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 :تحوالت مصر
 اعتصاب گسترده کارگران

 

عليرغم سياست دولت مبارک براى وقت کشى و                             
 که هدفى    ،همزمان عقب نشينى قطره چکانى و صورى          

جز تجدید قواى دستگاه سرکوب و فرسوده کردن                            
 تمایل انقالبى براى نفى حکومت روز          ،معترضين ندارد 

دیروز سه شنبه در ميدان           .  به روز گسترش مى یابد          
تحریر قاهره صدها هزار نفر اجتماع کردند و مانورهاى          

عمر .  سليمان را با یک نه محکم پاسخ دادند                -مبارک   
سليمان اعالم کرد که مبارک فرمان بازبينى و رفرم در              

 کار براى انتقال          ،قانون اساسى را امضا کرده است              

مسالمت آميز قدرت آغاز شده و مخالفين سياسى و                          
 . معترضين تحت تعقيب قرار نخواهند گرفت

 

نه پارلمان را قبول داریم و نه            :  پاسخ مردم روشن بود     
نه مبارک مشروعيت دارد و نه سليمان       .  قانون اساسى را  

نه فقط  !   رژیم باید برود    ،مبارک باید برود   .  و رژیم قدیم   
 تيمهاى نظم و امنيت و ضد        ،سنگرهاى خيابانى برقرارند  

 شوراها و   ،پرووکاسيون امنيتى ها به وسعت کار ميکنند        
کميته هاى انقالبى محالت مرتبا               

 مصاحبه اختصاصی پايگاه تالطم 
 با نسرين رمضانعلی

 ٩صفحه 

 

 کمدی مضحک 
 ارتش بيطرف مصر

 ۴صفحه على جوادى                                                

 

 مصر، تونس
  بهمن25اسالمی و  –جنبش ملی 

 ۵صفحه                                                    آذر ماجدی

 

 نکاتی پيرامون جايگاه ويژه 
 کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١۴صفحه سيروان قادری                                             

 قطعنامه 
 در باره حداقل دستمزد 

٢صفحه   

 يادداشت سردبير،

 چگونه ميتوان خطر قدرت گيری اسالميستها را 
 در مصر خنثی کرد؟

 ٧صفحه على جوادى                                                                           

 

 جای منصور حکمت خالی
 

 ١۶صفحه                پدرام نو انديش

اعتصاب عمومى 
 کارگران در مصر

اولتيماتوم کودتاى 
 عمر سليمان



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بلکه در تظاهرات      ،شکل ميگيرند 
دیروز قاهره بخشهاى مختلف                

 ، وکال   ،جامعه از جمله معلمان           
سازمانهاى دانشجوئى و زنان                

در .  بطور مستقل بميدان آمدند            
اعتراضات دیروز شرکت                        
خانوادگى همراه با کودکان                       

اجتماعات بيشتر به    .  چشمگير بود 
یک جشن توده اى تبدیل شده بود           
که نشانگر اميد به پيروزى و                   
شکست آخرین الیه هاى ترس در         

 -در الکساندریا      .  جامعه است      
تظاهرات ميليتانت تر        -اسکندریه

دیروز سراسر    .  در جریان بود       
مصر موج اعتراض و اجتماع               
عليه حکومت فاسد و پوسيده                    

مردم همه جا ميگویند    .  مبارک بود 
وعده هاى سليمان و مبارک پوچ           

 گسترش       ، ناکافى است            ،است
 این    ،دیالوگ با مبارک نميشود           

دیالوگ نيست تالش براى کودتا            
 ، تا آنها هستند ما هم هستيم          ،است

 ! باید بروند

 

 منطقه    ٢٩امروز چهارشنبه در         
کشور تظاهرات و اعتراض در            

حضور وسيع        .  جریان است       
کارگران و فراخوان اعتصاب               
عمومى خبر مهم امروز در مصر       

در عين حال براى روز              .  است
جمعه فراخوان وسيع ترین                        
تظاهرات صادر شده تا سياست             
وقت کشى و جنگ فرسایشى                   

 . مبارک پاسخ داده شود

 

 ! کارگران آمدند

در رویدادهاى تاکنونى مصر                 
کارگران و شبکه هاى کارگرى             

نه فقط     .  نقش جدى داشته اند             
اعتصاب در بنادر و صنایع فوالد        
سوئز بلکه شرکت توده وسيع                  
کارگران در اعتراضات و کوبيدن      
مهر عليه فقر و گرسنگى و                       
بيکارى براین اعتراضات                        

اما با تعميق         .  شورانگيز است    
اوضاع و روشن تر شدن                            

 کارگران در      ،صفبندیهاى سياسى  
. قامت مستقل بميدان مى آیند                   

 

 :تحوالت مصر
 ...اعتصاب گسترده کارگران 

امروز چهارشنبه سه اتحادیه           
کارگرى مستقل فراخوان                   
اعتصاب عمومى براى افزایش     

دهها هزار   .  دستمزدها داده اند    
 سوئز و محله    ،کارگر در قاهره  

و حلوان از صنایع مختلف اعم        
 شيالت و          ، فلز    ،از نساجى    

خدمات اعتصاب کردند و به            
. اجتماعات اعتراضى پيوستند      

اتحادیه هاى معلمان و                           
بازنشستگان به اعتصاب                   

اعتصابات گسترش      .  پيوستند

مى یابد و خون تازه اى به                   
تحرک انقالبى در مصر                      

در جنبش کارگرى            .  ميدهد
تالش براى برکنارى                             
بورکراتهاى اتحادیه اى که               
بيشتر مهره هاى طبقه حاکمه           

فشار توده  .  اند در جریان است    
کارگران بر سازمانهاى موجود    

. کارگرى هر روز باال ميگيرد      
مسئله صرفا نفى قانون ضد              

 نيست بلکه            ١٠٠کارگرى      
 ،عروج نهادهاى جدید کارگرى   

سست شدن موقعيت خطوط              
 ،راست در اتحادیه هاى سنتى        

و گسترش اعتصاب و سنت              
عمل مستقيم کارگرى در                     
تحوالت مصر اخبار بسيار               

 . نوید بخشى هستند

 

جنبش توده اى براى سرنگونى      
مبارک و رژیمش تا به امروز         

مبارک .  دنيا را تکان داده است     
 دستگاه سرکوب         ،و رژیمش    

پليسى و امنيتى تا هم اکنون                

١٨٩شماره   

تماما بى اعتبار و نامشروع اعالم            
نورافکن ها روى شکافهاى         .  شدند

عميق طبقاتى و ثروتهاى افسانه اى         
خانواده مبارک و بخشى از                           
حکومتيها در مقابل کار براى                      

 ميليون  ۴٠روزى دو دالر بيش از         

اعتصاب عمومى   .  نفر افتاده است     
کارگرى در این اوضاع جان تازه            
اى به قيام ميدهد و کل اردوى                       
بورژوازى در حکومت و                              
اپوزیسيون را مورد هدف قرار                 

باید اميدوار بود که            .  خواهد داد   
جنبش کارگرى مصر به یک قطب          
سياسى آلترناتيو و یک اميد                           
محرومان در پروسه سرنگونى و            
شکل دادن به سيماى آتى جامعه                 

غول جنبش کارگرى در    .  تبدیل شود 
یکى از مهمترین کشورهاى منطقه         

 . قد علم ميکند

 

  اسالميها، غرب،ارتش

ارتش مصر تاکنون از تحوالت جان      
سالم بدر برده است و این مهمترین           
تهدید براى حرکت انقالبى ميليونها         

. زحمتکش در این کشور است                   
 مانند دیگر             ،ارتش در مصر            

 صرفا نهادى سرکوبگر و       ،کشورها
ارتش .  مافوق مردم نيست                    

استخوانبدى حاکميت و بخشى از              
طبقه سرمایه دار در این کشور                   

ارتش نه فقط ارگانى مافوق     .  است
 ،مردم و متکى بر قدرت کودتائى       

بلکه سرکوبگر خشن شورش نان       
 در دوره انور سادات      ١٩٧٧سال  

و حامى پر و پا قرص سه دهه                 
وقتى که   .  حکومت مبارک است     

پليس ضد شورش و نيروهاى                 
امنيتى نتوانستند امواج اعتراض         
را کنترل کنند و قتل بيش از                      

 ١۶٠٠یکصد نفر و زخمى شدن          
 ارتش بعنوان          ،نفر پاسخ نداد         

این .  به خيابان آمد        "  بيطرف"
ارتش قرار است زیر نظر ژنرال        
سليمان و شرکا و با چراغ سبز               
آمریکا و اسرائيل و دولتهاى                   
غربى خود را آماده سرکوب و              

همين .  اعمال حکومت نظامى کند    
امروز سليمان به معترضين                   
اولتيماتوم داد که اعتراضات                  
نميتواند بدینصورت ادامه پيدا               

ارتش !  یا دیالوگ یا کودتا        :  کند
امروز از تهاجم کارگران و مردم        
به مراکز حساس دولتى مثل                    
پارلمان و مقر مبارک دفاع ميکند       
و فردا براى خارج شدن اوضاع          
از کنترل آماده کودتاى نظامى               

ارتش در قياس با روزهاى       .  است
اول تدریجا رفتار و لحن اش                   
عوض شده و بدرست بدبينى قيام         
کنندگان به ارتش تحریک شده               

بد بينى اى که باید به مرز           .  است
قاطع و روشنى با ارتش تبدیل                

نفى حکومت و رژیم سابق        .  شود
بدون نفى ساختار ارتش و کليه              
ارگانهاى قدرت مافوق مردم غير       

ارتش آخرین سنگر     .  ممکن است  
بورژوازى براى سرکوب خونين      
تالش انقالبى مردم در مصر                  

 .  است

 

سياست آمریکا و دولتهاى غربى         
تدریجا از ظاهر ژست هاى                     
دیپلماتيک و دستپاچه فاصله                   

. ميگيرد
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کلينتون   -خيلى سریع تحکم اوباما     
فروکش کرد و سياست مشترک             
آمریکا و اروپا در کنفرانس مونيخ      
فرصت دادن به پروسه انتقال                  

 ،تدریجى و مسالمت آميز قدرت           
تحسين ارتش و برداشتن فشار                

آمریکا و   .  روى رفتن مبارک شد      
دولتهاى غربى ميدانند اگر اوضاع     
به سمت رادیکاليسم بيشتر بود در        
گام اول ارتش مورد تهاجم قرار            

سياست غرب در      .  خواهد گرفت  
 ،تحوالت مصر حفظ وضع موجود    

حفظ ساختار ارتش در قدرت                   
سياسى منهاى مبارک و موکول            
کردن پروسه سياسى در مصر به         
کنفرانسهاى بين المللى و                            

 . انتخاباتهاى کنترل شده است

 

و باالخره دامن زدن به سياست              
وحشت از اسالميها سياست دولت       
اسرائيل و راست افراطى در                   

بدون تردید جنبش      .  آمریکا است  
اسالم سياسى فى النفسه یک خطر        
اجتماعى است و هر جنبش                        
آزادیخواه باید براى نفى این خطر        
سياستهاى روشن و عملى داشته            

اما در اوضاع امروز مصر      .  باشد
برجسته کردن خطر جریان                     
اسالمى سپرى براى تداوم سياست      
حمایت از حاکميت مبتنى بر                    

ابراز .  ارتش و نظاميان است             
نگرانى غرب از قدرتگيرى اسالم      

. سياسى یک نگرانى صورى است    
نگرانى واقعى آنها رشد                               
رادیکاليسم در تحوالت مصر                 
است که ميتواند کل منطقه و                     
حکومتهاى فاسد و پفکى را پائين          

بدون تردید آمریکا و غرب      .  بکشد
همين اخوان المسلمين را در                     
صورت عروج قدرتمند طبقه                  
کارگر و کمونيسم در تحوالت                
مصر جلو ميکشد و کل                                 
بورژوازى مصر از این جریان            
بعنوان یک سد دفاعى خود در                
مقابل کارگر و کمونيسم استفاده             

 . خواهد کرد

 

بميدان آمدن کارگران با مطالبه             
رفاه و حقوق بيشتر ادامه                            

 

 :تحوالت مصر
 ...اعتصاب گسترده کارگران 

اعتراض به فقر و فساد و                         
بيکارى و دیکتاتورى است که            
موتور محرکه این اعتراضات           

رشد تدریجى کميته ها و            .  بود
ارگانهاى انقالبى ميان معترضين    
و شکلگيرى قدرتى رو به                       

 گسترش       ،گسترش در پائين            
بدبينى نسبت به سياست موذیانه         
ارتش و ژنرالهاى حاکم که وعده       

 تغيير    ،ميدهند و وقت ميخرند          
موضع آمریکا و دولتهاى غربى       
به نفع حکومت فقر و                                  

 بى نتيجه بودن                  ،دیکتاتورى
و "  پرو دمکراسى "کوبيدن مهر    

رسانه ها  "  مردم خواهان رفرم   "
 و خوابيدن       ،به تحوالت مصر      

شتر دم خانه شاه فهد و قذافى و             
امير کویت و شاه اردن و بشار            

 اعتراض و       ،اسد و خامنه اى         
شورش فقرا در عراق به کمبود          

 استعفاى کابينه در        ،آب و برق     
همه از پيامدهاى    ...   و    ،پاکستان

پتانسيل عظيم تحرک انقالبى در       
 . مصر و تونس است

 

آنچه در تونس و مصر و دیگر         "
کشورها ميگذرد گوشه ای از              
تصویر آتی سياسی در                              
خاورميانه و شمال آفریقا است            
که موج آن مجددا به اروپا                       

آنچه مسلم است    .  برخواهد گشت 
دیگر مردم دیکتاتوریهای مادام         
العمر، حکومتهای استبدادی و           
نوکر بانک جهانی، رژیمهای             
مبتنی بر فقر و فالکت و اختناق          

عمر مبارک ها،       .  را نميپذیرند   
قذافی ها، خامنه ای ها، شاه                   
حسين ها، بشار اسدها، و شاه               

در این   .  فهد ها تمام شده است          
موج بعيد است حتی کرزای ها و       
 ".طالبانی ها جان سالم بدر ببرند

 

مسئله قدرت سياسى و سرنوشت       
. آتى جامعه مصر هنوز باز است     

همه چيز در گرو پراتيک                       
انقالبى طبقه کارگر و انقالبيونى      
است که براى نفى وضع موجود        

   *. بميدان آمده اند
 ٢٠١١ فوریه ٩

١٨٩شماره   

 

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير 
 حال آنکه مسئله بر سر ،کرده اند

!تغيير آنست  
کارل مارکس                      

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم” خطر“
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

یک پایه تبليغات دولتها و رسانه            
های غربی در حال حاضر بر                 
نقش ارتش در تحوالت مصر                  

در حال حاضر   .  متمرکز شده است  
تبليغ بيطرفی ارتش در محور این        

قرار است     .  تبليغات قرار دارد        
جامعه و توده های مردم بپذیرند            
که در واقع ارتش در این جدال و           

