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 سياوش دانشور
 

 ،زندانى سياسى بى تقصير است
 !صدور شناسنامه قومى موقوف

 

فعال "در ماههاى اخير در اخبار کرارا ميشنويم که چند              
فعال حقوق بشر      " از فالن        ،دستگير شدند  "  مدنى کرد  

زندانى "يا يک        ...  ،اطالعى در دست نيست        "  آذرى
 بخشى از فعالين      ،در يک کالم   .  اعدام شد "  سياسى کرد 

 بخشى از           ،سياسى و مخالفين جمهورى اسالمى                     
 توسط  ،شهروندان و قربانيان سرکوب و اختناق اسالمى         

. عده اى آگاهانه با صفت ملى و قومى معرفى ميشوند                   
وقتى ناسيوناليسم عظمت طلب و آريائى مسلک از                         

شيران بيشه      "،"فرزندان کورش کبير      "ادبياتى مانند       
و غيره استفاده      "  پاسداران خاک پاک ايران          "،"ايران
چه آنها که    .   بدرست صداى خيلى ها در مى آيد            ،ميکند

مثل من کمونيست و انترناسيوناليست از بيخ و بن با                       
 و چه حتى آنها که از موضع                 ،ناسيوناليسم مخالف اند    

" ناسيوناليسم باال دست      "به    "  ناسيوناليسم فرو دست      "
ولى همين حساسيت به ناسيوناليسم               .  اعتراض دارند   

عظمت طلب را کمتر ميتوان در تقابل با ناسيوناليسم                     
.  باج دهى سياسى هم رايج است           ،سهل است .  قومى ديد 

اين استاندارد دوگانه از کجا مى آيد؟ ريشه در چه منافع               
مشترکى دارد؟ و چرا عليه مبارزه براى آزادى زندانيان           

 سياسى و عليه تالش براى الغاى مجازات اعدام است؟ 

 

 "هويت ملى"ناسيوناليسم و 

در فرهنگ و سياست ناسيوناليستى هميشه حق بجانب                 
شيون "يکى   "  جشن ملى  "هميشه   .  است"  ملت خودى  "

هميشه پيروزى يکى معادل خانه           .  ديگرى است  "  ملى
روى "  پيروزى ملى "هميشه پرچم   .  خرابى همسايه است  

 ،عرق ملى  .  کوبيده ميشود  "  مليت ديگر  "تلى از جنازه       
 افتخار و برترى جوئى ملى وجه مشترک                ،هويت ملى  

. رگه هاى مختلف ناسيوناليسم است     

 

 در اعتراض به اعدامها و رژيم صد هزار اعدام
  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

 
 

 

 

 ۵صفحه 

٢صفحه   

  ارديبهشت ٢٣
 روز اعتراض به اعدامها و رژيم اعدام

تهاجم حکومت اوباش 
اسالمی به زنان به بهانه 

را درهم " بد حجابی"
 ! شکنيم

 ١٢صفحه                   کامران پايدار

ه جمهورى           ،کنگره دوم منصور حکمت برگزار ميشود       در صفحات ديگر؛   راض ب  اعت
اسى                   ، تورنتو، استکهلم،اسالمى در گوتنبرک   ان سي ي دان واده هاى زن ان رى خ  ، دستگي

 ... و ، نشست سياسى با سنديکاهاى ترکيه،اخراج کارگران شهردارى تهران

 گراميداشت سومين سال تشکيل 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 يادداشت سردبير

 ماشين آدمکشی اوين دوباره قربانی گرفت
 

 ١١صفحه علی طاهری                                                        

به بهانه فرا رسيدن کنگره منصور               
 حکمت 

 فرهنگ کمونيستی
 

 ١٧صفحه   کورش سميعى               



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين ارزش گذارى کاذب و ضد               
انسانى نميتواند صورت بگيرد              
مگر اينکه در مقابل با درد                         

 درد همسايه    ، درد همنوع   ،ديگرى
که چه بسا توسط دشمن واحدى              

براى .   خنثى بود   ،لگد مال ميشود   
 چه عظمت طلب و            ،ناسيوناليسم
 هويت ملى و برجسته         ،چه قومى  

کردن آن بعنوان تعريف تمايز                
خود با ديگران يک اصل تخطى           

تفاوت ناسيوناليسم در   .  ناپذير است 
قدرت با ناسيوناليسم در                               
اپوزيسيون در اصول و روش و            

 صرفا در موقعيت       ،نگرش نيست  
و رابطه هر يک با قدرت سياسى          
و به اين اعتبار در منافع اقتصادى       

 . است

 

جناح چپ ناسيوناليسم هم که دوره       
اى بناحق سوسياليست و کمونيست     
ناميده ميشد در اساس همين                       

براى .  مفروضات را دارد                
 عباراتى     ،ناسيوناليسم چپ نيز         

 ،"هموطنان  "،"ملت ايران  "مانند   
 ،"جامعه کثيرالمله   "،"هم ميهنان "

در فرهنگ سياسى و در                              
فراخوانها ساختارى و هويتى                 

ناسيوناليسم چپ دوره اى و      .  است
تحت تاثير بلوک بنديهاى سياسى          

را "  ملت  "،و ايدئولوژيک جهانى   
" آزادى ملى "و آرمان    "  خلق"به  

اما .  تغيير داد "  آزادى خلق "را به   
 نيروى اجتماعى   ،هدف يکسان بود  

متحقق کننده اش کمابيش يکسان           
 و اختالفات جناح هاى چپ و        ،بود

خيانت "راست ناسيوناليسم برسر       
اگر .  بود"  به منافع ملى                

ناسيوناليسم ايرانى منافع طبقه                
قلمداد "  منافع ملى   "بورژوا را        

 ناسيوناليسم چپ همين               ،ميکرد
قلمداد "  منافع خلق     "منافع را           

دو "  ملت و خلق     "گونى   .  ميکرد
بيان ظاهرا متفاوت اما ماهيتا                  
يکسان براى جوش دادن منافع               

طبقاتى   –متمايز جنبشهاى سياسى     
متخاصم در يک جامعه سرمايه            

 . دارى بود

 

چپ مارکسيست و کمونيست                  

 

 ،زندانى سياسى بى تقصير است
 ...صدور شناسنامه قومى موقوف 

 ۵٧ايران در دوره انقالب                  
ايران با تالشهاى منصور                  
حکمت در نقد ديدگاههاى                   
ناسيوناليسم چپ به نفع منافع            
کارگرى و سوسياليستى                      

. سنگرهاى مهمى را فتح کرد         
با نقد ناسيوناليسم چپ که در             

 ،پوشش کمونيسم حرف ميزد         
بار ديگر طبقه و جنبش طبقاتى      
و منافع طبقاتى و هويت                       
انترناسيوناليستى توانست جاى     
شايسته خود را در تقابل با                  

و "  جنبش ملى    "و     "  ملت"
و هويت          "  منافع ملى         "

با اين    .  ناسيوناليستى پيدا کند      
حال با تحوالت جهانى و روند         
به راست چرخيدن سيماى                  
سياسى جهان و بهم خوردن               

 بقاياى اين    ،صفبنديهاى سياسى 
ناسيوناليسم چپ مجددا خود را       
در بسته بنديهاى جديدى ارائه         

نه فقط تتمه ناسيوناليسم         .  کرد
خلقى تريبون منافع قومى زير         

 ،شد"  حقوق خلقها     "پوشش      
بلکه حتى آنهائى که زمانى به          
لطف همين مارکسيسم در                   
ايران از اين نگرش                                

 ،ناسيوناليستى دور شده بودند        
مجددا به همان ادبيات عتيق              

يک نمونه ايرج   .  رجعت کردند 
آذرين و گروهش است که با              

و "  سوسياليست"ادعاى           
 سازمانهاى چپ در       ،"کارگر"

چپ "کردستان را با اصطالح        
ايرج .  خطاب ميکند     "  کرد

چپ "آذرين با عبارتى مانند             
 ،"جنبش ملت کرد            "،"کرد

فعالين سياسى      "،"خلق کرد   "
و "  روشنفکران کرد     "،"کرد
 تماما تعلق خود را به               ،غيره

ترمينولوژيهائى که مشخصات      
ناسيوناليسم بعنوان يک جنبش       

البد و  .  سياسى است اعالم کرد    
چپ "با همين منطق خودشان          

يا ديگران در      !  هستند"  فارس
را بايد  "  غير فارس "استانهاى  

" چپ بلوچ   "و    "  چپ ترک   "
ناميد؟ معلوم نيست چرا وقتى          
سوسياليستها و کارگران در             

 حتى زمانى که                   ،کردستان
بعنوان کمونيست و                                 

١۵١شماره   
سوسياليست متشکل ميشوند و در             
تقابل با جريانات اصلى ناسيوناليسم       

 با صفت        ،تاريخ درخشانى دارند       
و "  فعال سياسى کرد  "و  "  چپ کرد "
خطاب شود؟ بزعم   "  روشنفکر کرد "

جزو "  هويت ملى   "اين چپ گويا          
مشخصات ژنتيکى مردم در                         

 ! کردستان است

 

واقعيت اما اينست که براى                            
ناسيوناليسم هويت کاذب ملى مقدم           

هويت "بدون اين    .  بر نان شب است    
بحثى برسر قدرت سياسى و         "  ملى

تقسيم اراضى و تيولدارى گوشه اى        
بعنوان حيات خلوت و بازار داخلى         
براى سهيم شدن از استثمار طبقاتى         

اينطور نيست  . فاقد موضوعيت است 
که راجع به ستمى حرف ميزنيم و             

. براى رفع ستم موجود تالش ميکنيم      
 رفع ستم و    ،چون منطقا راه حل ستم    

تضمين برابرى حقوقى و اجتماعى         
مسئله اى   "  هويت ملى  "اما   .  است

فراتر از رفع تبعيض را دنبال                      
و "  هويت ملى   "تراشيدن    .  ميکند

صدور شناسنامه قومى براى افراد          
 ،جامعه و يا قربانيان يک جنايت               

دميدن در علقه ها و تعصبات                        
ناسيوناليستى از يکسو و ايجاد نفرت  
و دشمنى ملى و قومى از سوى                    

همين ديدگاه است که         .  ديگر است  
شکل افراطى آن در آذربايجان                   

 همين   ،ميدهد"  فارس سگ  "شعار   
ديدگاه است که توسط ناسيوناليسم             
عظمت طلب ايرانى مردم عرب               

سوسمار "زبان را راسيست وار               
 و همين ديدگاه     ،خطاب ميکند "  خور

است که در هر گوشه اين کرده                    
خاکى عليه همسايه و هر کسى که             
داغ لعنت ملى و قومى ديگرى بر              
پيشانى اش کوبيده اند جنايتى                        

ناسيوناليسم ذاتا      .  سازمان ميدهد     
 .  دشمن برابرى انسانهاست

 

 فدراليسم قومى  

برجسته شدن هويت ناسيوناليستى           
در دو دهه اخير يک محصول پايان        

نظم نوين    "جنگ سرد و عروج              
دوره اى که طلوع           .  بود"  جهانى

خونين اش با جنگها و کودتاها و                 
پاکسازيهاى قومى هولناک در چهار      

دورانى که  .  گوشه جهان همراه بود     
ديگر سوسياليسم و همبستگى جهانى     

 ،و هويت انترناسيوناليستى مد نبود        
بلکه پرچمهاى ملى و منافع محدود          
و کشور سازى و نفرت از همسايه           

در بورس بود و در دانشگاهها               
روشنفکران بورژوا آن را                       

دوره اى که هر    .  تئوريزه ميکردند 
شيخ و آخوند و افسر ارتش و                   
راهزن جاى رهبران سياسى                  
جنبشهاى اجتماعى نشستند و زير       
نور رسانه ها در خدمت ارتجاع           

عقبگرد .  بين المللى قرار گرفتند       
و در واقع                -چپ سابق              

ناسيوناليستهائى که زير فشار و           
اعتبار مارکسيسم اهدافشان را در       

به   -زورق چپ پيچانده بودند              
سنگرهاى ناسيوناليستى و                        
دمکراسى نظم نوينى و پست                  
مدرنيسم از محصوالت جانبى اين     

دراين فضا بود   .  دوران سياه است  
که در ايران نيز تئوريهاى                        

و پست مدرنيسم      "  جامعه مدنى  "
براى تقابل با کارگر و کمونيسم            

نيروهاى دست  .  پر و بال داده شد      
ساز قومى در خدمت اهداف                    
ميليتاريستى آمريکا و تروريسم           
بين المللى توسط موسساتى از                
قبيل آمريکن اينتر پرايز سر هم            
شد و فدراليسم قومى به افق                      
سياسى اردوى ناسيوناليسم در              

امروز اين    .  کردستان تبديل شد      
فدراليسم افقش کورتر از هر                   
زمانى است و استراتژى اش با              
منتفى شدن حمله نظامى به ايران         
و روند رو به رشد مبارزات توده         
اى در ايران و منطقه تا اطالع               

انشعابات .  ثانوى ورشکسته است    
و از هم پاشيدن سازمانهاى                      
فدراليست يک نتيجه کور شدن             
اين دورنماى ارتجاعى و ضد                

 . جامعه بود

 

اما اين اردو به اندازه کافى زهر           
به .  خود را در جامعه ريخته است      

اندازه کافى در شيپور نفرت                    
با انواع  .  قومى و ملى دميده است      

ارتجاع در منطقه درهم آميخته             
از نظر سياسى اين اردو در      .  است

قالب دستجات و فرقه ها و احزاب       
با کمک مالى و رسانه اى دولتها           
تالش وسيعى را براى کوبيدن               
مهر قومى و ملى به هر فعاليت و          
خواسته بديهى شهروندان در                  

تالش .  جامعه کردستان آغاز کرد     
براى قرنطينه کردستان ايران و           
جدا کردن سفره سياسى اش از               
سرنوشت کارگران و مردم                     

 شانه    ،محروم در سراسر ايران         
باال انداختن در مقابل دردها و                

مصائبى که به    
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اقليتهاى " بحث    ،همه مربوط است   
و کال تقسيم بندى                      "  قومى

اقليت و      "شهروندان براساس            
 و      ،قومى و مذهبى          "  اکثريت

برجسته کردن هويت سياسى                   
قومى و ملى هدف آگاهانه اين                  

تا جائى که هر فرمول        .  اردو بود 
و عبارت در فرهنگ سياسى                   

" کرد"تاکنونى براى اينان پسوند         
و "  عرب"و  "  بلوچ"و  "  ترک"و  

غيره گرفت و براى بخشى از                  
نيروهاى اپوزيسيون و رسانه ها          
آگاهانه و متاسفانه براى بخشى              
معدود ديگر بطور غير انتقادى و         
غير واکسينه از ظرفيتهاى مخرب      
ناسيوناليسم قومى در ادبيات                    
سياسى شان جاى پاى خود را باز          

  . کرد

 

 اعدامها و اعتراض ،دستگيريها
 ها    

براى بيشتر ما تاکنون اينگونه                
بوده که وقتى خبر دستگيرى و               
سرکوب کارگران يا فعالين حقوق       
زن و يا دانشجويان و مردم                        

 جملگى بنا   ،زحمتکش را ميشنيديم  
به پرنسيپ آزادى بيقيد و شرط               
فعاليت سياسى و نفى زندان و                  

 خواهان آزادى فورى            ،سرکوب
آنها ميشديم و دست به عمل                        

نه .  مشخص اعتراضى ميزديم         
کسى "  مليت و نژاد    "شناسنامه و     

را چک ميکرديم و نه براساس               
توافق و يا عدم توافق با عقايد                   
افراد مورد بحث حرکتمان را                 

حرکت عمومى    .  سازمان ميداديم   
. عليه سرکوب و اختناق بود                    

واضح است درجه حساسيت و               
فعاليت در اين زمينه ميان                           

. جريانات مختلف همسان نبود               
بعنوان مثال راست ها هيچوقت در    
دافع از کارگران زندانى کمپين              
نگذاشتند اما کمونيستها همواره از      
آزادى بيقيد و شرط همه زندانيان          

برخالف اين   .  سياسى دفاع کردند    
 تدريجا عده        ،سنت آزاديخواهانه   

اى تالش کردند که خبر                                
دستگيريها و سرکوبها را با صفت       

و بدتر  .  و پسوند قومى منتشر کنند     
 با سازماندادن کمپين ها            ،از اين  

 

 ،زندانى سياسى بى تقصير است
 ...صدور شناسنامه قومى موقوف 

حتى اعتصاب غذاى زندانيان         
سياسى را در چهارچوب قومى      

ناگهان در مقابل     .  دنبال کردند  
جمهورى اسالمى که عامل               
همه اين جنايات و                                     

 مهر قومى به             ،سرکوبهاست
 .  چهارچوب سياست کوبيده شد

 

بعنوان مثال در ايندوره                        
 ، ندا           ،جمهورى اسالمى           

 ترانه و بيش       ، اشکان  ،سهراب
از صد و پنجاه نفر را به                        

. عناوين مختلف به قتل رساند         
همه در ايران و دنيا بدرست              
عليه اين جنايات اعتراض                 
ميکردند و کسى به محل تولد و       
تعلق احتمالى قومى و ملى                  
جانباختگان اشاره اى مبهم هم         

واکنش جامعه نيز به         .  نداشت
 و    ، بيدادگاهها   ،پرونده سازيها   

جنايات  از يکسو نفرت از اين         
نظام و از سوى ديگر ابراز               
همدردى و اعالم همبستگى              
انسانى با خانواده هاى قربانيان      

چهره قربانيان براى هر         .  بود
آزاديخواهى اين ضرورت را         
تاکيد ميکند که ماشين جنايت            
بايد متوقف و درهم کوبيده                 

اما با اعدام جنايتکارانه        .  شود
احسان فتاحيان توسط جمهورى    

اعدام "اسالمى ناگهان بحث             
توسط قوم  "  زندانى سياسى کرد  

پرستان و فدراليست ها در                 
شيپورها دميده شد و از هر سو        
تهييج هاى ناسيوناليستى و                 
صدور شناسنامه قومى شروع       

عده اى آگاهانه قتل احسان      !  شد
اعدام فعال و        "را با پسوند            

معرفى "  زندانى سياسى کرد       
اما خوشبختانه کسى قتل  .  کردند

آرش رحمانى پور و محمد                 
اعدام فعالين و   "على زمانى را     

 ! نناميد" زندانيان سياسى فارس

 

