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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 
 :٢٠١١اول مه 

 راه حل کارگرى بحران
 

اگر از نظر       .   ويژه است      ٢٠١١روز جهانى کارگر          
تقويمى هر اول مه نشان تجديد عزمى ديگر در مصاف               
طبقه کارگر بين المللى عليه سرمايه و حکومتهاى                          

 بجز اين    ، اول مه امسال    ،سرمايه دارى بطور کلى است      
ويژگى هميشگى و تاريخى مهر رويدادهاى اساسى جهان        
سرمايه دارى و تحوالت انقالبى در کشورهاى                                 

و اين ويژگى    .  خاورميانه و شمال آفريقا را برخود دارد         
 است که ضرورى است در قالب          ٢٠١١اساسى اول مه     

شايسته آن همه جا در اجتماعات اول مه خود را نشان                   
 . دهد

 

اول مه سال گذشته اساسا اعتراض کارگران به تعرض              
کارگران در    .  حکومتهاى سرمايه دارى را بيان کرد               

 عليرغم تاکيدها بر برخى خواستها و         ،کشورهاى مختلف 
کارگران " جملگى به انحا مختلف گفتند که         ،مسائل فورى 

". حاضر نيستند هزينه بحران سرمايه داران را بپردازند         
کارگران به سياست انجماد دستمزدها و در موارد زيادى          

 ،به کاهش دستمزدها با توافق اتحاديه ها اعتراض کردند          
به بيکارسازيهاى وسيع و پرت شدن از خانه و کاشانه                  
قرضى که حال توسط بانکها و سرمايه مالى و                                    

کارگران .  چماقدارنش مصادره شده بود اعتراض کردند        
به درآوردن هزينه بحران از جيب و سفره کارگران و                  

. ريختن به جيب گشاد سرمايه داران اعتراض کردند                   
اجتماعات و اعتراضات فلج کننده در فرانسه و يونان و              

 برآمد مجدد    ، جنبش کنترل کارخانه ها      ،کشورهاى اروپا 
 و   ،و هر چند فعال محدود سنت عمل مستقيم کارگرى                  

البته توقف موقتى اعتراضات کارگران و قبول بخشى از          
تعرضات سرمايه ماحصل اين                  

 يورش اوباش طالبانی و بارزانی 
  به معترضين در ميدان آزادی سليمانيه
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . جدالها بود

 

 خيزش عليه فقر و ديکتاتورى 

اما در چند ماه گذشته پرچم                        
اعتراض کارگران اروپا را                     
کارگران و محرومان در تونس             
يعنى کشور و اقتصاد و حکومت          
عزيز دردانه بانک جهانى                         

خيزش انقالبى در          .  برافراشتند
تونس بمثابه يک سونامى سياسى         
عمل کرد و بسرعت مصر و                    
بخش اعظم کشورهاى خاورميانه       

از .  و شمال آفريقا را درنورديد           
بعنوان سمبل    "  نان"همان ابتدا        

بقاى طبقه کارگر و اعتراض عليه       
. فقر پرچم اين اعتراضات بود               

بروشنى و بدون ابهام به جهانيان          
اعالم شد که اين خيزشهاى وسيع          

 حرکتى انقالبى عليه فقر      ،توده اى 
و بيکارى و فساد و ديکتاتورى              
يعنى مشخصات اساسى سرمايه           

. دارى در اين کشورهاست                       
عليرغم پيشرويها و تاثيرات                    
ماندگارى که تا هم اکنون اين                   
تحرکات انقالبى برجاى گذاشته            

 اما کارگران و انقالبيون اين      ،است
کشورها دقيقا به دليل همان                        
محدوديتهاى کارگران در اروپا            
هنوز نتوانسته اند پيشروى در يک  
سنگر را به تهاجم گسترده تر                   
براى فتح سنگرهاى ديگر تبديل            

امروز بار ديگر ثابت شده            .  کند
است که کارگران براى مصاف            
سياسى با حکومتهاى سرمايه                  
دارى به ابزارهاى انقالبى مانند            
حزب سياسى کمونيستى و                         

 سازمانهاى توده اى و           ،کارگرى
قالبهائى که اعمال اراده توده اى            
کارگران و مردم محروم و انقالبى      

 و کليه وسائل           ،را بميدان آورد      
ابراز وجود بعنوان يک آلترناتيو          
اجتماعى در متن اين بحران نياز           

اين پيشرط حضور                 .  دارند
کارگران بعنوان يک طبقه و يک         
جنبش سياسى متمايز در جدال                
برسر قدرت سياسى و حتى جدال         
برسر بهبود وضع طبقه کارگر در      

 .   چهارچوب همين نظام است

 

 :٢٠١١اول مه 
 ...راه حل کارگرى بحران 

 انترناسيوناليسم کارگرى

يکى از دستاوردهاى ايندوره          
اعتراضات شکستن قالبهاى             
ملى و ناسيوناليستى و تقويت           
تمايالت انترناسيوناليستى و             

کارگران و   .  آزاديخواهانه بود  
محرومانى که زير دست و پاى       
بيرحم بازار و ديکتاتورى                 
سرمايه استثمار و سرکوب               

 مردمى که ميدياى                ،ميشدند
جهانى از آنها تصوير                            
تروريست ميداد و در عين حال      

تروريستهاى   -نان ديکتاتور      
 ،حاکم همين جوامع را ميخورد     

به يکباره منشا اميد و تحرک            
انقالبى در کشورهاى منطقه            
خاورميانه و شمال آفريقا شدند        

اگر .  و جهان را تکان دادند             
کارگر در انگلستان و فرانسه و      
ديگر کشورها ميگويد ما متحد        
کارگران تونسى و مصرى               
هستيم ماحصل اين اوضاع               

اگرچه اين رسم و سنت        .  است
ديرينه طبقه کارگر است که              
بويژه در اول مه بر هويت                  
واحد و منافع يک طبقه واحد            

 اما تاکيد بر       ،جهانى تاکيد کند    
همين واقعيت ديرينه در روز           

 معانى     ٢٠١١جهانى کارگر        
عميق تر و سياسى تر و                        

 . بالفصل ترى دارد

 

 ٢٠١١کارگران در اول مه              
همه جا بايد در دفاع از                          
اعتراضات انقالبى کارگران و      
محرومان در کشورهاى                     
خاورميانه و شمال آفريقا                    
بپاخيزند و بر منافع واحد و                
مبارزه مشترک کارگران در           
سراسر جهان براى آزادى و            

. برابرى و رفاه تاکيد کنند                  
همينطور در شرايط سياسى             
کنونى در کشورهاى                              

 بايد  ،خاورميانه و شمال آفريقا     
 را به روز            ٢٠١١اول مه        

ابراز وجود متحد سياسى طبقه       
 به روز   ،کارگر و مردم انقالبى   

اعالم ضرورت تغييرات ريشه     
 و به روز اعالم                                ،اى

١٩٧شماره   
همسرنوشتى با کارگران جهان در          
مبارزه با حکومتهاى سرمايه دارى        

بايد در اينروز تاکيد کرد     .  تبديل کرد 
که سرمايه و دولتهاى سرمايه دارى       

. همه جا عليه کارگران متحد اند                
کارگران نيز همه جا عليه سرمايه            
داران و حکومتهاى سرمايه دارى           
متحد اند و پيروزى و پيشروى در            
هر سنگر و توسط هر گردان از                 
ارتش جهانى طبقه کارگر پيروزى         

کارگران در    .  همه کارگران است      
اول ماه مه بايد بر ضرورت ايجاد            
سازمانهاى حزبى و توده اى خود             
کارگران در سطح کشورى و منطقه       
اى و جهانى که قادر به سازماندهى         
و پيشروى مبارزات کارگرى باشند       

 .  تاکيد کنند

 

 کارگران پاسخ بحران را دارند

امروز کارگران در کشورهاى                   
مختلف با دو سوال عمده روبرو                 

اول متوقف کردن تهاجم             :  هستند
سرمايه به سطح معيشت طبقه                     
کارگر و پس زدن سياست رياضت         

 و دوم واکنش و              ،کشى اقتصادى   
پاسخ طبقه کارگر به موج بحران              
سياسى و دورنماى تشديد فقر                       

 .اقتصادى

 

تشديد شدن جدال برسر سهم طبقه             
کارگر در متن بحران جهانى                       
اقتصادى سرمايه دارى اجتناب                 

سرمايه دارى هيچ         .  ناپذير است    
راهى بجز تهاجم بيرحمانه به                      

 تشديد استثمار    ،معيشت و دستمزدها   
 و سياست ارزان تر           ،طبقه کارگر  

تمام کردن بازتوليد زندگى طبقه                
از طرف ديگر نه فقط     .  کارگر ندارد 

شاخصهاى اقتصادى نشانى از                   
تخفيف بحران اقتصادى را نميدهند         
بلکه چشم انداز وخامت و سکته                 

. هاى سخت تر ديده ميشود                            
رويدادهاى کشورهاى خاورميانه و       
آفريقا و بمصاف طلبيده شدن                        

 که دو تکيه       ،سياست اختناق و فقر      
گاه سرمايه براى استثمار شديد                   

 ،کارگران و کسب فوق سود است            
عاملى ديگر براى تشديد و وخامت          
بحران اقتصادى جهانى سرمايه                

وضعيت امروز سرمايه   .  دارى است 
در اين کشورهاى بحران زده                       
سازماندهى مجدد استثمار و تشديد           
تعرض به کارگران نيست بلکه                  

 . اعاده اوضاع سابق است

بورژوازى براى اين اوضاع راه        
خودشان هم ميدانند با     .  حلى ندارد 

شعار دمکراسى و حقوق بشر و            
. اصالحات هيچ دردى دوا نميشود    

خودشان ميدانند اين ديکتاتوريهاى    
سرمايه است که همه جا مورد                
هجوم و تعرض انقالبى و انتقادى       

لذا کارگران ناچارند به             .  است
سواالت بزرگتر امروز پاسخ                

حتى صفبندى در مقابل             .  دهند
تعرض سرمايه به معيشت طبقه           
کارگر و تحميل بخشى از حقوق           
و رفاه کارگران به بورژوازى در      
گرو اينست که کارگران قالبهاى          
تاکنونى را بشکنند و بعنوان يک          
راه حل سياسى و اجتماعى بميدان       

تامين آزادى و برابرى و          .  بيايند
رفاه که خواست صدها ميليون               

 ،کارگر و خانواده هايشان است           
بدون کوتاه شدن دست سرمايه               

. داران از زندگى ما ممکن نيست        
اگر بسيج گسترده کارگران حول         
عام ترين خواستها و مطالبات                
رفاهى و معيشتى طبقه کارگر               

 تحقق اين خواستها و      ،ممکن است 
تحميل آن به بورژوازى در گرو          
قد علم کردن کارگران در يک               
جنبش انقالبى براى قدرت سياسى      

طبقه کارگر چه براى               .  است
تحميل اصالحات به بورژوازى و      
چه براى خلع يد از بورژوازى              
بايد وارد جدال برسر قدرت                    
سياسى شود و بمثابه يک آلترناتيو      

 . متمايز بميدان آيد

 

کارگران بايد اعالم کنند                             
بورژوازى صالحيت اداره کشور     
و امورات زندگى اجتماعى را               

 همه راه حلهاى تاکنونى              ،ندارد
شکست خورده اند و تاوانش را             

کارگران بايد   .  کارگران داده اند     
اعالم کنند که راسا ميتوانند جامعه 
اى آزاد و برابر و مرفه و                           

. خوشبخت براى همگان برپا کنند      
طبقه کارگر بايد بايد تالش کند که        

 را حول راه حل          ٢٠١١اول مه     
 . کارگرى بحران قطبى کنند

 

در اول مه امسال بايد عليه فقر و           
 همراه با کارگران    ،فالکت سرمايه 

 ،و محرومان در همه جاى جهان         
با پرچم اتحاد جهانى طبقه کارگر        
بميدان آمد و توجه جامعه را به              
راه حل کارگرى بحران جلب                 

   *. کرد



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 به دنبال سوزانده    :يک دنيای بهتر  
 ،شدن قرآن توسط تری جونز                 
 ،کشيش آمريکايی در ماه مارس           

اوباش اسالميست به مقر سازمان        
ملل در مزارشريف حمله کرده و          

 نفر از کارکنان غير نظامی             ٢٠
. اين سازمان را به قتل رساندند              

سر دو تن از کارکنان بطور                      
وحشيانه ای از بدن شان بريده                 
شده و يک نفر از کشته شدگان نيز      

نکات مورد نظر     .  زن بوده است    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در        
حاشيه اين رويدادها چيست؟                    

 تاکيدات حزب کدام است؟ 
 

 بنظرم نکات زير در     :علی جوادی 
حاشيه اين رويدادها حائز اهميت          

 :اند
 

 واقعيت اين است که قرآن در            -١
 در کنار کابل    ،کنار چوبه های دار   

 در کنار          ،های خونين شکنجه         
 در کنار ساير         ،دستبندهای قپانی  

