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بـار ديــگـر نــيـروهــاي سـرکــوبـگــو            
حکومت اسـالمـي دسـت بـه جـنـايـت              

طي پنج روز گذشـتـه دو نـفـر از           .  زدند
زحمتکشان شهرهاي مهاباد و بـوکـان       

هـدف  "  حمل کاالهاي قـاچـاق    " به بهانه 
تيراندازي جناتيـکـاران اسـالمـي قـرار          

روز چهارشـنـبـه    .  گرفتند و جان باختند
خـرداد عـبـداهللا آبـراهـام هـنـگـام                ۲۹ 

رانندگي توسط مزدوران رژيم به رگبـار  
روز .  بسته شد و جانش را از دسـت داد   

بعد که بستگان عبداهللا آبـراهـام بـراي        
گرفتن جنازه به بيمارستان رفته بـودنـد     

 سارا 
اين روزها كه مي گذرند بيشتر و   
بيشـتـر خشـم و نـفـرت پـروارشـده از                  
حكومت سياه اسالمي  در نگاه سـرد    
و ســاكــت مـردم بــه چشــم مــيــايــد و              
همچنان با خشم و دندان به هم سائيدن 
نفرتشان را با فحش و ناسزا  با فـريـاد     

روزانـه هـزاران لـعـن و           .  سر مي دهند
نفرين نثار سران حكومت ميكنند  و     
اميد به رفتن اين بختك سيـاه را آرزو      
مــي كــنــنــد و صــد الــبــتــه كــه بــراي             

نابوديش هم مدتهاست آستين باال زده 
شاهديـم هـمـه جـنـبـشـهـاي حـق                .  اند

طــلــبــانــه اعــم از كــارگــران و زنــان و             
كه چقدر متحـدانـه و     ...  دانشجويان و

يكپارچه در هـر گـوشـه اي و بـه هـر                  
صورت ممكن فرياد اعـتـراض را بـا          
شدت بـيـشـتـري سـر مـيـدهـنـد و از                  
جنايتهاي هر روزه رژيم ترور و وحشت 

رژيمي كـه از يـك طـرف             .عاصي اند
مشغول سركـوب و كشـت و كشـتـار             
مردم است و از طرف ديگرهم  فـقـر و     

تورم و گـرانـي را بـه مـردم تـحـمـيـل                   
ميكند، مدتهاست كه حنايش رنـگـي   
ندارد و مدتهاست با همه جناحهايـش  
چه تندرو  چه تعديل شده و مـيـانـه رو      
آبرويش را باخته است و حـاال بـه زور         
چــمــاق و ســركــوب و اســلــحــه ســرپــا            

فريادها و اعـتـراضـهـاي       .  ماندهاست
مردم پايه هاي حـكـومـت را بـه لـرزه            
انداخته و تمامي اين بگير و ببندها و   
حمله هـاي وحشـيـانـه بـه تـجـمـعـات                

مسئله دزدي و چـپـاول سـران و            
دست اندرکاران حـکـومـت اسـالمـي          
عيان تر از دوره هاي قبل دربسـيـاري   
از رسانه ها و سـايـتـهـاي خـبـري در             
ايران و خارج از ايران انعکاس يـافـتـه    

اين سطح از افشا شدن مافياي .  است
اقتصادي سران رژيم اسالمـي اخـيـرا      
با دو سخنراني عباس پاليزدار دبـيـر     
کميـتـه تـحـقـيـق و تـفـحـص از قـوه                     
قضائيه، از مسئولين حکومـت و از      
طرفداران احمـدي نـژاد در دانشـگـاه           
هــمــدان و شــيــراز ابــعــاد و اهــمــيــت           

ديگري را سواي آنچه که تا کـنـون در     
ــهــاي ســران                ــاول و دزدي ــپ مــورد چ
حکومت وجـود داشـتـه بـه نـمـايـش                

 .گذاشته است
نکته اي کـه حـائـز اهـمـيـت در                 
افشاي اين غارت گري نـهـفـتـه اسـت        
اين است کـه ايـن افشـا گـري نـه از                  
جانب اپوزيسيون درون حـکـومـت يـا       
افراد و جريـانـي خـارج از حـکـومـت             
بلکه توسط يکي از مهره هـاي درون      
خود رژيم که به پرونده و اسـنـاد ايـن          
دزدي ها دسـتـرسـي داشـتـه صـورت           

در ارتباط با اين مسئلـه  .  گرفته است
معطوف شدن بـه ايـن وجـه از جـدال             
جناحها و اينکه گويا اينها دعواهاي 
خانگي است و اخـتـالفـات جـنـاحـي           
دارند و غيره نه تنها خطا است بلـکـه   

چـرا کـه ايـن           .گمراه کننده نيز هست

با سالم به شمـا  :  راديو شکوفه ها
آقاي جوانمير مرادي از راديو شکوفه 

چـنـد روزي از       .  ها مزاحمتون ميشم 
بــه شــمــا و      .  آزادي شــمــا مــيــگــذرد     

همچنين به طها آزادي و به اتـحـاديـه    
آزاد کارگري در ايـن رابـطـه تـبـريـک               

بـرامـون   .  ميـگـم و خسـتـه نـبـاشـيـد              
تعريف بکنيد و بگيد که چي گـذشـت   

 به شما ؟

من هم خـدمـت     :  جوانمير مرادي
شــمــا و هــمــه کــارگــران و فــعــالــيــن             
کارگري و تمـام کسـانـي کـه در ايـن              
مدت ما بـازداشـت شـديـم و از مـا                
حمايت کـردنـد عـرض سـالم دارم و               

اين مدتـي  .  تشکر و قدرداني ميکنم 
که ما بازداشت شديم ما در ارتـبـاط     

 ۲ ١ با روز جهاني کارگـربـود در روز         
و قـراري کـه          ۷ ارديبهشت سـاعـت       

داشتيم قرار شد که دوستـان بـيـايـنـد        
هنوز چند دقيقه اي نـگـذشـتـه       . آنجا 

بود که توسـط نـيـروهـاي انـتـظـامـي             
بازداشت شديم از لحظه بازداشت مـا  
ــيــروهــاي              را بــه اداره اطــالعــاتــي ن

انتظامي منتقل کردنـد و بـازجـوئـي         
ها همان زمان شروع شد تـعـدادي از       
پالکارتهائي که بمناسبت هميـن روز    
تهيه کرده بوديم در حين بازداشـت از    
ما گرفتند که  پـالکـارتـهـا دوتـا بـا               
امضاي اتحـاديـه آزاد کـارگـران بـود            
تحت عنـوان زنـده بـاد روز جـهـانـي               

کارگر و کارگران جهان متحـد شـويـد      
تعداد ديگري پـالکـارت داشـتـيـم بـا           
عناوين حداقل حـقـوق يـک مـيـايـون           
تومان ، مـعـيـشـت ، مـنـزلـت حـق                   
مسلم ماست  ما کار مـيـکـنـيـم کـه         