فرزاد با اعدام جنايتکارانه                
کمانگر، شيرين علم هولی،              
علی حيدريان، فرهاد وکيلی و        

در ابعاد         ،مهدی اسالميان      
گسترده ترى همين تبليغات               

١۵١شماره   
تفرقه گرايانه ناسيوناليستى شروع          

اين واقعيت که جمهورى                 .  شد
اسالمى با اعدام اين زندانيان چه                
هدف جنايتکارانه اى را دنبال ميکند      

مستقل از   .  براى همه روشن است       
اينکه اين جانباختگان کدام تعلق                 

 ،سياسى يا قومى داشتند و يا نداشتند        
تغييرى در عمل جنايتکارانه و هدف     
جنايتکارانه تر جمهورى اسالمى            

ميليونها انسانى که براى           .  نميدهد
نجات جان فرزاد معلم دلسوز بچه            

 به اين     ،ها و ديگران تالش کردند         
بود يا   "  کرد"دليل نبود که فرزاد           

 به اين دليل بود که مخالف       ،"فارس"
به اين دليل بود      .  مجازات اعدام اند   

که نميخواستند فرزادها توسط اين            
 .جنايتکاران قربانى شوند

  

به طريق اولى امروز توجه جامعه           
و خانواده ها و بستگان زندانيان                 
سياسى به موقعيت خطرناک زندانها     

. و سرنوشت زندانيان سياسى است        
کسى اين زندانيان را تاکنون به                   

و "  لر"و     "  ترک"و     "  فارس"
تقسيم نکرده و به     "  شيعه"و  "  سنى"

تاکنون .  اين عناوين نشناسانده است      
کمپينى براى نجات اعدام زنان و               

راه نيافتاده   "  فارس"مردان زندانى     
همه از آزادى زندانيان                 !  است

سياسى و نفى مجازات اعدام حرف         
اين فقط ناسيوناليستهاى قوم      .  ميزنند

پرست هستند که با سو استفاده از               
محل تولد و براى بهر بردارى                     
سياسى و فرقه اى براى زندانيان               

صادر ميکنند و با   " شناسنامه قومى "
اين اقدامشان تخم تفرقه را در تالش        
همگانى براى آزادى کليه زندانيان          

بنظر اين          .  سياسى ميکارند         
ناسيوناليستها ظاهرا نبايد براى                 
توقف شکنجه و اعدام و آزادى همه         

ظاهرا !  زندانيان سياسى تالش کرد      
نبايد براى لغو نفس مجازات اعدام           
و نفس وجود زندانهاى سياسى                    

تصور کنيد که اگر          !  مبارزه کرد   
همه ما پالتفرم و خط مشى                              

 ،ارتجاعى قوم پرستان را دنبال کنيم      
آنوقت بايد هر کسى براساس محل            
تولدش براى فرزندش کمپين آزادى        
راه بياندازد و خواهان نفى اعدام و           

فعالين سياسى قوم و ملت و        "آزادى  
بنظر مسخره    !  شود"  مذهب خود   

واقعيت .  است اما واقعيت است             
تبليغات سياسى قوم پرستان همين             

آيا مبارزه عليه نفس مجازات       .  است
اعدام و نفس وجود زندانى سياسى           
را بايد به موزائيک پست مدرنيستى       

و ارتجاعى اقوام و مذاهب قرون         
وسطى سپرد تا جمهورى جنايت         
اسالمى بهتر بتواند بکوبد و                     

 ؟!قربانى بگيرد

 

اعدام و کشتارهاى اخير گوشه اى      
از تهاجم جمهورى اسالمى به                
آزاديخواهى شهروندان آن جامعه       

ادامه سياست سرکوب است    .  است
حتى .  نيست"  کردستانى"و ابدا      

اگر اين اعدامها ويژه کردستان             
 يک آزاديخواه نفى اعدام را          ،بود

. نميخواست"  کردها"فقط براى        
تاريخ سياسى کردستان و عملکرد      
نيروهاى سياسى پيشرو و                         

و .  کمونيست اين را نشان ميدهد         
باالخره وجود مسئله ملى در                   
کردستان ايران اين مجوز را به            
ناسيوناليستها نميدهد که هر تهاجم      
به مردم کردستان و هر زندانى و         
اعدام را بحساب جنبش                               

اين سو     .  ناسيوناليستى بگذارند    
استفاده سياسى از رنج مردم                    

نه مسائل جامعه        .  محروم است   
شهرى کردستان به مسئله کرد               
محدود ميشود و نه اعدام هر فعال        

 هر کمونيست و کارگر و       ،سياسى
آزاديخواهى در کردستان به                    

 . ارتباط دارد" مسئله کرد"

 

فرزاد با اعدام جنايتکارانه                       
کمانگر، شيرين علم هولی، علی          
حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی            

 توسط جمهورى                        اسالميان
 مسئله زندانيان سياسى          ،اسالمى

بيش از پيش و بدرست در مرکز          
توجه مردم در داخل و خارج                  

 سازمانهاى اپوزيسيون و        ،کشور
. افکار عمومى قرار گرفته است         

مسئله محورى امروز آزادى بيقيد      
و شرط کليه زندانيان سياسى و              
دادن پاسخى قاطع و توده اى به              

نجات .  جمهورى اسالمى است        
جان زندانيانى که زير شکنجه در        

 ،زندانهاى بى نام و نشان هستند           
نجات زندانيانى که حکم اعدام               

 لغو کليه احکام صادر        ،گرفته اند 
 ، آزادى کليه زندانيان سياسى    ،شده

و لغو نفس مجازات اعدام مسئله           
پيشروى و    .  امروز جامعه است      

پيروزى اين جنبش در گرو                      
بميدان آوردن کليه نيروها و                    
جنبشهاى آزاديخواهانه است که           
مخالف نفس زندانى سياسى و                

 نفس شکنجه و 
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى جنايتکاران اسالمى               
 ارديبهشت  ٢٠بامداد روز يکشنبه     

 زندانى سياسى دست به      ۵با اعدام   
فرزاد .  جنايت هولناک ديگرى زد     

کمانگر، شيرين علم هولی، علی           
حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی             
اسالميان را با پرونده سازى و                

 ،جرائمى که به آنها بسته شده بود         
بدار آويختند تا به جنبش                                
آزاديخواهى بگويند که جمهورى         
اسالمى آماده است برای بقاء                   
ننگين خودش به هر جنايتی دست         

بدنبال تجمعات کارگران در      .  بزند
 پنج فعال سياسی را          ٨٩اول مه     

بجرم عقايدشان کشتند تا بگويند که    
برای حفظ حکومت اسالم و                     
سرمايه و آخوند و بساط چپاول و          
غارتگری شان هر صداى                         
آزاديخواهى و انقالبى را با پرونده      
سازى و شکنجه و زندان و اعدام          

 . پاسخ خواهند داد

 

اين اعدامها اولين جنايات حکومت     
اسالمى نبوده و آخرين آن هم شايد       

اين حکومت براساس قتل        .  نباشد
عام و جنايت انقالبيون و مخالفين         

 تا امروز هم       ،سياسى سرکار آمد    
 و  ،تنها بر همين اساس سرپا مانده      

تا روز آخر عمر منحوسش دست         
جمهورى .  به جنايت خواهد زد          

اسالمى در اوج استيصال و بن               
بست با سياست اعدام ميخواهد               

 

 روز اعتراض ، ارديبهشت٢٣
  به اعدامها و رژيم اعدام

جامعه را مرعوب و منکوب            
اين آرزوی اوباش اسالمی    .  کند

بايد .  را بايد درهم شکست             
 ، بايد پاسخى محکم     ،بپاخواست

 وسيع و توده اى به                    ،قاطع
حکومت اسالمى داد و اين                 
حکومت را وادار به عقب                  

بايد عزيزانمان و     .  نشينی کرد  
تمامی زندانيان سياسى را از            
چنگ اين جالدان اسالمى                  

بايد بساط اعدام شان      .  درآوريم
اين پاسخ بايد   .  را درهم شکست  

قاطع و همه جانبه و سراسری         
 . باشد

 

 ، جوانان      ، معلمان      ،کارگران
 مردم آزاديخواه کردستان

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        
هم شما را به اعتصاب و                      
اعتراض عليه حکومت                       
جنايتکار اسالمى در روز                  

 ارديبهشت فرا          ٢٣پنجشنبه     
ما شما مردم                   .  ميخواند

آزاديخواه کردستان را به                    
واکنشى وسيع و توده اى عليه          

 به اعتصابى          ،رژيم اسالمی    
 به همدردى و اتحاد        ،نفس گير 

با خانواده هاى زندانيان سياسى     
 با خواست     ،در سراسر کشور    

مشترک آزادى فورى و بی قيد        
و شرط کليه زندانيان سياسى            

١۵١شماره   

ماشين جنايت       .  دعوت ميکنيم      
جمهورى اسالمى را بايد متوقف             
کرد و اين واکنشى درخور و                      

ما شما     .  کوبنده را طلب ميکند            
 ، پرستاران        ، معلمان        ،کارگران

دانشجويان و دانش آموزان را به             
. اعتصابى يکپارچه دعوت ميکنيم       

بايد مراکز کار و توليد را به تعطيل  
بايد مدارس و دانشگاهها را      .  کشاند

بايد دستگاه رژيم          .  تعطيل کرد    
بايد به خيابانها   .  اسالمی را فلج کرد   
 . آمد و اعتراض کرد

 

 خانواده هاى           ،مردم آزاديخواه     
 زندانيان سياسى

روز پنجشنبه همراه با اعتصاب و          
اعتراض مردم در کردستان در               
تمامی شهرها در مقابل زندانها                 

وقت آن است متحدتر        .  تجمع کنيد  
از هميشه براى آزادى زندانيان                

 لغو و جلوگيری از تمامى         ،سياسى
احکام صادر شده توسط                                 

 و متوقف          ،بيدادگاههاى اسالمى    
کردن ماشين جنايت اسالمى                      

. نيرويمان را بکار اندازيم                           
دانشگاهها و مراکز آموزشى و                
مقابل زندانها و بيدادگاههاى رژيم         
اسالمی را بايد به صحنه اعتراض        

همه .  به حکومت اعدام تبديل کرد        
جا بايد فرياد زد اعدام قتل عمد                  
دولتى است و عاملين آن                                 

. جنايتکارترين جنايتکاران اند             
کارگر "همه جا بايد فرياد؛                       

 آزاد بايد    ، زندانى سياسى   ،زندانى
ماشين اعدام نابود بايد           "،"گردد
 ! طنين افکن شود،"گردد

 

 ارديبهشت تنها     ٢٣روز پنجشنبه    
شروع يک اقدام وسيع و                             
سراسرى براى نجات جان                       
زندانيان سياسى و درهم کوبيدن           
ماشين سرکوب و جنايت رژيم              

بايد همه جا فرياد       .  اسالمی است  
بزنيم که ما نميگذاريم عزيزانمان       

 اجازه نميدهيم               ،اعدام شوند       
فرزندانمان در چنگال رژيم در            

اين حکم طبقه          .  زندانها باشند    
کارگر و مردم آزاديخواه و                       

بپا خيزيم و     .  برابری طلب است    
ماشين قتل و جنايت و زندان را             

 ! متوقف و در هم بکوبيم

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 حکومت ، برابرى،آزادى
 !کارگرى

 ! زنده باد جمهورى سوسياليستى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ١٠ – ١٣٨٩ ارديبهشت ٢٠

 

 

در اين ميان زندانيان سياسى بى تقصيراند و بايد در حلقه                 .  اعدام هستند 
 .   حمايت و همبستگى همگانى قرار گيرند

 

ناسيوناليستهاى قوم پرست و چپهاى ناسيوناليست اگر ميخواهند کار                        
مثبتى انجام دهند و در تالش خانواده هاى زندانيان سياسى و مردم                               

 بايد بدوا      ،آزاديخواه براى نجات جان زندانيان سياسى شريک شوند                    
صدور شناسنامه قومى و سياست قصابى ملى زندانيان سياسى را کنار                    

 چه وقت ميخواهيد از        ، قرن بيست و يکم است         ،از اين گذشته   .  بگذارند
نفس جان انسان و حق حيات او مستقل از عقايد و تعلق ملى و قومى و                         

 * مذهبى اش دفاع کنيد؟ آيا اين انتظار بزرگى از شماست؟ 

 ...زندانى سياسى بى تقصير است
 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 !کمک مالى کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  

 Routing Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 

www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 رژيم اسالمی       :يک دنيای بهتر      
 ارديبهشت       ٢٠صبح يکشنبه             

 شيرين علم هولی،     ،فرزاد کمانگر 
علی حيدريان، فرهاد وکيلی و                
مهدی اسالميان را در اوج                         
وحشيگيری اسالمی به دار                       

چه ارزيابی و تحليلی از        .  آويخت
اين اقدام جنايتکارانه رژيم                        
اسالمی داريد؟ چرا اعدام؟ چرا             
 اين پنج فعال سياسی؟ چرا االن؟

 

 يک اقدام                      :علی جوادی          
 ،جنايتکارانه و نفرت انگيز ديگر       

گوشه ای از تاريخ تاکنونی رژيم          
 تالشی مذبوحانه برای            ،اسالمی

رژيم .  مرعوب کردن مردم              
اعدام و      .  اسالمی همين است          

جنايت و سنگسار اجزاء تشکيل            
 معنا و فلسفه وجوديش                  ،دهنده
آدمکشی و ترور بخشی از        .  است

استراتژی عمومی کسب و حفظ            
. قدرت سياسی رژيم اسالمی است      

اين رژيمی است که بدون کشتن و        
يک .  خونريزی قادر به دوام نيست    

آدمکشی .  ماشين آدمکشی است        
 .اقتضاء طبيعتش است

 

هيچ چيز دردناک تر و کشنده تر            
از غم از دست دادن فرزندان                   

می اين زخم را        ههيچ مر  .  نيست
حتی .  درمان نخواهد کرد                  

پيچ .  تصورش هم دردناک است        
 ،راديو و تلويزيون را باز ميکنيد         

بخش اخبار اسم فرزند دلبند شما            
را در زمره اعدام شدگان اعالم              

تمام وجود و قلب و                    !  ميکند
احساس ما با مادران و پدران و               

دوست .  خانواده اين عزيزان است    
دارم همين جا از فرصت استفاده           
کنم و از جانب کميته مرکزی                   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به          
خانواده اين عزيزان عميقا تسليت        

  .بگويم

 

رژيم اسالمی زير ضرب                          
. اعتراضات توده های مردم است       

 

 در اعتراض به اعدامها و رژيم صد هزار اعدام
 

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

با مردمی مواجه است که از              
هر فرصتی برای تعرض به آن    

 بر روی کوهی      ،بهره ميجويند 
. از نفرت و انزجار قرار دارد        

اين رژيم در دوران اخير                    
ضربات سهمگينی از مردم              
آزاديخواه و برابری طلب                  

سمبلها و         .  خورده است        
مقدساتش به آتش کشيده شده              

تالش جنبش ارتجاعی سبز     .  اند
هم همانند جنبش ارتجاعی دوم       
خرداد نتوانست راديکاليسم و         
سرنگونی طلبی مردم را مهار        

اعدام اين       .  و کنترل کند            
عزيزان و همچنين اعدامهايی        
که چند ماه پيش صورت گرفت      
تالشی برای جبران شکستها و        

. ضرباتی است که خورده اند          
واقعيت اين است که در دوره           
اخير توازن قوای سياسی در            
جامعه به نفع مردم و                               
آزاديخواهی به شدت تغيير                

هر روز با              .  کرده است      
در .  اعتراضی روبرو است         

مقابل قلب ماشين جنايتش يعنی       
اوين مردم فرياد مرگ بر اين          
حکومت و سرانش را سر                   

رژيم زخم خورده و          .  ميدهند
به هر خس و           .  زخمی است   

خاشاک و جنايتی برای تغيير          
توازن قوای جديد در جامعه و         
بازگرداندن آن به دوران پيشا          

. تحوالت حاضر متوسل ميشود    
اعدام گوشه ای از تالش اين              
اوباش جنايتکار برای تغيير             
توازن قوای سياسی در جامعه        

تالشی از سر استيصال       .  است
و اين بخشی از            .  و زبونی   

استراتژی عمومی جناح راست     
سکون .  جمهوری اسالمی است  

و رضايت دادن به توازن قوا            
برای اين جريان به معنای                  

ميدانند که هر         .  مرگ است    
درجه عقب نشينی يا رضايت          
دادن به نقطه توازن قوايی بدتر      
تنها سکويی برای تعرض                  
بيشتر مردم و آزاديخواهی و            
برابری طلبی و اجبار به عقب        
نشينی های بيشتر در سراشيبی      

١۵١شماره   

از اين رو مخفيانه            .  سقوط است   
چرا که ميدانند امکان      .  اعدام ميکند 

دارد مردم بساط اعدامشان را در هم       
اين منطق عمومی سياست        .  بکوبند

اعدام های رژيم اسالمی در شرايط         
ميکوشند توازن قوای     .  کنونی است  

. موجود در جامعه را بر هم زنند               
اما .  ميکوشند مردم را مرعوب کنند     

ميدانند که    .  ميدانند که رفتنی اند          
 و       ۶٠نميتوانند فاجعه خرداد                   

جامعه .   را تکرار کنند     ۶٧شهريور  
توان و    .  بهشان اجازه نخواهد داد        

از انسجام الزم     .  نيرويش را ندارند    
با جامعه ای          .  برخوردار نيستند    

آگاهتر و مبتکرتر و خالق تر و                  
با جنبش        .  هوشيارتر مواجهند       

 . قدرتمند کمونيسم کارگری مواجهند

 

چرا اعدام؟ چرا اين پنج فعال                        
سياسی؟ چرا االن؟ مساله اينجاست         
که ابزار سرکوب رژيم مانند تهديد          
و زندان و ارعاب کارآيی هميشگی         

در .  خودش را از دست داده است           
شرايطی که جوانان معترض زندان       

 عليرغم      ،را به سخره ميگيرند               
 قهرمانانه و      ،توحش رژيم اسالمی     