 خود يک      ،ابزار و آالت شکنجه       
الهام .  ابزار شکنجه و جنايت است     
ابزار .  بخش جنايت و کشتار است     

با قرآن    .  کشتار و تحميق است          
شالق بر پيکر نسلی از جامعه                 

با آيات    .  بشری فرود آورده اند         
قرآن هر جنايت اسالمی را توجيه        
و هر قتل و کشتاری را                                 

با آيات    .  مشروعيت بخشيده اند       
با آيات    .  قرآن شکنجه کرده اند         

قرآن زندگی را بر نسلی و جامعه          
با .  ای و مردمی سياه کرده اند              

الهام از قرآن زن را به زندان                   
با فرامين  .  حجاب محکوم کرده اند   
 سوزانده   ،قرآن سنگسار کرده اند      

 بمباران کرده     ، سر بريده اند       ،اند
با قرآن خوشی و شادی و                .  اند

زندگی را از مردمان بسياری                 
قرآن تنها يک    !  نه.  سلب کرده اند   

کتاب خرافی و ارتجاعی و ضد             
. زن و ضد شادی و خوشی نيست         

يک ابزار جنايت و کشتار هم                   
شريک جرم تمام جنايت            .  است

اسالميستها در تاريخ ضد بشری           

 

 در حاشيه قرآن سوزی در آمريکا 
 و جنايت اسالميستها در مزارشريف

 

 علی جوادی پاسخ ميدهد

اين جنبش ارتجاعی و                           
قرآن در کنار   .  تروريستی است 

حکومت اسالمی محکوم به              
 . سرنگونی و زوال است

 

 اما سوزاندن قرآن توسط             -٢
يک کشيش مرتجع دارای هيچ        

 مترقی و        ،عنصر اعتراضی   
مترقی .  رهايی بخشی نيست        

بر .  آزاديخواهانه نيست  .  نيست
عکس اقدامی ارتجاعی در                
جهت دامن زدن به نفرت                     
مذهبى و جنگ ميان مذاهب              

تالشی است برای قرار       .  است
دادن دستگاه مافيايی مذهب در       
جدال سياسی دو قطب                           

. تروريستی جهان معاصر                
 ١١جهان پس از فاجعه خونين        

سپتامبر وارد دورانی جديد از         
. جنگ و کشمکش خونين شد           

دورانی که تاکنون صدها هزار      
 ،تن انسان بيگناه در افغانستان        

 اسرائيل  ، فلسطين ، لبنان ،عراق
و گوشه و کنار جهان در اثر              
جدال اين دو قطب تروريستی          

. به خاک و خون کشيده شده اند       
اقدام تری جونز تالشی بمنظور     
گره زدن هر چه بيشتر صنعت       
کليسای مسيحيت در مرکز اين       
جدال تروريستی و تغذيه                     
سياسی و مذهبی از اين جدال           

يک سرمايه گذاری            .  است
ارتجاعی در اين جدال خونين         

همانطور که اسالميستها     .  است
بر زخمی که بر پيکر مردم                
فلسطين توسط دولت اسرائيل و     

 ،متحدين اش ايجاد شده است            
تالش .  سرمايه گذاری کرده اند    

تری جونز از همان جنس                   
" دلسوزی"همانطور که    .  است

جريانات اسالمی کوچکترين          
ربطی به منافع و درد و رنج              

 ،مردم زخم ديده فلسطين ندارد       
اقدام تری جونز هم دارای ذره        

 .ای ترقيخواهی نيست
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 اقدام تری جونز درست در نقطه        -٣
مقابل اقدام جوانان و مردم                              
آزاديخواهی است که در خيزش                 

 اقدام به سوزاندن      ٨٨توده ای سال      
قرآن و سمبلهای اسالمی در                          

آن اقدامی   .  اعتراضات خود کردند     
اقدامی جهت      .  ضد مذهبی بود          

خالصی از حکومت اسالمی و                  
حاکميت اسالم بر زندگی و شئونات        

مترقی و       .  روزمره مردم بود            
اما اقدام تری جونز      .  رهايبخش بود 

اقدامی در جهت دامن زدن به يک             
. جنگ مذهبی و ارتجاعی است                 

تاکنون به نام مذهب و خدا و پيغمبر         
بيشترين کشتار و جنايت را در                    

اين .  طول تاريخ بشر انجام داده اند        
مردم .  هيوال اکنون زير ضرب است    

در ايران در جدال برای آزادی و               
برابری و رفاه مدتهاست که حکم به        
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و            

. دست به کار بزير کشيدن آن هستند       
سرنگونی حکومت اسالمی در عين       
حال مترادف با قطع سلطه اسالم بر        

. زندگی و شئونات جامعه است                  
مردمی که عليه حکومت اسالمی به       
پا خواسته اند بدون ترديد قرآن و                
تمام سمبلهای آن را نيز بزير                        

هر کميته اسالمی که      .  خواهند کشيد 
 ،به تسخير مردم قيام کرده در آيد              

هر مرکز اسالمی که به دست مردم         
 هر در زندانی که در هم                      ،بيفتد

 در کنارش قرآن ها هم      ،شکسته شود 
 .سوزانده خواهند شد

  

 جنايت اسالميستها در                                -۴
 ٢٠ سربريدن و کشتار      ،مزارشريف

تن از افراد غير نظامی سازمان ملل       
گوشه ای از تالش خونين                                
اسالميستها برای قدرت گيری و                
تحکيم قدرت اين هيوالی فوق                     

اما .  ارتجاعی و ضد انسانی است          
اين فاجعه تنها گوشه کوچکی از                
کارنامه سراپا جنايت جنبش اسالم           

تاريخ اين جنبش مملو     .  سياسی است 
روزی .  از خون و جنايت است               

نيست که اين جريانات برای بقاء و           
گسترش پر و بال خود دست به                    

ترور و جنايت يک     .  جنايتی نزنند 
رکن استراتژی قدرت گيری و              
حفظ قدرت توسط اين جريانات             

اسالم سياسی جنبشی فوق        .  است
دست راستی برای سهيم شدن و            

اين .  کسب قدرت سياسی است           
جنبشی است که هر کجا نفوذ                   
کرده است حتی بدن و سلولهای             
انسان را هم به يک بمب هوشمند          

اين .  انفجاری تبديل کرده است          
جنبش قدرت کنونی خود را                     
مديون قدرتگيری در ايران و                 

" ۵٧انقالب     "سرکوب خونين          
از هم اين رو با سرنگونی         .  است

رژيم اسالمی در ايران ستون                 
فقراتش در هم شکسته شده و با              

زمينه های   "  مساله فلسطين  "حل   
بقاء انگلی خود را از دست                       

 .خواهد داد

 

 ما در عين حال که خواهان                -۵
تشديد مبارزه عليه دستگاه و                    
صنعت مافيايی مذهب هستيم در          
عين حال از آزادی مذهب و                     
آزادی ابراز وجود مذهبی و ضد          

. مذهبی قاطعانه دفاع ميکنيم                  
افراد .  مذهب امر خصوصی است    

جامعه آزادند که هر باور و عقيده        
از طرف ديگر     .  ای داشته باشند    

هر نوع ابراز وجود عقيدتی                    
مذهبی و ضد مذهبی هم آزاد                   

 حتی اگر خرافی و عقب               ،است
اما .  مانده و ارتجاعی باشد                 

ما خود را   .  مقدسات مذهبی نداريم  
موظف به پيشبرد يک مبارزه                

ما .  همه جانبه عليه مذهب ميدانيم      
ما عميقا بر اين         .  مذهب ستيزيم  

باوريم که جامعه بايد بخشی از              
امکانات خود را صرف خالصی        

بايد دستگاه   .  از شر مذهب بکند       
مذهب را مانند هر صنعت مخرب      

. و ضد جامعه کنترل و مهار کرد        
آزادی انسان بدون آزادی از                    

 .زندان مذهب معنی ندارد

۴صفحه     
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 روز شنبه    ،بدنبال جلسه آمستردام   
 جلسه    ،دوم آوريل در گوتنبرگ         

گراميداشت رفقاى جانباخته گردان    
جلسه با خوش    .  شوان برگزار شد   

آمدگوئی کريم نوری مسئول                    
تشکيالت حزب در گوتنبرگ و             
اعالم يک دقيقه سکوت به احترام        
جانباختگان راه سوسياليسم و                  

در .  رفقای گردان شوان آغاز شد       
ادامه ويدئو کليپی از مريم کوشا             
در باره رفقاى گردان شوان پخش        

سپس سياوش دانشور عضو        .  شد

هيات رهبری حزب در باره هدف       
اين جلسه و معرفى سخنران آن              

 . صحبت کرد
 

سياوش دانشور ضمن خوش آمد           
به حضار تاکيد کرد اين نشست بنا        
به خصويتش براى همه ما و                     

. بويژه سخنران آن سنگين است            
اما اين سنگينى در عين حال                     
بخشى از مبارزه و جنگ تمام                 

جنگى که رفقاى         .  نشده ماست    
کمونيست و انقالبى گردان شوان         

آخرين .  برسر آن جان باختند              
سنگر نبرد نابرابر آنها شباهت به         

 زآنها بخشى ا          .  پرالشز دارد     
ما .  کموناردهاى ايران بودند            

امروز در گراميداشت اين رفقا              
اين جنبه را بويژه برجسته ميکنيم        
چون آنها ديگر نيستند که در مقابل       
تحريف هويت شان توسط                          

. ناسيوناليستها از خود دفاع کنند           
سخنران جلسه رفيق نسرين                     

 عضو هيات رهبری        ،رمضانعلى
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و           
يکى از بازماندگان و شاهدان                  

 

جلسه گراميداشت رفقای 
 گردان شوان

عينى فاجعه بمباران شيميائى          
 نفر و   ۵٠٠٠حلبچه و قتل عام      
 نفر از        ۶۶فاجعه جانباختن        

بهترين همسنگران انقالبى و           
. کمونيست گردان شوان است        

از رفيق نسرين رمضانعلی              
تقاضا ميکنم به پشت تريبون            
بيايد و در مورد واقعه گردان           
شوان بعنوان يک شاهد زنده            
وقايع خاطراتش را با ما                       

 . شريک شود

سخنرانى نسرين تکان دهنده            
بود چون ناچار بود دوباره به           
بازسازى آخرين روزهاى                
گردان شوان و نبرد آخر                      

بقول .  گردان شوان برگردد         
خودش کابوسى که هيچوقت او      

وقتى او گفت      .  را ول نمکيند     
وقتى بهموش آمدم خودم را در        
ميان جنازه رفقاى کمونيستم             

 جلوگيرى از سرازير               ،ديدم
. شدن اشک ها سخت بود                    

صحبت کردن از جزئيات                  
واقعه و اتفاقاتى که در اينروز         
افتاد همراه بود با اشاره به                  
فداکاريها و کمک به نجات                 
همديگر در شرايط بسيار                    

اين جلسه هم از نظر            .  سخت
عاطفى پيوندى عميق با رفقاى       
جانباخته گردان شوان و                      
لحظات آخرين نبرد قهرمانانه        
آنها برقرار کرده بود و هم در          
اين متن به بررسى سياسى و             
انتقادى از فاجعه گردان شوان        

 . پرداخت
 

نسرين رمضانعلى در                           
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سخنرانى اش ضمن شرح واقعه                
تاکيد کرد که هدف من گراميداشت           
جسارت انقالبى اين رفقاى همرزمم       
و دينى است که به خانواده اين                      

نسرين بر هويت         .  عزيزان دارم    
کمونيستى اين رفقا و آرمانهائى که          
براى آن جان باختند قويا تاکيد کرد           
و مسبب اين واقعه را در درجه اول         

رژيم جمهورى اسالمى و دولت                
عراق و ارتجاع منطقه از جمله                  
احزاب ناسيوناليست کرد دانست که       
بعنوان ضد کمين حمله جمهورى              

او همينطور بر   .  اسالمى عمل کردند  
ماجراجوئى در سياست نظامى                  
کومله و رقابت با حزب دمکرات              

 . تاکيد کرد

 

در بخش ديگر برنامه تعدادى از          
شرکت کنندگان از جمله رفقاى             
قديمى که بخشا از نزديک با                    
رفقاى گردان شوان و اين رويداد         

 از گراميداشت اين       ،درگير بودند  
رفقا تا خاطرات و اظهار نظر                
سياسى در مورد کل ماجرا و                  

. مسببين اين واقعه سخن گفتند               

بحثهاى رفيقانه و سياسى همراه با       
عاطفه عميق به رفقاى گردان                

 . شوان صورت گرفت

 