زندگي کنيم نـه زنـده ايـم بـراي کـار                  
کارگر دانشجو اتحاد اتحاد و شـوراي  
اسالمي وخانه کارگر  نمـايـنـده هـاي       

اخــيــرا صــفــي از نــيــروهــاي                
اپوزيسيون راست ميکوشد تـا خشـم       

مردم عليه جمـهـوري      مبارزه بحق   و
اسالمي، عليه گراني، و عليـه دزدي    
و فســاد مــقــامــات رژيــم را تــحــت             
شعارهـاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي و پـرو                 

، " خليج هميـشـه فـارس     " رژيمي نظير 
و غـيـره بـه      "  نيروي انتظامي حمايت" 

 . مهار بکشد و به کجراه ببرد
اين صـف کـه از افـراد مـعـلـوم                

مغـضـوب درگـاه      "  خوديهاي" الحال و 
تـا     جمهوري اسالمي چون نوري زاده  

انــواع نــاســيــونــالــيــســت هــا و پــان             

ايرانيست ها و طرفـداران سـلـطـنـت،        
چپاولگـران از تـخـت افـتـاده،               يعني

تشکيل شده و بـويـژه در تـلـويـزيـون               
گرد آمده اند، مـيـکـوشـد       "  کانال يک" 

تا مردم را به نيروهاي سرکوبگر رژيـم  
متوهم کند و مبارزه عليـه گـرانـي و        
دزدي و چــپــاول ســران رژيــم را بــه                 

جناح هايي از حکومت    مبارزه عليه
. و آخوندهاي بـدخـيـم مـحـدود کـنـد             

هــدف و مســالــه ايــنــهــا ربــطــي بــه             
مـردم بـراي     .  خواستهاي مـردم نـدارد    

چپاول و دزدى آيت اله هاى ميلياردر،  فقر و 
 فالکت کارگران

 مبارزه عليه گرانى و شيادى 
   اپوزيسيون راست
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در مھاباد و بوکان  ىبه جنايت حکومت اسالم
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 يک دنياى بھتر 
 برنامه حزب را بخوانيد 
 و در سطح وسيع توزيع کنيد

و در دفـاع از        "  منزلت و مـعـيـشـت    " 
آزادي و برابري و هويت انسانـي خـود     

بـدنـبـال       مبارزه مـيـکـنـنـد و ايـنـان             
مـالـکـيـت سـه           تقدس خاک و پرچم و

و    جزيره و حـفـظ نـام خـلـيـج فـارس               
! حرمت نيروهاي انتظـامـي هسـتـنـد       

اين حضرات در تبلـيـغـات خـود گـاه          
حتـي از شـخـص احـمـدي نـژاد نـيـز                   
دعوت مـيـکـنـنـد بـه تـظـاهـراتشـان               

 !! بپيوندد
هر اندازه اين اباطيـل بـه بـهـانـه           
و يا تـحـت پـوشـش         "  تاکتيکي" هاي 

عنوان شود، "  تقليل هزينه تظاهرات" 
ولي آشکار اسـت کـه ايـن جـمـاعـت               
ميخواهند اهداف عـمـيـقـا راسـت و          
شــنــاخــتــه شــده خــود را پشــت ايــن             

. شيادي سياسي نازل پـنـهـان کـنـنـد          
اينان که تا ديـروز از تـغـيـيـر قـانـون              
اساسي و نافرماني مدني فراتر نـمـي     

" اصـالحـات  " رفتند و بـه خـاتـمـي و             
کذائي اش دخيل بسته بـودنـد امـروز      
ميکوشند گراني و فقر و خشم مـردم    
ــه                     ــم را وجـ ــاکـ ــام حـ ــظـ از کـــل نـ

سياستهاي سازشکارانه و    المصالحه

ناسيـونـالـيـسـتـي خـود قـرار             -بورژوا
 . بدهند
اما مردم ايـران مـجـرب تـر و               

اسـتـاد      مـردم .  چپ تر از اين هستنـد 
اعظم اين رشته از شـيـادي سـيـاسـي          
يعني خميني را تـجـربـه کـرده انـد و            
اينبار اجازه نخواهند داد کسـانـي بـا      

خـلـيـج هـمـيـشـه          " شعارهايي نـظـيـر        
و    ، که شعار خود رژيم اسـت،   " فارس
ــامـــــي        "    يـــــا ــتـــــظـــ ــيـــــروي انـــ نـــ

تطهير دستگاه سرکـوب     که   " حمايت
و "  اهللا اکـبـر    " اين رژيم است، و بجاي 

ايــران " خــرافــات مــذهــبــي، حــاال بــا         
ــران ــســتــي و            "  اي ــاشــي ــات ف و خــراف

ناسيوناليستـي اعـتـراض و مـبـارزه            
شان براي آزادي و بـرابـري و رفـاه را              

 . عقيم بگذارند
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه          

مردم را فرا ميخوانـد تـا در مـبـارزه           
عليه گراني و فالکت و عليه چپاول و   
دزدي هاي مـقـامـات رژيـم خـواهـان           

تـمـامـي سـران          بازداشت و محاکـمـه  
همچنـانـکـه    .  جمهوري اسالمي شوند

ــارزات و                   ــبـ ــا در مـ ــارهـ ــردم بـ مـ
اعتـراضـات خـود اعـالم کـرده انـد،               
جمهوري اسالمي با همه جنـاحـهـا و      
دم و دستگاه کشتار و سرکوبش بـايـد   

حزب از مردم ميخواهد تـا در      .  برود

تظاهرات و اعتراضات عليه گراني و 
عليه جـمـهـوري اسـالمـي، خـواهـان              
افزايش دستمزدها، سـوبسـيـد فـوري       
دولت براي تـمـام کـاالهـاي اسـاسـي             
مورد نـيـاز مـردم، آزادي زنـدانـيـان               

آزادي، بـرابـري، هـويـت         " سيـاسـي و       
 . شوند" انساني

آزادي، برابري، حکومت   
 کارگري مرگ بر جمهوري اسالمي
  زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 ١٣٨٧ تيرماه  ٤ 
 ٢٠٠٨ ژوئن  ٢٤ 

 

 ...مبارزه عليه گرانى و شيادى   ادامه

ما  نيستند اين پالکارتهـائـي بـودنـد        
که ما دردست گرفته بوديم نـيـروهـاي    

. انتظامي و اطالعات از ما گرفتند   
بالفاصله بعد از بازداشت من و طـهـا   
آزادي ، بــازجــوئــيــهــا شــروع شــد و             
سئواالت بازجوئي در رابـطـه بـا روز          
جـهـانـي کـارگـر بـود و  بـخـصــوص                   
شعاري که در رابطه با اتحاد کارگر و   
دانشجو و حداقل حقوق يک ميـلـيـون    
تــومــان بــود مــا را بــه خــاطــر ايــن               
شعارها خيلي تحـت فشـار گـذاشـتـه          