کشمکش عظيم اجتماعی                            
. جانبدار نيست   .  است"  بيطرف"

طرفدار حکومت سرمایه مبارک         
و شاید        .  در مصر نيست               

باورکردنی نباشد این مجموعه را        
برای تفریح و تفنن من و شما بيان         

اهداف روشن و همه              .  نميکنند
 . جانبه ای را مد نظر دارند

 

ارتش مصر هشتمين ارتش مجهز       
در عرض    .  جهان معاصر است      

چندین دهه گذشته مهمترین اهرم          
سياسی و نظامی در مصر بوده              

حاکميت سياسی مصر در         .  است
پنج دهه گذشته با ارتش در هم                 

هم جمال        .  تنيده شده است              
عبدالناصر یک سرهنگ ارتشی          
ناسيوناليست بود و هم انور                       

. السادات و هم حسنی مبارک                  
ترسيم تصویر قدرت سياسی در            
مصر بدون قرار دادن ارتش در            
محور این تصویر غير ممکن                 

بخش عمده ای از                        .  است
سياستمداران مصر از نيروهای           

ارتش نقش    .  ارتش این کشورند       
تعيين کننده ای در شکل گيری                
موقعيت استبدادی و سرکوبگر              

 

 کمدی مضحک ارتش بيطرف مصر
 

 على جوادى

کنونی در جامعه مصر داشته          
رابطه تنگاتنگ ارتش و      .  است

قدرت سياسی در مصر                        
آشکارتر از آن است که بتوان          
آن را با هر درجه ای از                        

. عوامفریبی پنهان کرد                        
مضحک است اگر در هر                   
جامعه ای بتوان این دروغ                 

. بزرگ را به جامعه حقنه کرد        
در مصر موانع چنين پروژه             
ای از هر کجای دیگر بيشتر             

اما چرا تالش ميکنند این      .  است
کمدی مضحک را به خورد              
جامعه دهند؟ چرا تالش ميکنند       
ارتش مصر را نيرویی                        

قلمداد کنند؟ کدام         "  بيطرف"
منفعت سياسی و اقتصادی                 
توجيه گر این سياست ارتجاعی     
است؟ در پاسخ به دو مجموعه        
از استدالالت در قبال نقش                 

 .ارتش اشاره کرد

 

ارتش مهمترین ابزار سرکوب       
طبقاتی و حفظ مناسبات                       
استثمارگرانه در جامعه مصر        

برخالف تبليغات پوچ         .  است
 ارتش    ،مبلغين سرمایه داری       

تماما جانبدار    .  بيطرف نيست   
تمام تار و پود این ارگان       .  است

با قدرت سياسی کنونی در                  
مصر و کل جوامع طبقاتی در         

ارتش مصر و   .  هم پيوسته است  
 ،بطور عمومی تر ارتش                    

همواره نقش حياتی در حفظ و         
تداوم مناسبات طبقاتی و                      

١٨٩شماره   
استثمارگر حاکم در جامعه داشته              

ارتش ابزار اصلی سرکوب         .  است
سياسی و حفظ اختناق و خفه کردن           

نقش .  اعتراضات در جامعه است         
سرکوبگری ارتش مصر بر احدی          

 .پوشيده نيست

  

ارتش و نيروهای   : "از نقطه نظر ما   
مسلح حرفه ای در جامعه موجود              
جز دار و دسته های مسلح و اجير             
طبقه حاکم نيستند که به هزینه                      
کارگران و مردم زحمتکش برای             
تحت انقياد نگهداشتن خود آنها و نيز       
پاسداری از منافع اقتصادی و بازار        
داخلی بورژوازی هر کشور در                
مقابل دیگری سازماندهی شده                    

 برنامه حزب   ،یک دنيای بهتر  ." (اند
 )اتحاد کمونيسم کارگری

 

اما امروز منفعت دول غربی در                
شرایطی که مهمترین کشور حوزه          
نفوذشان در شمال آفریقا و                              
خاورميانه پس از اسرائيل در حال           

 اميدشان بيش از هر             ،تغيير است   
. زمان دیگری به ارتش است                       

ميگویند ارتش بيطرف است چرا که       
ميدانند ارتش در هر رو در رویی با        

 ،مردم بپاخواسته اگر شکست نخورد   
. پيروز هم مسلما بيرون نخواهد آمد       

ميدانند که ارتش به سادگی نميتواند         
. از پس این اعتراضات بر آید                     

کابوس تکرار سناریوی در هم                   
شکسته شدن ارتش شاه در پس قيام          

 همچنان   ۵٧مردم ایران در سال         
در پس ذهن استراتژیستهای                   

 –پنتاگون و مخازن فکری                       
از این   .  سياسی دول غربی است      

رو تالش ميکنند ارتش را دست            
. نخورده از این تحوالت بدر ببرند     

از این رو به هر تبليغات و                         
اراجيفی در زمينه نقش ارتش                

تالش ميکنند تا      .  متوسل ميشوند  
ارتش را برای نبرد نهایی آماده             

و نبرد نهایی چيز جز         .  نگهدارند
جدال اردوی کار و سرمایه بر               
سر سرنوشت قدرت سياسی                    

 .نيست

  

آنچه امروز در مصر در جریان           
است آغاز تحوالتی است که پایان       
آن ميتواند نبرد دو اردوی اصلی          

نبردی .  و متخاصم در جامعه باشد    
که در آن ارتش و کليه دار و                     
دسته مسلح طبقه حاکم را باید خلع       

  *. سالح  و منحل کرد

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

!زنده باد شوراهاى کارگرى  



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خيزش عظيم مردم در تونس و               
مصر برای سرنگونی دیکتاتوری      

های حاکم، عليه فقر، اختناق،                  
تبعيض، نابرابری و فساد                           
حاکميت، هر دو جناح رژیم                     

. اسالمی را به تکاپو انداخته است       
جناح هار حاکم با کمال وقاحت به         
مبارک می تازد و به اونهيب                    

مردم آزادی ميخواهند     "ميزند که     
و می کوشند که     !"  و او باید برود    

حرکت مردم انقالبی مصر را                 
اسالميزه کنند؛ جناح اصالح                   
طلبان حکومتی و سبزهای                        
اسالمی فراخوان تظاهرات در              
همبستگی و دفاع از مردم مصر و       

واقعا که وقاحت      .  تونس داده اند     
اسالميست ها حد و مرز نمی                   

که در   (ریاکاری، دروغ      .  شناسد
کتابهای مقدس شان بعنوان دروغ        
مصلحت آميز به از راست فتنه              

و )  انگيز، بخوبی توجيه شده است     
وقاحت و بی شرمی از خصائل              
پایه ای اسالميست ها و جنبش                 

 .اسالمی است –ملی 

 

 واقعيت چيست؟ 

رژیم اسالمی از عظمت و                         
گسترش جنبش مردم در تونس و           
مصر و سرایت آن به کشورهای           

اگر .  منطقه به هراس افتاده است        
هيچکس قابليت و ظرفيت های               
نهفته مردم متشکل و مصمم به               
سرنگونی را نداند، این رژیم که            
خود با حيله و کارگردانی دولت             

 سال پيش به جنبش     32های غربی   
عظميم مردم ایران عليه                              
دیکتاتوری، اختناق، تبعيض،                
نابرابری و فساد تحميل شد،                     
پتانسيل این خيزش ها و اینگونه            

 .جنبش ها را بخوبی می شناسد

  

مردم در ایران نزدیک به دو سال         
پيش بشکل ميليونی به خيابان ها           
ریختند و خواهان تغيير، آزادی،          

این رژیم    .  برابری و رفاه شدند         
سرکوب و جنایت با گلوله،                        

 

 مصر، تونس
  بهمن25اسالمی و  –جنبش ملی 

 

 آذر ماجدی

شکنجه، تجاوز و اسارت به              
رژیم اسالمی  .  مردم پاسخ گفت  

می داند که یک آتش داغ زیر            
می داند که          .  خاکستر است    

مردم ایران مانند مذاب های              
آتش فشان در حال حرکتند و             
هر لحظه ممکن است که یک           
آتش فشان دیگر براه افتد و                 
رژیم اسالمی را با تمام دستگاه       
سرکوب، غارت و فسادش به          

علی خامنه ای و          .  زیر کشد   
احمدی نژاد را بهمراه                           
موسوی، کروبی و خاتمی با             

 .هم جارو کند و بروبد

  

هر جناحی فراخور حال خویش     
دارد می کوشد که ضربات                
زلزله خاورميانه را کنترل کند       

. و از آب گل آلود ماهی بگيرد         
جناح حاکم دم از اسالم و                     
جنبش اسالمی می زند و می             
کوشد خيزش های عظيم در              
مصر و تونس را به پای اسالم         

. و جنبش اسالمی بنویسد                    
اصالح طلبان حکومتی و                   
جنبش سبز اسالمی دارد می             
کوشد که خود را با این جنبش           

اما تالش هر دو         .  تداعی کند  
. جناح مذبوحانه و واهی است        

مردم این رژیم را با هر دو                 
. جناحش بخوبی می شناسند             

جامعه ایران بشدت قطبی                   
در خيزش یک سال و           .  است

نيم پيش مردم از اصالح طلبان       
بعنوان بهانه ای برای به                      
خيابان ها ریختن و عليه کل               
رژیم مبارزه کردن استفاده می       

باصطالح به رژیم            .  کردند
می زدند تا شاید            "  تاکتيک"

 .سرکوب خشن را کاهش دهند

  

رژیم اسالمی دارد از تالش              
های دول غربی، رسانه های           
بين المللی و تحليل گران                      
سطحی بورژوایی برای ساختن    

یی از اسالميست ها در      "  لولو"

١٨٩شماره   
تحوالت منطقه استفاده می کند تا               
خود را مطرح کند، تا مردم ایران             
را از همبستگی با این جنبش عظيم           

در .  و پيروی از آن باز دارد                     
تبليغاتش می گوید که مردم مصر و         
منطقه برای اسالم اعتراض می                
کنند، تا مردم ایران که از سی سال           
حاکميت اسالميست ها و اسالم بر            
زندگی شان بيزار اند و بجان آمده             
اند، از این جنبش عظيم روی                       

 .برگردانند و به هيجان نيایند

  

اسالميست ها بطور واقع یک مانع          
اما باید در پشت          .  و خطر هستند      

سازی تروریسم     "  لولو"تحرکات     
دولتی، دول غربی و اسرائيل،                    
تالش آنها برای حفظ وضع موجود          

مردم به جان آمده مصر             .  را دید   
برای آزادی، برابری و رفاه به                   

باید کوشيد از طریق     .  ميدان آمده اند  
مقابله با سياست های رهبرسازانه           
دول غربی و مانع تراشی های                    
بورژوازی در مقابل جنبش مردم، با     
خطر نه تنها اسالميست ها، بلکه هر   
آلترناتيو بورژوایی و ارتجاعی                 

هم اکنون دولت      .  دیگر مقابله کرد     
آمریکا خواهان شرکت اخوان                    
المسلمين در مذاکرات با معاون                 

اما مردم   .  رئيس جمهور شده است      
در ميدان تحریر می گویند هيچيک          

آنها "از این شریک های مذاکرات           
 ".را نمایندگی نمی کنند

 

موسوی و شرکاء، اصالح طلبان             
حکومتی و جریان سبز اسالمی                 
داخل و خارج از عظمت خيزش                
مردم در تونس و مصر انگشت به            

با وقاحت    .  دهان حيران مانده اند         
کامل بروی خودشان هم نمی آورند         
که چگونه از مردم می خواستند                 

"خشونت نکنند   " ساختار شکنی    !" 
قانون اساسی و بازگشت    "و  !"  نکنند

" به دوران خمينی مرتجع و آدمکش       
تمام آنچه بود که به مردم وعده می           

حرکت کردن  "  گام به گام  "از  .  دادند
حرف می زدند؛ از اینکه مردم                   
هنوز برای سکوالریسم آماده                      
نيستند، بعضی ها تا آنجا می رفتند            
که می گفتند مردم برای                                    

این .  نيز آماده نيستند     "  دمکراسی"
حرف دل این جماعت بود که سياه            

حاال با دیدن        .  روی سفيد نوشتند       
تحرکات وسيع مردم در منطقه با              

با "  مرگ بر کل رژیم      "فریاد های     
تداوم جنبش اعتراضی در تونس               

حتی زمانی که راس دیکتاتوری          
فرار کرد، اینها دارند از                             
همبستگی و حمایت سخن می                 

برخی سخنگویان              .  گویند
ریاکارشان چنان راجع به ایران           
حرف می زنند که گویی آنها                    
هميشه بر سرنگونی تاکيد داشته          
اند و دیگران بوده اند که پند و                 

نکنيد "  ساختار شکنی "اندرزهای  
دریغ از یک جو               .  می دادند    

 !صداقت و شرف

 

  بهمن25فراخوان 

این فراخوان قرار است راه                      
فراری برای اصالح طلبان                     
حکومتی ایجاد کند؛ قرار است آب     
رفته را به جوی بازگرداند؛ قرار        

. است آبروی رفته را اعاده کند             
جالب اینجاست که حتی زمانی که       
می خواهند قهرمان نمایی کنند و          
به حمایت از یک خيزش برای              
سرنگونی در منطقه دفاع کنند،            

" رهبر"باز با سر افتاده در مقابل        
خنده دار     .  رخصت می طلبند         

مردم این جماعت را خوب       .  است
حنای اینها نزد مردم      .  می شناسند 

این فراخوان ها نه       .  رنگی ندارد  
آبرویی را اعاده می کند و نه آب           
رفته ای را به جوی باز می                       

زمان با سيلی صورت را      .  گرداند
سرخ نگاه داشتن اصالح طلبان            

اینها به   .  حکومتی سر آمده است      
. گذشته رژیم اسالمی متعلق اند            

باید بروند سوراخ موشی برای             
خود پيدا کنند که زمانی که مردم           
رژیم اسالمی را به زیر کشيد،               
تمام اینها در صف محاکمه به                 
جرم جنایت عليه بشریت قرار               

 .خواهند گرفت

 

اما تجربه تاکنونی نشان داده است       
که مردم از هر فرصتی برای                 
اعتراض عليه رژیم اسالمی،                

عليه فقر و          
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فالکت، عليه سرکوب و اختناق و         
تبعيض و بی عدالتی استفاده کرده        

مردم به جان آمده مترصد              .  اند
فرصتی هستند که بتوانند به                      
خيابان ها بيایند و اعتراض و                   

مردم .  انزجار خود را نشان دهند        
در تمام روزهای مقدس این رژیم،      
روز قدس، روز اشغال سفارت              
آمریکا، تاسوعا و عاشورا ضد              
تظاهرات وسيع عليه رژیم                        