 –حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
 واحد گوتنبرگ

 ٢٠١٠ آوريل ۶

 کمونيسم کارگری هيچگونه همسويی و خوانايی با اقدام جرياناتی از                     -۶
ما با همان شدتی که اقدام تری جونز را گامی در               .  جنس تری جونز ندارد    

جهت تحکيم زنجير اسارت و بندگی مذهبی بر زندگی و شئونات مردم                         
 از هر جنس     ، با همان شدت عليه سلطه کل دستگاه مذهب          ،ارزيابی ميکنيم 

. کمونيسم کارگری جنبشی رهايبخش و انسانی است            .   مبارزه ميکنيم    ،آن
خالصی از شر سلطه دستگاه مذهب يکی از ارکان مبارزه ما برای آزادی                

 .  *و رهايی طبقه کارگر و انسانها است

 در حاشيه قرآن سوزی در آمريکا 
 ...و جنايت اسالميستها در مزارشريف
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اخيرا کتابی از محمد سيار، يکی           
از فرماندهان نظامى کومله که در       
جريان عمليات نجات رفقاى                    

 1366گردان شوان در اسفند                  
دستگير و پس از مدتی آزاد شد،            

" واقعيتی در ابهام         "با عنوان          
محمد سيار     .  منتشر شده است         

مدعی است که قصد دارد حقايقی          
پنهان را افشاء کند؛ حقايقی پنهان         
در مورد فاجعه ای که به جان                  

 تن کمونيست و                    54باختن       
 نفر ديگر که همگی      12دستگيری  

پس از شکنجه های وحشيانه در            
. زندان سنندج اعدام شدند، انجاميد     

روشن است هر سندی که حقايق            
بيش از سی سال نبرد                                     
آزاديخواهان و کمونيست ها با               
رژيم جنايتکار اسالمی را برمال و      
مستند کند، با استقبال گرم از                    
طرف مردم و بويژه جنبش                        

 .  کمونيستی روبرو می شود

 

اما بعنوان يکی از بازماندگان                 
گردان شوان که در اين نبرد                     
نابرابر شرکت داشتم و تا آخرين           
لحظات، تا زمانی که در اثر                     
اصابت گلوله ای به سينه ام از                 
هوش رفتم، شاهد وقايع بودم؛                 
بعنوان کسی که با کمک بيدريغ             

مردم مردم زحمتکش و شريف              
منطقه به مقر کومه له بازگشتم و           
بعنوان يک کمونيست کارگری که      
از سنين نوجوانی عليه رژيم                    
سرکوب و جنايت اسالمی و عليه         
جنبش ناسيوناليسم ارتجاعی کرد         
برای يک دنيای بهتر، برای                     
آزادی، برابری و رفاه تمام انسان        
ها مبارزه کرده ام، وظيفه خود               

" کشف حقايق   "می دانم که بر              
 .محمد سيار نوری بيافکنم

 

قصد ندارم به تمام نکاتی که در              
. کتاب طرح شده است، بپردازم            

نمی خواهم وارد جدل بر سر                   
حقيقی بودن يا نبودن کليت کتاب و 

. فاکتهای مطروحه در آن شوم               
قصدم روشن کردن و تثبيت چند            
حقيقت انکار ناپذير است که محمد       

 کشف حقايق يا جعل حقايق
 محمد سيار" واقعيتی در ابهام"در حاشيه کتاب 

 

 نسرين رمضانعلی 

سيار در پرده ابهام برده يا                  
  :بکلی منکر شده است

 

محمد سيار بمنظور مبرا            -١
کردن خود از هر نوع اتهام، با        
قصد دفاع از خود، پرده ای از         
ابهام بر تاريخچه پرافتخار                

. جنبش کمونيستی کشيده است        
با نيت بی گناه جلوه دادن خود،        
گناه های جمهوری اسالمی را        

هر انسانی   .  سبک کرده است     
محق است که از خود دفاع                 

اما حق ندارد که تاريخ و         .  کند
تاريخچه جنبشی را که عليرغم      
اشتباهات، قهرمانانه در مقابل        
يکی از وحشی ترين رژيم های      
تاريخ مدرن ايستادگی و                      
مقاومت کرده است، گل آلود و        

اين تصور که        .  مه آلود کند       
بيست و سه سال پس از ماجرا،      
کسی پيدا نخواهد شد تا حقايق          
را به جامعه اعالم کند و از                 
کمونيسم و جنبش کمونيستی،          
همان جنبشی که شصت و شش       
نفر جانباخته گردان شوان با             
افتخار خود را به آن متعلق می        
دانستند، دفاع کند، تصوری             

 .پوچ است

  

اين حقيقت را نبايد کتمان            -٢
کرد که عليرغم هر نوع                       

نظامی   –تاکتيک سياسی              
نادرست و اشتباه از جانب                  
رهبری کومه له، مسئول                     
کشتار رفقای گردان شوان و            
فاجعه فراموش نشدنی اسفند            

 در روستای بياره،                  1366
اين .  جمهوری اسالمی است        

نيروهای سرکوب رژيم                      
اسالمی بودند که وحشيانه ما            
را در کمين انداختند و کشتار            

 تن از رفقای    12کردند و سپس    
عزيزم را به اسارت گرفتند و          
پس از شکنجه های وحشيانه            

اين جنايت را بايد    .  اعدام کردند 
در کارنامه رژيم اسالمی                   

هر تالشی که تحت نام       .  نوشت
و کشف  "  حقيقت يابی "پروسه  
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اشتباهات رهبری وقت کومه له،               
بکوشد نوک تيز حمله را از رژيم             
اسالمی برداشته و در ميان                            
تشکيالت کومه له وقت برای رژيم          
اسالمی شريک جرم بيابد، روشی           

 .محکوم و ارتجاعی است
 

ناسيوناليسم کرد، در قالب                   -٣
احزاب ناسيوناليستی کردستان                  
عراق، در تمام اين پروسه همراه              

پيشمرگان شان  .  رژيم اسالمی بودند   
در نقش ضد کمين رژيم اسالمی                

و سپس بعد از              .  شرکت داشتند    
جنايت وحشيانه رژيم بعث عراق             
در حلبچه، با شقاوت و بيرحمی                 
غيرقابل توصيفی، به خانه های                 
بمب شيميايی زده مردم بيجان                     
حلبچه ريختند و اموال شان را                     

اين جنگ نه تنها           .  غارت کردند   
چهره ضد انسانی رژيم اسالمی،              
بلکه ناسيوناليسم کرد را نيز به                   

 .نمايش گذاشت
 

سياستی که در آن مقطع کمونيسم      -۴
کارگری در حزب کمونيست ايران         
و در کومه له تالش کرد جا                            
بياندازد، عدم اشاعه اخبار مربوط           

محمد سيار با      "  قول همکاری  "به   
رژيم اسالمی در تشکيالت و جامعه       

اين کار به قصد پنهان کردن            .  بود
رهبری کومه له انجام            "  قصور"

يک نيت کامال انسانی       .  نمی گرفت  
: در پی اين تالش وجود داشت                    

رهبری حزب کمونيست می کوشيد        
که محمد سيار را از فشارهای                     
روحی و روانی قابل پيش بينی در            

  .چنين شرايطی، نجات دهد
 

کمونيسم کارگری از زمان مبحث            
رسما و علنا اعالم       "  زوزه توابين  "

کرده بود که انسان های شريف،                 
آزايخواه و کمونيستی را که بدام                 
اسارت رژيم اسالمی می افتند و                
زير فشارهای شکنجه به همکاری با      
رژيم اسالمی تن می دهند، نبايد به           

اين رژيم جنايت         .  محاکمه کشاند    
. اسالمی است که بايد محاکمه شود         

اين انسان های شريف، زمانی که             
می توانستند آزادانه تصميم بگيرند،       
به صف مبارزه انقالبی عليه اين               
رژيم سرکوب پيوسته اند و اينک              
زير فشارهای طاقت فرسای شکنجه      

 .شکسته اند
 

بر مبنای همين روش انسانی                        
کمونيستی، تصميم رهبری در آن             

مقطع بر آن بود که محمد سيار را        
که زير فشار شکنجه به رژيم                  
اسالمی قول همکاری داده بود،            
از زير فشار روانی و روحی                  
مورد مواخذه، شماتت و نفرت              
قرار گرفتن رفقای تشکيالتی اش        

. تصميمی بسيار انسانی      .  برهاند
من قصد ندارم که در مورد نحوه          
پياده شدن اين تصميم توسط                     
رهبری کومه له قضاوت کنم،               

. چون از ريز وقايع مطلع نيستم            
قصدم اعالم حقايقی است که در            

 . آن مقطع بر همه عيان بود
  

 با فرض مسبب          ،و باالخره     -۵
دانستن اردوى ارتجاع منطقه اعم       
از جمهورى اسالمى و دولت بعث      
عراق در بمباران حلبجه و کشتار       

 نفر و قتل عام رفقاى                     5000
 ،گردان شوان در متن اين جنگ           

 سنت مبارزه         ،کيش نظاميگرى    
 و نگرش        ،نظامى ناسيوناليستى   

رقابت با حزب دمکرات در                     
قلمرو نظامى موضوعى بود که           
قبل از واقعه گردان شوان هم                  

اگر .  مورد بحث و نقد جدى بود          
نقد به محدوديتهاى فکرى و                     
تاکتيکى در مبارزه نظامى اين              
جامعيت را در نظر نگيرد و فقط          
مورد گردان شوان را برجسته              

 در واقع هم اين نقد جامع را            ،کند
پس ميزند و هم مسبب اصلى                   
جنايت عليه رفقاى گردان شوان           

 . را به ابهام ميبرد
   

در پايان عنوان کنم که قصد دفاع         
از هيچ رفتار نادرستی که با                    
محمد سيار ممکن است انجام                  

همانگونه که  .  گرفته باشد را ندارم   
در باال عنوان کردم، قصدم عنوان    
و تثبيت حقايق مسلم و بزرگتری          
است که توسط محمد سيار زير              
 .سوال رفته و يا کتمان شده است
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۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قدرت سياسی کليدى ترين             )  ١
مسئله جنبش سرنگونی طلبی است     

در طول  .  و سرنوشت آن باز است    
 سال گذشته پرونده خيلی از              ١٠

سناريوهاى سرنگونی جمهوری         
اسالمی يا به بن بست رسيدند و              
قدم به آغاز انحطاط خود نهادند و         
يا تا اطالع ثانوى به حاشيه رانده          

استراتژى حمله نظامى به         .  شدند
 اصالح از درون      ، رفراندم ،ايران

 و يا ترکيبى       ،و تغييرات تدريجى    
از آنها که توسط جنبشهاى                         
بورژوائى ايران طرح شدند از آن       

 ،در اين شرايط جديد         .  جمله اند   
جنبش های سياسی که با شکست           
استراتژى شان شانس شرکت در          
قدرت سياسى را با اتکا به                          
مکانيسم های ارتجاعى و بند و               

 تغيير ريل و     ،بست از دست دادند    
. تجديد آرايش را آغاز نموده اند            

اين پروسه ها اعم از ترکيب و                 
تجزيه جبهه های ائتالفی                            
بورژوازی، در اساس بازتابى از        
فشار يک واقعيت اجتماعى و غير       
قابل انکار است و آن ممکن بودن         
بيش از پيش امر سرنگونی رژيم          
اسالمى و تعيين تکليف با اسالم             
سياسی توسط مکانيسمهای انقالبی     

اين واقعيت بويژه با                   .  است
رويدادهاى سياسى در کشورهاى        
منطقه بيش از پيش خود را به                  

 . جامعه قبوالنده است

 

حمله ی نظامی، کودتا و                  )  ٢
دخالت غرب در ايران يکی از               
مکانيسم هايی بود که سلطنت                  
طلبان و پرو غربی ها و                               
ناسيوناليستهاى قوم پرست                       
آلترناتيو خود را در سرنگونی               
رژيم حاکم بر ايران بر آن سوار            

زوال چنين پروسه ای    .  کرده بودند 
تا پيش از شروع تحوالت منطقه و       

 ،سرنگونی بخشی از اين رژيم ها       
باعث تمرکز و موئتلف شدن بيش        
از پيش نيروهای سياسی                             
اپوزيسيون بورژوائى در اردوى        

اين .  جنبش ملى اسالمى گشته بود      
تمرکز و ائتالف پرو غربى ها و            
ملى اسالميها لزوما به معنای                  

 

 جنبش کمونيسم کارگری و دورنمای قدرت سياسی
 

 حامد محمدی

عقايد همگن و تبيين های                     
يکسان از پروسه ی امر قدرت       

از يکسو براى       .  سياسی نبود   
پرو غربى ها تاکتيکى و نتيجه        
استيصال سياسى و بخط شدن          
پشت ملى اسالميها بود و از از        
يکسو بيانگر جوهر مشترک           
اين نيروها عليه دست باال پيدا         
کردن جنبشهاى انقالبى و                   