 بودند 
شـمـا بـا آقـاي         :  راديو شکوفه ها

 طها آزادي با هم بوديد
بله بله   مـا از          :  جوانمير مرادي

لحظه بازداشت با هم بوديم  روز بـعـد   
نيز يکي از هـمـکـارهـايـمـان کـه در                
مراسم حضور داشت   به اسم  سعـيـد   
حضرتي رابازداشت کردند و بـعـد از         
يک روز آزاد کردند بعدا متوجه شديـم  
کــه ايشــون را مــجــبــور بــه تصــفــيــه           

 اجباري کردند بودند
يـــعـــنـــي : راديـــو شـــکـــوفـــه هـــا      
 اخراجشون کردند در واقع

بلـه بـه خـاطـر         : جوانمـيـر مـرادي     
همين موضـوع از طـرف اطـالعـات           
فشار آورده بودند که اين بـايـد اخـراج      

بـعـد از     .  بشه و از منظقه خارج بشه   
ــرل اداره                  ۵  ــت ــحــت کــن روزي کــه ت

اطالعات و نيروي انتطامي بازجوئي 
شديم و شبهـا دربـازداشـتـگـاه  اداره            
آگاهي  عسـلـويـه مـا را نـگـهـداري                

بـازداشـتـگـاهـهـاي اداره         . ميکـردنـد     
آگــاهــي يــکــي از وحشــتــنــاک تــريــن          

بازداشتگاهاست در ايران کـه عـالوه       
برتحقير و کتک کاري و بـرخـوردهـاي      
غير انساني، از نـظـر بـهـداشـتـي هـم             
فوق العاده وضعيت وخيم و اسفناکي 

روز بازداشت ما را بـه   ۲ بعد از.  دارد 
دادگاه بـردنـد و هـمـان زمـان اتـهـام                
فعاليتهاي تبليغاتي عليه نظام به ما 
داده شد که ما ضمن رد اين اتهـام از    
حق و حقوق برگزاري مراسم مستـقـل   
کارگري خودمان دفاع کرديم و همـان  

ميليون تومـان بـراي      ۰ ١ زمان وثيقه 
هر نفر  صادر کردند ولي عجيب ايـن  
بود بـا وجـوديـکـه وثـيـقـه بـراي مـا                    
تعيين کرده بودند از پـذيـرش وثـيـقـه        
امتناع ميکـردنـد هـمـيـن مـوضـوع            

روز ديـگـر در          ۴۶ باعث شد که مـا    
زندان و بازداشتگـاه اداره اطـالعـات        

 بوشهر بمانيم 
در ايـن مـدت       : راديو شکوفه هـا   

عــالوه بــر اتــحــاد آزاد کــارگــري کــه            
فعاليتهائي را در رابطه بـا وضـعـيـت       
شما انجـام دادنـد افشـاگـري کـردنـد             
اطالعات دادند همسـر شـمـا فـوزيـه          
خالصي خـيـلـي فـعـالـيـت کـردنـد و                  
حقيقتا از هـمـيـن تـريـبـون بـهـشـون                
دستتون درد نکنه مـيـگـم و خسـتـه            
نباشبد ميگم اما وقتي آمـده بـودنـد      
بوشهر بهشون گفته بودند که شمـا را    
دارند به کرمانشاه مـيـبـرنـد مسـئلـه           

 چي بود 
بله دقـيـقـا ايـن         :  جوانمير مرادي

ــردن                   ــي ک ــث ــن ــود در خ ــدي ب ــن ــرف ت
فعاليتهائي که فوزيه و چـنـد نـفـر از           
بسـتــگــان مــان کـرده بــودنــد و اداره             

اطالعات را در حقيقت تـحـت فشـار      
گذاشته بـودنـد بـا بـرپـا کـردن چـادر                
مقابل اداره اطالعات و جـلـب کـردن      
توجه عمـومـي نسـبـت بـه مـوضـوع               
بـازداشــت مــا خــيــلــي حســاس شــده          

 ۵ بعد از اين يک روز سـاعـت       . بودند 
بعداز ظهر از طـرف اداره اطـالعـات        
کشوري بوشهرآمدند و به من گفتـنـد   
که آماده شـو مـيـخـواهـيـم تـورا بـه                 
کرمانشاه منتقل کنيم اين طور نقش 
بازي کردند و حقيقتا من خودم بـاورم  
شده بود کـه دارنـد مـن را مـنـتـقـل                  
ميکنند و طـوري بـود کـه بـخـاطـر                 
اينکه فـوزيـه و بـقـيـه را در جـريـان                    
بگذارم  مجبور شدم ازشون خـواهـش   
کنم که يک لحظه به من اجازه بدهـنـد   
وبــگــويــم کــه مــن را بــه کــرمــانشــاه            
منتقل ميکـنـنـد يـک مـاشـيـن پـژو               
آماده کرده بودند و مـن را بـه داخـل            
ماشين بردند و بعد از چند لحظـه اي    
خواهش و تالش براي اينکـه امـکـان      
تماس داشته باشم بـا فـوزيـه تـمـاس            
گرفتم و بهش گفتم که دارند من را به 
کرمانشاه منتقل ميکنـنـد فـوزيـه و         
ديگران باورشون نميشد و گـفـتـم کـه         
ظاهر قضيه اين است کـه مـن را در           
مـــاشـــيـــن نشـــانـــده انـــد و دارنـــد              

بعد از پايان تـمـاس تـلـفـنـي         .ميبرند 
من راننده خواست ماشين  را روشـن    
کند استارت زد و ماشين روشن نشـد  
و گفت که اين مـاشـيـن نـمـي تـوانـد              
مارا به کرمانشاه برساند و بـايـد يـک      
ــار مــا                  ــي ــگــر در اخــت مــاشــيــن دي

افراد اطالعاتي همراه مـن    .  بگذارند 
گفتند که فعال پياده شو تـا در فـکـر        

مـن را    .  يک ماشيـن ديـگـر بـاشـيـم             

پياده کـردنـد و مسـتـقـيـم بـه اطـاق                   
شـب     ١١ بازجوئي بردند و تا ساعت   

 . از من بازجوئي کردند 
ــا         ــه ه ــو شــکــوف ــا را     :  رادي شــم

 شکنجه کردند درسته؟
دقـيـقـا بـعـد از          :  جوانمير مرادي

روزي که قرار بود من را به کرمانشـاه  
منتقل کنند ، کـتـک کـاريـهـا شـروع           

کتک کاري و بازجوئيـهـاي چـنـد       . شد 
نفره و چندين ساعته و بـرخـي اوقـات      

ساعته  با چشـم بسـتـه و بـا              ۸ يا  ۷ 
. مشت و لگد به جان ما مي افتادنـد 

بعد از انتقال به زندان بوشهر مـتـوجـه    
شدم که طها آزادي نيز وضع نـاجـوري   
داشته و بحدي کتک کاري کرده بودند 
که دندانش لق شده بـود آنـطـوري کـه         
خودش تعريف ميکرد براي رفتـن بـه     
دســتــشــوئــي  بــه دلــيــل درد شــديــد            
نميتوانست بنشيند و بعضي وقـتـهـا      
 مجبور شده که در توالت دراز بکشد