عکس های خامنه     .  سازمان دادند  
ای، خمينی و قران در چنين                      

لذا .  روزهایی به آتش کشيده شد          
ممکن است که مردم از این روز           
 .نيز به همين صورت استفاده کنند

 

مساله اینست که باید در هر                       
حرکتی شعارهای واقعی و                       

. خواست های مردم مطرح شود           
نباید خواست های مان را تعدیل             

از آنچه واقعا ميخواهيم               .  کنيم
بخاطر آنچيزی که فکر می کنيم            

اصالح .  ممکن است، بگذریم           
طلبان حکومتی، سران جنبش ملی      

اسالمی می کوشند ما را به                  –
ما .  تعدیل خواست هایمان بکشانند    

را متقاعد کنند که انتظارات مان            
کاچی "با مثل       .  را تخفيف دهيم      

مبارزه ما را به           "  بعض هيچی   
 . انحراف بکشانند

 

شناخت موقعيت ها و تشخيص               
روشهاى امن و کارساز یک هنر          

 

 

 مصر، تونس
 ... بهمن 25اسالمی و  –جنبش ملی 

است؛ اما تسليم به پراگماتيسم          
ما باید با     .  موجد شکست است    
نه به فقر،   "صدای رسا بگویيم     

نه به اختناق، نه به سرکوب،            
زنده باد آزادی،   "  نه به تبعيض  

برابری و رفاه؛ رژیم اسالمی         
با هر دو جناح سرنگون باید              
گردد؛ رژیم اسالمی نمی خوایم     

این شعارهای ما،     .  نمی خوایم  
این خواست واقعی و عميق               

باید همين را اعالم     .  مردم است 
اگر تاثيری خيزش های        .  کنيم

عظيم مردم تونس و مصر در          
وضعيت سياسی و روانشناسی      
سياسی مردم داشته باید در این        

 .تحول عرض اندام کند
 

آن روز دیر نيست که مبارک          
بهمراه خامنه ای، احمدی نژاد        
و تمام جنایتکاران ریز و                     
درشت اسالمی به زین العابدین      

خاورميانه .  بن علی بپيوندند        
آبستن تحوالت بسيار اساسی و       

یک فرصت       .  عميق است      
طالیی برای زیر و رو کردن           
این منطقه و تبدیل آن به بهشت        
آزادی، برابری و رفاه و برای        
ایجاد یک دنيای بهتر در این             
کانون آشوب، فقر و استثمار،          
جنگ و تروریسم، اختناق و             

. سرکوب بوجود آمده است               
کمونيسم کارگری باید موجدانه      
در این تحوالت نقش تعيين                 

 * .کننده بازی کند

١٨٩شماره   
 

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار                    -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و                .  گرفته است 

پيشروی مبارزات توده های    .  هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و                 
در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی                

  .و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

 يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده           -٢
 سازماندهى مبارزه    ،اين ارگانها ابزار متحد شدن      .  کارگران و مردم است    

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                   
شوراها همچنين از ارگانهاى       .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است          

 در محيط زيست و کار در          ،بايد همه جا   .  قيام عليه جمهورى اسالمى اند      
  .سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

 شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده                  -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم           .  توده ای است  

 .است وبايد جايگزين قدرت ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر  .   طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند                 -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل                   ،اتحاد صفوف کارگران     

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان            .   کارگرى را تسهيل ميکند       
. رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار                     
  .باشند

 

 شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار                        -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات                               .  است

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه                       ،مبارزاتى در آن      
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و             .  تظاهرات شبانه است   

   .نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

 

 کارگران و مردم زحمتکش را به                ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى           -۶
  .برپائى شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خيزش توده های مردم محروم و           
ستمدیده در مصر این سئواالت را       
در مقابل جامعه بشری قرار داده          

چگونه ميتوان از عروج و        :  است
قدرتگيری جریان اسالمی اخوان        
المسلمين در مصر جلوگيری                  

در "  ۵٧انقالب   "کرد؟ آیا تجربه       
ایران در مصر تکرار نخواهد                
شد؟ مساله چگونگی مقابله با این          
جریان ارتجاعی به یک معضل            
ویژه تحوالت در مصر تبدیل شده        

به این پروبلماتيک سياسی        .  است
چگونه باید برخورد کرد؟ راه حل        
کمونيسم کارگری در این                            

 چهارچوب کدام است؟ 

 

بدون تردید جریان اسالمی اخوان       
المسلمين یک نيروی سازمانيافته        
در تحوالت حاضر در مصر                   

حتی برای یک لحظه نباید         .  است
فریب مانورهای سياسی این                    

. جریان فوق ارتجاعی را خورد           
ادعاهای ظاهری این جریان مبنی       
بر اینکه خواهان تصرف قدرت            

 یک     ،سياسی در مصر نيستند             
دروغ بزرگ و عوامفریبی محض     

همانقدر ادعای این جریان        .  است
را باید جدی گرفت که ادعای                   
خمينی مبنی بر اینکه خواهان                 

. است"  بازگشت به قم و طلبگی       "
همانقدر این ادعاها به واقعيت                 
نزدیک است که ادعای خمينی در        
نوفل شاتو مبنی بر اینکه زنان در         
فردای سرنگونی رژیم شاه آزاد            

 حجاب اجباری              ،خواهند بود      
 مارکسيستها آزاد           ،نخواهد بود     
دروغ و ریا یک            .  خواهند بود   

سياست هميشگی اسالم و اسالم             
 .سياسی است

 

واقعيت این است که اسالم سياسی        
و شاخه های گوناگون آن                            

. جریاناتی مدعی قدرت سياسی اند     
تصرف قدرت سياسی و                              
سازماندهی دست راستی و                       
ارتجاعی و اسالمی قدرت یک              

. هدف جنبش اسالم سياسی است          
اسالم سياسی جنبشی است که در          

 

 چگونه ميتوان خطر قدرت گيری اسالميستها را در مصر خنثی کرد؟
 

 على جوادى

دهه شصت و پس از آن به                  
دنبال شکست و بحران جنبش          

ناسيوناليستی و        –سکوالر      
زمانيکه بحران حکومتی و               
ایدئولوژیکی در خاورميانه باال    
گرفته بود پا به ميدان جدال بر          

. سر قدرت سياسی گذاشت                
غرب این جنبش را در پس                 
محرز شدن سقوط شاه در                   

برای جلوگيری   "  ۵٧انقالب   "
از قدرت گيری چپ و خارج            
شدن ایران از حوزه نفوذ                     
قدرت غرب و متحدینش به                

ارتش را    .  جلوی صحنه راند      
برای انتقال قدرت به این                     

کنفرانس .  جریان آماده کردند      
گوادالوپ طرح این تغيير و              
تحول ارتجاعی را سازماندهی      
و اجرایی کرد و اسالم سياسی         
را برای سرکوب تحوالت                 
انقالبی و چپ در ایران به                  

رژیم .  جلوی صحنه آوردند         
اسالمی در ایران به عبارتی             
تولد خونين خود را مدیون                  
تالش سازمانيافته غرب برای        
ایجاد صفبندی در مقابل بلوک         
شرق و شوروی و کال چپ در         

غول ارتجاع  .  جامعه ایران بود  
اسالمی که از شيشه بيرون                
آورده شده بود و قدرت سياسی        
را در یکی از مهمترین                         
کشورهای منطقه در دست                
گرفت اکنون خود یک پای                 
جدال خونين دو قطب                             
 . تروریستی جهان معاصر است

  

عروج و قدرت گيری اسالم             
سياسی در مصر یکی از                     

باید برای      .  احتماالت است     
مقابله با این خطر در عين                   
مبارزه برای سرنگونی رژیم         
دیکتاتوری سرمایه داری                  
حسنی مبارک آماده و هشيار            

این جریان تا همينجا               .  بود
موقعيت خود را مدیون استبداد       
و سرکوب سياسی وحشيانه              

اگر .  رژیم حسنی مبارک است     
 اگر توانسته           ،حضور دارد     

است در مقایسه با سایر                         

١٨٩شماره   

نيروهای اجتماعی موجود در مصر      
از حضور سازمانيافته تری                         

 تماما مدیون               ،برخوردار باشد       
سرکوب سياسی مستمر هر جریان          
آزادیخواهی و برابری طلب و                    

اما در  .  سوسياليست در مصر است     
این چهارچوب باید به چند فاکتور             

 :اشاره کرد

 

 گرایشات اولترا دست راستی چه      -١
در آمریکا و اسرائيل و یا برخی                 
دیگر از نيروهای جهان سرمایه                
داری غرب ميکوشند حضور این            
جریان در اپوزیسيون رژیم حسنی          
مبارک را دليل و بهانه ای برای                 
دفاع از این رژیم مستبد و فاسد و               

واقعيت این    .  چپاولگر قرار دهند       
است که رژیم مبارک در طی سه              
دهه گذشته یکی از حوزه ها و پایه            
های اصلی دول غربی در                              

. خاورميانه و شمال آفریقا بوده است      
بدون حضور اسالميستهای مرتجع         
نيز این جریانات همواره با تمام                  
توان از این رژیم سرکوبگر دفاع             

اگر امروز بخشهایی از        .  کرده اند  
این نيروها ناچار شده اند در مقابل            
قدرت اعتراضی مردم بپاخواسته تن     
به کنار گذاشته شدن حسنی مبارک          

 تنها تحت تاثير محاسباتی               ،بدهند
است که انجام داده اند و آلترناتيو               
حفظ حسنی مبارک را برای                         
موقعيت آتی خود خطرناک تر و پر         

بعالوه قدرت    .  هزینه تر می بينند        
گيری اسالميستها در بخشی از این          
جوامع محصول و عملکرد مستقيم          
سياستهای ارتجاعی خود این نيروها     

 . بوده است

  

 دفاع از وضع موجود و یا                        -٢
سرکوب سياسی و کال هر گونه                  
محدودیت سياسی پاسخ اصولی و            
پایداری در مقابله با اسالميستها                 

یک پاسخ ارتجاعی در مقابله     .  نيست
هر گونه   .  با ارتجاع دیگری است        

اعمال محدودیت سياسی و نقض               
حقوق سياسی شهروندی در جامعه         
عمال باعث قدرتگيری و بقاء و                  
مقبوليت بيشتر این جریانات آدمکش      

در مصر و یا سایر جوامع این                
از نقطه نظر      .  چنينی خواهد شد     

جنبش کمونيسم کارگری یک رکن    
پایه ای حاشيه ای کردن اسالم                

 دفاع   ،سياسی در هر جامعه ای          
بی قيد و شرط از آزادی سياسی            

زمانيکه همگان   .  در جامعه است    
 زمانيکه آزادی قيد و        ،آزاد باشند 

 ،بند و محدودیتی نداشته باشد                 
زمانيکه نقد مذهب و مقدسات                 
مذهبی یک تابوی سياسی و                     

 در آن صورت         ،اجتماعی نباشد  
است که ميتوان شاهد بود و                      
انتظار داشت که جنبش                               
آزادیخواهی و بيداری و مدرنيسم       
و مشخصا جنبش کمونيسم                        
کارگری بتواند کل جریان اسالم          
سياسی را از صحنه سياست و               

وجود بی   .  اذهان مردم جارو کند     
قيد و شرط آزادیهای سياسی                    
همگان شرط الزم حاشيه ای                   
کردن جریان اسالم سياسی در               
جامعه بشری در شرایطی است            

در .  که قدرت را در دست ندارند        
صورت قرار گرفتن در قدرت              
تنها سرنگونی انقالبی آن پاسخ             
 . اصولی و کمونيستی به آن است

  

 اسالميستها یک جریان مرتجع     -٣
در .  و مدعی قدرت سياسی هستند     

حال حاضر اسالم سياسی در                  
مصر توان تصرف یک جانبه               

ميدانند که  .  قدرت سياسی را ندارد   
نميتوانند بطور یک جانبه قدرت          

الگوی لبنان  .  را در اختيار بگيرند   
و حضور حزب اهللا در دولت                  
ائتالفی را برای پيشبرد اهداف              

اما مسلما    .  خود مناسبتر ميدانند      
تصرف یک جانبه قدرت یک                
رکن استراتژی شناخته شده                     

نتيجتا اوضاع    .  اسالميستها است   
کنونی در استراتژی این جریانات      
حلقه ای در رسيدن به اهداف پایه         
ای شان و قدرتگيری یکپارچه              

اما در   .  است
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

این چهارچوب با موانع بسياری            
تحوالت در مصر     .  روبرو هستند  

اگر تاکنون به این جریان اجازه              
قدرت گيری و قرار گرفتن در                
راس اعتراضات را نداده است به        
احتمال قوی آینده نيز چنين امکانی      

باید .  به این جریانات نخواهد داد         
توجه داشت که مردم مصر یک             

. حکومت اسالمی نميخواهند                  
برابری .  آزادی ميخواهند            

و اسالم  .   رفاه ميخواهند  ،ميخواهند
سياسی نشان داده است که دشمن           
پایه ای آزادی و برابری و رفاه               

مردم مصر را دیوار چين          .  است
از تحوالت در ایران جدا نکرده             

این مردم دیده اند که چگونه       .  است
مردم آزادیخواه در ایران برای              
سرنگونی رژیم اسالمی و بزیر            
کشيدن اسالم سياسی تالش ميکنند       

دیده اند که کسب    .  و قربانی ميدهند  
آزادی و برابری و رفاه امروز               
همانقدر در گرو بزیر کشيدن                  
رژیم حسنی مبارک است که در            
گرو جلوگيری از قدرت گيری               

 . اسالميستها است

 

تجربه حقنه کردن اسالم به                        
اعتراضات مردم در ایران                       
بسادگی در مصر قابل اجرا                      

عالوه بر مردم مصر که          .  نيست
تجربه و تاریخ کنونی مبارزات             
مردم در ایران را عليه اسالم                   

 خود غرب    ،سياسی شاهد بوده اند    
هم خواهان تکرار پروژه                           
اسالميزه کردن تحوالت مصر را        

 . در این دوره  در دستور ندارد

   

 یک حلقه تعيين کننده در                      -۴
حاشيه ای کردن اسالميستها در             
مصر تالش برای کنار زدن                     
ایستگاههای توقف و سازشکاری        
هایی است که جریانات مختلف              
جنبشهای راست و بورژوایی اعم        
از اسالميستها و یا ناسيوناليستهای      

اسالميون   –رنگارنگ و یا ملی          
در مصر در برابر مردم قرار                 

اسالميستها ميدانند که هر      .  ميدهند
درجه رادیکاليزاسيون این                        

 

 

چگونه ميتوان خطر قدرت گيری 
 ...اسالميستها را در مصر خنثی کرد 

 هر درجه پيشرفت    ،اعتراضات
و حضور جریانات رادیکال و        
سوسياليست ميتواند عرصه را      

. به این جریانات تنگ تر کند           
از این رو به دنبال سازش و               
گرفتن سهمی از قدرت سياسی       