اين .  روشهاى انقالبى بود            
نزديکی سياسی از آنجا نشات         
می گرفت که منصور حکمت         

آيا پيروزی      "در سخنرانى            
کمونيسم در ايران ممکن                     

"ميگويد"  است؟ اين جنبش     : 
. وسيع است     )  پرو رژيمی     (

منتهی وسعتش و يکپارچه گی        
اش را مديون يک فاکتور                    
تعيين کننده است و آن اينکه در       

بخش .  حکومت شريک است       
هايی از اين جنبش در حکومت      

در نتيجه تريبون و     .  شريک اند 
امکاناتی دارد که جنبش های           

در نتيجه جنبش   ...  ديگر ندارند   
ملی و اسالمی تا وقتی که                    
جمهوری اسالمی سر کار است     
يک نيروی نسبتا يکپارچه و             

وزنه ای جدی   .  نسبتا قوی است  
بعالوه سيستم فکری           .  است

ديپلماسی غربی مبتنی بر اين          
است که اپوزسيون درباری و         
دستگاهی هر حکومتی را که           

 ..."نمی خواهند تقويت کنند

 

محدود شدن مکانيسم های        )  ٣
براندازی رژيم سياسی حاکم بر     
ايران و هر چه بيشتر نمود پيدا        
کردن سرنگونی رژيم توسط           

 دو بعد از            ،جنبش توده ای       
مختصات نموداری است که            
موقعيت و دوری و نزديکی              
نيروهای سياسی شرکت کننده        
در امر قدرت سياسی را در               
دوره هاى زمانی متفاوت بيان        

اگر تا پيش از تحوالت        .  ميکند
منطقه تمرکز نيروهای سياسی      
تابعی از تقابل پروسه های                 

 -انقالبی  (انتقال قدرت سياسی      
 اکنون       ،بود)  غير انقالبی      

١٩٧شماره   

متراکم شدن جبهه ی ائتالفی پيشين،       
بيش از پيش حول دو قطبی                            
سرنگونی و عدم سرنگونی رژيم             
قابل تعريف است که البته ماهيتا                 

در يک بعد چنين دو           .  همان است  
 از لحاظ کمی جبهه ای از       ،قطبی ای 

بورژوازی متمرکز است که                        
عليرغم کوبيدن اش بر طبل اصالح        

 با جنبش وسيعی رو در      ،طلبی رژيم 
رو است که يک نه بلند به چنين                   
حکومتی و جناح هايی از                                
بورژوازی که در تالش برای ابقاء         

و در بعد     .  آن می باشند گفته است        
 جبهه ديگری از بورژوازی         ،ديگر

موجود است که هم کاسگی شان با            
اصالح طلبان حکومتی صرفا نه از       
جنبه استراتژی و پالتفرم مشترک           
بلکه اين ائتالف جوابگوی خالء و           
زوال مکانيسم غير انقالبی شرکت          

 .در امر قدرت سياسی می باشد

 

تحوالت منطقه و شروع موج           )  ۴
جديدی از اعتراضات جنبش                       

 عالوه بر تکه      ،سرنگونی در ايران   
 باعث  ،پاره کردن جناح حاکم رژيم      

آن شده که جناح مقابل نيز سنگينی            
اين موج را بر شانه های خود                       

تشديد پالريزه شدن دو     .  احساس کند 
در "  خودی و غير خودی        "قطبی   

جناح حاکم و قرينه آن در جبهه                   
مقابل مبنی بر پافشاری بر                             
استراتژی پيشين، يعنی فشار از                
پايين و چانه زنی در باال و يا تالش           
برای باز تعريف تحميلی در باال در         

سرنگونی جمهوری  "  خطر"تقابل با   
 بيش از پيش صفوف                     ،اسالمی

اردوهای بورژوازی را به لرزه               
علت همه اين تکانه ها     .انداخته است   

را بايد در يک مورد جستجو کرد و          
آن تسريع در امر سرنگونی                          
جمهوری اسالمی و راديکاليزه شدن     
جنبش توده ای به نفع قطب چپ                  

از طرف ديگر       .  جامعه می باشد      
اسالمی در       _شکست جناح ملی            

پروژه اصالح ارتجاع در يک                    
فضای سرنگونی خواهی و کاربست     
دوباره حمله نظامی ناتو در ليبی به          

مقابله با کشتار مردم بی         "بهانه ی     
، "دفاع ليبی توسط سرهنگ قذاقی          

موجی از نااميدی سياسی را در                  

جناح پروغربی به اميد تبديل                  
جناح پروغربی پس از              .  کرد

فروکش کردن استراتژی حمله             
نظامی و تغيير شعار استراتژيک       
خود مبنی بر سرنگونی جمهوری      

سرنگونی جناح در       "سالمی به       
، اينبار تقالی وسيعی را           "قدرت

برای خروج از اين منجالب                    
هر چند  .  سياسی آغاز کرده است     

سرنگونی جمهوری اسالمی با             
اتکا به مکانيسم های انقالبی                   
رويای قدرت سياسی را به                       
کابوسی برای آنها تبديل کرده                

از طرف ديگر پافشاری بر      .  است
اسالمی در  _استراتژی جنبش ملی  

حين سرنگونی خواهی، نقشی               
جزء سقوط سياسی را برای آنها           

اميد به   .  به همراه نخواهد داشت       
تکرار سناريوی ليبی در ايران در      
تقابل با مکانيسم های انقالبی                  
سرنگونی، باعث تشديد واگرايی        
ها و ايجاد همگرايی های جديد              
در صفوف بورژوازی خواهد              

گرچه علت همگرايی های          .  شد
جديد صرفا باز شدن مجدد                        
پروپاگاند نظامی نمی تواند باشد و      
علت آن را بايد در آهنگ باالی              

. سرنگونی خواهی جستجو کرد          
اما نميتوان از حمله نظامی ناتو به  
عنوان کاتاليزور جان گرفتن                  
مجدد چنين افق دست راستى و              
نيروهاى سياسى اش در پروسه           

 .سرنگونى چشم پوشی کرد

 

جنبش کمونيسم کارگری و           )  ۵
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
قدرت سياسی را چه در پروسه             
سرنگونی جمهوری اسالمی و چه     
بعد از پروسه سرنگونی                            
جمهوری اسالمی در دستور خود       

تحليل کنکرت و    .  قرار داده است   
دقيق از سير اين پروسه عالوه بر        
قدرت کمی و کيفی جنبش                          
کمونيسم کارگری، به ارزيابی از       

باالنس جبهه    
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

های بورژوازی و تقابل اين دو              
از آن رو    .  برآيند منوط خواهد شد    

هر يک از سناريوهای محتمل در        
 بنا بر فاکتور ميزان             ،اين روند   

قدرت بورژوازی، به يک متغير          
معکوس برای ميزان دخالت                    
جنبش کمونيسم کارگری در امر           

از .  قدرت سياسی بدل خواهد شد        
طرفی پس از حمله نيروی نظامی       
ناتو به ليبی و احتمال وقوع چنين          
رخدادی در ايران از سمت                        
نيروهای پرو غربی، تحليال چنين       
رخدادی يعنی حمله نظامی به                 
ايران را به طور خوشبينانه منتفی       

قدرتگيری نيروهای   .  نخواهد کرد  
نظامی در مصر و ضعف                          
بورژوازی جهانی در تحميل جناح     
های ديگر بورژوازی در اين                  
کشورها خود زمينه ای را برای            
دست اندازی نظامی در سرنوشت       
کشورهای منطقه از سمت                         
بورژوازی جهانی باز خواهد                 

ادامه چنين روندی               .  گذاشت
فاکتورهای متعددی را در بر                   
خواهد داشت و حمله ی نظامی               
صرف به ليبی بيانگر ادامه اين              
روند در سوريه و ايران نميتواند           

هر چند از منظر منافع                 .  باشد
بورژوازی، خطر دست باال پيدا           
کردن مطالبات پيشرو در منطقه           
در تقابل با بورژوازی و پيش                  
روی اين موج باعث دخالت                     
نظامی ناتو در ليبی می باشد اما             
تکرار نشدن سناريوی عراق و              
افغانستان در ليبی و نفوذ پيدا                    
کردن نيرو های اسالمی، برای             
نيروهای ناتو غير محال نمی تواند      

با اين حال بسته به احتمال           .  باشد
حمله نظامی غرب و آمريکا به              
ايران می توان گفت جنبش                        
کمونيسم کارگری شانس کمتری          
برای گرفتن قدرت سياسی خواهد        

 .داشت

 

جمهوری اسالمی برای بقاء         )  ۶
خود دست به هر طناب پوسيده ای        
دراز خواهد کرد تا شايد شانسی             
برای دوباره زيستن را برای خود        

فرض محال غير محال            .  بخرد

 

جنبش کمونيسم کارگری و 
 ...دورنمای قدرت سياسی 

يکی از پروسه های            .  نيست
کمتر محتمل که ممکن است              
سرنگونی جمهوری اسالمی را    
به تعويق بياندازد تبانی يا                    

کودتای درونی بورژوازی به          
نفع جناح اصالح طلبان                        

در اين پروسه     .  حکومتی است  
شايد زمان سرنگونی موقتا به         

اما در يک رابطه    .  تعويق بيافتد 
رفت و برگشتی دوباره به نقطه      
ای که فی الحال در آن هستيم و        
يا حتی جلوتر باز خواهيم                    

اين پروژه پيش از               .  گشت
. شروع محکوم به ابطال است       

پيش بينی شکست اين                             
سناريوهای رنگی از يک                  
وضعيت عينی در جامعه ی              

جنبش :  ايران نشات می گيرد       
سرنگونی در تماميت سياسی          
خود تغيير کابينه ی بورژوازی     
را بدون دست اندازی در پايه           

_ اقتصادی_  های سياسی         
. اجتماعی نخواهد پذيرفت                

اسالم سياسی، نبود آزادی زن         
و فقدان آزادی های سياسی،             
فقر و فالکت و تضاد عميق                
طبقاتی از بنيان هايی است که         
در اين پروسه تبانی نه تنها                
جنبش سرنگونی را به کنج                
خانه ها رجوع نمی دهد بلکه            
باعث شده اين جنبش در                       
صريح ترين بنيان ها و اشکال        
طبقاتی بروز کند و اين يعنی             
سوت پايان سرمايه داری در            

جنبشی که بعد از اين           .  ايران
تبانی عروج خواهد کرد به                
شدت طبقاتی تر از جنبش                   
سرنگونی در شکل فعلی است        
و هيچ جنبش اثباتی بورژوازی      
بسادگى قابليت سلب آن را پيدا         

لعن و نفربن          .  نخواهد کرد    
رهبران جمهوری اسالمی به          

شايد "  جنبش سبز      "سران       
صريح ترين بيان درک آنها از        
پتانسيل و اهداف جنبش                        

جامعه .  سرنگونی طلبی است      
ايران بيش از اين نميتواند اين          
وصله ی ناجور را با خود                   
حمل کند و اين را سران جناح          
در قدرت بخوبی درک می                

١٩٧شماره   
نه گفتن به جمهوری اسالمی         .  کنند

عميق تر از آن است که جناح                        
افراطى حکومت با اين حد از                       

 حاضر به        ،شکاف در بدنه نظام          
. قبول پروژه های رنگی شود                     

جمهوری اسالمی در محتمل ترين          
حالت با مکانيسم های انقالبی سقوط       

 .خواهد کرد
 

بسته به قدرت جنبش کمونيسم           )  ٧
کارگری در پروسه سقوط جمهوری      
اسالمی قدرت سياسی می تواند                  

در .  اشکال متفاوتی به خود بگيرد         
بدترين حالت پس از سقوط                            
جمهوری اسالمی، ترکيبی از جناح       
های بورژوازی در امر قدرت                    

از .  سياسی شريک خواهند بود              
طرفی بسته به مکانيسم انقالبی                  
سقوط جمهوری اسالمی  در چنين           
روندی، مطالبات مردم راديکال               
ترين شکل ممکن را به خود خواهد          

در اين پروسه اوال تضاد        .  گرفت
بين منافع طبقه کارگر و جنبشهاى      
آزاديخواه جامعه با دولت تازه               

 و ثانيا      ،شکل گرفته بورژوازی     
همگن نبودن جبهه ائتالفی                        
بورژوازی و ناتوانى اش در                  
اعاده بالفصل اوضاع سابق و               

 ،همينطور شکنندگى دولت جديد        
باعث ميشود که قدرت جديد                    
بورژوازی برای سرکوب جنبش        
ها و جبهه های ائتالفی آزاديخواه        

در اين  .  و انقالبى ناتوان عمل کند     
شکاف و در اين چند گانگی                      
قدرت، جنبش کمونيسم کارگری         
بنا بر ابتکار عمل در شوراهای            
محالت، شوراهای کارگری و              
سياست کنترل کارگری می تواند        