آالن وضــع   : راديــو شــکــوفــه هــا      
 جسمي شما چطور است آقاي  مرادي

من تا سه چهـار  :  جوانمير مرادي
روز احساس ميکـردم يـکـي از دنـده           
هــايــم شــکــســتــه شــده بــود و نــمــي             
توانستم بخوابم و براي نفس کشـيـدن     
مشــــکــــل داشــــتــــم امــــا حــــاال             
ظاهرامشکل تا حدي حـل شـده امـا        
هنوز احساس درد در نقاطي از بـدنـم   
کــه مــورد ضــربــت واقــع شــده بــود              

اما مجموعا مشکل حـادي    . ميکنم
 ندارم 

ــا          ــه ه ــوف ــو شــک ــئلــه  :  رادي مس
دستگيري شما و فشـاري کـه هـم از            
جانب خانواده شما آمد و هم از جانب 
تشکلي به نام اتحاديه آزاد کـارگـري       

نشون ميده که ميشه که با اتـحـاد و       
از .  با تشکل راه چاره اي پـيـدا کـرد          

اين تريبون دوسـت داشـتـم کـه شـمـا             
تجـربـه خـودتـان يـا پـيـامـي کـه بـه                     
کارگرهاي ديگر داريد به مردم ديـگـر   

 داريد به گوش ديگران هم برسانيد 
بله دقيقا هميـن  :  جوانمير مرادي

جور است مـا هـم تـجـربـه در زنـدان               
بودن خودمان و ايـنـکـه االن مـا در             
کــنــار خــانــواده هــامــان هســتــيــم در         
حقيقت نتيجه همـان تـالـشـهـاي هـم           
خانواده و هم اتحاديه و تشـکـلـهـا و           
گروه هاي مدافع حقوق کارگر بـودنـد     

روز بـه مـنـزل           ۴۸ ،      ۴۷ که بعد از   
. خود و پيش خانواده هامان برگرديم 

ــحــاد و                   ــن نشــان از ضــرورت ات اي
همبستگي هست و اگر اين اتـحـاد و     
همبستگي نـبـاشـه مسـائـل خـيـلـي               
ناگواري ممکن است اتفاق بـيـفـتـد و       
به اين سادگي نتوانيم مطالبات خـود  

االن ضـرورت    .  مان را مطرح کـنـيـم      
ايجاد اتحاد و انسـجـام تشـکـلـهـاي             

االن .  کارگري بيشتر از گذشته اسـت    
ديگر بمرحله اي رسيده که تنها طـرح    
مطالبات کارساز نيست بايد بـحـدي     
قوي شد که براي گرفتن مطالبات ما 

شرايط زنـدگـي بـحـدي         .  آماده بشيم 
براي کارگر مشکل غير قابل تـحـمـل    
است که ديگر از مرحله صـرف بـيـان      
آن  و رســانــدن ايــن خــواســتــه هــا و               
مطالبات به گوش افکار عمومي بـه    
تنهائي نمي تواند کارساز باشد بـايـد     
يک قدم و يک مرحله جلوتر رفت براي 
اينکه بتـوانـيـم بـه خـواسـتـه هـامـان                
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اولين بـاري نـيـسـت کـه جـنـاحـهـاي                
حکومت در جدال بر سر قدرت علـيـه   
يکديگر عمق کثافت کاريهايشـان را    
براي طرف مقابـل رو مـي کـنـنـد و              
اولين بار هـم نـيـسـت کـه دسـت بـه                  
دزدي و غارت هستـي و دسـت رنـج           

مردميکـه زيـر خـط         .مردم مي زنند
فقر زندگي ميكنند و طي حاکـمـيـت    

ساله ايـن رژيـم عـالوه بـر فـقـر،                ۳۰ 
استبداد و قوانين ارتـجـاع اسـالمـي         

 . هم به آنها تحميل گشته است
بنابر اين براي مردمي کـه قصـد     
بزير کشيدن اين جانيان و چپاول گران 
را دارند، تمام جناحـهـا و سـران کـل           
حکومت به اندازه هم مـورد تـنـفـر و         
انزجار هسـتـنـد و در ايـن چـپـاول و                 

 .دزديها همگي شريک و سهيم اند
اهميت ابعاد ايـن مـاجـرا در رو          
شدن دزديهاي کالن، بهم زدن ثروت و 
سامان و اندوخته کردن در بـانـکـهـاي     
کشورهاي خـارجـي تـوسـط سـران و              
مهره هاي اصلي حکومـت اسـالمـي      
آنهم توسط خود مهره هاي اصـلـي و     
دست انـدر کـار رژيـم و بـا رو شـدن                  
مدارک آن، ديگر نـبـايـد هـيـچـگـونـه           
ترديد و حدس و گماني را در پيشينـه  
تاريخي کل حکومت در دزدي و بـاال  
کشيدن هستي اين جامعه که متعلق 
به ميليونها انسان فقر زده است باقي 

يک در صد اين دزدي هـا در    .  بگذارد
همين کشورهاي اروپـايـي مصـادف        
است با سقـوط دولـت و تـعـقـيـب و               

 .بازداشت و زنداني کردن متخلفين
رو شدن ابعاد اين دزديها تـوسـط   
يک يا چند جنايتکار از درون نظـام و    
بنا به اظـهـارات آنـهـا در حـکـومـت              
اسالمي، اين را نشان مـي دهـد کـه          
عمق اين ثـروت انـدوزي هـا بسـيـار              
فراتر از آن است که تا کنـون رو شـده       

 .است
در شرايطي که اوضـاع بـحـرانـي         
رژيم اسالمي سراپاي ايـن حـکـومـت       
را فراگرفته اسـت، در شـرايـطـي کـه              
تورم افسارگسيخته زندگي ميليونهـا  
انسان را فلج کرده است و در شرايطي 
کــه کــارگــران، زنــان، دانشــجــويــان،         
معلمان و کل مردم بـتـنـگ آمـده از           
اين اوضاع اعتراضات خـود را بـراي       
پايان دادن بـه ايـن فـالکـت هـر روزه              
گسترش مي دهند، در ميان بـاالئـي     
هاي رژيم و براي انداختن تقصـيـر بـه      
گردن ديگـر مسـئـولـيـن حـکـومـت،             
چنين افشـاگـري هـايـي بـراي مـبـرا                
دانستن عـده اي و مـتـخـلـف نشـان               

دادن عده ديـگـر نشـان مـيـدهـد كـه              
غارت هستي و سرمايه زندگي مـردم  
در ميان آنان به امري طبيعي تبـديـل   

 .شده است
اين دست و پا زدنـهـاي کـي بـود         
کي بود من نبودم و بويژه در شرايطي 
که بوي گند و کثافت سراپاي اسالم و 
قداره بنـدان آن را فـرا گـرفـتـه اسـت                 
همچون دمل چرکين در حال ترکـيـدن   
است و شباهتهـاي زيـادي بـيـن ايـن            
افشاگري درون حکـومـتـي، بـا آغـاز          
. سرنگوني سلطنت پهلوي وجود دارد