به دنبال سر هم آوردن این       .  اند
زمان به        .  تحوالت هستند       

نقد و در هم           .  نفعشان نيست   
شکستن پروژه های سازش این      
جریانات یک اهرم مهم و                    
تعيين کننده در حاشيه ای کردن      
این جریانات مرتجع در متن             

 . اعتراضات جاری است

  

 تغيير و تحوالت در مصر          -۵
و تونس و سایر کشورهای                 
عرب زبان باالنس قوا در                   
خاورميانه در قبال مساله                    
اسرائيل و فلسطين را به نفع              

 قطب بشریت              ،قطب سوم      
متمدن و به ضرر آمریکا و                
اسرائيل و متحدینش و همچنين       
به ضرر اسالم سياسی تغيير            

قدرت مانور این       .  خواهد داد   
جریانات برای زنده نگهداشتن       
تخاصمات در این منطقه را              

 . کمتر خواهد کرد

 

فاکتور دیگری به تدریج در              
مردم .  حال شکل گيری است        

آزادیخواه و برابری طلب وارد      
" جهان عرب  "صحنه سياسی      

اینکه این فاکتور چه       .  شده اند  
تاثيراتی در حل این تخاصم ایفا      
خواهد کرد تماما قابل پيش                 
بينی نيست اما روشن است که         
معادله دارای قطب دیگری شده     
است که صلح عادالنه و پایان          
دادن به این تخاصمات مسلما           
جای برجسته تری در تحوالت       

و هر درجه    .  آتی خواهد داشت   
پيشرفت در حل مساله اسرائيل       
و فلسطين عمال زمين را زیر           
پای اسالم سياسی داغ خواهد           
کرد و به قول منصور حکمت          

 *. پنبه آنها را خواهد زد

١٨٩شماره   

 

 در سالروز انقالب بهمن
 استکهلم -عليه اعدام جلوی سفارت جمهورى اسالمى 

 

 !به همه آزاديخواهان وطرفداران لغو حکم اعدام

سابقه نکبت بارش در        .  جمهوری اسالمی بر دریای خون نشسته است              
پس از کشتارهای بيوقفه        .  کشتار برای هميشه ننگ تاریخ خواهد ماند               

 .  موج وسيع اعدامها را اخيرا گسترش داده است 60وقتلعام های دهه 

 

حمله به معيشت و    .  در چند ماه اخير آمار اعداميان رو بفزونی گرفته است          
مبارزه کارگران و کشتار و شکنجه آزادیخواهان با این اعدام ها تکميل                     
ميشود و قرار است در جامعه مردم را بوحشت بياندازد و به سکوت                            

این اقدامات جنایتکارانه نمی تواند جلوی اعتراضات مردمی را              .  وادارند
امروز دیگر  .  برای هميشه سد کند و خشم فرو خورده فوران خواهد کرد               

نفرت از حکم اعدام و شکنجه دارد به اصول برنامه ای و شعار                                       
درقرن حاضر در بسياری کشورهای            .  اعتراضات مردمی بدل ميشود        

جهان این قتل عمد رسميت ندارد با این همه این حکم بربرمنشانه در                            
در سراسر جهان اعدام و شکنجه باید        .  کشورهایی نظير ایران اجرا ميشود    

. جمهوری اسالمی فرسنگها از این ایده انسانی بدور است                   .  ملغی شود  
سرمایه داری حاکم بر ایران تنها برموج خون ميتواند حکومت کند از این                
روست که آزادیها را دشمن خود ميداند و با ارعاب سعی در خاموش                           

این اقدامات نشانه وسعت اعتراضات      .  نمودن اعتراضات توده ای می کند       
توده ای وهراس رژیم است به این خاطر رکورد اعدام را به خود                                    

هرهشت ساعت یک اعدام اوج خون تشنگی این                .  اختصاص داده است    
باید با تمام قوا برعليه این اعدامها و کل رژیم                     .  رژیم را برمال ميکند      

 . بایستيم

 

 بهمن روز خيزش عظيم توده ای در ایران جلوی سفارت               22در سالروز   
جمهورى اسالمى در استکهلم گرد هم می آیيم تا مرگ بر جمهوری صد                   

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم       .  هزار اعدام را فریاد کنيم     
ایران در مخالفت با حکم اعدام و شکنجه و برای برچيدن زندانهای سياسی        

 . همه آزادیخواهان را به این تظاهرات دعوت ميکند

 

 12 بهمن ساعت 22 فوريه برابر با 11جمعه 
 مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم

 

 ! زنده باد سوسياليسم،زنده باد آزادی

 !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 

 شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم

! مردم آزاديخواه،کارگران  

!ماشين دولتى سرکوب و اعدام را بايد درهم بکوبيم  

! مرگ بر حکومت اعدام  



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

با توجه به اهميت استراتژیکی              
کردستان عراق و تاثير تحوالت           
کشورهای همجوار در سطح                   
منطقه بر روی این سرزمين خود         
مختار؛ این بار به سراغ کسی                 
رفيتم که طی پيشينه ی مبارزاتيش      
در گذشته نسبتا دور شناخت                     
مناسبی از بخش قابل توجهی از            
جنگها، درگيریها، دسيسه ها و               
معادالت سياسی داشته وهمچنين          
به خاطر حضور مداوم در گروه           
ها و تشکل های سياسی با گرایش         
چپ طی دو دهه اخير، توانایی               
تجزیه وتحليل تحوالت حاضر را        

 . دارد

 

او نسرین رمضانعلی؛ از                           
کادرهای رهبری حزب اتحاد                 
کمونيسم کارگری و عضو شورای     
مرکزی سازمان آزادی زن می             

(باشد الزم به توضيح است که           . 
پاسخ های ایشان به سواالت ما بی        
کم و کاست منتشر شده و قطعا                 
مسئوليت نهایی مطالب درج شده          

 )  به عهده ایشان می باشد

 

لطفا قبل از پاسخ به پرسشهای                
اصلی مورد نظر، بيوگرافی                    
خودتان را برای مخاطبان بيان              

 :کنيد

 

 از کادرهای       :نسرين رمضانعلی   
رهبری حزب اتحاد کمونيسم                  
کارگری و عضو شورای مرکزی      

مختصر .  سازمان آزادی زن هستم    
و کوتاه شرح زندگی و فعاليت                 

: های سياسی من بدین شرح است        
در کودکی فعاليت سياسی را آغاز       

 فقط  1357در زمان انقالب    .  کردم
وضعيت جامعه  .  یازده سال داشتم   

و شرایط انقالبی و خانواده ام در           
تمام .  این رابطه بسيار موثر بود         

افراد خانواده ام فعال سياسی و               
در سن کودکی بدون        .  چپ بودند  

اینکه بدانم کمونيسم دقيقا چه می           
گوید، خود را کمونيست می                     

 .دانستم

 

 

 مصاحبه اختصاصی پايگاه تالطم 
 با نسرين رمضانعلی

از همان کودکی فعاليتهایی                
در نوجوانی به کومه له       .  داشتم
ابتدا در تشکيالت            .  پيوستم

مخفی و هسته های هواداران           
کومه له فعاليت می کردم و در         

 به تشکيالت علنی      1363سال  
حزب کمونيست ایران و کومه        
له پيوستم و در واحدهای                     

ابتدا .  رزمی سازماندهی شدم      
در گردان شاهو بعد ئاریز و              
سپس در گردان شوان فعاليت          

در روزهای آخر سال         .  کردم
 بود که در جریان درگيری        66

گردان شوان با نيروهای                     
سرکوبگر جمهوری اسالمی           

 68زخمی شدم و در سال                    
. برای معالجه به اروپا آمدم              

عزیمت به اروپا وقفه ای در             
فعاليت های سياسی من ایجاد           

در تشکيالت خارج            .  نکرد
کشور حزب کمونيست ایران          

 .فعاليت می کردم

 

بعد از انشعاب در حزب                      
کمونيست ایران و تشکيل                   
حزب کمونيست کارگری از            
حزب کمونيست ایران استعفاء       
دادم و به حزب کمونيست                   

پس از        .  کارگری پيوستم       
درگذشت منصور حکمت، ليدر    
جنبش و حزب کمونيست                    
کارگری اختالفات سياسی و            
تشکيالتی در حزب آغاز شد            

من .  که به دو انشعاب منجر شد     
که در آن مقطع عضو دفتر                 
سياسی حزب بودم، با رفقای            
دیگرم در رهبری حزب                      
کمونيست کارگری در دسامبر       

 فراکسيونی تحت نام              2006
فراکسيون اتحاد کمونيسم                   
کارگری تشکيل دادیم و پس از       
آنکه ادامه فعاليت درون حزب       
کمونيست کارگری را برایمان       
امکان ناپذیر کردند، از این               
حزب جدا شدیم و حزب اتحاد          
کمونيسم کارگری را بنيان                 

 .گذاشتيم

 

١٨٩شماره   
 بعنوان یک پيشمرگ       :چياکوکاکايی

در دوران جنگ قطعا خاطرات                 
لحظات خوب،       .  بسياری دارید      

اتفاقات غم انگيز، پيروزی ها                     
بخش قابل توجه از این     .  وشکست ها 

خاطرات که یاد آوری آنها می تواند        
مایه تاسف وشرمندگی شود، خيانت       

در صورتی که   .  ها و دسيسه هاست    
جایز می دانيد کمی در این باره                   

 برایمان بگوئيد؟

 

در .  درست است: نسرين رمضانعلی 
زندگی مبارزاتی لحظات زیادی               
است که وقتی انسان به آنها فکر می         
کند یا لبخندی بر لبانش می نشيند و           
یا بی اختيار اشکهایش جاری می              

برای من بعنوان یک جوانی          .  شود
که زندگی را از بسياری لحاظ                     
تجربه نکرده بودم و یک زندگی                
عادی را پشت سر نگذاشته بودم،              
وارد شدن به فعاليت سياسی که با              
خطرات بسياری توام بود و بویژه            
مبارزه نظامی با یک رژیم                            

زندگی .  جنایتکار، بسيار سخت بود     
خودت و رفقایت مدام در خطر                   

دائما باید یک دیسيپلين        .  مرگ بود  
همواره .  جدی را رعایت می کردی      

این .  باید هشيار و تيزبين می بودی        
شرایط برای هر جوانی بسيار                     

اما برای زنان   .  سخت و دشوار است   
. بمراتب سخت تر و پيچيده تر بود           

امروز وقتی به آن دوران می                       
اندیشم، با خودم فکر می کنم که                  
چگونه آن شرایط را آنهم داوطلبانه         

. و با روحيه باال تحمل می کردیم              
تنها پاسخی که می یابم، ایمان قوی           
مان به رهایی بود که تحمل آن                     
 .شرایط را برای ما مقدور می کرد

 

البته باید بگویم که در کنار همه این          
سختيها، فداکاری ها و جسارت های      
بی نظير رفقایم تحمل سختی ها و              

. مشقات را آسان تر می کرد                         
جسارت هایی که کمتر در زندگی             

بارها شاهد  .  عادی مشاهده می کنيم     
بودم که رفقایم برای شرکت در                  
درگيری های حساس و خطرناک             
پيش قدم می شدند تا جان رفيق شان          

چنين فداکاری هایی    .  به خطر نيافتد   
سهيم شدن لقمه    .  بسيار دیده می شد     

نانی که توشه راهمان بود با رفيق             
می .  همراه؛ یک پدیده عادی بود            

دیدی که رفيقت با وجود اینکه بسيار 
خسته است حاضر است اسلحه                   

جشن ها و       .  رفيقش را حمل کند         

پایکوبی های زمان پيروزی،                
عليرغم خستگی کشنده، گویی               
تمام مشقات را می شست و می              

 .برد

 

یاد صحنه هایی می افتم که در                
اوج خستگی بعد از روزها پياده           
روی، به روستایی می رسيدیم و          
چگونه با عالقه تمام برای کار               
آگاهگرانه با مردم تشنه آزادی و          

پای .  برابری صحبت می کردیم        
یاد .  صحبت آنها می نشستيم               

صحنه های در آغوش گرفته شدن      
اینکه .  توسط مردم روستا می افتم     

زمان ورود به روستا، مردم به              
استقبال فرزندان خود می آمدند و        
یکایک پيشمرگان را در آغوش            

اینها لحظاتی بود که      .  می کشيدند 
خستگی و فرسودگی جسمی را             

 .فراموش می کردی

 

برای بازگو کردن این خاطرات،        
چه در دوره آموزشی و چه در               
در زمان فعاليت در واحد رزمی          
در حومه شهرها و در گشت                    

نظامی، می شود کتابهای       -سياسی
گرسنگی، تشنگی،   .  قطور نوشت  

خستگی روزها راه رفتن در کوه         
کمر کمترین اثری در اراده این             

. انسانهای بزرگ نداشت                          
کمونيستهایی که عزمشان را جزم      
کرده بودند بشریت را از چنگ             

. یک نظام سرکوبگر نجات بدهند       
انسانهایی که برای یک انقالب              

. کارگری آستين باال زده بودند              
امروز باید در مقابل اراده این                
انسانهای بزرگ سرتعظيم فرود          

این اراده عظيم قابل ستایش      .  آورد
 .است

 

در این مسير پر نشيب و فراز،               
تجارب تلخ زیادی هم وجود                    

فکر می کنم شاید آنچه               .  دارند
امروز بيش از هر چيزی بر ذهن         
من سنگينی می کند و آزارم می             

دهد، جان           
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

باختن عزیزترین همسنگران و             
 3اگرچه در این      .  همرزمانم است 

دهه عزیزان زیادی را از دست             
داده ام و امروز جای خاليشان را           
بيش از هر زمانی احساس می                
کنم، اما یکی از بدترین و تلخترین       
خاطراتی که هيچگاه نمی توانم،           
حتی برای یک لحظه از یاد ببرم،         

در .  بمباران شيميائی حلبچه بود        
اثر این بمباران چندین هزار نفر            

 .در عرض چند دقيقه کشته شدند

 

یک خاطره تلخ فراموش نشدنی            
دیگر در محاصر قرار گرفتن                 
گردان شوان و قتل عام یک                       
گردان از بهترین و شریفترین                 

بيش .  رزمنده های کمونيست است    
از دو دهه از این واقعه می گذرد،         
اما شبح و کابوس این فاجعه هنوز        

 .بر مغز من سنگينی می کند

 

همانطور که گفتيد       :  چياکوکاکايی
شما یکی از بازماندگان گردان               

 سنندج هستيد که    11شوان از تيپ    
 80طی در گيری های دهه                        

برای .  ميالدی قتل عام شدند               
خوانندگان بطور اختصار بگوئيد        

 که در آن زمان چه گذشت؟

 