 که   ،دو قطب متخاصم قدرت را         
قبول يکی مستلزم نفی ديگری               

 * .است، در جامعه ايجاد نمايد

 

 کارگران شرکت ناوديس راه
 ! ماه دستمزد معوق7

 

 نفر از کارگران شرکت راه سازی              600 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
ناوديس راه با وجود همه اعتراضات مکرری که داشته اند تا امروز                           

کارفرما در  .   ماه از دستمزدهای معوق خود نشده اند           7موفق به دريافت     
جواب کارگران معترضی که خواستار دريافت فوری دستمزدهايشان                     
هستند، با عجز و البه و با عوامفريبی و وعده های پوچ امروز و فردا                         

. چند ميليارد تومان از شهرداريها و فالن ادارات دولتی طلبکاريم          :  ميگويد
 !پول ما را نميدهند و شما کارگران بايد صبر کنيد

 

به بهای کار و رنج و استثمار         !  راست ميگويند :  يکی از کارگران ميگفت    
ما، به بهای ندادن دستمزدهايمان، به بهای فقر و محروميت و گرسنگی                   
دادن و زجر کش کردن ما و خانواده هايمان پولهای ميلياردی بين آقايان                   
حکومتی و سرمايه دارها از اين جيب به آن جيب رد و بدل ميشه، با                             
پولهای باد آورده در زندگی تجمالتی و سفرهای تفريحی خارج از                               

اما ما کارگران با مساعده زندگی              ...کشورشان ميخورند و می چرند              
و حاال برای کرايه خانه و پول دوا و درمان و نان شب و                                !!  ميکنيم

پرداخت قبض آب و برق و گاز وغيره با قيمت های سر سام آور معطل                     
 . مانده ايم

 

 کارگر قرار دادی و ساعت      600شرکت راه سازی ناوديس راه با بيش از         
 مجری  ، هزار تومانی و هميشه معوق       300کاری نامعلوم با دستمزدهای       

دفتر مرکزی شرکت نيز در خيابان      .  و سازنده پروژه های راه سازی است      
 . پاکستان تهران ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوريل ۵ – ١٣٩٠ فروردين ١۶



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکم شنيع اعدام به مثابه يکی از            
ابزارهای سرکوب و اختناق، و             
غالبا حقنه کردن ارتجاعی ترين           
احکام و سنن استبدادی، که تاريخا       
در خدمت تحکيم سلطه طبقات               
دارا و امروز در خدمت تحکيم               
قدرتهاى سرمايه دارى و نيازهاى       

 بايد مورد تقبيح و مصاف          ،آنست
اعدام، قتل    .  بشريت قرار گيرد       

عمد دولتی، وسيله سرکوب                      
سياسی و توجيه نابرابری و                      
بيعدالتی اقتصادی و اجتماعی در         

در خدمت  "  بی لياقتی فردی  "قالب  
. منافع دولتهای بورژوازی است         

دولتهائی که فارغ از ميزان باال يا        
پائين بودن شاخصهای پيشرفتگی       
صنعت، فرهنگ و اخالقيات،                
نيازمند اشاعه خشونت اجتماعی          

توجيه .  در سطحی وسيع هستند          
کردن حکم اعدام تحت عناوين               

، "حفظ امنيت ملی          "،      "جنائی"
" سزای مکافات  "،   "احکام الهی  "

و غيره، اسم رمز و توجيه گر اين         
جنايت آشکار عليه حق حيات                  

بخشهائی از   .  انسان امروز است     
آمريکا، اروپا و آفريقا و اکثر                   
کشورهای آسيائی قربانی اين                  

 . بربريت امروز هستند
 

بشريت دهه دوم قرن بيست و                  
يک، در بسياری از کشورها،                 

. هنوز شاهد قتل عمد قانونی است       
ظاهرا آدم ميکشند تا آدم کشی را           

ظاهرا انسان را بنام     .  از بين ببرند  
منافع "قتل عام ميکنند تا          "  ملت"

تا آنجا که به      !  را حفظ کنند   "  ملی
جرم شناسی اجتماعی مربوط                 
است، برعکس ديدگاههای                        
ارتجاعی و سطحی ای که                          
مجازات مرگ را وسيله ای برای        
کنترل جرائم ميداند، قتل عمد در           
هر شکلش، به رواج خشونت و              
افزايش ميزان جرم در جامعه                 

اين پديده، از نظر          .  دامن ميزند   
روانی، قبح قتل و گرفتن جان                  
انسان را ميشکند و تاثيرات بسيار        
عميقی بر اشاعه اين سنت کثيف            
در جوامع دارد که بی اعتباری               
جان انسان، قتل و خودکشی جزو         

 .اولين تبعات آن است

 

 "مجازات مرگ"آناتومی شناعت 
 

 سيروان قادری

اما سوال اساسی اين است که           
چرا دولتهای سرمايه داری               

، )حتی در پيشرفته ترين آنها         (
با وجود علم به اين واقعيت و            
بهره مندی ازعلم جامعه                      
شناسی، هنوز اعدام را به                   
عنوان شکلی از مجازات                    
قضائی در قوانينشان جاری             
ميکنند؟ به روشنی ميتوان ديد         

که در پايه ای ترين سطح،                   
عوامل اقتصادی، فقر و                       
نابرابری، جزو اصلی ترين             
موجبات جرائم اجتماعی از              

دولتها .  قبيل قتل و جنايت است     
و متفکرين بورژوازى اين را         
به خوبی ميدانند و دقيقا برای            
فرار از مصائب و مشقاتى که          
اين نظام نابرابر به جامعه                  
تحميل کرده است و مسبب و             
عامل اصلى اش همين نظام               

 ،تبعيض گر و سرکوبگر است       
راه بهتری بجز تعريف منشاء         

کج روی  "و  "  فرديت"جرم در   
اگر .  نمی بينند   "  افراد جامعه   

بی "فقر وجود دارد، دليلش               
انسانهاست و به همين       "  لياقتی

اعتبار، بدوا منشاء قتل و                     
و "  ذات فردی     "جرائم را           

انسانها تعريف         "  غريزی"
ميکنند و سپس و بر اين اساس         
مجازات آن را تعيين ميکنند تا         
اصل و ريشه جرائم، که اساسا        
در پروسه توليد سرمايه داری        
خلق ميشود، مورد يورش قرار      

مارکس در نوشته ای         .  نگيرد
 : عليه مجازات اعدام مينويسد

 

آيا الزم نيست در مورد                     "
وسايل تغيير آن نظامی که                  
تمامی اين جنايات را توليد                 

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه         ،ميکند
آهنگ ستايش درباره جالد                
سردهيم؛ همان جالدی که با              
اعدام يکدسته از جنايتکاران؛         
جا را برای افراد بعدی باز                 

 "ميکند؟
 

مبارزه عليه اعدام گوشه اى از       
مبارزه عليه خشونت                             

١٩٧شماره   
سيستماتيک نظام طبقاتى امروز               

مناسباتی که اين سيستم بر             .  است
جهان حاکم کرده مولد جرم و جنايت       
در جوامع کنونی است و جرم                      
شناسى و تقابل با مجرمين را به                  
يک رشته پر سود اقتصادى تبديل             

به همين دليل بايد              .  کرده است    
بورژوازى منافع خود را به جاى              
منافع جامعه جا بزند و براى قتل و            
جنايت دولتى لباس حقوقى و قانونى        

غالبا تحت عناوين     .  دست و پا کند      
سزای "،       "حفظ امنيت جامعه             "

 ،و از اين قبيل        "  مکافات مجرمين  
دولت بنام جامعه آدم ميکشد تا بند              

اين .  اسارت جامعه را محکم کند            
سبعيت بورژوازى بطور روزمره         
از مجراى قوانين و اخالقيات                      
مهندسى شده حکومتها و طبقات                
حاکم، به انحاء مختلف از طريق                

 سيستم ارزشى و                     ،رسانه ها      
 ايدئولوژى، نظام آموزشى     ،فرهنگى

و دستگاه سرکوب جارى و بازتوليد       
 . ميشود

 

در کشورهای استبداد زده، وقاحت          
اين جنايت مشهود تر و تراژيک                

از آنجا که مناسبات توليدی      .  تراست
سرمايه داری و حاکميت سياسى               
بورژوازى در اين کشورها برده              

 دولت بمثابه يک رکن       ،وارتر است 
اساسی قدرت حکومتى در مرکز              

از (کنترل و تداوم اين مناسبات                  
در .  قرار ميگيرد  )  توليد تا توزيع     

نتيجه استبداد در شکل خشن و                     
عريانش برای حفظ مناسبات                       

 بقاء نگهبانان آن     سرمايه داری و         
، امکان   )دولت و روبنای سياسی        (

يورش وحشيانه به جامعه را پيدا               
ميکند و در حقيقت ناگزير از آن                 

 اگر نه عموما اما       ،اين امکان .  است
اساسا از همين تمرکز وسيع قدرت          
سياسى و اقتصادى در دست دولت           

: به قول مارکس          .  نتيجه ميشود     
ارزش اضافی، در اين جوامع، به         "

 ". شود ی دولت غصب می وسيله
 

از اينرو روشن است که اين احکام           
در تعريف داليل شقاوت حکومتی           
همچون جمهوری اسالمی، قبل از           
هرچيز، تعريفی از تناقضات تعيين        

. کننده سياسی در اين کشور است             
عمدتا اين شکل از استبداد مبتنی بر         
يک نوع ناهمخوانی آشکار سياسی         
جامعه و دولت و در مقياسی                          
وسيعتر حکومت اسالمی و جهان            

جنايات حکومت    .  پيرامونش است   

اسالمی تالشی مذبوحانه برای             
بقاء است، تالشی سياسی عليه               
نسلی از انسانهاست که رژيم                  
اسالمی را نپذيرفته اند و نفس                
وجود اين رژيم وصله ناجوری            
بر تفکرات، ساليق، سنن زندگی         

نفس .  و تمايالت اجتماعيشان است   
اعدام "و   "  اعدام سياسی  "وجود   

گواهی بر  "  مجرمين در مالء عام    
تاکيد بر داليل     .  اين حقيقت است    

حفظ مناسبات اقتصادی به عنوان       
جزء الينفک توحش دولتی در               
ايران، مشخصا از آن جهت                     
اهميت دارد که حتی سرکوب                 

، )تحميل فقر و فالکت      (اقتصادی   
وسيله ای در خدمت منافع سياسی       
و حفظ حاکميت استبداد سياسی در     

عينا به همين       .  اين کشور است      
دليل مشخص، تحقق پايه ای ترين       
مطالبات در جامعه، از جمله                   
حقوق شهروندی، افزايش                        
دستمزد، اشتغال، خدمات                         
اجتماعی و غيره، به ناگزير از             
مجرای سرنگونی کليت حاکميت        

 . سياسی رژيم اسالمی ميگذرد

 

اعتراض عليه اعدام، فارغ از               
آگاهی يا عدم آگاهی از اين احکام        
اصولی و پايه ای، اعتراضی                 
انسانی به نفس استبداد و مخرجی        
از تصميم آگاهانه جامعه برای              
رسيدن به رهائی و خواستها و               

اعتراضی به      .  تمايالتش است     
سرکوب حق زندگی و اعتراضى        
به سرکوبگر يعنى حاکميت                     
سياسی جمهوری اسالمی ايران           

اين موضوع، عالوه بر            .  است
تصديق احکام ذکر شده، ناگزيری      
خالصی از کليت حاکميت                        
اسالمی را در دستور کار فعالين          
جنبش عليه اعدام در ايران قرار           

حاکميت اسالمی در              .  ميدهد
ايران، بدون سرکوب سياسی و             

 اقتصادی، 
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا فردی باسم نادر خليلی در            
نوشته ای در مورد کتاب                             

نوشته محمد   "  واقعيتی در ابهام     "
سيار،  رهبری وقت کومه له را             
چه در نقشی که ادعا می شود در           
فاجعه کشتار اکثريت رفقای                     

 1366گردان شوان در اسفند                  
کتمان "داشته است و چه در                      

. مورد نقد قرار می دهد       "  واقعيت
ايشان طی اين نوشته بارها و                   
بارها بر ضرورت افشای حقايق          
تاکيد می کند و خود را محقق                    

در جايی مدعی     .  حقيقت می نامد    
اتهام وارد کردن به     : "می شود که  

اشخاص، بدون در دست داشتن             
مدرک مستند و کافی و روشن،              
کاری نيست که در انديشه ی پسا           

 ".مدرن امروز، جايی داشته باشد

 

اما همين نويسنده پسا مدرنيست و        
ظاهرا حقيقت طلب، چند جمله               
پايين تر يک دروغ بزرگ که در          
زمان خود پاسخ در خور گرفته              
است را به منصور حکمت نسبت         