نـيـز سـخـنـرانـيـهـاي              ۵۶ در سالهاي 
نمايندگان مـجـلـس شـوراي مـلـي و             
زمانيکه کم کم زمـيـن زيـر پـايشـان            

 .داغ ميشد از همين نوع بود
در رابطه با تحليل و بررسـي ايـن     
مسئله چنانکه باالتر اشاره شد، وارد   
شدن بـه دعـواهـاي جـنـاحـي گـمـراه                 

کــل سـران حـکـومــت        .  کـنـنـده اسـت      
اسالمي به قدمت حـاکـمـيـتـشـان بـر          
مردم و از غـارت کـيـسـه مـردم بـه                   
مــوجــوديــت خــود و ثــروت انــدوزي           

افشا کنندگان ايـن را    .  ادامه داده اند
کتمان نمي کنـنـد کـه رو کـردن ايـن              

 .دزديها براي بقاي نظام شان است
در حاليکه حـقـوق دهـهـا هـزار             

کارگر را که شبانروز کار مي کنند و   
بنا به آمارهاي دولـتـي خـط فـقـر را            

هزار تومان اعالم کـرده انـد و          ۶۰۰ 
اداره کــار، کــارفــرمــا و شــوراهــاي            

هــزار تــومــان      ۲۲۰ اســالمــي کــار،     
را بـراي حـقـوق           ۸۷ ماهانه  در سال 

يک خانواده كارگري تصويب کرده اند 
هـزار تـومـان         ۲۲۰ و در حاليکه اين 

را نيز ماهها به آنـان پـرداخـت نـمـي            
کــنــنــد و در شــرايــطــي کــه قــيــمــت             
مايحتاج روزانه و ابتدائي مـردم هـر       
روز و هر ساعت سير صعودي و روبـه  
تزايد دارد، در حالـيـکـه اجـاره خـانـه           

 ۲۲۰ بسيار باالتر از حقوق ماهيانـه    
هزار توماني است کـه تـازه آنـرا هـم             
پنج ماه و شش ماه و بيشتر از آن بـه      
کارگر پرداخت نمي كنند، در چـنـيـن      
شــرايــطــي، ســران و مســئــولــيــن و             
مقامات درجه اول اين رژيم و بنـا بـه     
اعترافات اخـيـر در غـارت و دزدي              
هاي اين الشخورها، همگي بـه آيـت       
اهللا ها و سرداران ميـلـيـاردر تـبـديـل         

 .شده اند
ــدت            ــت بشـ ــيـ ــعـ ــوقـ ــواي مـ سـ
فالکتباري که به کل جامعه تحـمـيـل    
کرده اند، سالـهـاسـت کـارگـران را از            
شرکتها و کارخانه ها  اخراج و بيکار 

در مـقـابـل اعـتـراضـات           .  مي کنـنـد  
کارگران بيـکـار و اخـراج شـده و در               
مقابل اعتراض و اعتصاب کـارگـران   
براي دريافت دستمـزدهـاي بـتـعـويـق         
افتاده شان، مـدام ايـن پـاسـخ را در               
مــقــابــل کــارگــران گــذاشــتــه انــد کــه          
کارخانه در حال ورشکستگـي اسـت،     
مواد اوليه وجود ندارد، دستـگـاهـهـا     
فرسوده است و کلي از اين چـرنـديـات    
را تحـويـل کـارگـران مـعـتـرض مـي               

در حاليکه داسـتـان بـه گـونـه            .  دهند
ديگري است و دولـت بـا فـروش ايـن           
کارخانجات به شرکتهاي به اصطـالح  
خصوصي از مسئوليت خود در قبـال  
کارگران شانه خالي مي کند و جـنـبـه    
ديگر فروش اين کارخانـجـات عـالوه      
بر اينکه پول نقدي را عايد مقـامـات   
دولت مي سازد، خريداران دوم سوم و 
اال آخر را هم به ثروت و سـامـان مـي      

براي کارگران و مـردم قضـيـه      .  رساند
مواد نداريم دستگاهها فرسوده اسـت  
و غيره، پوچ تر از آن است کـه بـتـوان      

اسـاس ايـن     .  با آن کسي را فريب داد  
طرح و ترفند ها همگي در چـپـاول و       
غـــارت و دزدي ســـران و دســـت                  
ــن                 ــل اي ــاي ک ــده ــان ــاران و ب ــدرک ان

بـنـا بـه گـفـتـه           .  حکومت نهفته است
خود کارگران هر مجتمع توليدي و يا 
هر کارخانه اي که امـروز مـقـرون بـه         
صرفه بـراي تـبـديـل شـدن بـه واحـد                  
مسکوني، ويال، زميـن کشـاورزي و       
هر چيز ديـگـري از ايـن نـوع بـاشـد،               
بالفاصله با حـقـه هـاي قـانـونـي، آن             
کارخانه را به بهانه هاي مختلف و بـا  
قيمتهاي کالن و سرسام آور به فـروش  
مي رسانند و اين تـنـهـا يـک قـلـم از             
غارتي است که به قيمت خانه خرابـي  
و به روز سـيـاه نشـانـدن کـارگـران و                 
خــانــواده هــاي کــارگــري، اخــراج و             

 .بيکارسازي ها را انجام داده اند
اينها مشـتـي دزد، غـارتـگـر و              
چپاولـگـر هسـتـنـد کـه در واپسـيـن                 
لحظات بقايشان تالش دارنـد هـمـان        
تجهيزات و ابزار استثمار کارگران را   
تــبــديــل بــه نــقــديــنــگــي کــرده و در             
بانکهاي کشورهاي خارجي اندوخـتـه   

 .کنند
اين کثافت کاريها و خانه خـرابـي   
که به مردم تحميل کرده اند تـنـهـا از      
عهده نظامـي کـه بـه اسـالم و سـود                
پرستي سرمايه متکي است بـر مـي       

قيچي اي که حکومت اسـالمـي     .  آيد
سالهاست در دست گرفته اسـت، يـک     
لبه آن استثمار، دزدي، عدم پـرداخـت   
دسترنج کارگران کـه تـنـهـا يـکـي از             
اقالم دزدي هاي مسئولين و سـران و    

صاحبان کارخانجات است که در روز 
روشن از قبل دسـتـرنـج کـارگـران بـه             
جيب مي زنند، تورم، افزايش قيـمـت   
مايحتاج مردم، اعتياد، تن فروشـي،  
کودکان بي سرپناه کار و خـيـابـانـي،         
فقر و فالکت همـگـانـي بـر اکـثـريـت            
مطلق مردم بوده است و لـبـه ديـگـر           
قيچي اسـالم و حـکـومـت اسـالمـي             
سرمايه در اين سه دهه يعـنـي قـتـل،       
اعدام و شکنجه و شالق، يعني زندان 
و سنگسار، يـعـنـي، تـوهـيـن و بـي                