 ،سربلند از اوين بيرون می آيند                  
رژيم به آخرين ابزارهای توحش              

اين بيان بن بست    .  اش متوسل ميشود 
و العالجی رژيم اسالمی و در                   

رژيم اسالمی  .  سراشيبی سقوط است  
تصور ميکرد با تکرار اتهام                         

ميتواند از ميزان     "  محاربه با خدا    "
. واکنش و اعتراض بکاهد                             

اعتراضات همين چند روزه نشان            
داد که اشتباه محاسبه مهلکی کرده            

مردمی که در روزهای تاسوعا       .  اند
 ،و عاشورا قرآن آتش ميزنند                       

عکسهای خمينی را زير پا لگدمال           
 تره برای اين اتهامات خرد         ،ميکنند
برعکس اتهام محاربه با          .  نميکنند

از .  خدا را با طيب خاطر می پذيرند       
طرف ديگر رژيم به سراغ يکی از          
شاخص ترين چهره های زندانی               

بر اين   .  يعنی فرزاد کمانگر رفت        
تصور بودند که با اعدام فرزاد                    
ميتوانند ضربه سهمگين تری بر               
مردم بپاخواسته بزنند و اگر بتوانند         

اعدام اين عزيز را از سر                           
 در اين صورت مسافت       ،بگذرانند

اعتراضات .  زيادی را پيموده اند      
 تعرض به سفارتخانه های         ،اخير
 اعتراضات سراسری و             ،رژيم

اعتراض در کردستان و تهران و        
ساير شهرها و خارج کشور به              
اين اوباش نشان داد که اشتباه                  

 . کرده اند

  

اين اوباش اسالمی بايد بدانند که           
. روز محاکمه شان دور نيست               

 و     ،روزی که مادر کمانگرها             
خانواده تمامی جانباختگان ادعا           
نامه و شهادت خود را به جهانيان        

 ،عليه رژيم اسالمی ارائه دهند             
همگان بايد بدانند که      .  دور نيست 

ما ياد و خاطره فرزاد و تمامی               
جانباختگان دوره اخير و تمامی           
دوران سياه رژيم اسالمی را در           
خاطره ها زنده نگاه خواهيم                     

سربازان "اين عزيزان         .  داشت
 چهره های شاخص    ،نيستند"  گمنام

برای خالصی از رژيم اسالمی            
ما متعهد ميشويم که بنای               .  اند

يادبودی با شعله های آتش                         
جاويدان در هر شهری به ياد اين          

 .  عزيزان برپا خواهيم کرد

 

 در اعتراض به      :يک دنيای بهتر   
اين اقدام نفرت انگيز رژيم                       
اسالمی موجی از اعتراضات               

چه بايد کرد؟     .  شکل گرفته است    
چگونه بايد بساط اين آدمکشان              
اسالمی را در هم شکست؟ ابعاد           
متفاوت يک سياست کمونيستی و        

 راديکال چه بايد باشد؟ 

 

بالفاصله پس از         :  آذر ماجدی    
 جوان    5انتشار خبر اعدام اين             

زندانی سياسی، موجی از                         
اعتراض در خارج کشور                         

. برانگيخته شد  
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در عرض دو سه ساعت در                      
بسياری از شهرها تجمعات                      

و اين     .  اعتراضی شکل گرفت        
اعتراضات بطور روزمره ادامه         

در .  داشته و در حال گسترش است     
چند پايتخت سفارت های جمهوری     
اسالمی مورد حمله معترضين               

  .قرار گرفته است

 

در ايران، گزارشات از جنبش و           
جوش های اعتراضی بالفاصله            
در شهر سنندج و تهران خبر                    

خانواده های داغدار اين         .  ميدهند
جوانان، که خبر اعدام جگرگوشه        
شان از راديو شنيدند، اعالم کردند      

 20که روز بعد، يعنی دوشنبه                 
ارديبهشت در مقابل دانشگاه                    

خبر .  تهران تجمع خواهند کرد           
. سريعا و وسيعا پخش شد                           

نمايندگانی از هر خانواده در همان      
. روز اعدام رهسپار تهران شدند          

دوشنبه صبح رژيم مقابل دانشگاه        
تهران را به يک پادگان نظامی               

مردمی که برای پيوستن    .  بدل کرد 
به اعتراض به دانشگاه تهران                 
ميرفتند با فوجی از نيروهای                   

همانجا .  سرکوب روبرو ميشدند       
خبر پخش شد که خانواده ها به                
زندان اوين برای دريافت اجساد           

و از آن روز در مقابل           .  رفته اند 
زندان اوين تجمع اعتراضی برپا          

مزدوران کثيف اسالمی          .  است
از .  خانواده ها را تهديد کرده اند          
آنها .  آنها تعهد به آرامش ميخواهند     

را مورد اذيت و آزار جسمی و               
برخی را    .  روحی قرار داده اند         

اجساد را نيز      .  دستگير کرده اند     
 .تحويل نداده اند

 

اين اعدام های وحشيانه قلب های          
احساس .  همه را بدرد آورده است      

همدردی با خانواده های اعدام                
شدگان و خشم از رژيم جنايتکار           

اين يک  .  اسالمی بسيار باال است     
فضای بسيار مناسب برای                        
اعتراض گسترده و همگانی                    

خانواده های       .  بوجود مياورد      
داغديده نيز، عليرغم تهديدات                 
وزارت اطالعات و دستگيری               

در اعتراض به اعدامها و رژيم 
 ...صد هزار اعدام 

 

تعدادی از آنها، از جمله مادر           
بيمار و خواهر شيرين علم                 

. هولی، خاموش نشده اند                    
خود اين روحيه      .  معترض اند  

بيانگر فضای حاکم بر جامعه          
رژيم تصور ميکرد بی        .  است

 5خبر و کامال غير منتظره اين   
جوان را اعدام ميکند، حداکثر         
با يک اعتراض مواجه ميشود        
و سپس جامعه را عقب می                 

. اما کور خوانده است         .  نشاند
مردم و جامعه را دست کم                  

ارزيابی اش از       .  گرفته است   
فضا و روحيه جامعه اشتباه               

مساله اينجاست که اين         .  است
رژيم بدون سرکوب و کشتار           

. يک روز نميتواند پابرجا بماند     
اما روزهای سرکوب و قتل و          
 .جنايت نيز دارد به آخر ميرسد

 

. جامعه منتظر يک جرقه است       
 جوان ميتواند اين               5اعدام     

بايد کوشيد آنرا به      .  جرقه باشد 
. جرقه آتش قدرتمند بدل کرد           

خشم و نفرت و همدردی بسيار       
مردم منتظر  .  وسيع وجود دارد   

بايد توجه داشت که معضل      .  اند
اصلی نه سرکوب خشن رژيم،       
بلکه سازماندهی و رهبری               

اين .  جنبش اعتراضی است         
وگرنه در  .  مشکل اساسی است   

مقابل مردم متحد و سازمانيافته      
و يک رهبری راديکال و                    
انقالبی رژيم چند روز بيشتر           

تالش برای  .  نميتواند دوام آورد  
به تعطيل کشاندن جامعه و                 
پيوستن به اعتراضات جمعی          
در مقابل زندان ها و بيدادگاه             
رژيم بايد يک رکن اصلی                  

. اعتراضات اين دوره باشد              
 اصالح طلب        تطرد گرايشا   

حکومتی، سياست های                        
طرفداری از رژيم تحت پوشش     

اجتناب از    "اصالح رژيم و           
که توسط اين                 "  خشونت

جريانات تبليغ ميشود و                        
همچنين گرايشات ارتجاعی             
ناسيوناليستی يک رکن ديگر           
سياست راديکال و انقالبی                 

 .است

١۵١شماره   
مردم فداکاری های زيادی از خود           
نشان داده اند و آماده فداکاری بيشتر        

شجاعت و قهرمانی های            .  هستند
بايد اين   .  بسياری را شاهد بوده ايم        

از خودگذشتگی و آمادگی برای                 
مبارزه عليه رژيم و برای آزادی و          
عدالت را به يک مبارزه مستحکم و        
متحد برای سرنگونی رژيم اسالمی       

مساله آزادی زندانيان         .  بدل کرد    
سياسی و لغو اعدام اکنون دو                        

در ماه    .  خواست مهم مردم است          
های اخير زندان اوين دائما محل               
اعتراض و تجمع خانواده های                    

رژيم از  .  زندانيان سياسی بوده است   
هر از چند گاهی     .  پس آنها بر نميايد    

به اين تجمعات و به مادران داغدار          
حمله ميکند و چند روزی آنها را به          
اسارت در مياورد و در مقابل ادامه         
اعتراضات و فشارهای مردم                      

کسانی .  مجبور به آزادی آنها ميشود     
 را بخاطر دارند،               60که دهه          

ميتوانند دريابند که موقعيت رژيم تا        
يک هزارم  .  چه ميزان شکننده است    

آن دوره نميتواند دستگير کند،                     
شکنجه کند و بکشد و با اين چنين               
اعتراض دائمی و آشکاری روبرو          

يک مقايسه سريع نشان ميدهد      .  است
که چگونه توازن قوا به نفع مردم و          

 .جنبش سرنگونی چرخيده است

 

اينها فاکتورهايی است که به نفع                 
جنبش سرنگونی، به نفع انقالبيگری     
کمونيستی، به نفع طبقه کارگر و               

بايد با دخالت فعال            .  مردم است   
راديکال و حساب شده اين فاکتورها        

اين .  را به نتيجه منطقی آن رساند           
مردم برای به      .  رژيم رفتنی است     

بايد از  .  زير کشيدن آن آماده شده اند      
و .  هر جرقه ای بخوبی استفاده کرد       

در دل اين اعتراضات کوشيد                       
نيروی انقالبی و کمونيست را                     
سازمان داد و در پيشاپيش تحرکات         

بسياری از نيروها   .  مردمی قرار داد  
و احزاب سياسی برای فردا اعالم            

فردا جامعه     .  اعتراض کرده اند         
شاهد اعتراض مردم به رژيم خواهد      

ميزان گستردگی اين اعتراض      .  بود
و نحوه آن ميتواند نقش تعيين کننده           

ما .  ای در روند اوضاع داشته باشد        
بعنوان يک حزب کمونيستی                        
کارگری در اين شرايط بايد بسيار            

بايد بتوانيم در دل اين       .  هشيار باشيم 
مبارزات، گرايشات و جنبش های           
ارتجاعی را افشاء و طرد کنيم و در        
راديکاليزه شدن مبارزات مردم                 

بايد تالش کنيم که      .  قاطعانه بکوشيم 

مردم از دل اين مبارزه متحد تر و     
متشکل تر و قاطع تر در مبارزه           
برای سرنگونی و ايجاد يک                   
جامعه آزاد، برابر و مرفه بيرون        

 .آيند

 

 حزب اتحاد         :يک دنيای بهتر        
کمونيسم کارگری به همراه کومه        

 ارديبهشت را روز         ٢٣له روز      
اعتراض به اعدامها اعالم کرده           
است و در عين حال بر ابعاد                    
سراسری اعتراض در اين روز           

اجزاء سياست   .  تاکيد کرده است     
حزب در اين راستا کدام است؟              
تاکيدات عام و خاص حزب                      

 چيست؟ 

 

 خوشبختانه        :سياوش دانشور       
امروز برخالف دوره انقالبى سه        

 مخالفت با مجازات            ،دهه پيش   
اعدام به يکى از اصول بيشتر                
نيروهاى اپوزيسيون تبديل شده            

کمونيسم کارگرى بعنوان        .  است
جريانى که پرچمدار سياست لغو         
مجازات اعدام و قتل عمد دولتى           

 نميتواند از اعتراض                      ،است
همگانى نسبت به اعدام استقبال             

براى ما مخالفت با مجازات      .  نکند
اعدام دو وجه فورى و                                  

هدف بالفصل   :  استراتژيک دارد  
ما متوقف کردن ارابه جنايت                  
اسالمى و نجات جان زندانيان               
سياسى و مخالفت با نفس گرفتن            

ما ميخواهيم حق   .  جان انسانهاست 
نامشروع قتل قانونى و دولتى را          

اجراى "که با نام بى مسماى                    
طى تشريفاتى برگزار         "  عدالت

و .  ميشود براى هميشه سلب کنيم       
باالخره مخالفت ما با اعدام معناى      
استراتژيک دارد چرا که جامعه           
بار ديگر وارد دوره اى از                        
تحوالت سياسى زير و رو کننده           

اگر قرار باشد بار            .  شده است   
ديگر چرخه آدمکشى و قصاص و   

 ،انتقام جوئى      
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حال با هر توجيه و هر پرچمى                
 چهره جنبش                      ،راه بيافتد          

آزاديخواهانه و کمونيستى را                  
مخدوش ميکند و از نظر سياسى           
يک عقبگرد تاريخى محسوب                

لذا ما از اتحاد اعالم نشده        .  ميشود
 نابودى  ،برسر لغو مجازات اعدام     

 سلب حق     ،ماشين اعدام و جنايت      
 و دفاع از        ،نامشروع قتل دولتى     

حق حيات انسانها نه فقط                             
خوشحاليم بلکه آنرا پيشروى                   
کارگر و کمونيسم ميدانيم و براى         

کارگران .  تثبيت آن تالش ميکنيم       
خواهان جامعه اى عارى از اعدام       

 .   اند

 

همراهى ما با فراخوان کومله                  
مبنى بر اعتراض و اعتصاب                 

 هم از نظر اصولى و         ،عليه اعدام 
هم از نظر درک موقعيت ويژه               
سياسى که اين اعدامها در متن آن          

 بسيار طبيعى           ،صورت گرفته     
ما همان روز يکشنبه که             .  است

 زندانى سياسى           ۵خبر اعدام           
 در اطالعيه مان بر            ،منتشر شد  

اعتراض بالفاصله خانواده هاى           
زندانيان سياسى و مردم آزاديخواه      
در مقابل زندانها و بيدادگاههاى             
جمهورى اسالمى در سراسر                  
کشور و به اعتراض وسيع و توده        
اى براى برچيدن بساط سفارتخانه       
هاى جمهورى اسالمى در خارج          

قبل از اعدام     .  کشور تاکيد کرديم    
 نفر نيز ما شاهد اجتماعات         ۵اين  

گسترده در مقابل زندان اوين                   
. براى آزادى دستگير شدگان بوديم    

احتماال ارزيابى سياسى کومله اين      
است که يک فراخوان سراسرى           
جواب درخور نگيرد اما با توجه           
به فضاى سياسى و حزبى در                   
کردستان و مخالفت ديرينه مردم با      

 اين فراخوان       ،جمهورى اسالمى   
در کردستان با استقبال وسيع ترى       
مواجه ميشود و اين خود منشا                  
گسترش اعتراض سراسرى عليه        
اعدام و براى آزادى زندانيان                  

به نظر من در اين      .  سياسى ميشود 
ارزيابى حقيقتى وجود دارد اما در       

. عين حال مخاطراتى نيز دارد              
اولين مسئله بويژه در شرايطى که       

در اعتراض به اعدامها و رژيم 
 ...صد هزار اعدام 

ناسيوناليستها و قوم پرستان              
تالش وافرى براى کوبيدن مهر     
قومى و ملى بر هر پديده                      

 اينست که               ،سياسى دارند       
فضائى ايجاد ميکند که                          
اعتراض به اعدام را                              

همين حاال    .  کند"  کردستانى"
اين کار را شروع کردند و در          
تبليغات آنها موجى از تحريک       
ملى وجود دارد که به نفس                  
تالش متحدانه و سراسرى                 
براى آزادى زندانيان سياسى           

 . ضربه ميزند

 

سياست حزب ما اينست که اوال      
سياست جمهورى اسالمى و             
اهداف ارتجاعى اش از اين               
اعدامها را درهم بکوبيم و                  
جامعه را به سمت مبارزه اى           
قاطعانه تر و همه جانبه تر                 
براى لغو مجازات اعدام و                 
آزادى کليه زندانيان سياسى              

اين مرکزى ترين      .  سوق دهيم  
مسئله سياسى امروز در ايران        

ثانيا همزمان با توجه به        .  است
تاريخ سياسى و شرايط ويژه             
در کردستان و همينطور                     
سياستهاى مخرب و ارتجاعى         

 اردوى    ،جريانات قوم پرست      
چپ جامعه را عموما در مقابل       

. اردوى راست تقويت کنيم               
اختالف نظر ما با هر جريان            

 اما  ،سياسى بجاى خود محفوظ     
اگر فضاى سياسى کردستان            
حول قوم پرستى و تفرقه ملى           

 اولين ضررش را       ،قطبى شود  
جنبش کارگرى و کمونيستها و       
آزاديخواهان آن جامعه خواهند      
برد و حتى به امر مبارزه براى   
آزادى زندانيان سياسى و مقابله     
با سياست اعدام ضربه                         

ما .  سهمگينى خواهد خورد          
بعنوان يک جريان مسئول                 
سياسى قاطعانه در مقابل چنين       

ما در عين . وضعيتى مى ايستيم
حال که در کردستان کارگران        
و معلمان و دانشجويان را به             
اعتصاب و اعتراض دعوت            

 سياستهاى قومى و                ،ميکنيم
تحريک ملى ناسيوناليستها را         

١۵١شماره   
افشا و بر خصلت سراسرى اين                  

خانواده هاى   .  اعتراض تاکيد داريم    
زندانيان سياسى و مردم آزاديخواه           
در سراسر کشور بدنبال اين جنايت         
جمهورى اسالمى عميقا نگران اند و      
تحرک دو سه روز اخير در تهران           

. و شهرستانها گواه اين امر است               
بايد لحظه و فضا را شناخت و از               
انزجار و نفرت همگانى در داخل و         
خارج در خدمت پيشروى جنبش               
آزاديخواهانه و سازماندهى                          
اعتراضى وسيع و سراسرى سود            

 . جست

 

ما ميگوئيم جمهورى اسالمى بايد             
جواب درخور و قاطعى در داخل و         
خارج کشور بگيرد و در همين چند          
روز مقدمات اين پاسخ سياسى                    

نبايد فراموش کنيم    .  فراهم شده است   
که ما درگير يک جنگ تمام نشده با          

در اين     .  ارتجاع اسالمى هستيم         
مسير هر سياستى که پيشروى                     
کمونيسم و سرنگونى طلبى انقالبى         

 به ميداندار شدن         ،را تضعيف کند     
نيروهاى دست راستى و متحدين               
آشکار و پنهان جناح هائى از                        

يک .  جمهورى اسالمى منجر ميشود   
وجه مهم سياست ما جلوگيرى از              
سو استفاده جريانات قوم پرست از           