ايشان دست در انبان           .  می دهد   
تبليغات ضد کمونيستی ناسيوناليسم 
کرد و کمپين پاخورده ترور                     
شخصيتی که عليه منصور حکمت     
براه انداخته اند، کرده است و                   
همان اراجيفی را که در زمان حاد        
شدن مباحث کمونيسم کارگری در      
حزب کمونيست ايران، توسط                
گرايش راست ناسيوناليست درون      
حزب و کومه له عليه منصور                 
حکمت  شايع شده بود را تکرار             

 :کرده است

 

واقعيت برخالف گفته ی                          "
رمه «منصورحکمت مبنی بر                 

 درآن مقطع است    »بودن پيشمرگان 
! » نيروی پيشمرگ رمه نيستند       «و

سکوت و در ابهام نگهداشتن                    
موضوِع بسيار مهِم گردان شوان         
و همچنين واقعه ی تلخ پيشتر،                

 اروميه، تاييدی      22يعنی گردان      
برگفته ی ناواقع منصور حکمت          

اين واژه ی   . ...  بوده و خواهد بود   
 به معنای گوسفند             »رمه بودن    «

 

 کمپين دروغ پراکنی ناسيوناليسم کرد
 عليه منصور حکمت

 آذر ماجدى

بودن، هرگز درخور مبارزين       
صميمی و پايدار به آرمانهای          
سوسياليستی و درک درست            
ايشان از زخمها و زندگی                   

...  کارگران، نبوده است       به . 
شهادت تاريخ، اين کردستان            
بوده که همواره پيشتاز                         
مبارزات بوده است و                            
پيشمرگان کردستان، همواره          
در جهت فهم زاللتر وقايع و              
درک درست تری از سيستم              

 تحقيق ميکرده اند و        »سرمايه«
يا قلم می زده اند و بيشترين                
آمار دانشجويان را نسبت به              
سراسر ايران، در دانشگاهها          
داشته اند واين در حالی است            
که هيچگاه پايان نامه ی                        
دانشگاهی خود را، به عنوان           
طرح و تئوری از سوسياليسم،        

. به خورد ساده دالن نداده اند            
نه؛ ايشان رمه نبودند، اينها               
عزيزترين ها و کارا ترين                 
های، ميدان انديشه و آزادی              

از اينرو   ....  خواهی بوده اند؛      
سکوت هنوِز رهبريت کومه            
له، هرچند درانشعابات و دسته       
های خاص خويش اند، چنانچه       
در باال رفت، مهر تاييدی بر             
گفتار منصورحکمت است در        
صورتی که اين گفتار، به هيچ         
صورتی نمی تواند دربرگيرنده     

 ". باشد»واقعيت«ی 

 

شايعه منصور حکمت                          
پيشمرگان کومه له را رمه              "

 1368در سال      "  خوانده است  
توسط بخشی از رهبری وقت          
کومه له، از جمله عمر ايلخانی       
زاده، در ميان تشکيالت پخش        

اين جمله ظاهرا از سمينار      .  شد
دوم کمونيسم کارگری منصور      
حکمت در مورد کردستان                 

پخش اين   .  می شد  "  نقل قول  "
شايعه يکی از ابزارهای                      
گرايش راست ناسيوناليست             
کومه له و حزب کمونيست                
ايران در کمپين ترور                            
 . شخصيت منصور حکمت بود

١٩٧شماره   
اما منصور حکمت در اين                             

کنفرانس چه گفته بود؟ منصور                  
حکمت خطاب به رهبری کومه له            

"گفته بود   مگر پيشمرگ کومه له       : 
گرايش ناسيوناليستی با    "  رمه است؟ 

و عالمت سوال، اين      "  مگر"حذف  
جمله را به پيشمرگ کومه له رمه             

اين شايعه و دروغ       .  است بدل کرد    
پراکنی زشت در همان زمان توسط        

يکی .  منصور حکمت پاسخ گرفت       
از اسناد با ارزش اين دوره که                     
ضمنا به اين کمپين ناهنجار و ضد            
کمونيستی نيز می پردازد، جزوه              

منصور "  فقط دو گام به پس                  "
 .حکمت است

 

شک دارم اين نويسنده پسا                              
اين اسناد   "  تشنه حقيقت  "مدرنيست   

اين .  و تاريخ را از ياد برده باشد              
. يک اشتباه سهوی نمی تواند باشد            

اين يک ترفند پسا مدرنيستی است            
که می تواند هر چيزی را حقيقت               
جلوه دهد، زيرا به يک حقيقت                     

اين گرايش     .  پايدار معتقد نيست         
ناسيوناليستی کرد است که در پی              

حقيقت "اين کلمات و جمالت                       
از قضا   .  قد علم می کند        "  جويانه

دارای هيچ وجه جديد يا بنا به                       
نيز "  پسا مدرن    "ادعای نويسنده         

همان دروغ های قديمی با           !  نيست
همان بی شاخ و دمی وقت دارد پس         
از بيست و سه سال مطرح می                     

 .شود

  

از فخر فروشی های ناسيوناليستی           
. ايشان در مورد کردستان می گذريم     
. اما ذکر آنها خالی از اهميت نيست         

زيرا که يکبار ديگر خصومت آشتی      
ناپذير ناسيوناليسم کرد با منصور            
حکمت بعنوان پرچمدار و رهبر               
جنبش کمونيسم کارگری و نقد تند             

ارتجاع ناسيوناليستی در هر نوع        
کمپين .  و فرم را باثبات می رساند     

ترور شخصيت، دروغ پراکنی و        
شايعه سازی در مورد منصور             

اين .  حکمت کار جديدی نيست          
کار را رژيم اسالمی در سال                  

 پس از دستگيری بيش از          1361
صد نفر از رفقای اتحاد مبارزان          
کمونيست آغاز کرد، سپس توسط       
ناسيوناليسم کرد در قالب حزب            
دمکرات، بعد از آن ناسيوناليسم           
کرد درون کومه له و گرايشات             
ضد کمونيست و طرفدار                           
جمهوری اسالمی ادامه يافته                  

اين کمپين دروغ و شايعه          .  است
مهر تائيد ديگری است بر اهميت         
تئوری و سياست های منصور              
حکمت و نقشی که در جنبش                   
کمونيستی و برای احيای کمونيسم      
کارگری مارکسی ايفاء کرده                  

اين کمپين دروغ و شايعه          .  است
بيانگر فالکت و استيصال دشمنان      
کمونيسم و کارگر، دشمنان آزادی      
و برابری و حاميان ارتجاع در             
مقابل حقانيت کمونيسم کارگری          

 .منصور حکمت است
  

 بنياد منصور حکمت

 2011آوريل  6

 

جمهوری اسالمی بدون اعدام و سنگسار و                 .  امکان ادامه حيات ندارد        
 .شکنجه دو روز هم دوام نمی آورد

  

متحدانه براى لغو مجازات اعدام و عليه جامعه و          !  مرگ بر حکومت اعدام   
 !نظامى که نيازمند اعدام است به ميدان بيائيم

 

 2011آوريل 

 

 " ...مجازات مرگ"آناتومی شناعت 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراضات عليه حاکميت عشاير         
طالبانی و بارزانی در کردستان            
عراق چهل و سومين روز خود را       

روز جمعه     .  پشت سر گذاشت        
مايکل روبن يکی از نويسندگان            
آمريکائی قرار بود در ميدان                   
آزادی در همبستگی با اعتراضات      

نيروهای .  مردم سخنرانی کند          
سرکوب اين مسئله را وسيله ای             
برای تهاجم به اجتماع مردم در              

 .ميدان آزادی قرار دادند

  

بنا به گزارشاتی که حزب دريافت       
 بعداظهر روز        4کرده، ساعت        

جمعه اول آوريل، نيروهای                      
سرکوب شامل پليس و نيروهای            
ويژه اتحاديه ميهنی که به پليس              
ضد ترور مشهورند، به ميدان                

. آزادی وحشيانه يورش آوردند             
بدنبال آن درگيری سنگينی ميان           
مردم و نيروهای پليس در                          
خيابانهای مولوی، کانی شکان،            
مقابل مسجد جامع و ديگر                          
خيابانهای مرکز شهر سليمانيه               

 . بوجود آمد

 

بنا به خبر در اين درگيريها که                 
 نفر از       30ساعتها طول کشيد،          

معترضين توسط نيروهای                       
همينطور .  سرکوبگر دستگير شدند  

 نفر زخمی     51در اين درگيريها        
.  نفر آنها پليس هستند      38شدند که    

تا زمان دريافت خبر و بدنبال اين          
درگيريها ميدان آزادی کامال به             
تسخير نيروهای سرکوبگر درآمده     

اما مردم معترض با توزيع          .  بود
اطالعيه و پخش اخبار در سطح            
شهر، اعالم کردند که روز شنبه           
ميدان آزادی را از نيروهای                     

 

يورش اوباش طالبانی و بارزانی به 
 معترضين در ميدان آزادی سليمانيه

 . سرکوبگر پس ميگيرند

 

بنا به اخبار نيروهای حکومتی       
از تمام شهرهای کردستان                 
عراق نيروی سرکوب به                    
سليمانيه آوردند و برای                        
سرکوب شديد از قبل آماده                 

سرکوبگران و اوباش        .  بودند
تمامی پوسترها، پالکاردها و          
وسائل تبليغاتی معترضين در         
ميدان آزادی را پاره و جمع               

 . کردند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
تهاجم وحشيانه نيروهای                    
سرکوبگر عشاير بارزانی و            
طالبانی به مردم معترض را            

مقاومت .  قويا محکوم ميکند        
جوانان انقالبی و مردم                         
معترض در مقابل دست                      
درازی مزدوران شايسته تقدير      

حزب از همه جريانات        .  است
مسئول و طرفدار آزادی و                 
حقوق مردم ميخواهد تعرض          
وحشيانه حکومت پنتاگونی              
طالبانی و بارزانی را محکوم          
کنند، خواهان آزادی فوری و          
بيقيد و شرط دستگير شدگان             
شوند، بر رفع ممنوعيت                      
اجتماعات و اعتراضات و                 
تشکل تاکيد کنند، و همراه                  
مردم معترض و آزاديخواه در        
ميدان آزادی برای برچيدن                
 .بساط احزاب مسلح تالش کنند
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 کارگران شرکت آباد راهان پارس
 

 ! ماه دستمزد معوق9
 

 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان آباد                 4000  ،بنا به خبر دريافتى      
اعتراض و    .   ماه است دستمزدی دريافت نکرده اند                    9راهان پارس       

پيگيريهای تاکنونی کارگران برای نقد شدن دستمزدها بعلت کار شکنی                      
کارفرما و به دليل حمايت همه جانبه حکومت اوباش اسالمی از سرمايه                     

در اين مدت با     .  داران انگل و طفيلی عمال به هيچ نتيجه ای نرسيده است               
هزار و يک منت و عبور از هزار پيچ و خم اداری به کارگران مبالغ                              

" چوبدار. "ناچيز و جسته و گريخته ای بعنوان مساعده پرداخت شده است             
عنصر منفور ضد کارگری و مدير شرکت بارهای بار در جواب کارگران              

ما فعال پولی برای پرداخت               !  همينه که هست       :  معترض گفته است       
هر کی هم خيلی اعتراض داره بفرما راه        !  دستمزدهای شما کارگران نداريم   

 ! هر کی ناراحته بره جايی بهتر از اينجا پيدا کنه! بازه اخراج

 

اينکه چوبدار ميگه جواب نشد، کار           :  يکی از کارگران معترض ميگفت        
کرده ايم، اندازه چندين برابر دستمزدهايی که حتی آن را هم پرداخت                            
نميکنند برايشان کار کرده ايم، به قيمت کار و خون و گرسنگی و بدبختی                   
ما حسابهای بانکيشان پر از پول است و حاال که همين دستمزدهای ناچيز                  

 !!را ميخواهيم با بی ادبی و پر روئی ميگويند بفرماييد اخراج

 

عدم پرداخت دستمزدها، اخراج و بيکار سازی و بازی مسخره با زندگی و              
سرنوشت کارگران و خانواده هايشان بدليل سود جويی سرمايه داران                          
مفتخور، تبانی ادارات کار و ارگانهای جنايتکار و سيستم بوروکراسی                       
حکومت فاسد اسالمی در اخراج و سردوانى و نپرداختن دستمزدهای                         

 اعمال انواع فشارها و اجحاف و حق کشی در حق کارگران،                      ،کارگران
حذف سوبسيدها و گرانی و تورم لجام گسيخته، سرکوب و سانسور و                           

 اعالم   ،شکنجه و شالق و زندان و اعدام فعالين سياسی در روز کارگر                       
جنگ حکومت اسالمی سرمايه داران به کارگران است که بايد با مبارزه                  
متحد و متشکل و کوبنده کارگران در همه جاى ايران و مراکز مختلف                         

کارگران شرکت آباد راهان پارس براى نقد کردن           .  کارگرى جواب بگيرد   
دستمزدهايشان بايد نيروى متحدشان را با اتکا به مجامع عمومی بميدان                     