 . حرمتي به شان انسانها
پاسخ ما مـردم بـه ايـن اوضـاع             
سياه و جهنمي، تنها و تنها سرنگـون  
کردن اين رژيم و محاکمه سران ريز و   
درشــت دزد و جــنــايــتــکــار  آن در                

بـر  .  دادگاههاي عمومي مـردم اسـت    
بستر اين اوضـاع و شـرايـط بشـدت             
دهشتناکي که رژيـم اسـالمـي خـلـق          
ــيــروهــاي               کــرده اســت، صــفــي از ن
اپوزيسيون راست در مقابـل خشـم و       
نفرتي که عليه اين جانوران اسـالمـي   
در جامعه جريان دارد، مـي کـوشـنـد       
مبارزه مردم را بـا بـه مـيـدان آوردن             
ترشحات فاشيستي و ناسيوناليستـي  

بـه  "  خليج همـيـشـه فـارس      " در تقدس 
ايــن جــمــاعــت   .  بــيــراهــه بــکــشــانــنــد   

کساني مرکب از خـودي هـاي رانـده          
شده از حکومت و همچنين امـتـحـان    
پــس داده هــاي رژيــم ســلــطــنــت کــه            
وظيفه ضد بشـري خـود را بـه رژيـم               
اســالمــي مــحــول کــرده بــودنــد، در           
گردهمايي هاي تلويزيون کـانـال يـک        
مشغول توهم پراکـنـي در رابـطـه بـا            
گــرانــي و دزديــهــاي رژيــم و مــبــرا              
دانستـن جـنـاحـهـايـي از حـاکـمـيـت                 

در حاليکه سالهاسـت مـردم     .  هستند
براي بدست آوردن منزلت و معيشـت  
مــبــارزه مــي کــنــنــد، در حــالــيــکــه           
سالهاست احترام به شان و حـرمـت و     
کــرامــت انســانــي خــواســت و آرزوي         
ميلونها مـردم در ايـران اسـت و در              
حالـيـکـه آزادي و بـرابـري و هـويـت                  
انساني دغدغه مردم براي رهـايـي از     
انواع هويتهاي کاذب و امتحان پـس    

. داده پان ايرانيستي و سلطنتي اسـت 
اين جماعت با علم کردن و تـقـديـس        
خاک و پرچم، هويت خود را در جزايـر  
سه گانه و ميهن و مـلـيـت جـار مـي          
زنند تا بلکه بتواننـد خشـم و نـفـرت           

دل .  عمـيـق مـردم را مـاليـم سـازنـد               
بستنهاي ديروز ايـنـهـا بـه خـاتـمـي،            
نافرمـانـي مـدنـي و تـغـيـيـر قـانـون                   
اســاســي، امــروز جــاي خــود را بــه              

بازگردانـدن حـرمـت بـه         " تبليغات در 
و دعوت از احـمـدي   "  نيروي انتظامي

نژاد براي شرکت در تظاهـراتـهـايشـان     
اين شيادي را بايـد بـطـور      .  داده است

کامل و تمام عـيـار در انـظـار مـردم            
متنفر و خشمگيني که بر اثر گرانـي،  
دزدي و چپاول حکومت اسالم بستـوه  

 .آمده اند قرار داد و رسوايشان کرد
 

 چه بايد کرد؟
به اندازه عمر ننگـيـن حـکـومـت        
اسالمي، کارگران و کـل مـردم ايـران        
يک لحظه از مبارزه براي دست يـابـي     
به يک زندگي انساني کـوتـاه نـيـامـده        

اوج .  انــد و کــوتــاه نــخــواهــنــد آمــد           
دزديــهــا و غــارت هســتــي مــردم و             
فالکتي که نصيب ميليـونـهـا انسـان       
در ايران گشته است، بايد با سرنگـون  
کردن اين حکومت از ايـن وارونـگـي        

وقت آن فرا رسيده اسـت  .  خالص شود
که خواست و مطالبه محاکمـه سـران     
حکومت  به جرم دزدي و چپاول و بـه    

سال جنايت عليه بشريـت را     ۳۰ جرم 
ايــن جــانــيــان بــايــد      .  خــواســتــار شــد  
 .محاکمه شوند

ممکن است اين سئـوال مـطـرح       
شود که اگر خواست محـاکـمـه سـران       
ــد مــرجــع                 ــاي ــم مــطــرح شــود ب رژي
ذيصالحي براي اين محـاکـمـه وجـود       
داشته باشد در حالـيـکـه ايـن مـرجـع           

ــدارد    ــريــن       .  وجــود ن امــا ذيصــالح ت
مــرجــع در آن جــامــعــه خــود مــردم             

بـا اوجـگـيـري مـبـارزات و             .  هستند
اعتراضات بخشهاي مختلـف مـردم     

سران رژيم اسـالمـي بـايـد بـه          "  شعار 
" جرم دزدي و چپاول محاکـمـه شـونـد      

بايد به شعارها و مـطـالـبـات ديـگـر           
نـفـس طـرح و بـه           .  مردم اضافه شـود 

ــار در                   ــعـ ــن شـ ــدان آوردن ايـ ــيـ مـ
اعتراضات و تجمـعـات عـمـومـي و          
گســتــرده در مــقــابــل گــرانــي، عــدم           
پرداخت دستمزدهاي معوقه و غيـره،  
مي تواند فشـار و مـوثـر بـودن ايـن              
خواست را براي رسيدن به مطالبـاتـي   
که از ابتدائي ترين خواستهـاي مـردم     

حــاصــل  .  اســت بــه پــيــش بــبــرد              
اعتراضات وسيع و گسترده مردم  و     
تــحــمــيــل عــقــب نشــيــنــي بــه رژيــم،          
ــنــدگــان             ــمــاي ــا شــوراهــا و ن ضــرورت
بخشهاي مختلف جامعه را از خـود      
بيرون خواهد داد و ايـن يـک قـدم بـه             
جلو در جـهـت آمـادگـي بـراي اداره                
امور جامعه از هم اکـنـون و بـعـد از           

. سرنگوني رژيم اسالمي خواهـد بـود    
حکومـتـي کـه سـران و مـهـره هـاي                  
اصلـي آن مشـغـول دزدي و چـپـاول                
هستند، آيت اهللا هايي که ميلـيـاردر   
شده اند و اندوخته هاي دزديـده شـده       

 ...چپاول و دزدى آيت اله هاى    ادامه
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! مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

را به بانکهاي خارجي مـنـتـقـل کـرده        
اند، از قبل گراني، بـه فـقـر کشـانـدن          
ميليونها مردم و چپاول منابـعـي کـه      
هستي مردم است به ايـنـجـا رسـيـده          

فلج شدن زندگي اقتصادي مـردم  .  اند
عميقا به اين دزديها ربـط مسـتـقـيـم        

بايد کاري کرد که حسـابـهـابـي       .  دارد
بــانــکــي دزدان حــکــومــت اســالم در         
بانکهاي کشـورهـاي ديـگـر مسـدود          

