مطروحه در قـانـون         -۲

کــار مــوجــود در راســتــاي تــثــبــيــت          

شــرايــط بــرده واري اســت کــه طــي              
سالهاي گذشته قـانـون کـار مـوجـود             
بمثابه ابـزار اعـمـال قـدرت قـانـونـي                
سرمايه داران،  بنوبه خود شـرايـط و           

 ملزومات آنرا  فراهم آورده است 
 
ما کارگران به شـرايـط بـرده            -۳

وار کنوني و تثبيت آن تن نـخـواهـيـم            
داد، ما زندگي نمـي کـنـيـم کـه کـار                
کنيم، ما انسانيم و سهـم خـود را از             
خوشبختي و رفاه مي خـواهـيـم، ايـن         
بــديــهــي تــريــن حــق  مــا و هــمــه                   
انسانهايي است که چشم بر اين جهان       

 مي گشايند
 
قانون کار بايد متضمن رفـاه     -۴

و خوشبختي همه انسانها باشد،  در         
اين راستا هيچکس با صالحـيـت تـر          
از خــود کــارگــران بــراي تــغــيــيــر و               

 تصويب قانون کار نيست 
 
تشکلهاي کارگري متکي بـر    -۵

آراء جمعي و اراده آزادانه کـارگـران و          
برگزاري منظم مجـمـع عـمـومـي در            

همه مراکز کارگري در سـاعـات کـار           
بايد بـرسـمـيـت شـنـاخـتـه شـونـد تـا                   
بــديــنــوســيلــه کــارگــران قــادر شــونــد        
نماينده هاي خود را در اين تشکـلـهـا          
و مجامع با خواسـت و اراده آزادانـه            

 انتخاب کنند
 
قـانــون کــار بــايــد از طــريــق            -۶

دخالت مستقيم و زير نـظـر نـمـايـنـده             
هـاي ســراســري مــنــتــخــب مــجــامــع        
عمومي کـارگـري و تشـکـلـهـاي بـر                
خاسته از آن تغيير يافته و به تصويب        

 برسد

 
اتحاديه سـراسـري کـارگـران           -۷

اخراجي و بيکار به نوبـه خـود تـالش            
خواهد کرد تا شرايط الزم در جامعـه        
بــراي تصــويــب قــانــون کــار تــوســط           
نــمــايــنــده هــاي مــنــتــخــب مــجــامــع       
عــمــومــي کــارگــري و تشــکــلــهــاي           
سازمانيافته بر خاسـتـه از آن فـراهـم            

 شود
 زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه سراسري کارگران 

 ۲۸/۸/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 
com.ettehade.www 

 
k.ekhraji@gmail.com 

 قطعنامه اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار
  در باره تغييرات قانون کار

 

 از سايت هاي          
 حزب کمونيست کارگري ايران                       

 ديدن کنيد       

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 
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 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تلفن تماس

ماکوان را در حـالـي دسـتـگـيـر              
کردند، که نزديک خـانـه اش در پـاوه             

پـدر و    .   مشغول سيگار کشيـدن بـود      
مادر ماکوان مدتها فکر ميکـردنـد،       
او را بجرم سيگار کشيدن دسـتـگـيـر           

پدرش ميگويد يـک روز او        .   کرده اند 
را ديديم که سوار بر االغ کـرده و در              
شهر ميگرداننـد، مـردم از مـا مـي              
پرسيدند، به چه جرمي او دسـتـگـيـر            
شده است و ما ميگفتيـم، شـايـد بـه             

ــمــي    .   جــرم ســيــگــار کشــيــدن        مــا ن
دانستيم چرا او را گرفته اند و چرا بـه           

 .او توهين ميکنند
 چند روزي نـگـذشـت کـه حـکـم              
اعدام  او را دادنـد و چـنـد روز بـعـد                  
 . جاي اجراي حکم را نيز معين کردند
. اين داستان ماکوان جـوان اسـت       

 سـال دارد و يـکـبـاره در سـلـول                 ٢۰
مرگ جـمـهـوري اسـالمـي نشـسـتـه               

گفته شد که چـنـد جـوان از او             .   است
 ١٣شکايت کـرده و گـفـتـه انـد در                  

سالـگـي ، مـاکـوان بـا آنـهـا رابـطـه                    
و سـپـس گـفـتـه          .   جنسي داشته است 

شد که اين جوانها ، بعـد از شـنـيـدن              
مـحـکـومـيــت بـه اعــدام مـاکـوان ،                

بـا  .   شکايت خود را پـس گـرفـتـه انـد            
وجود همه اين مسايل،  حکم اعـدام          
او صادر شده و ميـرفـت کـه زنـدگـي              

 ساله، با نابودي کـامـل       ٢۰يک جوان   
ماکـوان قـرار بـود  در            .   مواجه شود 