 شاید باید            :نسرين رمضانعلی      
اینجوری بگویم که هر آنچه که              

در یکی  .  نباید بگذرد بر ما گذشت     
" بياره"از مقرهای کومه له در              

تقریبا ميشود گفت،     .  مستقر بودیم  
این روستا مرز ایران و عراق                

. این روستا هيچگاه امن نبود      .  بود
کل .   بود 1366روزهای آخر سال    

ما از  .  منطقه کامال نظامی شده بود  
هنوز .  اوضاع بی خبر بودیم              

جنگ ایران و عراق در جریان              
جنگ خانمان سوز ایران و          .  بود

عراق هر روز جان هزاران                    
در .  انسان بی دفاع را می گرفت         

این واقعه رژیم بعث عراق یک             
طرف قضيه بود، طرف دیگر                
نيروهای احزاب ناسيوناليست               
کردستان عراق بودند به همراهی        

 

 

 مصاحبه اختصاصی پايگاه تالطم 
 ...با نسرين رمضانعلی 

جمهوری اسالمی که برای               
 .تسخير این منطقه حمله کردند

 

تا آنجا که من به یاد دارم و                   
آخرین اخبار را به ما دادند،              
گفته شد که ارتش صدام تمام             
راههای فرار را بر سربازان           
خود بسته است و باید تا آخرین        

. نفس در صحنه جنگ بمانند           
طرف مقابل، نيروهای احزاب      
ناسيوناليست کردستان عراق با     
متحد خود، جمهوری اسالمی         
حمله به منطقه را در دستور              

دولت بعث با بمباران        .  داشتند
شيميائی این منطقه فاجعه ای           
آفرید که شاید فقط بشود آن را           
با هيروشيما و ناکازاکی مقایسه     

در کمتر از چند ثانيه،             .  کرد
بيش از پنج هزار انسان بی                

 .دفاع قتل عام شدند

 

در این شرایط، گردان شوان            
تالش کرد از ميدان جنگ خود       

اما نزدیک رود    .  را نجات دهد   
سيروان به کمين نيروهای                 

تمام .  جمهوری اسالمی افتاد       
رفقای این گردان بجز من و              
جالل برخوردار یا جان باختند       
یا اسير شدند که بعد از چند ماه         
در زندانهای جمهوری اسالمی     
به جوخه های اعدام سپرده                

 .شدند

 

حقيقت را بخواهيد درست است     
که تحليل از شرایط و تقابلها و         
اتخاذ یک تاکتيک اشتباه ممکن      
است به قيمت جان دهها انسان         

عليرغم این مساله،     .  تمام شود  
نوک تيز حمله من متوجه دو             
حکومت جنایتکار و سرکوبگر     
جمهوری اسالمی و حکومت          
وقت عراق، یعنی صدام حسين      

در این ميان نقش احزاب      .  است
ناسيوناليست کرد عراق را نيز       

همکاری .  نباید فراموش کرد       
احزاب ناسيوناليست کرد عراق    
با حکومت اسالمی قابل تعمق         

١٨٩شماره   
نيروی مسلح این دو حزب            .  است

تبدیل به سياهی لشکر و گوشت دم            
 .توپ دو حکومت فاشيستی شدند

 

چه منافعی اینها را متحد جمهوری           
اسالمی می کرد؟ چگونه توانستند           
در کنار نيرویی باشند که در همان            

 دهها هزار انسان را در               60دهه   
زندانها به جوخه اعدام سپرده بود؟          
چگونه مردم را در کردستان                        
سرکوب کرده است و چگونه                       
اعدامهای مردم بی دفاع کردستان            
را در خيابانها و کوچه ها اجرا می           
کرد؟ اینها مسائلی است که باید                   
مورد تعمق قرار گيرد و تحليل                   

این نتيجه ایدئولوژی ارتجاعی    .  شود
نميتوانستم درک   .  ناسيوناليسم است  

کنم که چگونه نيرویی که مدعی                 
است از منافع مردم کردستان عراق        
دفاع می کند، بر سر تقسيم اموال               

 .مردم حلبچه دعوا می کردند

 

شاهد بودم که چگونه خانه های                  
مردم به غارت و تاراج می رفت و           
اموالشان در مرزهای ایران به                   

اینها اموال کسانی   !  فروش می رسيد  
بود که این احزاب باصطالح برای          
دفاع از منافعشان اسلحه بدوش می          

در این شرایط بيش از هر          .  کشيدند
زمان چهره کریه ناسيوناليسم برایم         

  .عيان و آشکار شد
 

 اگر بخواهيد تحليلی          :چياکوکاکايی
از اوضاع آن زمان احزاب                           
اپوزیسيون کرد ایرانی وهمچنين             
احزاب کرد عراقی درگير در                     
جنگ، و روابط آنها با دول دو                     
طرف مخاصمه داشته باشيد، آنرا            
چگونه بيان خواهيد نمود؟ با توجه           
به اینکه تحليل بر گرفته از                             
تجربيات، دیده ها، شنيده ها ویافته            

 هایتان باشد؟

 

 ببينيد یک              :نسرين رمضانعلی      
واقعيت عينی موجود بود و هست،           
آنهم پدیده و مقوله ای تحت عنوان             

این یک واقعيت        .  ستم ملی است       
است که مردم در کردستان ایران،           
عراق، ترکيه و سوریه تحت ستم              

مبارزه عليه ستم ملی یکی          .  هستند
اما .  از واقعيت های این جوامع است     

باید تاکيد کرد که ناسيوناليسم                       
. پاسخگوی ستم ملی نيست                            

ناسيوناليسم خود بخشی از                        
صورت مساله مردم این مناطق           

ناسيوناليسم و احزاب              .  است
ناسيوناليستی نه تنها راه نجات              
مردم تحت ستم نيستند، بلکه خود         

. عامل ستم و سرکوب مردم اند             
تراژدی حلبچه و گردان شوان               
یکی از لحظات آشکار نقش                     
ارتجاعی ناسيوناليسم کرد در                

 .منطقه است

 

صدها جریان ناسيوناليست کرد           
دست به مبارزه مسلحانه عليه                

با توجه  .  دولت های حاکم زده اند      
به اختالفات منطقه ای و مناسبات        
و معادالت سياسی بين المللی                  
مناسبات دولت های حاکم همواره       

احزاب .  صلح آميز نبوده است          
ناسيوناليست کرد مسلح همواره           
کوشيده اند که در شکاف های                 
منطقه حرکت کنند و با دولت                  
متخاصم یا دولت حاکم دست                   

این تاریخ منطقه       .  دوستی بدهند   
نزدیکی احزاب                 .  است

ناسيوناليست کرد عراق با رژیم          
اسالمی، با یکی از جنایتکارترین       
رژیم های تاریخ، خود یکی از               
مهمترین فاکتورهای افشای نقش         

 .ارتجاعی این احزاب است

 

احزاب ناسيوناليست کرد به دنبال      
تامين منافع خود و قدرت یابی                

از آنجا که منافع مردم              .  هستند
زحمتکش و تحت ستم منطقه هيج        
جایی در سياست های اینها اشغال       
نمی کند، در تالش برای سهم                  
خواهی در حاکميت هميشه قربانی     

از زمان قاضی محمد تا       .  شده اند 
دوران مال مصطفی بارزانی اینها      

. بازیچه دولتها قرار گرفته اند               
ترور عبدالرحمن قاسملو، دبير            
کل حزب دمکرات کردستان نيز          

در .  در همين چهارچوب است           
واقعه حلبچه چه قبل و چه بعد از           
بمباران، احزاب ناسيوناليست کرد    
عراق، اتحادیه ميهنی و حزب               
دمکرات کردستان عراق، که در         
ائتالف با جمهوری اسالمی                     
بودند، پيشمرگان شان را در حکم       
ضد کمين در اختيار ارتش رژیم          

 .اسالمی قرار داده بودند

 

 شما از مخالفين               :چياکوکاکايی
رژیم فعلی         

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پس از سال ها    .  ایران بوده وهستيد  
حضور در جبهه مقابل رژیم                    
اسالمی ودنبال کردن تحوالت               
داخل کشور از نزدیک، وضعيت        
حال حاضر ایران وحکومت                   
جمهوری اسالمی را چگونه                    

 ارزیابی می کنيد؟

 

 جمهوری        :نسرين رمضانعلی       
. اسالمی در پله آخر قرار دارد              

رژیم اسالمی در یک بحران                    
این حکومت   .  العالج اسير است     

تنها و تنها با ماشين سرکوب                     
. توانسته خود را سرپا نگه دارد            

نان مردم را به گرو گرفته است و         
هر روز فقر، بيکاری، اعتياد و             
تن فروشی گسترده تری را به                 

 دهه  3ما در   .  مردم تحميل می کند   
اخير بارها شاهد بوده ایم که مردم        
در ابعاد گسترده به ميدان آمدند تا          
تکليف خود را با این حکومت هار       

اما این رژیم   .  اسالمی یکسره کنند  
وحشيانه مردم مبارز و آزادیخواه        

سرکوب و  .  را سرکوب کرده است   
کشتار، دستگيری و زندان،                      

 120شکنجه و تجاوز، بيش از               
هزار اعدام در دهه شصت،                     
کهریزک و رجائی شهرها پرونده       

رژیم اسالمی حتی   .  این رژیم است  
یک روز بدون سرکوب خشن نمی      

 .تواند در قدرت باقی بماند

 

 ژانویه     29بطور نمونه روز               
اپوزیسيون رژیم اسالمی در                   
صدها شهر در سراسر جهان عليه       
اعدام اعتراض کردند در همين              
روز رژیم اسالمی زهرا بهرامی،      

ایرانی را به دار        -شهروند هلندی 
این اعدام ها نه از سر              .  آویخت

قدرت، بلکه از ترس سرنگونی             
دستگيری های گسترده            .  است

فعالين کارگری، چهره های مورد       
اعتماد مردم، فعالين جنبش حقوق        
زن، معلمين و تعرض همه جانبه          
به جنبش حقوق زن و جنبش                     
دانشجویی بيانگر بحران عميقی           
است که رژیم اسالمی در آن دست      

 .و پا می زند

 

 

 مصاحبه اختصاصی پايگاه تالطم 
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به جدال جناح های درون                    
حکومت نگاهی بياندازید،                 
جدال آنها بر سر چگونگی                 

. حفظ رژیم اسالمی است                   
دعوای امروز ميان خامنه ای          
و احمدی نژاد با خاتمی،                      
موسوی و کروبی هيچ چيزی          
نيست بجز اینکه هر کدام فکر         
می کنند نسخه ای که پيچيده اند       
به عمر این حکومت هار                     

جناح .  اسالمی خواهد افزود        
هار حاکم معتقد است که یک            
ذره کوتاه آمدن در مقابل موج          
اعتراضی مردم، موجب                    
سرنگونی کامل رژیم می شود؛     
جناح اصالح طلب حکومتی بر     
این نظر است که اگر تعدیلی             
در سياست های رژیم انجام               
نگيرد، جنبش مردم سرنگونی       
این رژیم را سرعت خواهد               

در واقع هر دو درست       .  بخشيد
به همين دليل       .  فکر می کنند      

است که بحران رژیم العالج           
سقوط این رژیم اجتناب       .  است

 .ناپذیر است

 

ما شاهد اعتراضات رو به رشد    
مردم در مقابل تعرضات رژیم       

یک معضل جدی مردم،    .  هستيم
عدم وجود تشکالت توده ای             

این واقعيت خود                 .  است
محصول سرکوب خشن و                  
حاکميت دیکتاتوری است که           
مانع شکل گيری هر تشکل و           

جنبش های        .  جمعی است       
اجتماعی گسترده در      –سياسی  

جامعه موجود است، اما                       
سازمان دهی و تشکل در این           

. جنبش ها بسيار ضعيف است        
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
در مباحث مفصل به این مسائل      

 .پرداخته است

 

فکر می کنم با وضعيتی که                
بخصوص بعد از تحریمهای            
اقتصادی و حذف سوبسيدها در     
جامعه بوجود آمده است و                   
همچنين تحوالتی که در                       

١٨٩شماره   
خاورميانه و در کشورهای عربی            
در حال شکل گيری است، موقعيت         
رژیم اسالمی متزلزل تر از هر                  

قطعا ما بعنوان یک         .  زمانی است  
حزب سياسی انقالبی، حزبی که                
برای سازماندهی انقالب اجتماعی          
فعاليت می کند، با تمام قوا در این              
دوران خطير جنبش سرنگونی                  

یکی .  انقالبی را تقویت خواهيم کرد      
از وظایف دائمی ما افشای جریانات       
ارتجاعی و عقب مانده و باند سياهی       

یکی از عرصه های مورد            .  است
توجه ما ناسيوناليسم و فعاليت های          
احزاب ناسيوناليست عظمت طلب و      

ما بشدت در مقابل تبليغ     .  قومی است 
عشيره گری و قوم پرستی، طرح             
فدراليسم، بعنوان یک طرح                          
ناسيوناليستی خطرناک، ایستاده ایم        
و این تبليغات و طرح را قاطعانه               

عراق یک نمونه       .  افشاء می کنيم      
تراژیک است که بعنوان نمونه ای           
که می باید از آن پرهيز شود، باید              

وضعيت .  در مقابل مردم قرار گيرد     
مردم کردستان عراق واقعا اسفبار          

باید ماهيت این نوع حکومتها       .  است
را به مردم نشان داد و عملکردشان         

باید نشان داد که            .  را افشا کرد       
 .عواقب حاکميت ناسيوناليسم چيست

 

مگر در سليمانيه کارگران معترض       
را به رگبار نبستند؟ مگر در همين            
ماه گذشته در اعتراض به ممنوعيت       
تجمعات و تظاهرات توسط حکومت     
کردستان عراق، مردم معترض به          
خيابان نيامدند؟ کارگران در                         
کردستان عراق از تشکالتشان                   

. زنان بی حقوق هستند         .  محرومند
حکومت کردستان عراق یک عامل        
اصلی حاکميت و تقویت سنتهای               

قوانين .  عقب مانده و ارتجاعی است     
با حاکميت      .  حاکم اسالمی اند            

ناسيوناليسم کرد در کردستان عراق       
نه تنها بهبودی در زندگی مردم                  
بوجود نيامده است، بلکه حتی                      
خشونت عليه زنان افزایش یافته                

قتلهای ناموسی گسترش یافته      .  است
موقعيت زنان بویژه بشدت           .  است

فعاليت .  اسفبارتر از گذشته است          
. احزاب را دارند ممنوع می کنند              

مردم .  تروریسم رشد کرده است           
از این  .  کامال به این وضعيت آگاهند     

رو است که هزاران نفر از نسل                 
جوان کردستان عراق، امروز در            
کشورهای هم مرز عراق آواره                 

این ماهيت حکومتهای قومی     .  هستند
 .است

 حاکميت ایران به           :چياکوکاکايی
دليل عدم تحمل مخالف یا منتقد در       
درون خود، شرایطی را بوجود            
آورده که بدنه اصلی اپوزیسيون          
آن در بيرون از کشور شکل                    
گرفته و به فعاليت مبارزاتی خود        
می پردازد واین در نوع خود کم           