اينها اموال مردم ايران اسـت و    .  شود
بايد اين دولتها در مقابل اين مسئلـه  

هر دولت يا موسسه .  پاسخگو باشند
اي که در مقابل اين حقايق شانه بـاال    
بياندازد، بايد بعد از سرنـگـونـي ايـن       
رژيم پاسخگوي مردم ايـران بـاشـد و          
اين هم يکـي ديـگـر از خـواسـتـهـاي              
مردم در سطح بين الـمـلـلـي خـواهـد           

در کـارخـانـه هـا کـارگـران مـي              .  بود
توانند در مقابل فـروش يـا بسـتـن و           
بيکار سازي کارگران، خود کـنـتـرل و      
اداره کارخانه را بدست بگيرند و اداره 

نبايد گذاشت بـه بـهـانـه هـاي            .  کنند

مـواد خـام     " پوچ و مسخـره اي چـون         
و "  نيست، دستگاه ها فـرسـوده اسـت     

غيره، کـارخـانـه و يـا هـر مـجـتـمـع                    
توليدي را بفروشـنـد و پـول آن را بـه               
جيب بزنند و کـارگـران را بـيـکـار و                

 . سرگردان سازند
و اما نکته آخر اينکه ما بعـنـوان   
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران،       
بعنوان نماينده و سـخـنـگـوي طـبـقـه            
کارگر و کل ستم ديـدگـان جـامـعـه و          
بعنوان حزبي که از بدو پيـدايـش ايـن      

کثيف ترين رژيم تـاريـخ بشـري بـراي         
سرنگوني آن مبارزه کـرده ايـم، بـراي        
ســازمــان دادن مــبــارزات مــردم در           
جهت بزير کشيـدن ايـن حـکـومـت و            
بــرقــراري جــامــعــه اي آزاد، بــرابــر و           
انساني و براي کسب قدرت سـيـاسـي    
و برقراري جمهوري سوسياليستـي از    
کارگران، زنان، جوانان، معلمان و کل 
رنجديدگان جامعه مـي خـواهـيـم تـا          
براي تسريع اين روند به دور اين حزب 

اگـر  .  گرد آيند و به آن مـلـحـق شـونـد       

مي خواهيم اين رژيم برود و اگر مـي    
خواهيم جـامـعـه اي آزاد و بـرابـر را                
بنياد نهيم، تنها ضـامـن آن مـلـحـق          
شدن وسيع و گسترده هـزاران نـفـره و          

. ميليونها نـفـره بـه ايـن حـزب اسـت              
براي خالصي از اين وضـع بـه حـزب          
خــود حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري          

 . بپيونديد
 ۲۰۰۸ ژوئن  ۲۳ 

 
     

بهمراه تعدادي از مـردم مـعـتـرض در             
جلو بيمارستان دست به اعتراض زدنـد  
که پس از مدتي مورد هجوم نيـروهـاي   
سرکوبگر قرار گرفتند و آنان را متـفـرق   

خـرداد     ۲۵ همچنين روز شنبه   .  کردند
حسين علي پور در روستاي لـکـلـر در        
بوکان مورد تيـرانـدازي مـزدوران قـرار         

 . گرفت و بقتل رسيد
قتل عـبـداهللا آبـراهـام و حسـيـن              

عليـپـور در ادامـه جـنـايـتـهـاي رژيـم                  
اسالمي در شهرهاي کـردسـتـان اسـت         

حـمـل کـاالي      " که به بهانه مـقـابلـه بـا           
صــورت مــيــگــيــرد و تــعــداد        "  قــاچــاق

زيادي از مردم زحمـتـکـش را قـربـانـي           
تعـدادي از ايـن قـربـانـيـان             .  کرده است

مستقيما در اثـر تـيـرانـدازي مـزدوران          
بقتل رسيده اند و تعداد ديگري بـر اثـر     
انفجار مين هاي تله اي کـه حـکـومـت       

اسالمي آنهـا را بـرسـر راه مـردم کـار                
فقط در يـکـمـاه و نـيـم              .  گذاشته است

گذشتـه در پـيـرانشـهـر و ربـط رسـتـم                   
شامي، عبـداهللا رزمـگـر، اسـمـاعـيـل            
فاتح، کريم قادري، حسـيـن پـويـائـي و          
مهدي فرزند رشيد توسط جناتيـکـاران   
رژيم اسـالمـي بـقـتـل رسـيـده انـد کـه                  

. جزئيات آنها را قبال اشـاره کـرده ايـم         
گرچه حکومت اسـالمـي در هـراس از          
اعتراض مردم دائما تالش کـرده اسـت     
که تيراندازي مزدورانش را انکار کـنـد     

اما مادام که بـا اعـتـراض قـدرتـمـنـد              
مردم متشکل و متحد مـواجـه نشـود        

 .اين جنايات را ادامه ميدهد
  

کميته کردستان حزب جـانـبـاخـتـن      
عبداهللا آبراهام و حسين علي پور را بـه  
خــانــواده و بســتــگــان آنــهــا تســلــيــت            
ميگويد و کارگران و مـردم آزاديـخـواه        
را فراميخواند کـه بـراي کـوتـاه کـردن              
ــردم                    ــان از ســر م ــي ــان ــن ج دســت اي

عـقـب رانـدن      .  زحمتکش بميدان بيايند

اين مزدوران و افسـار زدن بـه تـوحـش           
آنها بـا مـبـارزه مـتـحـد و مـتـشـکـل                   
ممکن است، نبايد اجـازه داد بـاز هـم          
وحــوش اســالمــي از مــردم قــربــانــي             

 .بگيرند
 !مرگ بر جمهوري اسالمي 

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
کميته کردستان حزب کمونيست   

 کارگري ايران
   ۱۳۸۷ خرداد  ۳۰ 
 ۲۰۰۸ ژوئن  ۱۹ 

 

 ...در مھاباد و  ىبه جنايت حکومت اسالمادامه   

برسيم از همين جا استفاده بکنم و از   
تمام کارگران ميـخـوام اهـمـيـت ايـن           
موضوع را درک بکننـد و بـه ايـجـاد           
تشکلهاي مسـتـقـل خـودشـان اقـدام           
کننـد تشـکـلـهـائـي مـثـل اتـحـاديـه                  
کارگران که االن هست يا به اتـحـاديـه    
ملحق شونـد و يـا تشـکـلـهـائـي کـه                 
مورد نظر خودشان است و مـيـدانـنـد     

از طريق آن بـه مـطـالـبـات خـودشـان            
نزديک بشوند و يا بـه بـخـشـهـائـي از           

ضـرورت   .  آنها برسند ، ايجاد کنـنـد     
با هم بودن خـيـلـي بـيـشـتـر ازپـيـش                

ما حاال موضوع مهمي داريم .  است 
که مسئله کارگرهاي نيـشـکـر هـفـت        
تپه است اين اتفاقي که حاال  افـتـاده      
ميتونه بهانه خيلي مـنـاسـبـي بـاشـه         
براي اعالم حمايت از اين کارگرهـا و    
در حقيقت نشـان دادن روزنـه هـائـي             