 . اين روزها اعدام شود
خبر اين حـکـم، از طـريـق اقـوام              

کـمـيـتـه     .   ماکوان به دست ما رسـيـد       
بين المللي عليه اعدام در يک کمپين       

فشرده و متمرکز ، براي نـجـات جـان           
ماکوان تالش کـرد و خـوشـبـخـتـيـم               

 مـاه    ١۶اعالم کنيم که روز جـمـعـه            
نوامبر، خبر توقف اين حکم به دست       

 . ما رسيد
اين يک عقب نشـيـنـي از سـوي             

و مـا    .   جمهوري اسالمي ايران اسـت     
براي لغو کامـل ايـن حـکـم و آزادي               
ماکوان تالشهاي خـودمـان را ادامـه         

 . حواهيم داد
بررسي اين پرونده و نحـوه رفـتـار          
جمهوري اسالمي در ايـن پـرونـده و             
مــوارد مشــابــه نشــان مــيــدهــد کــه           
چگونه جان انسانها  در اين نظام بـي          
ارزش است و چگونه بـه راحـتـي آب             
خوردن عليه نوجوانان و جوانان حکـم       

 . اعدام صادر و اجرا ميشود
کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام            
توقـف حـکـم اعـدام مـاکـوان را بـه                  
خانواده او تبريک ميـگـويـد و اعـالم            
ميکند که فـعـالـيـتـهـا بـراي نـجـات                
قطعي ماکوان و آزادي او از زنـدان              

 . بايد ادامه يابد
 

نجات جان ماکوان يکبار ديـگـر        
اثبات کرد کـه مـا مـيـتـوانـيـم جـان                 

ما ميتوانيـم   .   انسانها را نجات دهيم   
اين کار را بـکـنـيـم، مـادام خـانـواده                
محکومين به اعدام  بـا مـا تـمـاس              
گرفته و کمک کنند خبر اين وقايع را         
بــه گــوش جــهــانــيــان رســانــده و از               
امکانات متعدد بـراي نـجـات جـان            

 . عزيزان آنها استفاده کنيم
با کميته بين المللي عليه اعـدام        
تماس بگيريد و کمک کنيـد تـا جـان             
 . محکومين به اعدام را نجات دهيم

 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
   ۲۰۰۷ /۱۰ /۳۰ 

net.adpi.www 
 

com.yahoo@manochermasori 
 

004670491749 

 ساله ٢۰حکم اعدام ماکوان مولودي زاده 
 .متوقف شد

 
 
 
 
 
 

 ماکوان مولودی زاده      

 نفر از کارگران نسـاجـي کـردسـتـان کـه در               ۲۲
مهر ماه امسال قرار داد آنها تمديد نشد عـلـيـرغـم              
توافق براي دريافت سنوات خود همچنان بالکـلـيـف          

ايـن  .   هستند و بطور مـرتـب سـر دوانـده مـيـشـونـد                 
کارگران قرار بود به ازاي هر سال سابقـه کـار خـود،               
سه ماه و نيم به عنوان سنوات دريافت نمايـنـد امـا              
کارفرما تاکنون از پرداخت سـنـوات ايـن کـارگـران               
خودداري کرده است و به همين دليـل طـي روزهـاي          
گذشته اين کارگران به کارخانه آمده و در آنجـا بسـر        

کارفرما بار ديگر بـه ايـن کـارگـران وعـده               .   برده اند 
 سنوات آنـهـا   ۲۸/۸/۸۶داده روز دوشنبه مورخه     

 .را پرداخت خواهد کرد
از سوي ديگر کارگران شاغل کارخانه نسـاجـي          
کردستان نيز در اعتراض به واگذاري اين کارخانه به         
بخش خصوصي اقدام به تجمع در مقابل ساختـمـان          

 . اداري آن در داخل کارخانه کردند
 

 کارگران اخراجي نساجي کردستان                    
 همچنان بالتکليف هستند              

اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار         
۲۶/۸/۱۳۸۶ 

com.ettehade.www 
 

k.ekhraji@gmail.com 

 تصحيح و پوزش        
  

 خبر مرگ گزيزه ايردخواه  به اشتباه خود           ۳۸۸در ايسکرا شماره   
سوزي قيد شده بود در حاليکه گزيزه با مصرف دارو اقدام به خودکشي                 

 ايسکرا   . بدينوسيله اين خبر تصحيح مي گردد        .  کرده بود  

 

سران رژيـم در     .   دستانش چنين است  
هيچ دوره اي گرسنگي نـکـشـيـده و            
در سيـاه تـريـن شـرايـط نـخـواهـنـد                 

فقـط دسـت وحـوش و بـي             .     کشيد
احساس سپاه مفتخور اسـالمـي را         
بيشتر براي سرکوب ما باز مي کند       
و تا جايکه بتوانند تحت اين بها نـه          