عزاى "اين واقعه است که با پرچم           
" اعتراض به اعدام کردها   "  و  "  ملى
" مبارزه مدنى و خشونت نکنيد        "و   

در متن يک تقابل  . وارد صحنه شدند 
استراتژيک تر چپ و راست                        

 سياست حزب ما تقويت                 ،جامعه
صف سرنگونى انقالبى کليت                     
جمهورى اسالمى و تقويت جنبش            
سوسياليستى طبقه کارگر و راه حل         
کارگرى آزادى جامعه در تقابل با            
سياستها و راه حلهاى ارتجاعى                  

 . است

 

در اين مورد مشخص و اعتراض به   
 چپ جامعه عموما ضرورى        ،اعدام

و حياتى است که هيچ نوع همراهى         
ضمنى و رسمى يا حتى عدم                          
حساسيت به تبليغات و سياستهاى              
ارتجاعى جريانات ناسيوناليست و          

 . قوم پرست نداشته باشد

 

سياست ما مبتنى بر انزواى اين                  
 احساس مسئوليت                        ،جريانات
 و ميداندار کردن کمونيسم     ،اجتماعى

 .     و کارگر است

 در فراخوان        :يک دنيای بهتر       
کومه له و برخی ديگر از                           

اعتصاب "سازمانهای چپ بر              
در کردستان تاکيد شده        "  عمومی
چرا حزب فراخوان                .  است

اعتصاب عمومی در کردستان             
نداده است؟ تفاوتهای سياست                 
حزب با ساير احزاب چپ در اين         
زمينه چيست؟ سياست عمومی             
حزب در پاسخ به اين چنين                       

 فراخوانهايی چيست؟

 

 حزب اتحاد                 :علی جوادی        
کمونيسم کارگری بطور مشروط        
و با تفاوتهايی از فراخوان کومه           

 ارديبهشت استقبال کرد    ٢٣له  در    
و در اطالعيه خود از مردم                      
کردستان و همچنين مردم و                     
جوانان آزاديخواه در سراسر                 

 ٢٣ايران خواست که روز                       
ارديبهشت را به روز اعتراض به      
اعدامها و رژيم صدهزار اعدام            

مسلما با   .  در همه جا تبديل کنند         
توجه به توازن قوای متفاوت و              
موقعيت نيروهای چپ و                            
کمونيست در بخشهای مختلف               
جامعه ما شاهد واکنشهای متفاوتی     

مساله اصلی اما بر       .  خواهيم بود  
سر سازماندهی و پيشبرد مبارزه        
ای سراسری و همه جانبه عليه              

. اعدامها و رژيم اسالمی است              
اجازه دهيد به ابعاد متفاوت اين             

 .مساله اشاره مختصری بکنم

 

 ،همانطور که اشاره کرده ايد                 
اعتصاب "حزب فراخوان به                 

. در کردستان نداده است    "  عمومی
اعتصاب عمومی در برگيرنده             

و به عبارت ديگر           "  بازاريان"
بخشهايی از بوروژازی کرد                  

ما در مبارزه عليه اعدام و         .  است
رژيم اسالمی سرمايه به هيچ                  
بخشی از سرمايه و بورژوازی            

متوسل 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و "  ملی"ما بورژوازی     .  نميشويم
غير "و     "  خودی"و     "  مترقی"

ما يک نيروی        .  نداريم"  خودی
. کارگری و کمونيستی هستيم                 

مخاطبين ما کارگران و مردم                  
نقطه اتکاء و           .  زحمتکش اند     

سياست ما بر مبنای جنبش و طبقه        
تصور .  خودمان استوار است           

" بازاريان" نيرويی چپ از         ،کنيد
تهران بخواهد که به مقابله با                    
سياست اعدام رژيم اسالمی                      

اين !  مضحک نيست؟   .  برخيزند
البته سياست بخشهايی از جنبش            

" بازاريان.  "اسالمی است    –ملی   
بخشی از نيروی اين جنبش                       

بازار بخشی از         .  ارتجاعی اند    
طبقه سرمايه دار حاکم در ايران            
است که از قبل دستگاه استثمار و          
چپاولی که رژيم اسالمی برپا                  

 زندگی و ارتزاق              ،کرده است    
اين قشر بخش بزرگی از          .  ميکند

ثروت و سرمايه اجتماعی را در           
در دوره هايی بخش      .  کنترل دارد 

عمده نقدينگی و سرمايه مالی را           
تالش برای قرار   . در اختيار داشت 

دادن توده کارگر و زحمتکش در          
کنار بخشهايی از بورژوايی يک          

اسالمی   –سياست راست و ملی          
ايجاد هرگونه توهمی در           .  است

قبال بخشهايی از بوروژازی                   
راهی برای خارج کردن                             

از زير       "  خودی"بورژوازی       
ضرب اعتراض يک انقالب                   

از اين رو ما در         .  کارگری است  
فراخوان خود به طور مشخص از       

 اعتصاب         ،اعتصاب کارگری        
 و به تعطيل          ، پرستاران   ،معلمان

کشاندن مراکز کار و توليد و                    
شايد به   .  آموزشی صحبت کرديم     

ما گفته شود مگر چه اشکالی دارد       
هم در اعتراض به     "  بازاريان"که  

اعدامها مغازه ها و تجارتخانه                
های خود را تعطيل کنند؟ در پاسخ       

 مسلما ما از تمامی      ،بايد تاکيد کرد  
کارگران ميخواهيم که مراکز کار       
و توليد و توزيع را به تعطيل                     

اهرم و نقطه اتکاء ما             .  بکشانند
 ،برای پيشبرد اين سياست                         

کارگران اين بخشها و نه صاحبان       
سرمايه در اين تجارتخانه ها                    

درک اين سياست                   .  هستند

 

در اعتراض به اعدامها و رژيم 
 ...صد هزار اعدام 

کمونيستی نيازی به توضيح             
 ! چندانی نبايد داشته باشد

  

از طرف ديگر ما کارگران و           
مردم زحمتکش را به اعتصاب      

قرار .  و اعتراض فراخوانده ايم   
نيست کارگران و اقشار مختلف     
جامعه اعتصاب کنند و در                 
خانه بنشينند و يا آنطور که                 
برخی از ناسيوناليستهای کرد         
ميگويند در خانه بنشينند و                  

 يا اعتصاب          ،عزاداری کنند    
. کنند و خانه نشين شوند                       

برعکس يک رکن سياست ما          
اعتراض فعال به جنايات رژيم       
در مقابل زندانهای و                              
دستگاههای سرکوب رژيم               

بايد سياست      .  اسالمی است     
خانواده های زندانيان سياسی          

 قلب    ،را که در مقابل اوين              
 ،ماشين آدمکشی رژيم اسالمی     
 ،تجمع و اعتراض ميکنند                  

ما .  همگانی و سراسری کرد        
مردم آزاديخواه را در هر کجا         
به اعتراض و تجمع در مقابل           
زندانها و دستگاههای سرکوب      

.  فراميخوانيم     ،رژيم اسالمی      
بعالوه اعتراض به اعدام و                
رژيم صد هزار اعدام يک                 

بايد .  آکسيون تک نوبتی نيست     
 ارديبهشت را به سکويی            ٢٣

برای تعرض گسترده تر و                 
سازمانيافته تر عليه رژيم                   

بايد .  اسالمی تبديل کرد               
اعتراض در مقابل زندانهای            

اين يک   .  رژيم را سازمان داد     
 . رکن مهم از سياست ماست

 

بعالوه ما تالش ميکنيم که اين          
اعتراضات سراسری و                       

اين مساله از        .  همگانی شود   
اهميت بسياری چه از نقطه               
نظر مصلحت عمومی مبارزه        
کمونيستی عليه رژيم اسالمی و     
چه از لحاظ مقابله با                                
ناسيوناليسم کرد برخوردار              

روشن است که توازن          .  است
قوای سياسی در کردستان و             
نقش احزاب چپ و کمونيست          

١۵١شماره   
در اين بخشها تفاوتهای روشنی با             

 اما اين    ،ساير بخشهای جامعه دارد     
تفاوتها نبايد ما را به محدود کردن             
اين اعتراضات در کردستان و                    

 ،سياست جريانات ناسيوناليسم کرد        
فراخوان ما تمامی اين      .  نزديک کند 

 . جوانب مبارزه را مد نظر دارد

 

حزب سياست عمومی مبنی بر عدم        
حمايت و يا حمايت هميشگی از                  

. فراخوانهای اين چنينی ندارد                    
موردی نسبت به هر فراخوان                     
قضاوت ميکنيم و سياست خود را             

ما .  در قبال آن تعيين ميکنيم                     
اگر سياست و      .  سکتاريست نيستيم  

تالشی را در طيف چپ جامعه به              
نفع امر کمونيسم و آزادی و برابری        

منفعت .  بدانيم از آن حمايت ميکنيم        
مبارزه گسترده و راديکال عليه                 
اعدام و رژيم اسالمی ايجاب ميکرد        
که بکوشيم مبارزه ای همه جانبه ای       

اين به   .  را عليه آن به پيش ببريم             
معنای در دستور قرار گرفتن                      

در حزب     "  اتحاد عمل    "سياست     
 ما هر موردی      ،خالصه کنم .  نيست

را بررسی ميکنيم و بر اساس منافع         
حزب و جنبش کمونيسم کارگری              

 . تصميم ميگيريم

 

 جريانات قوم          :يک دنيای بهتر         
پرست و  ناسيوناليست کرد و                       

 –همچنين برخی از جريانات ملی            
نام "  اعدام فعالين کرد    "اسالمی از     

در ادبيات اين         .  برده شده است        
فرزندان غيور     "جريانات مفاهيم          

بسيار ديده  ...  و  "  کرد ستيز   "،"کرد
با اين تالش ناسيوناليستی و       .  ميشود

قوم پرستانه چگونه بايد برخورد               
 کرد؟ 

 

 تالش آگاهانه ای از            :آذر ماجدی  
جانب نه تنها جريانات ناسيوناليست       
قوم پرست، بلکه همچنين از جانب          

اسالمی و     –بخشی از جنبش ملی          
ناسيوناليسم پرو غرب بمنظور                  

قومی   –تقويت و تحکيم هويت ملی        
و گرايشات ناسيوناليستی در جريان       

تقويت گرايشات و جنبش             .  است
ناسيوناليستی سد محکمی در برابر         
رشد جنبش کمونيستی کارگری                 

ناسيوناليسم همواره و تاريخا       .  است
بعنوان يک مانع بزرگ برای                      
ممانعت از خودآگاهی طبقاتی طبقه        

لذا بايد    .  کارگر عمل کرده است          

آگاهانه و قاطعانه در جهت افشاء         
 .و طرد اين گرايشات بکوشيم

 

ناسيوناليسم قومی از وجود ستم            
ملی بهره ميجويد و از آن منبع و           
ممری برای رشد و تحکيم خويش       
و سوار شدن بر موج نارضايتی           
مردم و غبارآلود کردن افق                      
آزاديخواهانه و آلوده و آغشته                
کردن آن به نفرت قومی و                         

بويژه .  گرايشات ارتجاعی ميسازد  
در دو دهه اخير، در فضای                      
تحکيم و تثبيت نظم نوين جهانی            
توسط هيات حاکمه آمريکا،                     
ناسيوناليسم بعنوان يک سم مهلک      

. به جان مردم جهان افتاده است            
پس از سقوط شوروی، دنيا با                 
بهت و هراس باورنکردنی، شاهد      
رشد عقب مانده ترين گرايشات            
ناسيوناليستی بود، اين جنبش ها           
به جان مردم افتادند، جنگ های           
خونين به راه انداختند و در جنگ        
برای قدرت يابی، مردم و بنياد              

در .  های جامعه را از هم دريدند         
چنين فضايی، گرايشات                             
ناسيوناليست قوم پرست در ايران       
نيز روزنه ای به قدرت و لفت و            

همگی در مقابل           .  ليس ديدند     
درهای وزارت امور خارجه                  
آمريکا صف کشيدند و دست                   

پدر "دريوزگی به آستانه                           
انواع .  دراز کردند "  بزرگوارشان

و اقسام طرح های ارتجاعی علم          
تاکنون اين گرايشات که               .  شد

بعضا همچون جريان مزدور و             
کثيف کنترا عمل ميکنند، رشد و           
قدرت چندانی نتوانسته اند بدست         

  .آورند

 

يک علت اين مساله وجود يک               
جنبش وسيع، قدرتمند و آگاه و                
مجهز به سياست های روشن                  

. کمونيستی کارگری است                       
کمونيسم کارگری در افشای                   
ناسيوناليسم، چه عظمت طلب و           
چه قومی يک ادبيات غنی و                    

ما .  تحرک و فعاليت گسترده دارد     
توانستيم، آس برنده آنها، يعنی               
طرح فدراليسم را که توانسته بود         
گرايشات بسياری را حول خود            
بسيج کند با استحکام و استدالالت       

اما ناسيوناليسم    .  کوبنده نقد کنيم      
. جريان جان سختی است                          

بخصوص آنکه از حمايت مالی و       
معنوی 

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بورژوازی بين المللی برخوردار        
هيات حاکمه آمريکا بر              .  است

روی اين جريان سرمايه گذاری            
آنرا در صندوقخانه       .  کرده است   

طرح های امپرياليستی نگهداری         
ميکند و در هر لحظه ای که الزم           
تشخيص دهد، با پول و امکانات و       
تبليغات آنرا از صندوقخانه بيرون      

. مياورد و به جان مردم مياندازد           
همانگونه که در بسياری                             
کشورهای ديگر بلوک سابق شرق      

 .انجام داده است

 

يک سالح مهم ناسيوناليسم ايجاد،        
تحکيم و تثبيت هويت قومی و ملی       

دادن يک هويت کاذب ملی        .  است
بجای يک هويت جهانشمول                    
انسانی به مردم، کار دائمی اين              

لذا ما شاهديم که        .  جريانات است  
تبليغات اين جريانات قومپرست و       
اپوزيسيون پرو رژيم، و رسانه             
های فارسی زبان دولت های                   
اروپايی و آمريکا، مدام بر هويت         
قومی دادن به اين اعدام شدگان و           
برخی ديگر از زندانيان سياسی            

جوانی که اهل           .  تاکيد ميکنند     
شيراز است و دستگير ميشود فقط        
نامش برده ميشود، اما کسی که در       
کامياران، سنندج، مريوان يا                   
مهاباد بدنيا آمده است، بعنوان                 

روزنامه نگار     "،     "جوان کرد    "
نامبرده "  فعال کرد       "،        "کرد

حتی اگر اين فرد در                 .  ميشود
تهران بدنيا آمده باشد، اما خانواده         
اش اهل کردستان باشد، هنوز او           

پشت اين   .  را فعال کرد ميخوانند       
ناميدن ها يک سياست             "  کرد"

ارتجاعی و يک توطئه خوابيده              
ظاهرا اينطور قلمداد ميشود     .  است

که اين از دموکراتيسم و                               
ترقيخواهی شان است که اين                   

اين را    .  فعالين را کرد مينامند           
بصورت آوانس به مردم کردستان      

 .جلوه ميدهند

 

اين يک رياکاری محض، يک                
سياست ارتجاعی و توطئه آميز             

اين تالشی برای تفرقه               .  است
انداختن و تکه تکه کردن مردم               

 

در اعتراض به اعدامها و رژيم 
 ...صد هزار اعدام 
اين تالشی براى     .  جامعه است  

مسموم کردن فضای راديکال و     
آزاديخواهانه جامعه است؛                
تالشی برای کشيدن يک غبار         
ناسيوناليستی بر اذهان طبقه            
کارگر، چه آن بخشی که در              
کردستان کار و زندگی ميکند،        
چه آن بخشی که در تهران و             

جريانات قوم   .  قزوين و اراک    
پرست از اين سياست بهره                

به نان و نوا            .  مادی ميبرند   
بساط لفت و ليس         .  رسيده اند  

دوستان حال   .  "شان براه است    
را در اين فضای     "  و آينده شان  

مسموم و ارتجاعی پيدا کرده            
حال "سرمايه گذاری های      .  اند

را دارند انجام      "  و آينده شان     
و اين بعهده ما                    .  ميدهند

کمونيست های کارگری است         
که اين سياست ها را وسيعا و            

مضرات .  قاطعانه افشاء کنيم       
را به مردم    "  حال و آينده اش     "

  .نشان دهيم

 

مردم کارگر و زحمتکش نه              
تنها نيازی به هويت ملی                      
ندارند، بلکه هويت ملی مانعی        
بزرگ در مقابل رهايی آنها و          
دستيابی شان به يک دنيای                 
بهتر و جامعه ای آزاد، برابر و       

فرزاد کمانگر،     .  مرفه است    
شيرين علم هولی، علی                        
حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی     
اسالميان متعلق به همه جامعه        

قلب های همه برای اعدام        .  اند
همه مردم  .  آنها بدرد آمده است    

تالش .  خشمگين و معترضند       
برای کردستانی کردن                          
اعتراض يک تالش ارتجاعی        

" جگرگوشگان"آنها را      .  است
کردستان ناميدن سياستی بسيار     

. مضر و ناسيوناليستی است            
تالش برای تحريک احساسات       
ناسيوناليستی مردم سياستی              

 .ارتجاعی است

 

برخی جريانات ممکن است در      
کردستانی کردن اين اعتراض،     
از يک نقطه عزيمت                              

١۵١شماره   
. پراگماتيستی حرکت کرده باشند             

محاسبه کرده باشند که فرضا                       
کردستان آمادگی بيشتری در شرايط      
حاضر برای اعتراض به اين اعدام         

لذا دارند به اين فضای             .  ها دارد   
هويت بخشی کرد به اين جوانان باد         

احساسات ناسيوناليستی        .  ميزنند
ميخواهند .  مردم را تحريک ميکنند      

اعتراض راه بياندازند و متوجه                 
نيستند که دارند در قوطی کرم را              

از قدرت مخرب و            .  باز ميکنند   
مسموم ناسيوناليسم و باندهای                     

قوم پرست که سرشان          "  کنترايی"
در توبره وزارت امور خارجه                   
آمريکا و سازمان سيا است، بی                  

مساله اينجاست که تخريب و     .  خبرند
از هم پاشيدن هميشه کار بسيار ساده     

يک کبريت ميتواند يک      .  تری است 
جنگل را به آتش کشد، اما بازسازی        
جنگل سال ها کار پر مشقت الزم              