براي ايجاد تشکلهاي خودشـان بـراي     
ــاد و                    ــحـ ــام و اتـ ــجـ ــاد انسـ ــجـ ايـ

در هر حال هر کـارگـري     .  همبستگي 
نبايد فقط بفکر زماني  کـه خـودش         
تحت فشـار قـرار مـيـگـيـره بـاشـه و                 
آنموقع براي جلب حمايت و اقداماتي 

. که مورد نـيـاز اسـت  تـالش کـنـد                
مسئله امـروز کـارگـران هـفـت تـپـه                
حقيقتا مسئله هر کارگـري در ايـران       
است و ايجاب ميکنه کـه هـر جـمـع           

کــارگــري هــر فــعــال و هــر تشــکــل              
کارگري به انواع مـخـتـلـف و بشـيـوه           
هائي که بـرايشـان مـيـسـر ومـمـکـن              
است از مبارزات کارگران هفـت تـپـه      

 بطور گسترده حمايت ميکنند 
مـن خـيـلـي       :  راديو شـکـوفـه هـا      

مچکرم که شما وقت خـودتـان را در         
اختيار برنامه هاي راديو شکوفـه هـا     
گذاشتيد برايـتـان در ادامـه راهـتـان            
آرزوي موفقيت ميکنم و دسـت تـک         

تک کساني را کـه بـراي آزادي شـمـا             
تالش کردند را مي فشارم بخصـوص  
دست هـمـسـر گـرامـي شـمـا فـوزيـه                  
خالصي را ميفشارم و به همگي شمـا  

 خسته نباشيد ميگم
من هم مـمـنـون    :  جوانمير مرادي

از وقتي که در اختيار من گـذاشـتـيـد     
 سپاسگزارم 

 

دانشجويان و زنان و كارگـران فـقـط و        
فقط از سر استـيـصـال و درمـانـدگـي           

در ادامه سياستهاي كثيفش بـا  . است 
آمريكا و رقابت بر سر قدرت و سـهـم       
خواهي بيشتر كه هر روزه سياستي را   
عليه مردم اعمال ميـكـنـنـد يـك روز          
نگراني از حمله آمريكـا و امـروز هـم          
تحريم اقتصادي كه چهره ضد انسانـي  
آمريكا را هم بيـشـتـر بـراي مـردم بـه             
نمايش گذاشته در ايـن بـازي بـر سـر               
قدرت ،سران حكـومـت كـكـشـان هـم           
نمي گزد و اين مردم هستنـد كـه زيـر        
بار فشار اقتصادي  و تورم و گراني بي 
سابقه واقعاً زجر ميكشنـد انـگـار در        
عصر قحطي و گرسنگي زندگـي مـي     

 . كنيم
در مدت كوتاهي قـيـمـتـهـا بـه            

طرز سرسام آوري باال رفت مثالً پـودر  
تومـان الـي      ۷۰۰ رختشوئي به قيمت 

 ۸۰۰ تومان  و قند كيـلـوئـي       ۲۰۰ ١ 
تــومــان و گــوجــه فــرنــگــي كــيــلــوئــي          

 ۲۰۰۰ تومان و روغن كيلـوئـي     ۶۰۰ 
تومان و  ۲۹۰۰ تومان و برنج كيلوئي 
تـومـان و      ۰۰ ١ سبزي خوردن كيلوئي 
تـومـان و     ۴۵۰۰ گوشت قرمز كيلوئي

تومـان  افـزايـش        ۸۰۰ ١ مرغ كيلوئي 
يافت و همچـنـيـن هـنـدوانـه كـه االن              
فصل آن است و مي بايست ارزان مـي  

تـومـان و زردآلـو           ۴۰۰ بود كيلوئـي    
تومان و كالً مـيـوه هـا هـمـه             ۰۰۰ ١ 

قيمتشان چند برابر شده اسـت ودسـت       
 ۳ روي هر جنسي ميگذاري قيمـتـش     

برابر شده است  و حتي بسياري  ۴ الي 
از مردم به دليل عدم تـوانـائـي خـريـد          
ميوه و سبزيجات از قيمت آن حتي بي 

وقـتـي   " اطالع هستند و مـي گـويـنـد         
نمي توانيم بخريم چرا بايد از قيمت آن 

نـود درصـد     !! "     خبر داشته بـاشـيـم      
مردمي كـه در ايـران زيـر خـط فـقـر                   
زندگي مي كنند از آمـدن فـردايشـان          
نگرانند كه چـگـونـه جـواب كـودكـان             
گرسنه شان را بدهند كودكانـي كـه از       
بازييهاي بر سر قدرت هيچ نمي داننـد  
كودكـانـي كـه در عـالـم پـاكـي خـود                   
هستند و هنوز نمي دانند كه مرزهاي 
مال من و مال تـو را تـرسـيـم كـنـنـد                
كودكانيكه نمي دانـنـد فـرق آنـهـا بـا               
كودكان سرمايه دار چـيـسـت و  چـرا             
مواهب زنـدگـي فـقـط بـراي عـده اي               

است و چرا آنـان از بـازي و شـادي و                
تفريح و رفاه بي بهر ه اند كودكانـيـكـه    
كه داشتن يـك آب نـبـات كـوچـك از                
آرزوهــاي بــزرگشــان اســت  و ســران              
حكومت هم در ساختمانهاي مجلل با 
بهـتـريـن امـكـانـات مشـغـول گـذران                
زندگي اشرافي خود هستند و گـاهـي       
هم با عكسهايي دروغين از خـانـه و         
محل زندگي ساده  و علي وار  دم مي 
زنند تا مردم را فريب دهند اما مـگـر   
مردم اينقدر خـام هسـتـنـد و شـعـور               
سياسي ندارند كه اين همه درامدهـاي  
هــنــگــفــت را هــمــيــن ســران كــثــيــف           
حكومت باال ميكشند و چـه هـزيـنـه         
هايي كـه صـرف سـازمـانـهـاي تـرور                
مانند حـزب الـه و حـمـاس و انصـار                

 .  مي كنند... اسالم و

حكومت اسالمي سه دهـه اسـت       
كه مردم را غارت و چپاول مي كند و   
دست مردم را از مواهب زندگي كوتاه 
كرده است مردم ديگر چـيـزي بـراي از        
دست دادن ندارند اگر مي بـيـنـيـم كـه        
امروز اعتراضات با شـدت بـيـشـتـري        
پيش مي رود بخاطر اين است همـيـن   
مردم را كه جمهوري اسالمي آنـهـا را     
خام و نادان فرض كرده است بـيـش از       
پيش به ماهيت كثيف و ضد بشري او 
پي برده اند و بر آنند كه كل جـمـهـوري    

 .اسالمي  را براندازند 
 به اميد پيروزي اعتراضات  

 حق طلبانه مردم
                                         

 به اميد يك دنياي بهتر             
 

 ...ادامه   گفتگوى راديو شکوفه ها با 

 ...وقتى قدرت خريد نداريم   