 .  بياورند

 

 نفر کارگر     4000شرکت راه و ساختمان آباد راهان پارس با بيش از                        
 هزار  300قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و يکساله و دستمزدهای                 

تومانی و ساعت کاری بسيار طوالنی و مخدوش و نامعين بر اساس منافع                 
کارفرما و کار اجباری در ايام تعطيل، مجری انواع طرحهای راه و                              

دفتر مرکزی شرکت در جاده           .  ساختمان سازی در سراسر ايران است            
 .مخصوص کرج واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ آوريل ۵ – ١٣٩٠ فروردين ١۶

 

 ، برابرى،آزادى
!رفاه  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نسرين رمضانعلی عضو هيات             
ونيسم مرهبری حزب اتحاد ک                 

کارگری وعضو شورای مرکزی       
او .  سازمان آزادی زن می باشد          

که در سن نوجوانی فعاليت سياسی  
خود را آغاز کرده و در زمان                  

سال داشته،  ١١ فقط   ١٣۵٧انقالب  
روز دوم آپريل سخنران مهمان             
تشکيالت گوتنبرگ حزب اتحاد            

نسرين در  .  کمونيسم کارگری بود   
نوجوانی به کومه له پيوسته و                  
فعاليت خود را در ابتدا در                          
تشکيالت مخفی وهسته های                    

 ١٣۶٣هواداران کوموله و از سال     
در تشکيالت علنی حزب                            
کمونيست ايران و کومه له در                 

. واحدهای رزمی ادامه داده است        
او در ابتدا در گردان شاهو، ئاريز        
و بعد در گردان شوان فعاليت                  

 .کرده است

 

 ۶۶نسرين در روزهای آخر سال         
در جريان درگيری گردان شوان          
با نيروهای سرکوبگر جمهوری          

 ۶٨اسالمی زخمی شد و در سال           
عزيمت .  برای معالجه به اروپا آمد    

او به اروپا  نه تنها وقفه ای در                  
فعاليت سياسی او ايجاد نکرده                 
بلکه در تشکيالت خارج کشور             
حزب کمونيست ايران فعاليت خود     
را شروع و بعد از مدتی ازحزب          
کمونيست ايران استعفا داده و به            
حزب کمونيست کارگری می                 

 . پيوندد

 

جلسه گراميداشت رفقاى جانباخته      
گردان شوان با خوش آمدگوئی               
کريم نوری مسئول تشکيالت                  
حزب در گوتنبرگ و سپس يک             
دقيقه سکوت به احترام                                 
جانباختگان راه سوسياليسم و                  

در .  رفقای گردان شوان آغاز شد       
ادامه ويدئو کليپی از مريم کوشا             

سپس از  .  در همين زمينه پخش شد    
سياوش دانشور عضو هيات                    
رهبری حزب دعوت شد تا سخنی       

سياوش .  با مهمان داشته باشند            
دانشور ضمن معرفی کوتاهی از         

 

 !بزرگداشت رفقای گردان شوانجلسه 
 

 نگين خاتمی

 نسرين             ،سخنران جلسه            
رمضانعلی، از او دعوت کرد         
که به پشت تريبون بيايد و در            
مورد واقعه گردان شوان                    
بعنوان يک شاهد زنده                           
خاطراتش را با حضار شريک      

 . شود

 

نسرين سخنرانی خود را                     
برای من   :  اينگونه شروع کرد    

بعنوان يک جوان که زندگی را      
از بسياری لحاظ  تجربه نکرده       
بودم مبارزه نظامی با يک                 
رژيم جنايتکار بسيار سخت             

زندگی خودم و رفقايم مدام     .  بود
در خطر مرگ بود و البته بايد          
بگويم مبارزه با يک رژيم                  
جنايتکار با همه سختی هايش          
به دليل  فداکاريها وجسارتهای       
بی نظير رفقايم قابل تحملتر              

بارها شاهد بودم که         .  می شد  
رفقايم برای شرکت در                         
درگيريهای حساس وخطرناک      
پيش قدم می شدند تا جان                      

چنين .  رفيقشان در خطر نيافتد     
. فداکاريهائی بسيار ديده می شد    

ياد صحنه هايی می افتم که در         
اوج خستگی بعد از روزها                
پياده روی به روستائی می                 
رسيديم و چگونه با عالقه تمام         
برای کار آگاهگرانه با مردم            
تشنه آزادی و برابری صحبت        
ميکرديم و پای صحبت های             

ياد صحنه    .  آنان می نشستيم       
های در آغوش گرفته شدن                 
توسط مردم روستا می افتم و            
اينکه مردم روستا به استقبال           
فرزندان خود که پيشمرگ                 

با اين لحظات    .  بودند می آمدند   
خستگی جسمی را فراموش می     
کردی و گرسنگی و تشنگی              
روزهای رفتن در کوه و کمر           
کمترين اثری در اراده اين                 

. انسانهای بزرگ نداشت                   
کمونيست هايی که عزمشان را      
جزم کرده بودند بشريت را از         
چنگ نظام سرکوبگر نجات             

بدهند و می خواستند انقالبی              
چيزی که  .   کارگری به پا کنند    

١٩٧شماره   
زياد من را رنج می دهد و کابوس              
هرشب من است جان باختن                          

. همسنگران و همرزمان من است           
کابوس ديگر بمباران شيميايی                    
حلبچه بود که در اثر اين بمباران               
چندين هزار نفر در عرض چند                  

 . دقيقه کشته شدند

 

در يکی از مقرهای کومه له در                   
تقريبا ميشود   .  مستقر بوديم  "  بياره"

گفت، اين روستا مرز ايران و                      
اين روستا هيچگاه امن       .  عراق بود  

.  بود 1366روزهای آخر سال    .  نبود
ما .  کل منطقه کامال نظامی شده بود       

هنوز .  از اوضاع بی خبر بوديم              
. جنگ ايران و عراق در جريان بود      

جنگ خانمان سوز ايران و عراق             
هر روز جان هزاران انسان بی                  

در اين واقعه      .  دفاع را می گرفت       
رژيم بعث عراق يک طرف قضيه          

طرف ديگر نيروهای احزاب        .  بود
ناسيوناليست کردستان عراق بودند        
به همراهی جمهوری اسالمی که              

. برای تسخير اين منطقه حمله کردند     
تا آنجا که من بياد دارم و آخرين                  
اخبار را به ما دادند گفته شد که                    
ارتش صدام تمام راههاى فرار را            
بر سربازان خود بسته و بايد تا                    

. آخرين نفس در صحنه جنگ بمانند       
طرف مقابل جمهوری اسالمی با              
کمک و همراهى احزاب                                 
ناسيوناليست کردستان عراق حمله         

. به منطقه را در دستور داشتند                    
دولت بعث با بمباران شيميايی اين            
منطقه فاجعه ای آفريد که شايد فقط           
بشود آن را با هيروشيما و ناکازاکی        

در کمتر از چند ثانيه     .  مقايسه کرد 
 هزار انسان بيدفاع    ۵٠٠٠بيش از   

در اين شرايط        .  قتل عام شدند       
گردان شوان تالش کرد از ميدان         
جنگ خود را نجات دهد اما                      
نزديک رود سيروان به کمين                 

. نيروهای جمهوری اسالمی افتاد      
تمام رفقای اين گردان بجز من و           
جالل برخوردار يا جان باختند يا         
اسير شدند که بعد از چند ماه در             
زندانهای جمهوری اسالمی به              

 .جوخه های اعدام سپرده شدند

 

اين جلسه با بحث آزاد تعدادی از          
شرکت کنندگان و بيان خاطرات          
خود از اين واقعه تاريخی و                     

 ادامه  18پرسش و پاسخ تا ساعت      
 .يافت

 

برای ديدن گزارش تصويرى از          
مراسم يادبود جانباختگان گردان         
شوان در گوتمبرگ سوئد به                    

 .سايت حزب مراجعه کنيد

www.wupiran.net 

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

 

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

.يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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 از چند ماه        ،بنا به خبر دريافتى       
پيش پخش چای در بازار ايران              

از .  شکل قاچاق بخود گرفته است      
طرفی گمرک به شکل صوری از       
ورود چای جلوگيری ميکند و از           
طرفی ديگر گردن کلفت های                 
بازار در تهران برای به جيب                 
زدن سودهای ميليونی راسا اين             

 . بازار را به دست گرفته اند

 

در شرايطى که بيکارى بيداد                   
 ،ميکند و در فضای بوجود آمده             

بخشى از جوانان بيکار در                        
کردستان و اساسا در سنندج برای        
تامين مخارج زندگی به شغل حمل       

. چاى به بازار تهران رو آورده اند     
چای در حال حاضر از عراق و             
پاکستان و ترکيه وارد ايران می            

از آنجا که حکومت ورود           .  شود
چای قاچاق را به بازار ممنوع                

 کارگرانى که مشغول     ،اعالم کرده 
حمل چاى به بازار تهران اند                    
برای گير نيفتادن در دام نيروی             

 مجبورند ساعت      ،اوباش انتظامی  
 صبح برای فروش چای خشک         4

به مغازه ها دارها به بازار تهران         
اما اين تاکتيک هم جواب           .  بيايند

 . نداده است

 

هفته گذشته در محل شاه                              
عبدالعظيم تهران هشت نفر از اين       
واسطه های چای مورد ضرب و          
شتم نيروی اوباش رژيم قرار                  

 اموالشان مصادره و                   ،گرفتند
يکى .  دزديده شد و بازداشت شدند      

از ماموران رژيم در پاسخ يک              
پيرمرد که سوال کرده چرا اينها            
را دستگير می کنيد جواب داده که        

اينها يک مشت کرد بی سروپا             "
و رکيک ترين فحش های     "!  هستند

لمپنى و اسالمى را نثار اين                       
جوانان قربانى سرمايه دارى کرده     

 .است

  

 ،از طرف ديگر عالوه بر چای             
 قند و      ،اقالمی چون شير خشک        

شکر هم شکل قاچاق پيدا کرده                
يعنی از يکطرف                     .  است

 

قاچاق در بازار ايران و تهاجم 
 به محرومان

گردانندگان گردن کلفت بازار         
مانند عسکر اوالدی ها اين                
اقالم مورد نياز مردم را انبار          
و احتکار ميکنند  و بعد از چند         
هفته يا در زمان مناسب با                   
قيمتهای سرسام آور وارد بازار     
ميکنند و از طرف ديگر با                  
هماهنگی نيروی سرکوب اين        
توازن در دزدی و چپاول را             

 . حفظ ميکنند
  

بازار يک رکن حکومت                     
اسالمى و سرمايه دارى در               

اين حکومت مشتى   .  ايران است 
مافياى سياسى و اقتصادى و             

حاجى بازاريها و   .  نظامى است 
حجره دارها سرنخ ها را در              

 دولت اسالمى           ،دست دارند     
شان قانون گذار اين منافع                   

 نيروى انتظامی و قوه             ،است
 ،قهريه شان در خدمت آنهاست      

و مايحتاج مردم با قيمتهاى به          
ميل آقايان سرمايه دار مسلمان       

. و محتکر ارائه ميشود                        
انحصار خريد و فروش با                  
قيمت مصنوعى و با هدف                  
باالترين سود سياست حکومت       

سياستى که توسط دولت      .  است
و قانون و بازار و نيروى                    
 . قهريه عليه مردم اجرا ميشود

 

در اين نظام هميشه کارگران و       
در اين   .  محرومان قربانى اند     

بازار قاچاق و انحصار فروش       
. نيز هر جنبده اى بايد درو شود    

ديگر بحث از استثمار و انقياد         
 بحث برسر راهزنى و         ،نيست

سرکوب خشن و باال کشيدن              
اموال مردم تحت حمايت قانون      

حمله .  نيروى سرکوب است        
بيرحمانه و برخورد فاشيستی         
به کارگران و جوانان بيکارى        
که مجبورند برای بقا و زنده             

 و نه براى زندگى                     ،ماندن
 تا دهن شير بروند و اين      ،کردن

چنين مورد تحقير و توهين و            
 نتيجه  ،بی حرمتی قرار بگيرند    

هم اموالشان  .  اين سياست است   
را مصادره ميکنند و هم سر از       

١٩٧شماره   
زندان و دادگاه در مى آوردند و هم مورد ضرب و شتم در انظار عموم                          

اين گوشه اى از سرکوب و تحقير طبقه کارگر توسط                         .  قرار ميگيرند  
 . بورژوازى است

 

الزم به توضيح است که اين جوانان بيکار از فروش و حمل چاى سودهاى                
 اينها جستجوگران و کاشفان طال در         ،اشتباه نکنيد .  آنچنانى به جيب نميزنند    
سودی که اين دستفروشان محروم ميبرند حداکثر          .  داستانهاى قديمى نيستند   