حال این سوال مطرح    .  نظير است 
است که این اپوزیسون متحد و               
یکپارچه نيست؟ به چه دليل منفعل      
یا کم اثر است؟ و دليل اصلی                   
نادیده گرفتن آن از طرف                           
کشورها ودولت های جهان در              

 چيست؟

 

این یک       :  نسرين رمضانعلی      
واقعيت است که بعلت اختناق و             
سرکوب شدید، اپوزیسيون درون       
جامعه ایران نمی تواند متشکل              

. شود و علنی حضور داشته باشد         
این حکومت حتی خودی های                

لذا .  خودش را هم تحمل نمی کند         
اپوزیسيون بصورت متشکل در          

در .  خارج کشور فعاليت می کند        
واقعيت امر عمده این احزاب                  
نماینده گرایشات مختلف و جنبش        

. های مختلف درون جامعه هستند       
لذا برخی از آنها فعالين و                           
وابستگانشان در داخل جامعه                 

. بشکل مخفی فعاليت می کنند                
کم "همين واقعيتی که شما بعنوان        

به آن اشاره می کنيد، خود       "  نظير
بيانگر نفرت و مخالفت عظيم                 
مردم ایران عليه رژیم اسالمی              

مردم متفق القول عليه کليت     .  است
این رژیم هستند و می خواهند آنرا       

 .سرنگون کنند

 

اما باید توجه داشت که بحث                    
. اصلی اتحاد اپوزیسيون نيست            

احزاب در واقع نماینده گرایشات         
. و جنبشهای درون جامعه هستند         

باید گفت که یک حس وحدت                   
طلبانه عاميانه درون جامعه وجود     
دارد و بنظر من جریانات                          
ارتجاعی درون اپوزیسيون هم به       

وحدت "صدای  .  آن دامن می زنند   
ای که از احزاب می               "  طلبانه

خواهد با هم تا سرنگونی رژیم              
وحدت کنند و نقد و افشای                          

اما باید  .  یکدیگر را کنار بگذارند     
توجه داشت که احزاب و                            
سازمانهای سياسی دارای یک              

همانگونه .  منافع مشترک نيستند      
که تمام مردم    

١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. جامعه دارای منافع مشرک نيستند    
در جامعه ایران بطور کلی سه                

من .  جنبش اجتماعی وجود دارد        
دارم از جنبش های اجتماعی                   

. صحبت می کنم، نه احزاب                     
احزاب و سازمانها متنوع اند که            
هر یک بنوعی این سه جنبش                   
وسيع اجتماعی را نمایندگی می             

 .کند

 

جنبش کمونيسم کارگری، ملی               
اسالمی و ناسيوناليسم پرو غرب          

آن سه جنبش         )  طرفدار غرب    (
اجتماعی درون جامعه را تشکيل         

منافع این سه جنبش           .  می دهند   
در .  کامال با هم متفاوت است               

 –تحليل نهایی ميان جنبش ملی               
اسالمی و ناسيوناليسم پرو غرب          
امکان نزدیکی و ائتالف وجود              
دارد، باین خاطر که هر دو از                 
منافع بورژوازی و بقاء سرمایه            

اما ميان    .  داری دفاع می کنند           
جنبش کمونيسم کارگری با دو                
جنبش دیگر هيچگونه ائتالف و             

احزاب .  وحدتی امکان پذیر نيست    
و جریانات باید تحليل ها و                         
نقدهایشان را ارائه دهند و در                  
تحليل نهایی، این مردم هستند که           

 .باید انتخاب کنند

 

در این ميان نقش قدرت های                    
. غربی را نيز نباید فراموش کرد         

آنها خيلی تالش دارند که صندلی          
زیر پای جریاناتی بگذارند که                
کمترین تعيير و تحول را در                     

مدام در حال    .  جامعه بوجود آورد   
. رهبر سازی برای مردم هستند            

امروز در ایران کمتر کسی هست        
 در ایران        57که نداند انقالب            

انقالبی بود برای آزادی و برابری       
بر کسی     .  و یک زندگی بهتر            

پوشيده نيست که این نيروی چپ           
و کمونيست بود که عليه رژیم                 

. دیکتاتوری پهلوی به ميدان آمد           
همه می دانند که چگونه قدرت                
های غربی و در راس آنها                          
آمریکا، در هراس از قدرت گيری      
کمونيسم در ایران، خمينی و                    
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آلترناتيو اسالمی را به مردم             
امروز هم  .  ایران تحميل کردند   

تالش می شود ارتجاعی ترین         
نيروها را در مقابل چپ و                  

چپ .  کمونيسم تقویت کنند           
درون جامعه ایران یک گرایش     

 .قوی است

 

حقيقت امر را بخواهيد دولت           
های غربی دلشان برای مردم          
ایران نسوخته؛ دلشان برای              
ميليونها بيکاری که در آن                  
جامعه رنج می برند، صدها              
هزار کارگری که حقوقهایشان       
پرداخته نمی شود، و ميليونها          
انسانی که در دام اعتياد و تن             
فروشی اسير شده اند، صدها            
نفری که اعدام و سنگسار می          

دولتهای .  شوند، نسوخته است     
غربی دنبال منافع خودشان               

این ما هستيم که باید            .  هستند
سرنوشت خود را بدست                      
بگيریم و دول غرب را هم افشا       

در حالی که عليه نقض           .  کنيم
حقوق بشر در ایران بيانيه                  
تصویب می کنند، کماکان با              
این سران جنایتکار اسالمی              

در .  دارند الس سياسی می زنند    
حالی که بر اساس آمار، در               

 8همين چند ماه گذشته، در هر        
ساعت یک نفر اعدام شده                   
است، سفيران ایران و دول                
غرب پشت درهای بسته با هم          

در حالی که     .  مذاکره می کنند    
 دهه است ایرانيان        3بيش از      

در تبعيد در اشکال مختلف                 
صدای مردم ایران را منعکس        
کرده اند و به دولتهای غربی            
اعتراض کرده اند، این دولت          
ها هيچ پاسخی به مردم نداده             

اینها دارای منافع مشترکی     .  اند
حفظ نظام سرمایه             :  هستند
 .داری

 

 بعنوان یک کرد       :چياکوکاکايی
و کسی که مدت زیادی در                  
کردستان عراق بودید،                         
حکومت اقليم کردستان عراق         

١٨٩شماره   
را چگونه می بينيد؟ ارزیابی شما از       
نوع اداره این بخش از کشور فدرال        
عراق وآینده ای که برایش متصور          

 هستيد چگونه است؟

 

 اجازه بدهيد ابتدا  :نسرين رمضانعلی 
من در    .  موضوعی را تاکيد کنم           

سنندج، در یکی از شهرهای                        
کردستان ایران متولد شده ام و زبان        

اما قبل از اینکه    .  مادریم کردی است  
مهر ملی و ناسيوناليستی، مذهبی و         
جنسی بر پيشانيم بزنيد، اجازه بدهيد       

الزم .  بگویم من یک انسان هستم            
دیدم این توضيح را بدهم برای اینکه       
با همين مهرهایی که از پيش بر                  
پيشانی ما انسانها می زنند، صف              
هایمان را پراکنده می کنند و ما را             
از هم جدا کرده تا مبادا دستهایمان             
در دست هم گره بخورد و دنيای                 
وارونه را با دستهای گره کرده مان         

من یک انسانم و        .  زیر و رو کنيم       
حاضر نيستم تعلق قومی و ملی                   

من انسانم قبل از اینکه                 .  بپذیرم
بخاطر جنسيتم من را ضعيف العقل         
و نصف یک مرد بحساب بياورند و        

من .  فرودستی را بهم تحميل کنند           
انسانم قبل از اینکه حدودها را برایم        
تعریف کنند تا با سيم خاردارها                   

من یک انسان    .  دورم حصار بکشند   
آزاد هستم، قبل از اینکه با مذهب،            
جنسيت، نژاد و مليت صفم را از هم        

 .سرنوشت هایم جدا کنند

 

من تالش    .  برگردم به سوال شما          
کردم در پاسخ به سوال دیگر شما              
مقداری در مورد حکومت کردستان      

اجازه بدهيد در   .  عراق توضيح بدهم  
همين ابتدا بگویم که بنظرم حکومت       
فدرال و فدراليسم یک سناریوی                

تردیدی نيست که     .  سياه خواهد بود    
ستم ملی وجود داشته و مردم ساليان        
زیادی است عليه این ستم مبارزه              

اما امروز به موقعيت           .  کرده اند   
کردستان عراق نگاه کنيد، با وجود          
حاکميت یک حکومت ناسيوناليست       
کرد، نه تنها وضعيت مردم بهبود             

. پيدا نکرده، بلکه بدتر نيز شده است      
. اختناق و سرکوب کامل حاکم است       

اگر حزب و جریانی مخالف و عليه         
حکومت کردستان دست به مبارزه          

زمانی مقر  .  بزند، سرکوب می شود    
حزب کمونيست کارگری عراق               
مورد حمله اتحادیه ميهنی قرار                  
گرفت و تعدادی از پيشمرگان آن               
قتل عام شدند، تعدادی نيز که زخمی       

بودند با کمک مردم نجات داده               
اینها تنها گوشه های از              .  شدند

واقعيت هایی است که در روز               
روشن جلوی چشم مردم صورت        

این نمونه نشان می       .  گرفته است  
دهد که همانگونه که در باال اشاره   
کردم ناسيوناليسم به هيچ وجه                

 .پاسخ ستم ملی نيست

 

زد و بند با جریانات ارتجاعی                
مذهبی بخش دیگر عملکرد دولت       

آیا بر  .  محلی کردستان بوده است     
کسی پوشيده است که سران                     
احزاب کردستان عراق به دست          

. بوس جنایتکاران اسالمی رفتند         
کردستان عراق محل جوالن                   
نيروی اطالعاتی و شکجه گران          

اسامی و     .  اسالمی ایران است        
تعداد فعالين چپ و کمونيست و             
اپوزیسيون که توسط آدم کشان              
وزارت اطالعات ایران ترور               
شده اند حتی رسما اعالم نشده                

بخشی از اپوزیسيون ایرانی    .  است
که در کردستان عراق مقر دارند،       
هيچ تعرضی را به مقرهایشان یا         
ترور اعضا و کادرهای جریانات       
اپوزیسيون ایرانی در منطقه ای           
تحت پوشش دولت محلی                           
کردستان عراق را محکوم نمی            

حکومت کردستان عراق         .  کنند
یک حکومت عقب مانده،                          

. ارتجاعی و سرکوبگر است                 
حکومتی که لوله تفنگش را بسوی      
کارگران ميگيرد و گلوله هایش            
سينه کارگر سليمانيه را می                     
شکافد، حکومت مدافع منافع مردم     

 .نيست

 

از بعد از جنگ خليج حکومت               
کردستان عراق در دست احزاب         

باید از  .  کردستان عراق بوده است   
مردمی که سالها قربانی حکومت        
جنایتکار بعث عراق بودند؛                    
مردمی که برای آزاد زندگی                   
کردن و آزادی داشتن مبارزه                 
کردند، سوال کرد، آیا با این                     

بخش .  حکومت موافق هستند           
زیادی از مردم قطعا پاسخ شان             

بنظر من اگر تنها یک     .  منفی است 
روز سيطره نيروهای نظامی                
غرب محو شود، بدون تردید                  

. جنگ خونينی به پا خواهد شد              
دعوا بر سر نفت کرکوک یک               

جنگ ميان         .  واقعيت است        
بورژوازی 
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کردستان عراق و بخش دیگر                 
عراق بر سر این منبع مهم                          

و مردم  .  اقتصادی براه خواهد افتاد   
عراق چه ساکن کردستان، چه                
بخش های دیگر قربانی خواهند             

در عين حال مجادالت ميان          .  شد
دو حزب ناسيوناليست کرد،                    
جریان بارزانی و جالل طالبانی           

اینجا مردم باز قربانی     .  پابرجاست
دولت محلی کردستان            .  هستند

خواستهای آنها را نمایندگی نمی            
کند، زیرا ماهيتا نمی تواند در                 

 .کنار مردم قرار بگيرد

 

 به عنوان آخرین              :چياکوکاکايی
سوال؛ پس از گذشت ساليان بسيار      
که در کومله بودید واز نزدیک               
روابط و برنامه های احزاب آن             
زمان را دنبال می کردید؛ اکنون           
این احزاب کرد ایرانی را چگونه         
می بينيد؟ تحليل شما از نگرش               
ها، سياست ها، شيوه های                          
مبارزاتی وارتباطات آنها با درون      
حاکميت، مردم ایران، تحوالت             

 عراق ومنطقه چيست؟

 

 در سالهای         :نسرين رمضانعلی    
 در کردستان ایران دو                  1360

نيروی اصلی سياسی وجود                      
سازمان کردستان حزب        :  داشتند

کومه له و          –کمونيست ایران        
. حزب دمکرات کردستان ایران          

در آن مقطع کامال روشن بود که            
هر کدام از این دو حزب دارند                 
منافع چه طبقه ای را نمایندگی می       

برای همين در حالی که این         .  کنند
احزاب عليه جمهوری اسالمی              
مسلحانه مبارزه می کردند، بين             
دو حزب نيز یک جنگی نظامی             

سازمان حزب              .  درگرفت
کمونيست ایران تحت رهبری                
وقت اعالم آتش بس یک جانبه                

 .کرد

 

این در حالی بود که جنگ ایران و        
عراق در جریان بود و دولت                   
عراق با تحميل محدودیت هایی به       

 

 مصاحبه اختصاصی پايگاه تالطم 
 ...با نسرين رمضانعلی 

 

فعاليت اپوزیسيون ایرانی،               
اجازه داده بود، اپوزیسيون در        
مرز ایران و عراق مقر داشته         

اساسا این مقرها برای         .  باشند
استراحت واحدهای رزمی و یا      
محلی، برای استقرار کودکان         
و مجروحين و ارگانهای                     

باید همينجا  .  ستادی احزاب بود  
متذکر شوم که در مدتی که                 
احزاب در خاک عراق مقر               
داشتند کماکان محدودیتهای              
سياسی به اپوزیسيون ایرانی           

از جمله وقتی    .  تحميل شده بود   
مورد حمله  "  کومه له "مقرهای  

نيروهای ارتش عراق قرار              
گرفت محکوم کردن حکومت         

این محدودیتها  .  بعث مجاز نبود  
با خاتمه جنگ ایران و عراق           

 .خيلی بيشتر شد

 

درون حزب کمونيست ایران           
یک گرایش ناسيوناليستی کرد        
وجود داشت که عمال در مقابل        
پيشبرد سياست های کمونيستی      

درست .  کار شکنی می کرد          
یادم است، بعد از جنگ ایران          
وعراق، صدای آمریکا با عمر       
ایلخانی زاده، از رهبران وقت        