کار اين باندهای سياه هم                 .  دارد
خرابکاری و بهم ريختن جامعه                  

اين ها متعلق به سناريوی              .  است
 .جامعه هستند" حال و آينده"سياه 

 

ما تمام نيروهای آزاديخواه و چپ و        
کمونيست را فرا ميخوانيم که در               

. مقابل اين گرايش ارتجاعی بايستند       
نبايد بگذاريم که اينها آب را گل آلود        

بايد کوشيد يک مبارزه گسترده     .  کنند
و همگانی را عليه رژيم اسالمی،             
در اعتراض به اين اعدام ها و برای        

. آزادی کليه زندانيان دامن بزنيم               
پاسخ، دامن زدن به احساسات                     

هويت بخشی    .  ناسيوناليستی نيست   
قومی به شهروندان جامعه          –ملی   

يک سياست دموکراتيک و                            
پاسخ به اين        .  آزاديخواهانه نيست   

شرايط فقر و فالکت، سرکوب و                
اختناق، جنايت و کشتار،                                
سازماندهی يک انقالب کارگری و         
ايجاد يک جامعه سوسياليستی است؛      
جامعه ای که در آن آزادی بی قيد               
وشرط، برابری واقعی همه انسان           

  .ها و رفاه همگانی تامين ميشود

 

 اول ماه مه يک           :يک دنيای بهتر     
نقطه عطف در اعتراضات جامعه           

کارگران با پرچم مبارزه عليه        .  بود
فقر و فالکت و استبداد و برای                     
آزادی و برابری و رفاه و يک                      

برای .  دنيای بهتر به ميدان آمدند            
پيشروی اين اعتراضات و در هم              
کوبيدن ماشين اعدام و سرکوب                  
رژيم اسالمی بر چه سياستهايی بايد        

 تاکيد کرد؟ 

 

 يادمان باشد که      :سياوش دانشور 
سال گذشته دقيقا در روز اول ماه         
مه جمهورى اسالمى دالرا دارابى     

ارزيابى ما اينست    .  را اعدام کرد   
که بويژه بدنبال اجتماعات                        

 يک  ،کارگران در اول مه امسال       
هدف اعدام پنج زندانى سياسى              
توسط جمهورى اسالمى تقابل با          
جنبش آزاديخواهى و در مرکز آن      

اين .  اعتراضات کارگرى است       
اقدامات جمهورى اسالمى حساب      
شده است و اهداف مشخصى را            

خوشبختانه اولين     .  دنبال ميکند    
صداهائى که در داخل کشور عليه      
اين اعدامها بلند شد تشکلها و                   
جمعهاى کارگرى بودند که                      
مخالفت صريح خود را با                          

. مجازات اعدام اعالم کردند                  
همينطور واکنش اتحاديه هاى               
کارگرى در خارج کشور و کمپين      
 . هاى اعتراضى شروع شده است

 

در جامعه اى که کارگر را بجرم          
خواستن دستمزدش و يا تالش                
براى ايجاد تشکل وحشيانه در               

 به زندان و زير        ،خيابان ميگيرند 
شکنجه ميبرند و برايش پرونده             

 در بيرون زندان و     ،درست ميکنند 
داخل زندان علنا با چاقو توسط              

 ،اوباش مورد حمله قرار ميگيرند      
نان خوردن و خواست زندگى                

اين جامعه     .  خطر جانى دارد         
سرمايه دارى است که بويژه در           
کشورهائى مانند ايران مبتنى بر          
يک اختناق گسترده براى                          
سازماندهى استثمار و کسب                   

آزادى .  سودهاى نجومى است          
بردگان امروز دنياى سرمايه                 
دارى کمابيش مانند آزادى بردگان     

اين سيستم نه   .  در دنياى قديم است   
 نه انسانى             ،اصالح برميدارد      

 نه   ، نه دمکراتيک ميشود      ،ميشود
. دلش بحال فقرا خواهد سوخت             

بردگان مزدى براى آزادى خود و       
جامعه بايد سيستم بردگى مزدى و       
نظم سرمايه و جامعه طبقاتى را            

هيچ راه محيرالعقول     .  ملغى کنند  
راه آزادى   .  ديگرى وجود ندارد     

امروز بيش از هر زمان ديگر از         
مسير يک انقالب کارگرى و                  
کمونيستى عليه نظام موجود                   

اگر کشورهائى مانند          .  ميگذرد
يونان و پرتقال   

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و ايرلند و مهد دمکراسى وضع             
شان اينست و کارگران و مردم در       
تقابل با سرمايه داران و                               
دولتهايشان ناچارند عليرغم                    

 آنوقت تکليف      ،ناآمادگيها بشورند  
ايران و ترکيه و مصر روشن                 

 . است

 

بايد ملزومات پيروزى را فراهم           
بايد قدرت کارگرى را از            .  کرد

بايد جنبش عمل      .  پائين شکل داد     
مستقيم را در جامعيت آن تقويت و       

بايد شوراها را در        .  سازمان داد  
مراکز کار و محيط زيست برپا              

بايد جنبش  .  بايد متحزب شد   .  کرد
عليه فقر توده عظيم کارگران و             
مردم زحمتکش را بحرکت                      

بايد کارگر و اعتراض         .  درآورد
کارگرى به اميد جامعه براى                   

بايد رهبران    .  آزادى تبديل شود       
کارگرى خود را دراين مقياس               
ببينند و در اين مقياس ظاهر                     

بايد قدرت سياسى را از             .  شوند
دست بورژواها دربياوريم و                   
حکومت انقالبى کارگرى مان را         
براى اجراى برنامه طبقه کارگر          

ما مانند بسيارى از           .  برپا کنيم   
جريانات و جنبشهاى سياسى طبقه      
حاکم راههاى زيادى برويمان باز        

پايان دادن به فقر و فالکت        .  نيست
و بردگى ما و اختناقى که آن را               

 در گرو پيروزى       ،حراست ميکند  
تمام عيار سوسياليستى طبقه                    

تنها کارگران        .  کارگر است       
ميتوانند روز اول پيروزى با                   
سربلند و با اعتماد بنفس مجازات         

 چوبه   ،اعدام را ملغى اعالم کنند         
هاى دار را بعنوان سمبلهاى                    
دوران بربريت سرمايه دارى                 

 ماشين حافظ نظم                     ،بسوزانند
 آزادى   ،سرمايه را درهم بکوبند        

 نان را        ،را وسيعا مستقر کنند           
 و دست بکار ساختن         ،تقسيم کنند  

جامعه اى آزاد و برابر و مرفه                
 . براى همگان شوند

 

مسئله برسر قدرت و حاکميت                
راه .  بورژوازى يا پرولتاريا است     

 . *  سومى وجود ندارد

 

در اعتراض به اعدامها 
و رژيم صد هزار 

 ...اعدام 

 پنج نفر از          ١٣٨٩ ارديبهشت       ١٩امروز يکشنبه       
زندانيان سياسى به نامهای فرزاد آمانگر، شيرين علم         

 فرهاد وآيلى، على حيدريان و مهدى اسالميان         ،هولى
. توسط جنايتکاران اسالمى در زندان اوين اعدام شدند       

احکام اعدام اين زندانيان توسط بيدادگاههاى رژيم                 
اسالمى با موجى از نفرت و اعتراض در ايران و                   

اما جمهورى اسالمى آگاهانه     .  خارج روبرو شده بود    
و بدنبال اعتراضات وسيع اول مه امسال اين پنج                     

" عدالت اسالمى  "زندانى سياسى را به چوبه دار                  
آويخت تا اعالم کند که تا آخرين روز حياتش خون                  

 . ميريزد و دست به هر جنايتى ميزند

 

حکومتى که پايه هاى آن       .  اين حکومت اسالمى است    
 ۵٧روى قتل عام انقالبيون و آزاديخواهان در انقالب          

حکومتى که با موشک و بمب و فانتوم به جان       . بنا شد 
مردم کردستان افتاد و دادگاههاى صحرائى و                            
اعدامهاى دسته جمعى را در هر شهر و روستائى                   

در چهارگوشه ايران گورستانهاى بى نام      .  سازمان داد 
. و نشان از اعدام زندانيان سياسى درست کرد                           

کارگران گرسنه را در اصفهان و خاتون آباد به گلوله          
 و تا امروز با ترور و پرونده سازى و تجاوز و     ،بست

اين .  شکنجه و اوين و کهريزک نفس ميکشد                           
جمهورى اسالمى سرمايه داران است و مادام که                    

 . سرپاست در به اين پاشنه خواهد چرخيد

 

واقعيت اما اينست که اين اعدامها اگر از يکسو                          
ظرفيت جنايت و آدمکشى اين تبهکاران اسالمى را               
برمال ميکند و هدفش ايجاد رعب و وحشت در جامعه          
و بويژه در ميان زندانيان و خانواده هاى زندانيان                   

 از سوى ديگر برمال کننده دستپاچگى و        ،سياسى است 
وحشت رژيمى است که با پرونده سازى و جعل و                   
دروغ جوانان را ميکشد تا بزعم خود هر نوع صداى            

اما سياست  .  اعتراض به وضعيت موجود را خفه کند        
حکومت اسالمى سياستى نخ نما است که همه                             
حکومتهاى در حال احتضار به آن رو آورده اند و                   

جمهورى اسالمى با اعدام      .  نهايتا شکست خورده اند     
زندانيان سياسى تنها گور خود را مى کند و جنبش                   
آزاديخواهانه در ايران و جهان از اين جنايات                            

١۵١شماره   

رژيم اسالمى و سران و کاربدستان       .  نخواهند گذشت 
جنايتکار آن در مقابل تک تک اين جنايات پاسخگو            

 . خواهند بود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مجددا تاکيد ميکند که          
براى توقف جنايت و آدمکشى بايد حکومت                              
جنايتکاران و آدمکشان را بزير کشيد و مجازات                  

حزب به   .  اعدام را بدون قيد و شرط ملغى کرد                  
خانواده ها و بازماندگان فرزاد آمانگر، شيرين علم           

 مهدى اسالميان   ، فرهاد وآيلى، على حيدريان    ،هولى
و همه کسانى که براى نجات جان اين عزيزان                       

حزب بر    .  تالش کردند صميمانه تسليت ميگويد             
واکنش سريع خانواده هاى زندانيان سياسى و مردم            
آزاديخواه براى اجتماع در مقابل زندانها و مبارزه             

حزب .  براى آزادى کليه زندانيان سياسى تاکيد دارد        
بر گسترش اعتراض در خارج کشور عليه                               
جمهورى اسالمى و برچيدن سفارتخانه ها و                           

 . نهادهاى تروريستى اش تاکيد ميکند

 

 !  مردم آزاديخواه،کارگران

همه ما از اين جنايات     .  به اين وضعيت بايد پايان داد     
هولناک منزجريم و آنرا محکوم ميکنيم اما کار ما                
صرفا اعالم نفرت و محکوميت جنايت جنايتکاران           

بايد ماشين جنايت را درهم کوبيد و مسببين             .  نيست
تنها راه  .  جنايت و فقر و اختناق را به محاکمه کشيد          

پايان دادن به اين سريال قتل و جنايت و ترور و                      
 گسترش مبارزه                   ،پرونده سازى اسالمى                  

آزاديخواهانه و انقالبى براى برچيدن حکومت                     
 . اسالمى و انحالل کامل آنست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ٩ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١٩

 

 فرهاد ،جمهورى جنايت اسالمى فرزاد آمانگر، شيرين علم هولى
!وآيلى، على حيدريان و مهدى اسالميان را اعدام کرد   

 

تمام فالسفه جهان را تفسير 
 حال آنکه مسئله ،کرده اند

!برسر تغيير آنست  
 کارل مارکس

 

اعدام . اعدام قتل عمد دولتى است
 ،هيچ قدرتى. اسم دولتى کشتن است

هيچ مرجعى نبايد حق داشته باشد 
 !که جان انسانها را بگيرد

 منصور حکمت
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 ارديبهشت  ١٩صبح روز يکشنبه      
 پنج زندانی سياسی     ، مه ٩برابر با   

 ، علی حيدريان               ،فرازدکمانگر
 شيرين علم هولی و       ،فرهاد وکيلی 

مهدی اسالميان در زندان اوين              
 .اعدام شدند

 

جمهوری جنايتکاران اسالمی               
برگی ديگر به مثنوی هفتاد من               

جوانانی پر   .  جناياتش اضافه کرد    
از آرزو را به زير خاک فرستاد و        
مادران و عزيزان و بيشمارى                
مردم در ايران و دنيا را داغدار              

ريخته شدن خود فرزادها و        .  کرد
علی ها و فرهاد ها و شيرين ها و           
مهدی ها همه و همه مهندسی                   
خاکريزی است که جانيان اسالمی      
قرار است در پس آن به حکومت           

اما .  ضد بشری خود ادامه بدهند         
نفس آزادی را با کشتار                                

. آزاديخواهان نمی توان نابود کرد      
همانطور که فرزاد در نامه های            
مکرر خود خطاب به جامعه گفت        
او آزاد ترين انسان جامعه خودش        
بود و زندانيان همان آدمکشان                
اسالمی بودند که در دريايی از               

 . کثافت و جنايت غرق می شوند

 

. ندا در خيابان با گلوله کشته شد             
شيرين و  .  جسد ترانه را سوزاندند     

فرهاد را هم در اوين به دار                       
ای وای از درون آتش می       .آويختند
 .گيرم

 

اما جانيان اسالمی کور خوانده               
جنبش آزاديخواهانه ای که در      .  اند

جامعه از همان روز به سر کار              
آمدن جمهوری اسالمی در                        
کارخانه ها و دانشگاه ها و خيابان        

 از اصفهان    ،ها از رشت تا آبادان      
تا سنندج و تبريز شکل گرفته هيچ        

اين .  گاه به حضيض نرفته است          
بار اعدام و کشتار بارومتر ترس          
و وحشت خود سران کثيف رژيم          

 

ماشين آدمکشی اوين دوباره 
 !قربانی گرفت

 علی طاهری 

از خامنه ای و الريجانی و                 
احمدی نژاد و احمد خاتمی و            
خيل ديگر جنايتکاران را از             
خشم آتش انقالبی در جامعه              

کار اين رژيم      .  نشان می دهد     
. ضد بشری را بايد يکسره کرد      

نبايد اجازه داد جوانان ديگری        
قربانی اين آشويتش های زمانه      
اوين و کهريزک و                                   

 . قزلحصارها بشوند

 

صميمانه ترين هم دردی هايم          
را نسبت به خانواده                                 
جانباختگان جنايت امروز                 

. يکشنبه اوين ابراز می دارم           
بايد اين درد را به خشمی برای        
نابودی جمهوری اسالمی و              
برپايی يک دنيای بهتر بدل                

اين شعر را به بشريت            .  کرد
متمدن درد کشيده از اين جنايت      

 .تقديم می کنم

 

 من

 درد در رگانم

 حسرت در استخوانم

 چيزی نظير آتش در جانم

 .پيچيد

 

 سرتاسر وجود مرا

 گويی

 چيزی به هم فشرد

 گی خورشيد  ای به تفته تا قطره

 .جوشيد از دو چشمم

 از تلخی تمامی درياها

در اشک ناتوانی خود ساغری       
 .زدم

 

 2010 می 9يک شنبه 

١۵١شماره   

 

 صدور حکم بازداشت 
 تمام اعضای خانواده ی کمانگر

 

پس از اعدام مخفيانه ی فرزاد کمانگر به همراه چهار               -خبرگزاری هرانا   
زندانی سياسی ديگر در سحرگاه نوزدهم ارديبهشت، دستگاه امنيتی برای              

 .تمام اعضای خانواده ی فرزاد کمانگر حکم بازداشت صادر کرده است

 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، پس از گذشت بيش از سه روز از اعدام                   
فرزاد کمانگر، مقامات قضايی هم چنان در خصوص تحويل پيکر اين معلم      
جان باخته و باقی اعدام شدگان کارشکنی می کنند؛ در همين رابطه صبح                 
امروز در سومين روز حضور خانواده ها در مقابل زندان اوين، نيروهای              

برادر (، مهراد کمانگر   )مادر فرزاد (امنيتی برای بازداشت سلطنه رضايی      
و )  خواهر فرزاد (، شيرين کمانگر   )همسر مهرداد کمانگر   (، سرور )فرزاد

با صدور قرارهای      )   ساله ی فرزاد        ١۵برادر زاده ی         (جاويد کمانگر  
 .بازداشت تالش کردند

 

بر همين اساس خانواده ی کمانگر که برای تحويل گرفتن وسايل فرزاد                      
همانند روزهای گذشته به زندان اوين مراجعه کرده بودند، بعد از بحث و                 
جدل چندباره در خصوص تحويل گرفتن پيکر و وسايل فرزاد کمانگر در                
کمال ناباوری حکم بازداشت و اقدام ماموران برای بازداشت خود را                          

اما تالش ماموران برای بازداشت اين خانواده به دليل                     .  مشاهده کردند  
مقاومت و دخالت مردم حاضر به نتيجه نمی رسد و اين خانواده توسط                         
مردم حاضر به بيرون از صحنه منتقل می شوند که در حال حاضر تمامی               
اعضای خانواده داغدار فرزاد کمانگر که تنها خواستار اجرای قانون و                    
تحويل گرفتن پيکر و وسايل فرزند خود هستند تحت تعقيب نيروهای                           

 .امنيتی قرار دارند-انتظامی

 

امنيتی تحويل دادن پيکرهای فرهاد       -الزم به توضيح است دستگاه قضايی        
وکيلی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، مهدی اسالميان و شيرين علم هولی             
را منوط به تشکيل جلسه شورای امنيت ملی و نظر مساعد آنان نموده                          

 .است

12052010 

 

!نابود باد حکومت اسالمى اعدام  

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 

www.wupiran.org 
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در چند روز گذشته دور تازه ای            
از تهاجم حکومت اسالمی سرمايه      
داران به زنان و دختران جوان در       
سطح شهر تهران به بهانه مبارزه         

شروع "  بد حجابی و منکرات     "با  
 . شده است

 

در روزهای پنجشنبه و جمعه                  
گذشته در برخی از مناطق تهران         
از جمله شهرک غرب، سعادت             