يعنی کل يک کارتن چای      .   تومان است  300 الی   200روی هر پاکت چای      
 .  هزار تومان ندارد20 تا 10برايشان بيشتر از 

 

نظام اسالمى سرتاپا فاسد و اضافى است و بايد اين طوق لعنت را                                      
 زنان و مردمى که ديگر از دست             ،کارگران و جوانان محروم     .  برانداخت

.  بايد خامنه اى و نظام اسالمى را جارو کنند           ،اين حکومت به تنگ آمده اند      
بايد کل اين جماعت آدمکش مافيائى را مانند مبارک ها و بن على ها بزير                   

 . کشيد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ٣١ - ١٣٩٠ فروردين ١١

 

 ،زنده باد جنبش مجامع عمومى
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به ! کارگران
مجمع . مجمع عمومى متکي شويد

عمومى تجمع طبيعى کارگران و 
ظرف اعمال اراده مستقيم و 
!مستمر توده کارگران است  

 

کنترل کارگرى کتاب   
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
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 30 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
نفر از کارگران شرکت خدماتی            
پيمانکاری سرو مشرق زمين با            
وجود اعتراضات تاکنونی تا                   
امروز موفق به دريافت يکماه                 
دستمزد و عيدی و پاداش پايان                

کارگران .  سال خود نشده اند               
زحمتکش شرکت در آخرين                    
روزهای پايانی سال در اعتراض        
به نپرداختن دستمزدها و عيديشان      
و در اعتراض به دزديهای جناب         

مدير شرکت سرو مشرق      "  سيار"
زمين در برابر شهرداری منطقه          

 تهران دست به تجمع اعتراضی       5
اما طبق روال هميشگی در       .  زدند

تبانی سرمايه داران با کاربدستان        
حکومت جانيان اسالمی برای باال       

 ،کشيدن حق و حقوق کارگران              
بالفاصله سيار مدير شرکت در             
تماس پنهانی با مسئولين                              

 و پرداخت        5شهرداری منطقه        
 هم مزدوران حکومت در          ،رشوه

شهرداری و هم سيار بطور متحد         
در برابر کارگران حاضر شده و           
با برخورد خشن و تهديد آميز به            

طبق قانون     :  کارگران گفته اند        
اداره کار عيدی به شما تعلق                     
نميگيرد چون افغانی هستيد و                  
برای پرداخت يکماه دستمزد نيز          

بماند .  فعال پولی در بساط نداريم         
 .برای آن طرف سال

 

هم اون  :  يکی از کارگران ميگفت    
طرف سال را ديده ا يم هم اين طر          

. هيچ خبری از پول نيست      .  ف را 
آخر مگر بين کارگر افغانستانی و        
کارگر ايرانی فرقی هست؟ کارگر      
با کارگر هيچ تفاوتی نداره،                      
کارگر جماعت هر جای دنيا باشه        
اين حکومتها، اين سرمايه دارها           

در افغانستان، در    .  حقشو ميخورن 
 در مصر و در همه جا                  ،ايران

کارگر اسير دست سرمايه دارها و      
 سال  2من بيش از      .  حکومتهاست

است از ايالت بدخشان افغانستان          
برای کارگری، برای يک لقمه              

. نان شرافتمندانه به ايران آمده ام          
آنجا از دست اسالم فرار کرديم در      
اينجا دوباره به دست اسالم گرفتار      

 

 کارگران شرکت سرو مشرق زمين
 !يکماه دستمزد و عيدی پايان سال معوق

 فرزندم را در    4زن و   !  شده ايم 
 سال است    2.  آنجا رها کرده ام    

آنها را نديده ام، چشمشان به              
دست من است تا پولی برايشان       

به ما گفته اند ماهی            .  بفرستم
 هزار تومان به شما                     300

سر ماه و         .  پرداخت ميکنيم    
پايان سال که ميشه همين                     

همين .  دستمزدها را هم نميدهند    
سيار بی وجدان ميگه خدا را             
شکر کنيد که شما را سر کار             

 من نباشم فورا شما          ،آورده ام  
را به افغانستان ديپورت                       

اعتراض هم که ميکنيم     .  ميکنند
شهرداری و حکومت هم از              

 .سيار حمايت ميکنند

 

شرکت پيمانکاری سرو مشرق      
 نفر کارگر   30زمين با بيش از     

که نه قراردادی و نه روزمزد          
فقط به کارگران گفته         -هستند   

 هزار تومان به      300اند ماهی    
که البته از        -!  شما ميپردازيم  

پرداخت همين دستمزد هم                  
 با      ،بيشرمانه طفره ميروند           

ساعت کاری شبانه روزی در         
 ،ايا م تعطيل و غير تعطيل                 

طرف قرارداد شهرداری                   
 تهران و ارائه دهنده         5منطقه   

خدمات مربوط به پارکها و                
اين .  فضای سبز ميباشد               

کارگران زحمتکش از                          
شهروندان افغانستانی بوده که         
عمدتا بعلت اقامت غير قانونی        
در ايران و محروميتها و                     
مشکالت ناشی از اقامت غير          
قانونی در شرايط معيشتی و             
کاری بسيار سختی بسر ميبرند      
و محل زندگی جمعی آنها                    
اتاقکهائی است که در مجاورت     
دستشويی پارکها در اختيار آنها     

 .گذاشته اند

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 آوريل ۵ – ١٣٩٠ فروردين ١۶

٢٠١١ 
 

١٩٧شماره   
 

 موفقيت اعتراض پناهندگان متحصن در ترکيه

 

 
 

 
 

همبستگی بين المللی در دفاع از مطالبات برحق هفت پناهجوی ايرانی و                   
ترکيه، کميساريای سازمان ملل متحد در امور          "  وان"افغانستانی در شهر     

 .پناهندگان را مجبور به گردن نهادن به خواسته های اين پناهندگان نمود

 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، در اطالعيه قبلی خود در                    
هفت پناهجو، از جمله يک زن        : "اين خصوص به اطالع عموم رساند که        

افغانستانی در ترکيه، از ساعت نه صبح امروز سه شنبه بيست و نهم                            
 ، در مقابل درب سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست             ٢٠١١مارس  

اين پناهجويان در شرايطی مجبور به اعتصاب غذا          .  به اعتصاب غذا زدند   
شده اند که حق پناهندگی آنان  توسط سازمان ملل متحد، به رسميت شناخته              

بنا بر گزارش رسيده به  دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم                 .   شده است 
کارگری، با گذشت چهار سال از گرفتن حق پناهندگی برخی از اين                              
پناهجويان، تاکنون انتقال آنان به کشور امن ثالث به داليل واهی انجام                         

 ".نپذيرفته است

 

بنابر اخبارمنتشر شده توسط اعتصاب کنندگان در مقابل دفتر يو ان در وان             
و بين المللی، هيئتی از دفتر         )    ترکيه( اين فشار داخلی         در نتيجه "،    ترکيه

 با     منظور مذاکره     به"  لرزان"  مرکزی يو ان در آنکارا با مسئوليت خانم             
  اعتصاب غذا کنندگان وارد وان شد و طی چند نشت حضوری و مکالمات               

 بر مشکالت ما واقفند و               تلفنی در روزهای يکشنبه و دوشنبه گفتند که               
 عمل       مطالبات ما در اولين فرصت ممکن جامه                        به     متعهد شدند که     

...  بپوشانند "همچنين در ادامه اين خبر آمده است                     "    در همينجا به     : 
 خود را تا تحقق کامل تعهدات           اعتصاب غذای خود پايان ميدهيم و مبارزه        

 ". خواهيم داد يو ان در اشکال مختلف ادامه

 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری ضمن تبريک به پناهندگان                   
متحصن و تمامی سازمانها، نهادها، رسانه ها و شخصيتهای مدافع حقوق                
انسان که در موفقيت تاکنونی اين کمپين دخيل بودند، اعالم ميدارد که اين                 
کمپين هنوز به فرجام نهائی خود نرسيده است و تا انتقال اين پناهندگان به                  

 .کشور امن سوم ادامه خواهد داشت

 

 زنده باد حقوق جهان شمول انسان
 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

2011 آوريل 05  
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خانه حزب اتحاد  اطالعيه خبری

 کمونيسم کارگری در هلند
 

ل             ي واحد هلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور تسه
گردهمآيی اعضای حزب و دوستداران کمونيسم کارگری        

عدی     .  را در هلند سازمان داده است     "  خانه حزب "  جلسه ب
ه         ع ود         15ما روز جم د ب ل خواه ه حزب        .  آوري ان در خ

اشد               شرکت   . ادبيات و نشريات حزب در دسترس می ب
 .برای عموم آزاد است

 
  .  آوريل منتظر حضورتان هستيم15روز جمعه  

 
 16:30 تا 13:30زمان از 

  Amsterdam 1013ZD : مکان
Buurtcentrum de Horizon 50 - 

Zaandammerplein  
   

از سنترال  –برای استفاده از اتوبوس شهری آمستردام 
 استيشن ميتوانيد از اتوبوس زير استفاده کنيد

 :  
Stadsbus 48 

 richting Station Sloterdijk ؛
 Westerdokايستگاه  

 
اه                     گ ا در ايست د ت ي بهتر است آدرس را به راننده نشان ده

 دقيق پياده روی    3از ايستگاه تا پاتوق     .  مناسب پياده شويد  
ی      .  دارد د پست کسانی که با ماشين خود ميايند ميتواند از ک

1013 ZD    را وارد کنند50استفاده نمايند و پالک  . 
 

ن      ف ال ارژنگ        0685322174:  برای هماهنگی با تل  جم
 .تماس حاصل نمائيد

 
 واحد هلند –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

١٩٧شماره   

 

 تقدير از محبت و توجه رفقا
 

اما در مشکالِت هم        .   همه هم خوب بلدن         ،در شادی هم شريک بودن کار راحتيه             
انسان .  شريک بودن کار راحتی نيست و فقط افراد خاصی اين کار رو خوب بلدن                        

قبلن .  و رفقای حزب اتحاد کمونيسم کارگری از اين دسته انسان ها هستن          ! های بزرگ 
اما اين بار در سختی های من و همسرم نيز با ما سهيم                .  هم بارها شاهد اين امر بوديم      

شدن و ما اين مشارکت رو در حيطه ی زندگی خصوصيمون هم عالوه بر زندگی                         
به طور ملموس ديديم و حس          )  که البته می شه گفت که ديگه يکی شده              (سياسيمون  

 .کرديم
 

چقدر درسته که می گن انسان ها رو بايد در لحظات  سخت و عرصه ی عمل شناخت                  
و در همين هنگام بود که رفقای حزب ما يا به عبارتی ديگر اعضای خانواده ی حزب                 
اتحاد کمونيسم کارگری بر ما آغوش گشودن و با حمايت های بی دريغ خود باعث                         

 در شرايطی که    ،شدن همسرم از بستر بيماری به سالمت بيرون بياد و کنارمون باشه             
 !مدعيان حمايت از انسان ها، در حيطه عمل راه خاموشی برگزيده بودن

 

دست تک تک رفقای عزيزمان را به پاس  قدردانی می فشاريم و اميد آن داريم که                          
 . همگی بتوانيم اساس سوسياليسم را که همانا انسان است ارج بنهيم

 

  ،با تشکر

 سيامند رحمانی

 

آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن          "
نظامی که تمامی اين جنايات را توليد                   

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ                ،ميکند
ستايش درباره جالد سردهيم؛ همان                    
جالدی که با اعدام يکدسته از                                    
جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز             

 "ميکند؟
 کارل مارکس

 

جهان بدون فراخوان 
 بدون اميد ،سوسياليسم
” خطر“ بدون ،سوسياليسم
 به چه منجالبى ،سوسياليسم

!تبديل ميشود  
 منصور حکمت

 

 

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

 

کارل مارکس                       



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٩٧شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 کميته خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 هيات داير دفتر سياسی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، طبق قرار مصوب کنگره اول، کميته خارج کشور حزب را                    2011در نيمه مارس    
طبق قرار مصوب کنگره اول، اين کميته در           .  پيش از آن تشکيالت خارج حزب تحت رهبری مسئول خارج قرار داشت                 .  منتصب کرد 

اولين فرصت کنفرانس تشکيالت خارج کشور را تشکيل می دهد و از آن پس کميته خارج کشور توسط کنفرانس های تشکيالت خارج                               
 . انتخاب خواهد شد

 

مريم کوشا بعنوان دبير      .  رفقا محمود احمدی، جمال ارژنگ، مريم کوشا، آذر ماجدی و شهال نوری اعضای جديد کميته خارج هستند                           
 .کميته منتصب شد

 

 .کميته خارج کشور در اولين جلسه خود پالتفرم دبير را باتفاق آراء به تصويب رساند
 

 ر دفتر سياسی حزب اتحاد کمونيسم کارگریئهيات دا

 2011اول آوريل 