. کومه له، مصاحبه ای داشت          
در پاسخ به این سوال که با                  
پایان یافتن جنگ ایران و                    
عراق شما اوضاع را برای               
نيروها و مقرهای خود در                  
خاک عراق چطور می بينيد؟          

: عمر ایلخانی زاده گفت                      
 ".کردها تجربه زیاد دارند"

 

این پاسخ ناسيوناليستی یعنی            
تکرار همان سياست احزاب            
ناسيوناليست کرد، پناه بردن به      

در همين    .  حکومتهای همسایه   
مقطع مباحث داغی حول                    
کمونيسم کارگری در حزب              
کمونيست به رهبری منصور          

گرایش .  حکمت جریان داشت     
ناسيوناليستی در مقابل مباحث       
کمونيسم کارگری جان سختی         

منصور حکمت   .  نشان می داد    
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و گرایش کمونيسم کارگری در                  
تالش ایجاد شرایطی امن برای                   

. پيشمرگان و حفظ جان آنها بود                 
ناسيوناليسم کرد بی خيال و                           
ماجراجویانه به کيش اسلحه چسبيده       

 .بود
 

با ایجاد فراکسيون کمونيسم کارگری     
از طرف منصور حکمت و بعد از            
آن تشکيل حزب کمونيست کارگری       
تعداد زیادی از کادرهای رهبری و         

. بدنه تشکيالتی به این حزب پيوستند     
آنچه به اسم حزب کمونيست ایران           
باقی ماند، همواره صرفا در تالش           

آنها هنوز  .  حفظ تشکيالت بوده است   
در کردستان عراق دارای مقر                    

جریانات متفاوتی از این             .  هستند
بعضی باسم  .  حزب انشعاب کرده اند   

کومه له فعاليت می کنند که عمال به         
سازمان های باند سياهی بدل شده              
اند که دست به ترور می زنند و                   
حتی به روی یکدیگر اسلحه می                

یکی از این جریانات تحت نام      .  کشند
حزب کومه له در جریان مضحکه           
انتخاباتی ایران، کفش و کاله کرد و        
رفت به دست بوسی کروبی و                      

حزب دمکرات کردستان       .  موسوی
که از بسيار پيش از این با سران                 
حکومت زد و بند داشته است و                   
رهبرانش نيز در این مذاکرات پشت       

این .  پرده قتل عام و ترور شده اند           
جریانات ناسيوناليست امروز تالش       
می کنند با خوش خدمتی به جناح               

اصالح طلب حکومتی در قدرت         
 .سهيم شوند

 

احزاب ناسيوناليست ایران بنظرم      
سياه لشکر نيروهای ارتجاعی              

ما شاهد بودیم وقتی                 .  هستند
شایعاتی پيرامون حمله آمریکا به        
ایران در جریان بود، چگونه این         
احزاب پوتين پا کردند و اعالم               
آمادگی در خدمت ارتش آمریکا           

در همان زمانی که احزاب     .  کردند
کردستان عراق متحد نيروهای            
جنایتکار اسالمی هستند، اینها نيز      
قصد اتحاد با نيروهای ارتش                  

این کار احزاب        .  امریکا دارند   
پيشمرگان .  ناسيوناليست کرد است  

خود را هميشه گوشت دم توپ                
. جنگهای دولتهای منطقه کرده اند     

این خطر کماکان باالی سر فعالين      
احزاب .  این احزاب وجود دارد         

ناسيوناليست وقتی بوی پول                   
بمشامشان می رسد همانقدر                    
انسانی فکر می کنند که امروز              
دولتمدارن اسالمی و یا دولت                 

 .بعث عراق فکر می کرد
 

این احزاب منافع بوروژوازی              
کرد را نمایندگی می کنند و                       
حاضر به هر زد و بندی با هر                

سرنوشت .  قدرت دولتی هستند        
مردم کردستان نه مسئله اینهاست        

 * .و نه مشغله شان

 مجمع عمومی کارگری
 

کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی 
مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و . متکی شويد

مجمع عمومی رکن . مستمر توده کارگران است
جنبش مجامع . اساسی شوراهای کارگری است

!عمومی منظم را تقويت کنيد  
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کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری، در شرایط بسيار                       

حزب در  .  حساسی برگزار ميشود   
این شرایط دارای موقعيت ویژه            

سرمایه داری و شيوه         .  ای است  
های مسلط بر مناسبات اقتصاد               
جهانی وارد بحرانی عميق شده             
است، موقعيت اسالم سياسی به              
مثابه قدرت دولتی سرمایه در                 
خاورميانه و شمال آفریقا به شدت        
دگرگون و ضعيف شده است،                 
موجی از اعتراضات عليه فقر و          
بيکاری سراسر دنيا را فراگرفته،       
طبقات و جنبشهای اعتراضی                 
مختلف آرایشهای جدیدی به خود          
گرفته اند که کشمکش و جدال                  
طبقاتی را دارای وضوح و                       

بنظر .  سرعت ویژه ای کرده است     
ميرسد که جهان به زودی وارد              
دوران جدیدی از تحوالت و                     
دگرگونی های بنيادین اقتصادی و       

واضح است که     .  اجتماعی ميشود  
این موئلفه ها، موقعيت ویژه ای به    
هر جریان مارکسيستی جدی و              
دخيلی ميدهد و وظایف متفاوت و         
فوری ای در مقابل آن قرار                       

یک تحول بنيادین در هر         .  ميدهد
نقطه از جهان، ميتواند موقعيت             
هژمونيکی همچون انقالب اکتبر         

به همين   .   روسيه پيدا کند       1917
دليل مشخص، دولتهایی سرمایه           
داری خود را در مقابل حفظ                      
ساختارهای نظام سرمایه داری             
تونس و مصر مسئول ميدانند و              
در صدد تعریف و تشکيل                           
آلترناتيو سرمایه داری در این                

 . کشورها برآمده اند

 

تحوالت تونس و مصر، واقعيت           
آینده نزدیک دیگر کشورهای                 
شمال آفریقا و خاورميانه خواهد           

در ایران اعتراضات عليه           .  بود
فقر و فالکت اقتصادی، سرکوب          
هر نوع آزادیخواهی، دستگيری          
فعالين سياسی، اعدام، شکنجه و            

کارگران .  غيره روبه افزایش است   
و مردم ناراضى در کمين                           

. جمهوری اسالمی نشسته اند                 

 

 نکاتی پيرامون جايگاه ويژه 
 کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 سيروان قادری 

مبارزه عليه فقر شاخص این            
اعتراضات است که به هيچ               
عنوان قابل مقایسه با                              
اعتراضات تاکنونی در جامعه       

اعتراض عليه              .  نيست
گرسنگی، گرانی، بيکاری و           
فقر، به کمتر از سرنگونی                 
رژیم وکل سيستم اقتصادی آن         

هر چند   .  رضایت نخواهد داد     
این اعتراضات در صوت نبود       
سازماندهی مدرن و رادیکال،        
توسط یک حزب تمام عيار                
مارکسيستی مدعی قدرت                  
سياسی ميتواند شکست بخورد       
و بار دیگر جناح های مختلف          
بورژوازی با بند و بست                      

. بحران را از سر بگذرانند                
کنگره اول حزب در این                      
 . شرایط حساس برگزار ميشود

  

عالوه بر اهميت تشکيالتی               
جایگاه کنگره برای حزب، به         
مثابه یک اصل حزبی، که                 
غالبا در جلسات جانبی کنگره         
به مسائل حول آن پرداخته                  
ميشود، قرارها و قطعنامه های      
محصول کنگره و مباحث                  
پيرامون آن، ميتواند تاثير                   
گذاری حزب چه در بعد بين              
المللی و چه در رابطه با                       
اوضاع ایران را وارد دور                
جدیدی کند و همچنين حزب و         
فعالين آن را درگيرعرصه                
هایی از مبارزه که تا کنون                
بدالیل متفاوت امکان حضور و     
یا حضور موثر در آن را                     

حزب اتحاد  .  نداشته درگير کند   
کمونيسم کارگری با تبيين                  
واقعی از شرایط اقتصادی و            
اجتماعی و موقعيت ویژه طبقه       
کارگر ایران در مبارزات                  
جامعه برای رسيدن به آزادی          
و برابری و رفاه و تکيه بر                 
اصول نظری سازماندهی                 
مارکسيستی و کمونيستی                    
کارگری، توانسته است                       
سياستها، تاکتيکها و وظایف            
اصولی و فوری را در مقابل            
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فعالين کمونيست و طبقه کارگر                  
جامعه قرار دهد و بدرجاتی صاحب       
نفوذ و اعتبار در ميان فعالين                        
رادیکال کمونيست طبقه و محافل             

کنگره اول حزب        .  کارگری شود   
. کنگره حزبی با این مختصات است      

مجموعه این سياستها در اطالعيه ها     
و بيانيه ها و قطعنامه های پيشين               
حزب موجود است و به راحتی                   
ميتوان تاثيرات نظری و عملی آنها         
در روند مبارزات جاری در ایران،        
خصوصا در ميان فعالين کارگری          
در بخشهای مختلف صنعتی را                   

از جمله    .  مورد بازبينی قرار داد         
مهمترین آنها ميتوان به این موارد            

 :اشاره کرد

 

قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى           
شورا، مجمع عمومى،   :  طبقه کارگر 

سندیکا، قطعنامه زنده باد انقالب              
کارگرى، قطعنامه در باره روش             

و "  اسالمی-ملی"برخورد به جنبش     
، بيانيه  "ناسيوناليسم طرفدار غرب   "

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در             
باره منشور آزادی، برابری و رفاه،       
ارگانهاى اعمال اراده توده اى را              

زنده باد شوراها،   !  همه جا برپا کنيد    
بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری       
بحران جهان سرمایه داری و                       
خطوط عمده وظایف ما، بيانيه                   
حزب در مورد جایگاه سياست                   
کنترل کارگری، قطعنامه عليه                   
گرانى و فقر و وظایف فورى                       

 ... و ،کمونيسم و طبقه کارگر

 

کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری، کنگره یک حزب دخيل            
مارکسيستی است که تغيير انقالبی          
شرایط موجود را در دستور کار                
خود گذاشته و عالوه بر تالش عملی       
برای سازماندهی اجتماعی طبقه              
کارگر و جنبشهای آزادیخواهانه و          
مترقی، دائما در حال نقد                                  
مارکسيستی اوضاع موجود و                    
گرایشات غير کارگرى مختلف بوده      

گرایشاتی که یا پاسيفيسم              .  است
مطلق را به طبقه تزریق کردند و یا          
طریقت سوسيال دمکراتها را در              
مخدوش کردن جدال طبقاتی جامعه،     
با تعریفی همگانی و فراطبقاتی از           
گرایشات مختلف اجتماعی، تحویل        

حزب در این دوره،         .  جامعه دادند  
آگاهانه به نقد ریشه ای گرایشات               
بظاهر کمونيستی که با تحليل های           
غير واقعی و طرح شعارهای کامال        

غير پرولتری و بی ربط به منافع         
کارگران و طبقات ستم دیده                      
جامعه، در زرورق کمونيسم و             
سوسياليسم خود را معرفی کردند،     
پرداخت و در مقابل تمامی این               
گرایشات اعالم کرد که کمونيستها     
منافعی جدا از منفعت کل طبقه               
کارگر و مردم تحت ستم جامعه             
ندارند و نزدیک ترین هدف                     
کمونيستها متشکل ساختن                         
پرولتاریا بصورت یک طبقه و             
سرنگون ساختن سيادت                             
بورژوازى و احراز قدرت حاکمه      

دفاع از   .  سياسى پرولتاریا است     
مارکسيسم و کمونيسم کارگری در     
مقابل گرایشات غير کارگری                

 یک امر          ،درون طبقه کارگر         
توقف ناپذیر حزب بوده و قطعا             
قطعنامه ها و مباحث کنگره باید           
بتواند این امر هميشگی حزب را         
چه در جدلهای تاکنونی و چه در           
مصافهای پيش رو با اهميتی دو            

 . چندان پيش ببرد

 

موقعيت کنونی احزاب و جریانات     
فی الحال موجود کمونيستی و بی         
تاثيریشان در روند رو به انفجار          

عليه فقر،     (اعتراضات جامعه          
و بی   )  سرکوب و اختناق سياسی      

ربطيشان به سازماندهی                            
کمونيستی طبقه کارگر و جدالهای      
درون آن در ایران، موقعيت ویژه       

. ای به حزب و کنگره آن ميدهد            
حزب اتحاد کمونيسم کارگری، در    
چند سال اخير، فعاالنه به نقد                   
گرایشات غير کارگری درون               
طبقه پرداخت و توانست جایگاه           
نظری و عملی بالواسطه این                 
گرایشات را در ميان بسياری از          
محافل کارگری، خصوصا محافل     
رادیکال کمونيست طبقه کارگر           
که تا حدود زیادی توانسته بودند           

منتج به رشد     
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انعکاس و تقليد بی        "سندیکاليسم و ادبيات سياسی غير کارگری و                 
ليبراليسم غربی و رقابت جناحين بورژوازی، در ميان الیه                   "  روح

های مختلف طبقه کارگر در ایران درسالهای اخير شوند را بدرجات                
زیادی عقب براند و مباحث اصولی و کالسيک مارکسيستی ای                            
همچون تشکيل شوراهای مستقل کارگری، مجامع عمومی، مطالبات             

قطعا اقدامات نظری و       .  را جایگزین آنها کند      ...  مستقل کارگری و       
عملی حزب و اهميت و جایگاه آن در این عرصه باید مورد بحث در                  
کنگره قرار گيرند و با دقت و شتاب مضاعف به سرانجام خود                               

 .نزدیک شوند

 

کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری محصول شرایط حساس،                  
جدل های فراوان و دوره ای از فعاليت براى احياى نرمهاى                                    

اولين انتظار واقعی از نمایندگان کنگره این است             .  مارکسيستی است 
که خود را در ظرفيت این جایگاه ببينند و با درک این شرایط ویژه                       

کنگره اول حزب،   .  حزب، خود را برای برگزاری کنگره حاضر کنند        
باید بتواند با تکيه بر پيشروی های تاکنونی، حزب و گرایش                                    
کمونيستی کارگری درون طبقه کارگر را تقویت و بدرجات زیادی به              

 . اهداف طبقاتی و انقالبی آن نزدیک تر کند

 

آشکارا اعالم ميکنند که تنها از طریق واژگون ساختن           ...  کمونيستها  "
بگذار .  همه نظام اجتماعى موجود وصول به هدفهایشان ميسر است               

پرولترها در  .  طبقات حاکمه در مقابل انقالب کمونيستى بر خود بلرزند  
ولى جهانى  .  این ميان چيزى جز زنجيرهاى خود را از دست نميدهند            

 * .)مانفيست کمونيست" (را بدست خواهند آورد
 

 زنده باد حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2011فوریه

 

 نکاتی پيرامون جايگاه ويژه 
 ...کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 