مزدوران ...  آباد، ايران زمين و         
نيروی انتظامی تحت عنوان پليس       

 يورش وحشيانه ای را عليه        ،ويژه
زنان و دختران جوان آغاز نموده         

اوباشان و لمپن چاقو کشهای         .  اند
اسالمی در مناطق ياد شده                         
اتومبيلهايی را که  راننده آنها زنان 
و دختران جوان بوده متوقف                    
نموده، در بسياری از موارد پس           
از پياده نمودن راننده های زن و            
سرنشينان اتومبيل، با بی ادبی و            
برخوردهای توهين آميز اقدام به          
از جا کندن پالک خودروها و                  

در بسياری   .  مصادره آنها نمودند    
موارد اين عمل وحشيانه ارازل             
حکومتی با مقاومت و اعتراضات       
گسترده زنان و جوانان روبرو               
شده است که به درگيری و ضرب        

عالوه .  و شتم نيز کشيده شده است      
بر اين بنا به خبری، حکومت                   
اسالمی تصميم دارد برخی از                
وظايف نيروی انتظامی در زمينه        
انضباط اجتماعی و سرکوب                   

را مستقيما به اوباش و             !!  زنان
 . نيروهای فاالنژ بسيجی بسپارد

 

در حوادث چند روز اخير دو نکته       
اول :  را نبايد از نظر دور داشت          

آنکه تهاجم رژيم اسالمی به زنان         
بد "و دختران جوان به بهانه                     

صرفا برای مقابله با             "  حجابی
مزخرفاتی از اين دست نيست و            

اين تنها اقدامی              .  نمی باشد      
مذبوحانه از سر استيصال و                     
درماندگی حاکميت در حال                       

هراس .  احتضار اسالميست          
حکومت از انقالب عظيم و زنانه          

در .  ای است که در راه است                 

 

 تهاجم حکومت اوباش اسالمی به زنان
 ! را درهم شکنيم" بد حجابی"به بهانه 

 

  کامران پايدار

حوادث يکسال گذشته، در مبارزات                       
اعتراضی و سراسری آزاديخواهانه و                 
برابری طلبانه آحاد دهها ميليونی مردم از          
يکسال پيش تا امروز که حکومت جهل و            
جنايت اسالمی را تا لبه پرتگاه سقوط و                

 نقش زنان و    ،سرنگونی به جلو رانده است     
دختران جوان در پيشاپيش صفوف مبارزه        
برای بزير کشيدن اين ماشين جنايت و                   
قتل، فساد و دزدی و سرکوب و سانسور              

نقشی پر اهميت و شايسته، بی بديل و          ...  و
در مبارزات يکسال گذشته       .  بيسابقه است  

در صفوف مقدم مبارزه زنان نقش بسزا و          
از اينرو حاکمان      .  برجسته ای داشته اند        

جهل و جنايت بارگاه اسالم و خدا بهانه را           
قرار داده تا شايد بدينوسيله          "  بد حجابی  "

زنان مبارز و آزاديخواه و برابری طلب              
را مرعوب نموده و از ميدان به در کنند تا           
شايد از اين طريق از زلزله انقالبی که در           
راه است و زنان پيشاپيش در صفوف مقدم          

بی .  آن قرار دارند جان سالم به در برند               
جهت نيست که اين روزها تحرکات                        
حکومت اسالمی در اين زمينه افزايش                 
يافته و حتی آخوند دايناسورهای کپک زده         
ای چون مکارم شيرازی با وقاحت                          

امر به معروف    "خواستار تشکيل وزارت      
 ! شده اند" و نهی از منکر

 

البته نکته مهمتر از اين مقابله و                                  
اعتراضات پر شور زنان و جوانان با اين           
تقال و تالشهای جبونانه حکومت                               

اما اين هنوز کافی نيست،                .  اسالميست
حجاب چه از نوع اجباری و چه از نوع                
اختياری آن  پرچم حکومت اسالم سياسی           

حجاب سمبل آپارتايد جنسی و                   .  است
بردگی مطلق، سمبل بی حقوقی و تحقير              

حجاب پرچم ارتجاعی ترين و         .  زن است  
. جنايتکارترين جريانات اسالمی است                

 اختياری و اجباری، خوش خيم و           ،حجاب
بدخيم ندارد، حجاب ننگ بشريت دوران             

حجاب پرچم جمهوری          .  معاصر است    
 سال قتل و         30اسالمی با کارنامه سياه           

جنايت، تجاوز و کشتار و شکنجه و اعدام           
بايد در همه جا متحد و          .  و سنگسار است   

يکپارچه دست در دست هم به اين طوق                
بايد .  سياه تحقير و بردگی تف انداخت                

حجابها را دور بريزيم و با مقاومت و                     
مبارزات متحد و پر شور خود بساط ننگ           

 *. و نفرت اسالم و خدا را برچينيم

١۵١شماره   

 

 پخش اطالعيه حزب 
 !در مناطق آريا شهر تهران

 

 امروز سه شنبه بيست و يکم ارديبهشت              ،بنا به خبر دريافتى     
ماه برخی از مناطق شهر تهران تحت پوشش يکی از تيمهای                

 . تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری قرار گرفت

 

جمهوری جنايت  "صدها نسخه از اطالعيه حزب تحت عنوان           
اسالمی فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، فرهاد وکيلی، علی             

در فلکه دوم و اول      "  حيدريان و مهدی اسالميان را اعدام کرد        
آريا شهر، ضلع شمالی و جنوبی خيابان ستارخان، خيابان                      
نيرو، مرکز خريد بازار سنتی ستارخان، برق آلستوم تا پل                     

 . توزيع گرديد... ستارخان و 

 

در بسياری از موارد اطالعيه حزب مورد استقبال پر شور و                
توزيع جسورانه پيام     .  صميمانه جوانان و مردم قرار گرفت            

حزب در شرايطی است که اين روزها حکومت جنايتکار و                   
زبون اسالمی به دنبال اعدام زندانيان سياسی و در هراس از                 
هر گونه اعتراضات مردمی، شهر تهران را شديدا تحت                          
کنترلهای پليسی قرار داده و حکومت نظامی اعالم نشده ای را            

 .به اجرا در آورده است

 

به حزب ابتکار انقالبى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و                  
ضمن تسليت مجدد به خانواده      حزب  .  آنها خسته نباشيد ميگويد    

و بازماندگان جانباختگان مراتب همدرى عميق خود را با آنها             
 . اعالم ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ١١ – ١٣٨٩ ارديبهشت ٢١

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

 بوقت لس آنجلس و ساعت ٩ساعت سه شنبه ها  
  ٦ و نيم شب بوقت تهران و ٨

در بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی 
 تلويزيون کانال يک 

اسی است        طرف    .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي ي ب
ری،               .   نيست، جانبدار است     راب ت، آزادی، ب ق ي ع حق داف م

ا است             ه ان ادت انس ع اه و س ادی، رف رای يک      .   ش ا ب م
ان     .   جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم    لطفا روز و زم

ان              اي پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشن
 . خودتان برسانيد
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 5رژيم قتل و جنايت اسالمی                  
 جوان را روز       5زندانی سياسی،     

 ارديبهشت به قتل              19يکشنبه     
رساند و اکنون خانواده های                     
داغديده اين اعدام شدگان را تحت         
فشار و آزار جسمی و روحی                   

بالفاصله پس از     .  قرار داده است    
دريافت خبر اعدام جگر گوشگان        
شان، خانواده فرزاد کمانگر،                  
شيرين علم هولی، مهدی                             
اسالميان، علی حيدريان، فرهاد           
وکيلی برای دريافت اجساد آنها به        

اعالم شده بود که         .  تهران رفتند  
 صبح در    11روز دوشنبه ساعت      

مقابل دانشگاه تهران خانواده ها            
. دست به اعتراض خواهند زد                

دوشنبه صبح مقابل دانشگاه تهران      
مملو از نيروهای سرکوب اسالمی     

مردمی که برای پيوستن به          .  بود
صف اعتراض به مقابل دانشگاه           
تهران رفته بودند با صف بهم                  
فشرده نيروی سرکوب مواجه                

اعالم شد که خانواده ها به          .  شدند
 . زندان اوين رفته اند

 

قاتلين اسالمی در زندان اوين از           
به .  تحويل اجساد خودداری کردند    

. اذيت و آزار خانواده ها پرداختند       
تعدادی از آنها      .  تهديدشان کردند  

از آنها تعهد       .  را دستگير کردند      
. خواستند که آرامش را حفظ کنند         

گفتند که در صورت قول به تامين        
آرامش اجساد را تحويل شان                    

اکنون بيش از دو           .  خواهند داد   
. روز از اعدام اين جوانان ميگذرد     

هنوز رژيم از تحويل اجساد                     
خواهر و مادر      .  خودداری ميکند  

شيرين علم هولی را در منزل شان       
اين .  در ماکو بازداشت کرده است     

در حالی است که بخاطر بيماری          
قلبی مادر شيرين، خبر اعدام                   
شيرين را از مادرش پنهان کرده           

مادر مهدی اسالميان در          .  بودند
منزل اش مورد تهديد تلفنی                       
وزارت اطالعات قرار گرفته                

اين دومين فرزند اين مادر         .  است
داغدار است که ظرف يک سال             
توسط اين رژيم جنايتکار اعدام             

 . ميشود

 

 

 دستگيری خانواده های زندانيان سياسی اعدام شده
 !به صفوف اعتراض همگانی عليه رژيم اسالمی بپيونديم

ظرف دو روز گذشته در مقابل زندان            
اوين خانواده های اين اعدام شدگان و             
خانواده های زندانيان سياسی در حال            

وضعيت کامال متشنج      .  تجمع بوده اند     
اعدام اين پنج جوان به حق نفرت        .  است

و خشم مردم ايران و جهانيان را                         
بدنبال پخش خبر اعدام    .  برانگيخته است 

آنها، که بدون اطالع قبلی به خانواده ها        
و وکاليشان انجام گرفت، در بسياری            
از شهرها در گوشه و کنار دنيا                            
اعتراضات و تظاهرات عليه رژيم                  
اسالمی شکل گرفت و به سفارت خانه          
های رژيم در بعضی پايتخت ها حمله            

رژيم بالفاصله در شهر کاميان              .  شد
در .  نيروی وسيع انتظامی مستقر کرد        

سنندج تدابير سرکوب برای پيشگيری          
در تهران در مقابل     .  از تشيع جنازه ديد    

دانشگاه تهران و زندان اوين نيروهای          
 .سرکوب وسيع مستقر کرد

 

يک جرقه  .  جامعه در حال انفجار است     
الزم است تا مردم به جان اين جالدان             

قلب های همه    .  و قاتلين بالفطره بريزند    
بدرد آمده و در همدردی با مادران و               

بايد اين  .  نزديکان اين جوانان می طپد       
همدردی و همبستگی عميق را تبديل به        
يک اعتراض سراسری و همگانی                  

بايد وسيعا عليه اين رژيم جنايت          .  کرد
بسياری از احزاب و         .  اعتراض کرد  

سازمان های سياسی برای روز                         
 ارديبهشت اعالم اعتراض      23پنجشنبه  
. بايد به اين اعتراض پيوست      .  کرده اند 

زندانی سياسی آزاد بايد             "فريادهای     
رژيم اسالمی مرگ و اعدام          !"  "گردد

بايد در گوشه و      !"  سرنگون بايد گردد   
برای پايان    .  کنار کشور بصدا درآيد         

دادن به اعدام و شکنجه عزيزان مان،            
برای پايان دادن به اسارت و زجر                    
جوانان مان، بايد رژيم اسالمی را به              

حزب اتحاد کمونيسم             .  زير کشيم      
کارگری تمام مردم آزاديخواه را فرا               
ميخواند که به صفوف اعتراض عليه             
جمهوری اسالمی و برای آزادی                       

 .زندانيان سياسی بپيوندند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 1989 ارديبهشت 21 -2010 مه 11

 

١۵١شماره   
 

 کارگران شهرداری تهران
 ! طرح کار پيمانکاری و اخراج

 

 اين روزها به دستور قاليباف، پاسدار قاتل و           ،بنا به خبر دريافتى    
شکنجه گر ديروز و شهردار امروز تهران و با صدور بخشنامه                

 موقعيت کار   ،ای از طرف صفايی مدير ميادين و تره بار تهران             
 22 نفر از کارگران مناطق      300و زندگی و خانواده های بيش از        

گانه تهران شاغل در اين بخش در معرض تهديد و خطر جدی                     
در اين بخشنامه کذايی آمده است که در آينده               .  قرار گرفته است   

ميادين و  (نزديک کارگران بخش خدمات اداری شهرداری تهران         
به بخش خصوصی واگذارخواهند شد و شهرداری                   )  تره بار   

تهران ديگر هيچگونه مسئوليتی در قبال اين کارگران نخواهد                    
 شرايط کاری و قراردادهای        ،داشت و ترکيب و تعداد کارگران         

 بر طبق سياستهای جديد شرکتهای پيمانکاری تعيين و             ،کارگران
در البالی اين بخشنامه براى مقابله با اعتراض        !  اعمال خواهد شد  

هدف از اجرای    "کارگران و با قصد عوام فريبی آمده است که                 
 "! اين طرح ارتقا شغلی و افزايش مزايای کارگران است

 

تا پايان سال گذشته قراردادهای کاری کارگران يکساله و طرف               
از آغاز سال جديد قراردادهای       .  اصلی آنها شهرداری تهران بود      

 6يکساله را حذف و به جای آن با همه کارگران قراردادهای                        
 ماه از قراردادهای       2حاال با اينکه حتی         .  ماهه منعقد نموده اند      

 ماهه را   6کارگران نيز نگذشته است ميخواهند همين قراردادهای        
انتشار !  هم فسخ و کارگران را به شرکتهای پيمانکاری بسپارند              

اين خبر در چند روز گذشته در ميان کارگران موجى از                                  
اعتراض و خشم و تنفر عليه حکومت جنايتکار اسالمی را دامن               
زده و بسياری از کارگران به انحا مختلف با طفره رفتن از انجام               
وظايف روزانه شان اعتراض و مخالفت خود را ابراز و اعالم                  

 . می کنند
 

شرکتهاى انگل پيمانکارى در مراکز صنعتى و بازار کار ايران               
يک حلقه مهم براى تشديد استثمار وحشيانه و تحميل فقر و بردگى      

اين شرکتها وسيله اى      .  و گرسنگی روزافزون به کارگران است        
 تصفيه مرتب کارگران          ،شدند براى شه شقه کردن کارگران               

 عدم تمرکز در         ، انعقاد انواع قراردادهاى برده وار             ،معترض
استخدام و لذا عدم پاسخگوئى کارفرماها در مقابل اعتراضات                   

صاحبان اين شرکتهاى واسطه اى در بسيارى موارد               .  کارگران
انحالل .  خود مديران و سرمايه داران مراکز صنعتى هستند                     

 استخدام همه     ،شرکتهاى انگلى پيمانکارى و لغو کار قراردادى            
کارگران توسط شرکت مربوطه يک خواست جنبش کارگرى                    

 .  ايران است
 

در بخش نيروهای خدمات اداری شهرداری تهران مستقر در                     
 کارگر   300 گانه تهران بيش از            22ميادين و تره بار مناطق            

 سال با قراردادهای موقت      25قراردادی با سابقه کاری از يک تا         
 هزار تومانی و ساعت          264و سفيد امضا و پايه دستمزدهای              

 شب و همچنين کار     30/7 صبح تا    8کاری طوالنی و فرساينده از      
 .اجباری در روزهای جمعه و ايام تعطيل مشغول به کارند  

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ٩ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١٩



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در        
 پيامى  ٢٠١٠هفته قبل از اول مه         

خطاب به کارگران ترکيه بمناسبت     
روز جهانى کارگر صادر کرد که        
در آن ضمن حمايت و پشتيبانى              
حزب و کارگران ايران از                         
مبارزات پر شور طبقه کارگر               
ترکيه بر وحدت انترناسيوناليستى      
طبقه کارگر دو کشور تاکيد کرده          

 . بود

 

 عصر با   ۵ آوريل ساعت    ٢٩روز  
هماهنگى نماينده حزب اتحاد                   

 جلسه اى             ،کمونيسم کارگرى      
سياسى با حضور نمايندگان چند            
سنديکاى ترکيه در دفتر حزب                

در .  کمونيست ترکيه برگزار شد       
 نماينده    ،اين جلسه نماينده حزب         

 ،سنديکاى کارگران بازنشسته              
نماينده سنديکاى اتوبوس رانى و          

 نماينده سنديکاى      ،تاکسيرانى وان  
کارگران تکل دياربکر و نماينده           
حزب کمونيست ترکيه واحد                    

موضوع .  آنکارا حضور داشتند       
اين جلسه ارائه پيام حزب به زبان        
ترکى به کارگران ترکيه بمناسبت       
اول مه و بحث سياسى پيرامون              
جنبش طبقه کارگر در کشورهاى        
ايران و ترکيه و ديدگاههاى حزب        

 . اتحاد کمونيسم کارگرى بود

 

جلسه در فضائى صميمى با قرائت  
پيام حزب به کارگران ترکيه                    

در ادامه نماينده حزب     .  شروع شد 
دومين سال رسمى شدن اول مه              

 سال و کشتار کارگران      ٣٣بعد از   
 در ميدان تقسيم         ١٩٧٧در سال      

 کارگر جان    ٣٧ترکيه که طى آن       
 روز کارگر و اين پيروزى      ،باختند

را به کارگران ترکيه تبريک گفت       
و از خاطره و استقامت کارگران          

 .  جانباخته تجليل کرد

 

در ادامه جلسه به بررسى جايگاه          
طبقه کارگر و جنبش اعتراضى            

 حرکت و اعتصاب             ،در ايران    
دوره اخير کارگران ترکيه را                 
مورد بحث قرار داد و بر اهميت           

نشست سياسی با نمايندگان سنديکاههای 
ترکيه و حزب کمونيست ترکيه بمناسبت 

 روز جهانى کارگر
صفبندى کارگران در ايران و         
ترکيه در مقابل دولتهاى                      

. سرمايه دارى تاکيد گذاشت            
نماينده حزب ضمن اشاره به            
تحليل حزب از رويدادهاى                

 توضيح ماهيت جريان         ،ايران
موسوم به رفرميست که عامل        
و شريک کشتار کارگران و              