.  به هر جـنـايـتـي دسـت مـي زنـنـد                 
آمــريــکــا ومــتــحــديــنــش بــخــاطــر         
منافعشان با رژيم اسالمي ايران در       

اما آمريکـا هـم درسـت        .   تخاصمند
مثل رژيـم جـنـايـت کـار اسـالمـي                
جنگش را با مـحـاصـره اقـتـصـادي             

 . عليه ما شروع کرده است
قبـل از هـر چـيـز بـايـد               :   جنگ  

گفت که جنگ يعني آتش  وخـون و         
ويراني، يعني تباهي وکشتار وسيـع      

اگـرآمـريـکـا     .   مردم در آن مـنـطـقـه          
ومتحدينش به ايـران حـملـه کـنـنـد              
يعـنـي خـاور مـيـانـه در آتـش ايـن                   
جــنــگ خــواهــد ســوخــت، يــعــنــي            
انسانيت گردن زده مـي شـود و در              
اولين حمله ها هـزاران تـن بـمـب و                
راکت برسرمردم مي بـارد و هـزاران           

امـاّ  .   نفر دما دم  کشتار مي شـونـد         
هر دو طرف جنـگ مـي دانـنـد کـه               
ايران افغانستان نيست، ايران عـراق       
نيست، قريب به هفتاد درصد مـردم        
اين کشور را جواناني تشکـيـل مـي          

دهند که با وجـود ايـنـکـه سـه دهـه                
است اسير يکي ازمـرتـجـعـتـريـن و             
فاشيستي ترين حکومتهـاي جـهـان        
معاصر هستند اما تن بـه ارتـجـاع           
اســالمــي نــداده انــد و خــود را بــا               
جوانان کشـورهـاي مـدرن اروپـايـي            

 .تداعي ميکنند
 مدنيت انسانيـت وگـرايـش بـه          
چپ در ميان دانشجويان وکـارکـران        
و اکثرجوانان ايران مدتهاست عـلـنـاً     
پرچمش باالرفته اسـت  بـنـام خـود              
صحبت مي کند ومدعي خـواسـتـه         
هاي انسـانـيـش اسـت و از مـعـنـا                  
ومفهوم مدرني بـر خـوردار اسـت و            
کــالً نــود در صــد از ايــن  مــردم                   
مــخــالــف ايــن رژيــم عصــرحــجــري         

.  هستند وهم مخالف حمله آمريـکـا      
) اپوزيسيـون (   احزاب سياسي وچپي  

که عليه رژيم اسالمي دارند مبـارزه       
مي کنند نظيرش را نه در عـراق  و            

. نه در افـغـانسـتـان شـاهـد نـبـوديـم               
بـــخـــوصـــوص حـــزب مـــا حـــزب            
کمونيست کارگري ايران که در طـول       
اين چندين سـال مـبـارزه بـي وقـفـه               
ثابت کرده است که در بحراني تـريـن         
وتنگنا ترين شرايط  درسـت تـريـن            
رهنمودها را داده و انسـانـي تـريـن             
تصميمات را گـرفـتـه اسـت و ايـن                
ديدگاه درست تاريخ اثبات شده  اين       

حــزب اســت و اکــنــون در صــحــنــه            
سياسي ايران مدعي گرفـتـن قـدرت         

پــس ايــن نــيــروي     .     ســيــاســي اســت  
عظيم انساني نبايد بگذارند که ايـن      

بـراي سـران     .   جنگ به وقوع بپيوندد   
رژيم اسالمي ايـران جـنـگ نـعـمـت             
است و برکتي است که از طرف خـدا         

بـنـظـر    .   به سوي آنان اعطا مي شـود      
من همانقدرکه رژيم اسالمي به ايـن        
جنگ نياز دارد دقيـقـاً بسـيـاري از            
سران کاخ سـفـيـد بـخـصـوص جـرج               
دبليوبوش هم به ايـن جـنـگ  نـيـاز               
دارد وبراي حفظ مـوقـيـعـيـت بـرتـر              
خويش ميخـواهـد از حـربـه جـنـگ              

 .استفاده کند
تنها حرکتي که مي تواند جلو        

جنگ را بگيرد واز نابودي و ويراني          
اين کشور جلو گيري  کند ، انقالب      
مردم عليه اين باند فاشيستي        
اسالمي است که زندگي مردم را به            

کوتاه مدت ترين      . گروگان گرفته اند   
، کم دردسر ترين ، کم خرج ترين و         
.  کم تلفات ترين راه اين راه است     

بايد اين مردم در صحنه ظاهر         
شوند واز خود دفاع کنند وآنهم قبل         
. از اين حمله وقبل از اين جنگ      

 

. . .ابرهاي سياه جنگ بر فراز   

 مرگ برجنگ ، 
 مرگ بررژيم فاشيستي جمهوري اسالمي               

 زنده باد انسانيت 
 ۲۰۰۷ نوامبر ۱۷

 ۴ازصفحه  