١٨٩شماره   
 

محمد قمری طبسی، توسط پليس شهر اربيل عراق 
 !دستگير و در آستانه ديپورت به ايران قرار دارد

 

 

 

 

 

 

بنا بر اطالعات رسيده به دفتر دفاع از حقوق پناهنگی، محمد قمری                              
 ، در    2011طبسی، فعال سياسی، روز پنج شنبه برابر با چهارم فوریه                   

محل تحصن پناهجویان ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور                  
کردستان عراق دستگير و به زندان شهر       )  هولير(پناهندگان در شهر اربيل     

نيروهای پليس دليل دستگيری ایشان را تحت تعقيب        .  اربيل منتقل شده است   
 .بودن او توسط مراجع قضائی جمهوری اسالمی اعالم کرده اند

 

محمد قمری طبسی، از فعالين سياسی مخالف جمهوری اسالمی ایران                       
محمد به  .  است که مدتها پيش و بدالیل سياسی از ایران خارج شده است                   

همراه خانواده و تعدادی دیگر از پناهجویان، بيش از صد روز قبل، اقدام                  
به برپائی کمپين اعتراضی عليه وضعيت اسفبار زندگی پناهجویان و عدم               

 .رسيدگی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به پرونده آنها کردند

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، پرونده سازی جنائی مراجع قضائی                                
جمهوری اسالمی ایران عليه فعالين سياسی و همکاری دولتها با این                            

این اولين بار نيست که جمهوری            .  سياست کثيف را قویا محکوم ميکند           
 ما تمامی احزاب، سازمانها،     .اسالمی دست به اینچنين اعمال شنيعی ميزند       

نهادها و شخصيتهای مدافع حقوق انسان را به محکوميت دستگيری محمد              
قمری طبسی و همکاری حکومت اقليم کردستان با رژیم جمهوری اسالمی            
فرا ميخوانيم و از همگان ميخواهيم تا برای آزادی ایشان و برسميت                             
شناختن حقوق پناهندگی او اقدامات عاجلی را در دستور کار خود قرار                      

 .دهند

 

آدرسهای تماس با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دیده بان حقوق                  
 :بشر در کردستان عراق به شرح زیر است

 
Mr. Charles Lynch, UN Representative in Arbil, Iraq 
(lynchc@unhcr.org)  

KSAIFI@unhcr.org   Protection Officer Arbil Iraq 

- United Nations High Commissioner for Refugees 

usawa@unhcr.org  

- Humane Rights Watch     hrwpress@hrw.org 

- Refworld    refworld@unhcr.org 

 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

 2011هفتم فوریه 

 

!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/ 

حکومت  ! اعدام قتل عمد دولتی است
!اسالمى اعدام بايد سرنگون شود  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در آستانه اولين کنگره حزب اتحاد      
. کمونيسم کارگری قرار داریم              

ره حزبى که پرچم کمونيستى         کنگ
کارگرى منصور حکمت را در             
قلمرو سياست برافراشته نگهداشته    

کنگره ای که اساس آن                .  است
جریان فکری و پراتيک انقالبی            

 . کمونيسم کارگری است

 

این حزب از همان ابتدا در مقابل           
انحرافات راست احزاب و                        

کمونيسم "رهبران آن که عنوان            
را بر خود داشتند                "  کارگری
 سياستهای مماشات جویانه       .ایستاد

 که ضربات ،و تسليم طلبانه آنها را 
بزرگی بر جنبش کمونيسم                         
کارگری پس از مرگ نابهنگام              
منصور حکمت وارد آورده بود،          

  پرچم نقد           .با قدرت افشا کرد          
کمونيسم ف  مسئوالنه و بدون تخفي     

 . کارگری را دوباره بر افراشت

 

حزب توانست طی مدت کوتاهی          

 

 

 جای منصور حکمت خالی
 

  پدرام نو انديش

جای خود را در ميان کارگران       
. در گوشه و کنار ایران باز کند      

در بسيارى اعتراضات                       
تا جایی   .  کارگرى موثر باشد     

که بيانيه های حزب در ميان             
کارگران شرکت های ایران             

 کارخانه های       ،خودرو، سایپا   
واقع در شرق تهران، کرج                

 .دست به دست می گشت        ...  و
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        
و بيانيه های آن به موضوع               
مباحث کارگران تبدیل شده               

این امر هراس حراستی      .  است
های کارخانه های ایران                     
خودرو و سایپا را بر انگيخت          
تا آنجا که به صدور اطالعيه            
عليه حزب و گماردن مزدور           
در اطراف کارخانه های ایران      

اما .  خودرو و سایپا دست زدند      
همچنان ادبيات حزب در ميان        
کارگران و محافل کارگرى در       

 . حال توزیع بوده و هست

 

همان طور که در بيانيه اعالم          

١٨٩شماره   
موجودیت حزب در اردیبهشت                  

 آمده است، حزب اتحاد                     1386
کمونيسم کارگری خود را متعهد به          
سازمان دهی انقالب اجتماعی                    

حزب طی این مدت    .  دانسته و ميداند  
از حيات خودش نشان داده که از                
اهداف کمونيستى خود کوتاه نيامده          

برای به زیر کشيدن      .  و نخواهد آمد   
حکومت سرمایه داران اسالمی و            
لغو کارمزدی به ميدان مبارزه پای          

اما آنچه که اهميت این     .  گذارده است 
کنگره را بيش از پيش می کند                      
شرایطی است که به جنبش کمونيسم       

این .  کارگری تحميل شده است              
کنگره باید در شرایط متحول امروز      
پاسخی باشد بر نيازهاى پيشروى و        

 . پيروزى جنبش کمونيسم کارگری

 

این کنگره باید تاکيدی باشد بر                     
تفاوت سياسى کمونيسم های                         
بورژوایی و کمونيسم کارگری که           
پرچمش را منصور حکمت بر                    
افراشت و اکنون کنگره حزب باید           

. بعنوان پرچمدار این خط قد علم کند      
اما بميدان آوردن پرچم نقد و                         
اعتراض ضد سرمایه دارى طبقه            
کارگر در مقياس وسيع، الزمه اش          
یک حزب قوی با اعضائی توانمند          

حزب اتحاد کمونيسم کارگری    .  است
آن حزب پر توان و بالنده ای است             
که باید با سازماندهی هر چه وسيع           

تر نيروهاى جنبش کمونيسم                    
کارگری در راس این جنبش قرار       

باید امکانات حزب را               .  گيرد
افزایش دهيم و نيروهای وسيع              

. ترى را به صفوف حزب بياوریم      
در حال حاضر تعداد زیادی از              
این نيروها، باوری به احزابی که        
پرچم سفيد و راست خود را بر               
افراشته اند ندارند و این کنگره در   
چنين شرایطی است که باید نقش          

 .  اش را ایفا کند

 

تاکيد روی جنبه های مثبت                       
تاکنونی حزب و نقد ضعف ها                
خصلت تاکنونی رفقای رهبری            

هيات دائر از      .  حزب بوده است     
نقاط قوت هميشگی حزب است             
که توانسته نقش بزرگی در                      
پویایی و سر زندگی حزب ایفا               

مواضع قاطع، محکم و علمی     .  کند
هيات دائر توانسته حزب را در             
بستر مبارزه طبقاتی به خوبی                

 . رهبری کند

 

ضمن آرزوی برگزاری کنگره            
 بر خود می بالم که در         ،ای موفق 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
برعليه حکومت سرمایه داران             
اسالمی و برای یک دنيای بهتر            

 *. مبارزه می کنم

 

 !توطئه وزارت اطالعات رژيم اسالمی عليه اپوزيسيون محکوم است
 

رژیم اسالمی در یکی دیگر از اقدامات خود عليه نيروههای اپوزیسيون به منظور بی اعتبار کردن شخصيتهای سياسی، دست به اقدام مزورانه                                        
  . جدیدی زده است

 

یک مزدور رژیم  به اسم سعيد بهاری در صفحه  فيس بوک  خود با چا پ کارت یک بسيجی با عکسی از علی جوادی از رهبری حزب اتحاد                                                 
  .کمونيسم کارگری ميخواهد شخصيت سياسی علی جوادی و اپوزیسيون را بدنام نماید

 

  .این اولين و  آخرین ترفندی نخواهد بود که رژیم اسالمی عليه  اپوزیسيون بکار می برد
 

ما از کليه احزاب و سازمانهای  اپوزیسيون انتظار داریم  با محکوم نمودن چنين                        .  مبارزان کمونيست این توطئه رژیم اسالمی را محکوم می کند              
  .توطئه هایی اجازه ندهند که رژیم اسالمی چهره شخصيتهای انقالبی  اپوزیسيون را بد نام نماید

 

  مبارزان کمونيست
  2011 فوریه 8

 

!رژيم بايد برود! خامنه اى بايد برود  
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 يانيه تشکلهای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگرانب
 

 !اين وضعيت برای کارگران غيرقابل تحمل است
 

به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، متن این اطالعيه که به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران                        
ق و حومه، سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ هيئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقو                  

 :کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه رسيده، به شرح زیر است

 

 .افزایش حداقل دستمزدها باید متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی باشد

 

حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماینده های واقعی ما در شورای عالی کار تعيين شده است بهيچوجه در طول این سالها                              
رو کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و با سير صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هایمان در فقر و فالکت بيشتری ف                             

 .رفته ایم

 

اما آیا در طول سالهای گذشته        .  قرار بوده است افزایش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باشد                           
چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدها رعایت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک ميليون تومان                         

 هزار تومان تعيين کردند که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای                      ٣٠٣بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را                 
آیا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر یک ميليون تومانی جز                .   هزار تومان نيز نميرسد     ۵٠٠کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظيم آنان به         

 این است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در زیر خط فقر کرده اند؟ آیا چنين وضعيتی برای تعيين کنندگان حداقل دستمزد و خانواده                                    
آیا واقعا حتی دو ميليون تومان دستمزد هم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزاد                  .  های آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نيز قابل تحمل باشد              

 سازی قيمتها کفاف تامين شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را ميدهد؟
 

ر از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اکثر کاالهای اساسی زندگی چندین برابر بشود ما کارگران نيز حق داریم دستمزدهای خود را به چندین براب                                 
آیا به جز این است که نيروی کار ما کارگران تنها کاالیی است که ما از طریق فروش آن به صاحبان سرمایه امرار معاش ميکنيم؟                                    .  افزایش دهيم 

آنوقت چرا باید وقتی نوبت تعيين قيمت نيروی کار ما کارگران فرا ميرسد ما باید نظاره گر باشيم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور                                           
 .نمایندهای واقعی ما، قيمت نيروی کار ما را تعيين بکنند و یک زندگی زیر خط فقر را بر ما و خانواده هایمان تحميل نمایند

 

انوار ما امضا کنندگان این بيانيه اعالم ميداریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزینه یک خ                                    
زندگی در زیر خط    .  چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی کارگران تعيين بشود                         

ما کارگران با تالش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طریق ایجاد تشکل های مستقل به هر                       .  فقر برای ما و خانواده هایمان غير قابل تحمل است           
 .طریق ممکن به این وضعيت خاتمه خواهيم داد

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هيئت موسس                                           
 بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، 

 ١٣٨٩بهمن 

١٨٩شماره   

 

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



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 مزايا و حق برخوردارى از يک زندگى بهتر دست  ، اتحاديه هاى کارگرى مصر با خواست افزايش دستمزدها، فوريه٩امروز چهارشنبه  
بنا به گزارشات بيش از        .   شهر مصر پيوستند     ٢٩به اعتصاب عمومى زدند و با شعارهاى آزاديخواهانه به صفوف اعتراضات در                        

کارگران اعتصابى در اجتماعات امروز بر کنار رفتن فورى مبارک از قدرت تاکيد                  .   مرکز صنعتى امروز دست از کار کشيدند          ٢٠٠٠٠
 .کردند

 
. همزمان عمر سليمان معاون مبارک به مردم انقالبى اخطار داد که اين اوضاع نميتواند ادامه يابد و بايد اعتراضات بسرعت خاتمه يابد                        

پايان رژيم در کار نيست و مبارک           "سليمان برخالف خواست ميليونها نفر که بر رفتن مبارک و رژيمش تاکيد دارند اعالم کرد که                             
تهديد کرد و وقتى خبرنگاران منظور او را از         "  ديالوگ يا کودتا  "سليمان معترضين را با دور راهى       ".  بالفاصله از مصر خارج نميشود    

 ؟!کودتا پرسيدند عنوان کرد منظورش کودتاى نظامى نيست بلکه کنترل اوضاع است

 
بسيار واضح بود و ما تصريح کرديم که سرکار آوردن سليمان تالش براى بازسازى حکومت و کودتا عليه قيام کارگران و مردم انقالبى                        

قاطع به  "  نه"امروز با ورود کارگران به صحنه و اعتراض روزافزون ميليونها نفر مبنى بر نفى مبارک و رژيمش و گفتن                                  .  است
کارگران با ورود به صحنه جان تازه اى به جنبش براى سرنگونى حکومت                  .   روياروئى تشديد خواهد شد     ،پيشنهاد رفرم عمر سليمان    

امروز بيش از هر دقيقه تحوالت دو سه هفته گذشته ماهيت ارتش براى متوهم ترين معترضين روشن                       .  مبارک و رژيمش خواهند داد     
کارگران و مردم محروم براى پيشروى بايد کل رژيم           .  امروز سليمان و مبارک و رژيم و ارتش در يک تن واحد ظاهر شده اند                  .  ميشود

 همه جا شوراها را بعنوان ارگانهاى اعمال اراده توده           ، راسا مسلح شوند   ، توهم اتحاد با ارتش را کنار بگذارند        ،سابق را سرنگون کنند   
 .   و در مقابل تجديد آرايش کودتائى بورژوازى آلترناتيو طبقاتى خود را قرار دهند،اى برپا کنند

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به اعتصاب پرشور کارگران مصر درود ميفرستد و تحرک شورانگيز طبقه کارگر را يک شرط مهم                                      

. ضرورى است کارگران دنيا به حمايت از اعتراض و اعتصاب عمومى کارگران مصر برخيزند                .  پيروزى تحرک انقالبى در مصر ميداند      
 . اعتصاب کارگران مصر و پيروزى آنها ميتواند صحنه سياست دنيا را تغيير دهد

 
زنده باد اتحاد انترناسيوناليستى کارگران در منطقه و             !  مبارک و رژيمش بايد برود       !  زنده باد اعتراض توده اى عليه فقر و اختناق              

 !  زنده باد انقالب کارگرى عليه سرمايه دارى! جهان

 

 !مرگ بر سرمايه دارى

 ! حکومت کارگرى، برابرى،آزادى

 !زنده باد جمهورى سوسياليستى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 2011 فوریه 9

 

 اعتصاب عمومى کارگران در مصر
 اولتيماتوم کودتاى عمر سليمان

١٨٩شماره   

4صفحه  !زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى   