 بوده    ۶٠کمونيستها در دهه            
 به استراتژى انقالب                ،است

کارگرى براى برپائى جامعه          
در اين  .  سوسياليستى تاکيد کرد   

بحث همينطور بر تاکيد حزب         
به سنت راديکال شورائى و              
سياست کنترل کارگرى عنوان      
شد که ما اجراى برنامه يک              
دنياى بهتر نوشته منصور                 
حکمت را در گرو يک انقالب        
کارگرى و برپائى يک                          
حکومت کارگرى ميدانيم و               

 . براى آن مبارزه ميکنيم

 

 ،در ادامه بحث نماينده حزب           
ضمن حمايت پرشور از                      
اعتصاب و اعتراض سراسرى     
و بيوقفه سنديکاهاى صنايع              

 اين حرکت را          ،غذائى ترکيه   
نمونه يک حرکت راديکال                
کارگرى دانست و عنوان کرد         
که حزب اتحاد کمونيسم                       
کارگرى بعنوان يک حزب               
انترناسيوناليست خود را                     
همدرد و در کنار مبارزات                

مبارزه .  کارگران ترکيه ميداند    
و اعتصابى که کارگران همراه      
با خانواده هايشان در سرماى          
سخت زمستان آنکارا الگوئى          
راديکال براى مبارزات                      
کارگران ترکيه و در تقابل با            
سياست سنديکاهاى زرد و                 

 . بورکرات و سازشکار شدند

 

دراين بخش بود که نماينده                 
سنديکاى صنايع غذائى ترکيه         
از تاريحچه اين سنديکاى                   
انقالبى سخن گفت و به تجربه         
اعتصاب سراسرى اين سنديکا      

 که موجب      ٢٠٠٩در دسامبر      
حمايت جهانى کارگران و                  

١۵١شماره   
همينطور سازمان فاو شد اشاره                 

 . کرد

 

در ادامه نماينده سنديکای اتوبوس            
رانی و تاکسی رانی همبستگى و               
حمايت خود از سنديکای اتوبوس             
رانی تهران را اعالم کرد و با                      
اشاره به شرايط وخيم جسمی و                   

روحی منصور اوسالو رئيس اين              
سنديکا که اکنون در  زندانهای                    

رژيم اسالمى در وضعيت بدی قرار       
 نسبت به سالمت ايشان ابراز         ،دارد

 . نگرانی کرد

      

 در ادامه جلسه که بحث ها به                       
بررسی جنبشهای سنديکايی و                    

 ،شورايی درون طبقه کارگر رسيد         
نماينده  حزب اتحاد کمونيسم                        
کارگری ديدگاه حزب را در باره               
سنديکاهای زرد که کارگران را از         
دخالت در سرنوشت خود بازميدارند     

در اين قسمت رئيس          .  سخن گفت   
دفتر حزب کمونيست ترکيه نيز از           

 سنديکای سراسری و       ١٣٢وجود      
منطقه ای کارگری در ترکيه خبر             

  ٣داد و اعالم کرد در اين بين تنها              
سنديکای صنايع غذايی و کسک و           
ديسک انقالبی هستند و از                              

تالشهايشان در جهت دفاع از طبقه           
کارگر در ترکيه در مبارزه عليه               
مدافعين بورژوازی مليتاريست و            

 که      ،دولت اسالم گرای ترکيه                 
سرمايه داری شرکتهای چند مليتی و   
اقتصاد بازار آزاد متوحش را در              

 دفاع    ،ترکيه دارند نهادينه ميکنند          
 .   کرد

      

در بخشى ديگر از بحث که مربوط          
 ،به سياستهاى رياضت اقتصادى بود    

نماينده حزب از سياست حذف                     
سوبسيدها توسط دولت اسالمى و             
اعتراض کارگران ايران سخن گفت      
و اينکه رهبر وقيح حکومت اسالمى      

" سال کار مضاعف         "امسال را          
ناميده است که فقط گرسنگى را                  

نماينده  سنديکای      .  مضاعف ميکند  
کارگران بازنشسته نيز از وضعيت        
بد معشيتی کارگران بازنشسته در            
ايران و ترکيه خبر داد  و اعالم کرد    
ما از وضعيت کارگران بازنشسته           
ايران که در بدترين شرايط معشيتی        
کشورهای منطقه    هستند خبر                    
داريم و اين وضعيت فالکت                          
اقتصادی تحميلی حکومت جمهوری     

 . اسالمی را محکوم ميکنيم

        

در پايان اين جلسه که دو ساعت            
 نماينده حزب   ،و نيم بطول انجاميد   

کمونيست ترکيه اعالم کرد ما به           
همراه رفقای انقالبی و                                
سنديکاهای کارگری در روز                

 صبح در ميدان       ١٠شنبه ساعت     
تقسيم باز اعالم  جنگ طبقاتی                

. پينه بر دستان خواهيم کرد                      
بردگان نوين دنيای سرمايه داری       
مارش جنگشان را در ميدان تقسيم      

ما .  استانبول تازه خواهند کرد           
نميگذاريم که رفرميستهای                      
سوسيال دمکرات و نئو ليبرال               
اول مه ما کارگران را به  روز               
جشن ساده و شيرينی خوران                  

ما با جدال طبقاتی مان     .  تبديل کنند 
با بورژوازى هر روز را اول مه         

 . خواهيم کرد

 

نماينده حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری در پايان ضمن تبريک           
اول مه خواهان ارتباط و                            
همفکرى بيشتر با حزب                             
کمونيست ترکيه و سنديکاهای              

 . حاضر در جلسه شد

 

 

  !زنده باد اتحاد جهانى کارگران

 !مرگ بر سرمايه دارى

 !زنده باد انقالب کارگری

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ٧ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١٧



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مه در اعتراض به             10دوشنبه    
اعدام پنج نفر از زندانيان سياسى،       

 ،فرزاد آمانگر، شيرين علم هولى      
فرهاد وآيلى، على حيدريان و                
مهدى اسالميان توسط رژيم                     
جنايتکار اسالمى، جمعی از                    
فعاالن سياسی اجتماعی، نمايندگان    
احزاب و سازمانها و انسانهای               
آزاديخواه و برابری طلِب مقيم               
گوتنبرگ، سوئد، در مقابل دفتر            
بزرگترين روزنامه شهر تجمع             

باندرولهای مرگ بر              .  کردند
جمهوری اسالمی، زندانی سياسی      
آزاد بايد گردد، سران رژيم                       
اسالمی بايد به جرم جنايت عليه            
مردم محاکمه شوند و همچنين                 
عکسهای بيشماری از مبارزات           
اخير مردم ايران توجه عابرين را        

  .به خود جلب می کرد

 

جمع حاضر در سخنرانی های               
متعدد، اعدام زندانيان سياسی را           
قاطعانه محکوم  کردند و همدردی      
خود را با خانواده ها و نزديکان             
اعدام شدگان و تمام انسان هايی             
که در سراسر جهان برای نجات           
زندانيان سياسی تالش می کنند،            

 .اعالم کردند

 

تظاهر کنند گان با محکوم کردن           
جمهوری صد هزار اعدام،                       
سياست های مماشات جويانه                   
دولت سوئد را محکوم کردند و               
خواهان آزادی بی قيد و شرط تمام       

بار ديگر   .  زندانيان سياسی شدند     
شعارهای مرگ بر جمهوری                  
اسالمی در گوتنبرگ طنين                       
انداخت و مردم جامعه سوند را به         
پشتيبانی از مبارزات سرنگونی           

  .طلبانه مردم ايران دعوت کرد

 

شهال نوری از حزب اتحاد                        

 

 

 !اين جالدان را بايد به زير کشيد

کمونيسم کارگری و حبيب                 
سلطانی و مونا از حزب                      
کمونيست ايران  به دفتر                      
روزنامه يوتبوری پستن                     
مراجعه کردند و خواستار                  
انعکاس اين اعتراض در                    

  .روزنامه شدند

 

خبرنگار روزنامه در ميان               
جمع حضور پيدا کرد و                        
خواستهای معترضين مبنی بر       
پايان دادن به سياست مماشات         
جويانه دولت سوئد، قطع                     
روابط ديپلماتيک با رژيم                   
اسالمی، رد اعتبارنامه رژيم          
اسالمى بعنوان دولت ايران و          
اخراج مقاماتش از همه                        

المللى، مسدود            نهادهاى بين     
کردن حسابهای سران رژيم             
اسالمی در بانکها و نهادهای           
بين المللی، محاکمه سران رژيم     
اسالمی به جرم جنايت عليه              

ما همچنين اعالم     .  مردم ايران  
در صورتيکه دولت         :  کرديم

سوئد به خواست ما مبنی بر               
بستن سفارت ايران در سوئد            
توجه نکند، به همراه مردم                 
آزاديخواه و برابری طلب،                
اقدام به بستن سفارتخانه رژيم         
صد هزار اعدام در سوئد                    

 .خواهيم کرد

 

خبر کوتاهی از اين اعتراض           
 مه  12همراه با عکس در روز      

در بخش خبری روزنامه                    
  .يوتبوری پستن درج شد

 

 زنده باد آزادی و برابری

 2010مه  11

 سازمان آزادی زن
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آکسيون اعتراضي 
به اعدام در ايران 

/ در ده ماه مه 
 گوتنبرگ

ترجمه انعکاس خبر اعتراض جمعی از فعاالن سياسی اجتماعی، نمايندگان           
احزاب و سازمانها و انسانهای آزاديخواه و برابری طلِب مقيم گوتنبرگ                    
سوئد در مقابل دفتر روزنامه يوته بوری پستن که همراه با يک عکس در                   

  . مای در بخش خبری روزنامه پوته بوری پستن درج شد11رو 

 

 ايرانيان عليه رژيم تظاهرات کردند: تيتر خبر

ديروز ايراينان در مقابل يته بوری پستن تجمع                  -
آنها می خواهند که رفتار رژيم ايران با                    .  کردند

زندانيان سياسی و عملکرد دولت سوئد با نظام                      
  .ايران در مديا را انعکاس داده شود

 

ما اعدام زندانيان سياسی را       :  کريم نوری می گويد     
ما سوئد را به دليل به رسميت               .  محکوم می کنيم    

 .شناختن رژيم ايران محکوم می کنيم
 

تظاهر کنندگان خواهان اين      :  شهال نوری می گويد     
هستند که وزارت امور خارجه سوئد ترتيب سفير               
خود را از تهران در اعتراض به اعدامها                                   

دليل تجمع ما در اينجا برجسته کردن نقش مديا در انعکاس                       .  فرابخواند
در زمانيکه به انتخابات در سوئد نزديک می شويم                 .  خواستهای ما است    

 .مردم بايد از خواستهای ما مطلع شده باشند

  ،آزادى زن
!معيار آزادى جامعه است  
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 فرهاد  ، على حيدريان  ،کمانگرزاد  فر
 شيرين علم هولى و مهدى              ،وکيلى

. اسالميان در زندان اوين اعدام شدند     
سحرگاه امروز جنايت کاران حاکم          
بر ايران پنج فعال سياسی را به                    

. جوخه های اسالمی مرگ سپردند          
فرزاد کمانگر معلم دلسوز                              
روستاهای کردستان يکی از آنها               

نامه های فرزاد از زندان بيان         .  بود
آرمانها و احساسات انسانی هزاران        
زندانی سياسی و فرزاد های گمنامی       
بود که روزانه در گمنامی اعدام و             

 .شکنجه ميشوند

 

بدنبال اين خبر شورا با تمام                            
امکاناتش اقدام به پخش خبر و                      

در مدت  .  سازماندادن تظاهرات نمود  
 بعدازظهر هم      3کوتاهی تا ساعت        

 نفر  300امروز گروهی متجاوز از      
در ميدان مرکزی شهر گرد آمدند و          
خواهان لغو اعدام و آزادی کارگران      

آنها .  زندانی و زندانيان سياسی شدند     
زنده باد آزادی و زنده باد                                  
سوسياليسم سر دادند و سرنگونی              

. جمهوری اسالمی را فرياد زدند              
سخنرانانی از سوی احزاب مختلف         
در اين تظاهرات به ابعاد مختلف                
جنايات سرمايه داری و رژيم                       
اسالمی اش در ايران پرداخته و راه        
حل های خود را برای آلترناتيو اين          

 . وضعيت ارائه دادند

 

در پايان شورا ضمن قدردانی از اين       

 

 گزارش تظاهرات شورا
  ماه مه9در اعتراض به اعدام پنج تن از فعالين سياسی  در 

احساس مسئوليت و سرعت عمل همه را         
 3به تظاهرات روز پنجشنبه ساعت                    

مقابل سفارت جمهوری اسالمی فرا                   
 . خواند

  

ماشين کشتار جمهوری جنايت، سی سال        
. است دمی از حرکت باز نايستاده است            

به اين کشتار و به اين حکومت بايد                       
با تمام توان بايد به خيابان آمد        .  خاتمه داد 

. و در مقابل اين جنايات ايستادگی کرد              
حکم اعدام بايد ملغی شود و زندانهای                

اين سرمايه    .  سياسی بايد برچيده شوند         

داران هار را بايد به النه هايشان                            
اين عقب ماندگان تاريخی بايد       .  برگرداند

راه ديگری برای آزادی      .  سرنگون شوند 
به شورا بپيونديد تا هرچه         .  وجود ندارد  

قدرتمند تر در مقابل جمهوری اسالمی و         
آلترناتيوهای سرمايه داری از کارگران          
و زحمتکشان، از آزادی و رفاه و                          

 . سوسياليسم دفاع کنيم

 

 !سرنگون باد جمهوری اسالمی

 ! زنده باد سوسياليسم،زنده باد آزادی

کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد 
 !گردد

 ! ملغی بايد گردد، شکنجه، اعدام،زندان

 

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه 
 مردم ـ استکهلم

 2010 ماه مه 9
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 اعتراضات در خارج کشور
 !عليه جمهورى اسالمى گسترش مى يابد

 

ر         ه ف گر    زاد   بدنبال انتشار خبر اعدام جنايتکاران ان م ى     ،ک  عل
ان           ، فرهاد وکيلى  ،حيدريان ي  شيرين علم هولى و مهدى اسالم

ى     ،در زندان اوين توسط جمهورى اسالمى       جريانات سرنگون
ا           ،طلب  کمونيست و چپ در کشورهاى مختلف اروپا و آمريک

 . مبتکر تظاهراتها و اعتراضات متعددى شدند
 

راکز و                             ه م ا را ب وجه ه درست ت نفرت از نظام اسالمى ب
ده است                   ردان رگ م اسالمى ب و     .   سفارتخانه هاى رژي در اسل

ارت جمهورى                  فعالين سياسى و چپها با سنگ و چوب به سف
دن    .   اسالمى حمله کردند و شيشه هاى آن را خرد کردند          ن در ل

اسى      .   انگلستان نيز بالفاصله اين اتفاق افتاد      در هلند فعالين سي
ع                            ان يس م ل د پ دي اظت ش ا حف د ام و چپها مقابل سفارت رفتن

م شد           در کشورهاى     .   نزديک شدن آنها به النه جاسوسى رژي
ه            ان ادام چن ديگر موج تظاهراتها و سازماندهى اعتراض هم

ل                  .   دارد اب ق ددا م ج ان م خواه در استکهلم فردا پنجشنبه آزادي
ن      . سفارت رژيم اسالمى ميروند  ان دراي دگ به همه شرکت کنن

 . تظاهراتها دست مريزاد بايد گفت
 

ى                    روريست وقت آنست همه جا بساط النه هاى جاسوسى و ت
ردم              .   جمهورى اسالمى را جمع کنيم     ا م راه ب م وقت آنست ه

اق                          ن ت ه تحت اخ اسى ک ان سي ي دان داغدار و خانواده هاى زن
راى                      م اسالمى ب اى رژي اهه دادگ ي اسالمى مقابل زندانها و ب

د       ن راض            ،نجات جان فرزندانشان اجتماع ميکن ا اعت راه ب م  ه
ران         در خارج      ،سراسرى و آزاديخواهانه مردم در سراسر اي

کشور نيز جنبشى براى بيرون کردن جمهورى اسالمى و                   
 .پائين کشيدن پرچم ننگين اش براه افتد

 

 ! جوانان،آزاديخواهان

راکز                ه م د و ب ري ي همه جا پرچم سرخ کارگران را بدست بگ
هيچ عامل    .   جمهورى اسالمى تهاجمى وسيع را سازمان دهيد      

ا            و عنصر جمهورى اسالمى نبايد جرات کند اينروزها هيچ ج
ان             .   آفتابى شود  ا جوان نبايد بگذاريم در اوين ها و کهريزک ه

د            ن کش د        ،و آزاديخواهان را زير شکنجه ب ن ن دام ک  و در     ، اع
ى سست               خارج کشور مراسم جشن و سفره ديپلماتيک با مشت

وقت آنست خارج کشور    .   عنصر و متملق و مرتجع برپا کنند      
ح شود                 ت ان ف خواه ا و آزادي وقت آنست     .   توسط سوسياليسته

ه هاى جاسوسى و                               دن الن رچي ى ب ن ع ا ي ه م ن آرزوى ديري
 . تروريستى جمهورى اسالمى متحقق شود

 

ع در                        بپاخيزيد و متحد و با اراده اى محکم بصورت وسي
 ،اجتماعات و تظاهراتها با شعار مرگ بر جمهورى اسالمى           

ر                      ،زنده باد سوسياليسم   ارگ ه ک ق ه طب د ک ي ن  به دنيا اعالم ک
د            .   ايران و مردم آزاديخواه چه ميخواهند  ي ن ا اعالم ک همه ج

و شود              ه   .   مجازات اعدام بايد فورا و بدون قيد و شرط لغ هم
ل             طي ع جا اعالم کنيد بايد سفارتحانه هاى جمهورى اسالمى ت

به دولتها اعالم     .   زندانيان سياسى بايد فورا آزاد شوند     .   شود
. کنيد که مماشات و تجارت با قاتلين و متجاوزين بس است              

 . * ما بايد همه اينها را به نيروى خود تضمين کنيم
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منصور حکمت يک رهبر سياسی      
با مرور در خط     .  به تمام معناست   

های فکری و شيوه و برخورد او           
نسبت به تمام معادالت و کنش                 
های اتفاق افتاده و با مطالعه آنچه          
از او به عنوان آثارش چون                       
گنجينه ای جدای از خط فکری و           

به "  کمونيسم کارگری    "سياسی     
جای مانده ميتوان به کاريزمای             

منصور .  شخصيتی وی پی برد         
حکمت در کالمش صداقت دارد و       
صدايش نماينده درديست که از              

انديشه .  ناماليمات جهان ميکشد       
اش منتشر کننده حقايق و افشا                  
کردن جنايتيست که بی مهابايی از       
عنوانش و به ميان کشيدن آن در             
مقابل با جهان سرمايه او را نسبت        
به تمام رهبران اپوزيسيون تا                  

کافيست يک  .  هميشه متمايز ميکند  
بار يکی از ويدئوهای به جا مانده          
از وی يا يکی از مصاحبه های               
صوتی او را شنيد تا مجذوب کالم        

هنگامی .  و سياست راديکال او شد    
که دست به قلم می برد و به                        
عنوان مثال  مجاهدين را به نقد و           
چالش می کشد و با ريز بينی و                
نکته دانی و نقد کاربردی،                         
مانيفست و نفس آنان را به چالش           
می کشد و آنها را با جهان کوچک         
و مولکولی خود آشنا می سازد و           
با رفرنس و برهان های سياسی             
ثابت می کند که مجاهد نه تنها يک 
آلترناتيو سياسی نميتواند باشد بلکه     
به عنوان مثال با چند تانک و                    
سربازش و قدرت نمايی های                  
کاريکاتور مابانه خود بيشتر به             

سياسی شبيه است تا          "  پز"يک    
و يا در       !  يک حزب و جريان          

با "  تاريخ شکست نخوردگان          "
ادبيات منسجم و تئوری های در             
جان متن جای داده اش از انقالبی          

 اتفاق افتاد می          57که در سال          
نويسد و دست کسانی را که ياس            
را نشان خرد می دانند و با به                    

قصد "  نو انديشی "اصطالح موج    
به چالش کشيدن انقالبيگرى و                
نفس انقالب برای پايان دادن به              
ظلم های مشروطه و سلطنتی                  
داشتند را با کلماتی عميق و بيانی          
رسا و طنزی معنا گرا رو می                  

 به بهانه فرا رسيدن کنگره منصور حکمت 
 

 فرهنگ کمونيستی
 کورش سميعى

او با قلمش ثابت ميکند که        .  کند
اگر چه وضعيت امروزی                  
خواسته انقالبيون ديروز نبود،       
اما نفس حرکت مردمی                        

 را نيز نمی شود         57کارگری   
با چرخش ها و جهت های                   
استحاله شده عده ای زير سوال       

که کارگران هميشه در          .  برد
مقابل هر نوع نظام سرمايه               
داری سر به اعتراض بر می           
دارند حاال چه سلطنت باشد چه       

 ! جمهوری اسالمی

 

اين ادبيات نقادی مختص به              
منصور حکمت است که با                 
دقت در چيستی و چرايی آن              
ميتوان به پارامترهايی برای به     
رفرنس رساندن فرهنگ                    

اتفاقی که     .  کمونيستی کوشيد    
ميتواند خيلی از مباحث و                   
مسائل ارائه شده ما را نسبت به       
وقايع سياسی اتفاق افتاده کالسه     

اينکه با دست پر و با چشم       .  کند
باز و قلمی پرتوان ميشود کار          
مرتجعين بورژوا را يکسره             
کرد و آنان را به ورطه                         
رسوايی کشاند دقيقا جهتيست          
که بارها و هميشه ميتوان در            
آثار و پراتيک سياسی منصور       

 . حکمت آن را شاهد بود

 

امروز در آستانه فرا رسيدن             
بزرگداشت منصور حکمت             
پرداختن به وی و کنکاش در            
زندگی سياسی و انديشه او                 
ميتواند ما را بيشتر از هميشه           
به مسير درست جهت گيری             
در مقابله با توطئه ها و جنايات       

. اردوی بورژوازی ياری دهد       
و اگر اين اصل را بپذيريم که            
قلم از دريچه های فکر و درک        
سياسی ماست که به جريان می       
افتد، آن وقت است که ديگر               
دچار توهمات سياسی هم نمی         

و "  هوچيگری"شويم و با              
توهم سياسی    "  پرخاش مابی   "

انديشی و سياسی کاری را هم          
اينگونه ميشود که       .  نمی زنيم   
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ديد ما از تاريخ توليدش جدا ميشود           
و جنبه های ماندگاری می گيرد و             
توان اين را دارد که به موضع ما               

 . تبديل شود

 

اتفاقی که امروز خالف آن را بارها         
شاهديم و افسوس ميخوريم که                     
دوستان ما با وجود چنين گنجينه ای         
چگونه خود را از راه بيراه ميکنند           

شايد برای عده     !  و راست می زنند      
ای منصور حکمت امروز يک مانع       
است، مانعی برای سازش و ائتالف        
با عواملی که هميشه توسط منصور        
حکمت به نقد کمونيستى کشيده می          

وقتی پای او درميان باشد                 !  شد
چگونه ميشود به جنايتکارانی و                

که "  دو خرداد  "جريان هايی چون       
روزی توسط منصور حکمت رسوا       
شد انگ مردمی زد؟ اگر پای او                 
وسط باشد و مالک گفتار و رفتار ما        
سياست و فرهنگ کمونيستی او                 
باشد چگونه ميشود قلم را به سمتی           
به حرکت در آورد که به جای                       
سياسی انديشی و سوسياليسم                        
محوری ما را به ياد عصر جاهليت         
و قداره کش های مذهبی بيندازد؟              
منصور حکمت شايد برای عده ای          
يک خطر بزرگ باشد که امروز در       
هراس تکرار نامش آن هم در                       
روزی که بايد در تقويم مبارزه ای            

. ما ثبت باشد رو به تقال آوردند                   
دوستانی که تظاهر به آنچه که                     

 يا به عبارتی                    ،نيستند ميکنند      
 آنها را از درون             ،نميتوانند باشند   

منزجر و دست آنها را به شدت دارد        
 . رو ميکند

 

کنگره منصور حکمت جدای از خط      
سياسی و حزبی ما مجمعى است                
برای پرداختن به شخصيت سياسی         
و خط فکری او و ميتواند با به ميان          
کشيدن دوباره سياست های مستقيم و      
بدون تخفيف او نسبت به جهان                    
سرمايه راه گشای بن بست های                 

بحث هايی مثل       .  امروز نيز باشد      
حزب و   "،   "اسالم و اسالم زدايی      "

فعاليت های حزبی در           "،    "جامعه
همه و همه    ...   و    ،"خارج از کشور   

مقوله هاييست که با قلم وی پرداخت       
شده و مطرح شدن آن در کنار                      
صدها بحث های جامع ديگر او                  
ميتواند چشم اندازی ديگر گونه تر           
نسبت به جهان امروز و وقايع                     

جهت گيری های   .  مربوط به آن باشد   
اين روزها نيز نمی تواند اهميت و            

موقعيت کنگره منصور حکمت و       
بزرگداشت او را نيز تحت شعاع         
خود قرار دهد، تالشی که به                    

 . بيهودگی می انجامد

 

در شرايطی که اوضاع  سياسی            
امروز ايران بيش تر از هميشه             
حساس و سرنوشت ساز است،              
خطر سرنگونی هر روز بيش از         
قبل اين نظام مذهبی جنايتکار را          
به هراس وا می دارد، اعدام های         
هر روزه، دستگيری های مدام و         
شکنجه ها و تجاوزهای در سياه           
چاله ها همه و همه به دست و پا              
زدن های آخر اين مذهبی کاران           

مردم بيش از       .  بورژوا انجاميده   
هميشه به نفس حرکت معترضانه       
و براندازانه نسبت به حکومت              
مطمئن ميشوند و هر روز                         
برايشان فاز تازه ای برای بيان              
نفرت و انزجار از جمهوری                  

 ! اسالميست

 

خود سوزی يک کارگر در مقابل         
اول ماه  "دانشگاه تهران آن هم در      

اگر چه جهان پرولتاريا رو          "  مه
به تاسف و تالم وا داشت اما                       
هراس بزرگی بود تا سران                      
جنايتکار بدانند که جهش های                
جامعه و کارگری نسبت به رهايی      
از دست آنان مساله ای نيست که           

اين .  از آن بتوانند سر باز بزنند           
روزها که ديگر خبری هم از                  

نيست و آن ها را       "  سبز"رهبران  
از هراس براندازی که دارد اتفاق       
می افتد به دنبال مخفی گاه و                     

اين روزها که        !  پناهگاه کشانده   
احمدی نژاد تمام وقتش را صرف       
نمايش های کمدی و سخن رانی            
های کمدی اش چون دانمارک               
برای ادامه پوپوليسم واليتی                    

 انقالبی کارگری    ،صرف می کند   
با شکوهی در چشم انداز قرار               

در .  ميگيرد
١٨صفحه   
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اين ميان تالش ما و برنامه های سياسی ما راه گشای گره                  
هاييست که در مسير معترضين کارگری و مردمی نسبت               

همانگونه که در شرايطی که تمام           .  به وضعيت کنونيست    
" سبز"سران اپوزيسيون به گونه ای داشتند به تعبيری                      

 مردم  ، تالش حزبی ما   ،موسوی و دار و دسته اش می شدند        
را به ياد توطئه ای که در حال شکل گيری بود انداخت و با               
افشاگری و رو کردن دست دو خردادی ها موج اعتراضات          
را راديکاليزه به سمت نابودی خواهی کل نظام اسالمی                    

 .کشاند  

 

پلونوم آتی حزب و نيز کنگره منصور حکمت و مباحث                   
مطرح شده در آن نيز ميتواند همانگونه که در باال اشاره                   
شد با عملکرد خود و مبانی بحث های صحيح کمونيستی                  

جامعه به سمت        .  مسير را برای جامعه هموار سازد                  
سوسياليسم گام برداشته و در افق های روشن خواسته                        
هايش بيش از هميشه کمونيسم کارگری را نياز مبرم خود               
ميداند و اين بديهيست که تالش و عملکرد حزبی ما بيش از             

 . هميشه سرنوشت ساز و تعيين کننده است
 

 !  زنده باد حکومت کارگری،زنده باد آزادی و برابری

 

 تورنتو -اعتراض در کانادا ...فرهنگ کمونيستی 
ن                      ي ال ع گر ف روز دوشنبه دهم ماه مه فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با دي

عات         ” سياسى چپ و مخالفين جمهورى اسالمى در مقابل نهاد موسوم به             طال مرکز م
دام             “   ايران شناسى  ه اع اع و ب م ى     ۵که يک پايگاه جمهورى اسالمى است اجت دان  زن

مخالفين جمهورى اسالمى عنوان تابلوى محل را را به مرکز   .   سياسى اعتراض کردند  
 و   ، روى محوطه عليه جمهورى اسالمى شعار نوشتند،تروريستى اسالمى تغيير دادند 

 . عکسهاى جانباختگان و اعداميها را روى ديوارهاى آن نصب کردند

١۵١شماره   

 مجمع عمومى کارگرى 

 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
مجمع عمومى ظرف ! عمومى متکى شويد

اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران 
جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت ! است

!و گسترش دهيد  

 

!کارگران وطن ندارند  
!زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند 
و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش 

.است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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 گراميداشت سومين سالگرد تاسيس حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری سه سال پيش با پرچم و مانيفست تداوم کمونيسم                      .  سومين سالگرد تاسيس حزب اتحاد کمونيسم کارگری فرا ميرسد              
طی اين سه سال حزب با فعاليتی         .  کارگری منصور حکمت توسط تعدادی از کادرهای قديمی و سرشناس جنبش کمونيسم کارگری بنيان گذاشته شد                    

حزب پرچم راديکاليسم افراطی انقالب      .  پيگير، قاطع و خستگی ناپذير از خط کمونيسم کارگری راديکال و انقالبی منصور حکمت دفاع کرده است                     
اين پايبندی و پيگيری بويژه در يک سال اخير، در اين دوران پر تالطم سياسی و خيزش توده ای مردم ايرن                         .  کارگری را به اهتزاز در آورده است       

يک رکن اساسی و دائمی فعاليت های حزب تالش برای کنار زدن هر گونه نقطه سازشی                 .  عليه رژيم اسالمی بيش از پيش نمايان شده و باثبات رسيد          
افشاء .  بوده است که جنبش های ارتجاعی در مقابل مبارزات سرنگونی طلبانه مردم عليه رژيم اسالمی و برای آزادی و برابری و رفاه قرار ميدهند                           

فعاليت ميکنند يک وجه     "  کمونيسم"و طرد سياست های ارتجاعى اين جنبش ها و نقد مستمر سياستهاى غير کمونيستى جريانات چپی که تحت نام                             
  .بالانقطاع فعاالی حزب بوده است

 

ما با افتخار اعالم ميکنيم که موفق شده ايم خط انقالبی و راديکال کمونيسم کارگری منصور حکمت را از زير حمالت دائمی جريانات بورژوايی                                   
حزب اکنون با تمام قوا در تالش برای رهبری            .  ارتجاعی و جريانات چپ سازشکاری که تحت نام وی سياست های او را مدفون ميکنند، بدر بريم                     

مبارزات انقالبی مردم در جهت سرنگونی رژيم اسالمی و برای سازماندهی يک انقالب کارگری بمنظور تامين و تضمين خواست های واقعی                                      
در آستانه سومين سالگرد تاسيس حزب، تمام             .  کارگران و مردم محروم و آزاديخواه، يعنی آزادی، برابری و رفاه با قاطعيت انقالبی ميکوشد                             

  .کمونيست ها، مردم آزاديخواه و کارگران را به پيوستن به حزب فرا ميخوانيم
 

 .شرکت برای عموم آزاد است. بدين وسيله از شما دعوت ميکنيم که در مراسم گراميداشت سالگرد حزب شرکت کنيد
 

  شب10 تا 6: ساعت 2010 مه 15شنبه : زمان
 گوتنبرگ، سوئد Linne gatan 21 ،سالن اجتماعات هاگابيو: محل

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوريل ٢١ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١

 

 اطالعيه دوم کنگره منصور حکمت
 در شهر لندن،    2010 باطالع رسانديم، کنگره دوم منصور حکمت روز چهار ژوئيه           1همانطور که در اطالعيه شماره      

بدينوسيله، با تشکر از استقبال گرم دوستان از برگزاری اين کنگره، باطالع ميرسانيم که                        .  انگلستان برگزار ميشود   
 تم و چکيده ای از سخنرانی خود را          2010کسانی که عالقمند به سخنرانی در اين کنگره هستند، لطفا تا تاريخ اول مه                  

بنياد منصور حکمت خواهد کوشيد که تعداد هر چه بيشتری از عالقمندان امکان سخنرانی در اين کنگره را داشته                          .  برای ما ارسال کنند    
 .باشند

  بنياد منصور حکمت،آذر ماجدی

١۵١شماره   
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 مصادف با هشتمين          2010چهار ژوئيه       
در .  سالگرد درگذشت منصور حکمت است      

يادبود اين متفکر بزرگ مارکسيست و ليدر       
نظری کمونيسم کارگری، بنياد          –سياسی   

منصور حکمت مراسمی را در روز يکشنبه     
ابتدا، برای   .   ژوئيه سازمان داده است          4

گراميداشت ياد اين انسان عزيز که در                     
زندگی بسياری از کمونيست های ايران و            
منطقه نقش مهمی ايفاء کرده است، در                  

سپس .    گورستان های گيت لندن گرد ميائيم     
در سالنی در همان منطقه های گيت، کنگره        

تم .  دوم منصور حکمت را برگزار ميکنيم          
سياسی   –اين کنگره به جايگاه فکری                 

منصور حکمت در جنبش کمونيستی بين              
 . المللی و ايران اختصاص دارد

نقش منصور حکمت بويژه در جنبش                      
کمونيستی ايران بسيار تعيين کننده بوده              

منصور حکمت بعنوان يک ليدر                .  است
فکری، سياسی و حزبی جايگاهی بسيار              
مهم در جنبش کمونيستی ايران و همچنين          

برخی رويداد های      .  بين المللی دارا است       
تشکيالتی پس از مرگ او                   –سياسی     

ضربات مهمی به جنبش کمونيسم کارگری         
اما نقش تعيين کننده او و                .  تحميل کرد   

سياست ها و نظراتش، بويژه در ماه های             
اخير، در خيزش عظيم مردم ايران با                        

خالء او را تمام      .  وضوح بسيار نمايان شد     

 

 

 کنگره دوم منصور حکمت
دوستدارانش و جنبش کمونيستی با تلخی         

 .بسيار احساس کرده و ميکند

 

با يادبود و گراميداشت اين انسان بزرگ،          
به جوهر اصلی نظريه و سياست های او            

نقش او را بررسی   . نگاهی خواهيم انداخت 
خواهيم کرد و تالش ميکنيم که در جهت              
خنثی کردن کامل ضربات سالهای اخير               
قدمی برداريم و جنبش کمونيسم کارگری           
را بر مبنای خط و نظر منصور حکمت                  

 .تحکيم و تقويت کنيم

 

از دوستداران منصور حکمت دعوت                    
ميکنيم تا با شرکت در اين مراسم و در                  
کنگره دوم منصور حکمت کمک کنند تا              
اين مراسم گراميداشت او با شکوه هر چه         
بيشتر برگزار شود و با هم و در کنار هم               

برنامه کنگره و     .  ياد او را گرامی داريم         
ليست سخنران ها بعدا باطالع عموم                      

 .خواهد رسيد

 

 گورستان های گيت: محل تجمع

  2010 ژوئيه 4يکشنبه : زمان

  12:30: ساعت
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  بعد از ظهر3: آغاز کنگره
لطفا بمنظور تسهيل امر تدارکات و                  
سازماندهی بهتر مراسم و کنگره                      
شرکت خود را هر چه سريعتر به ما                  

برای اين منظور و دريافت      .  اطالع دهيد 
اطالعات لطفا با ای ميل يا تلفن زير                  

 .تماس بگيريد

 

 majedi.azar@gmail.com: ايميل

  +   44)  0  (77  65431276:  تلفن
 سيروان قادری

 

 اطالعات الزم در سايت های

com.hekmat-m.www 

 org.wupiran.www 

و همچنين در فيس بوک درج خواهد               
 . شد

 

 آذر ماجدی 

  بنياد منصور حکمت

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  ٣صفحه   

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت


