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 جنگ آلترناتيوها؛
 رضا پهلوى" راه ميانى"

 
تالش و تحرک ميان نيروهاى راست و چپ اپوزيسيون             
ايران براى شکل دادن به چهارچوبى که معطوف به                     
عبور از جمهورى اسالمى و ترسيم فرداى جامعه ايران            

اين تالشها البته به قدمت       .  است هر روز وسعت ميگيرد      
تقابل با جمهورى اسالمى اند اما در دوره کنونى و در                   
متن تحوالت منطقه و جهان معناى مشخص ترى يافته                 

تحوالت منطقه خاورميانه که ابتدا دول غربى با آن             .  اند
محتاط و حتى در قبال رژيمهاى مورد اعتراض جانبدار            

بسرعت جايش را به کنترل تحوالت با توسل به                 ،بودند
اگر مثال در مصر و      .  پروژه هاى جايگزين و مقدور داد       

تونس ارتش نيروئى بود که ميتوانست خال قدرت را پر               
در ليبى اين امر را بايد سياست دخالت نظامى پر                   ،کند

فردا در سوريه و ايران همين سناريو با تغييرات          .  ميکرد
ناتو و دول     .  و کش و قوسهائى قرار است عملى شود               

ماشين جنگى و    "  انساندوستانه"غربى اينبار در پوشش        
ميليتاريسم و قلدرى امپرياليستى را بميدان کشيدند تا                     
بتوانند به چهارچوبها و آينده سياسى تحوالت منطقه موقتا 

 . مهر خود را بکوبند
 

اين رويدادها بيش از هر زمان دو مسئله قديمى را به                     
تقابل با اسالم سياسى و         ،اول:  جلوى صحنه پرتاب کرد    

و دوم آغاز تحرک جديدى       ،تحميل يک توازن جديد به آن 
ميان اپوزيسيون بورژوائى ايران و سوريه براى شکل               

. دادن به آلترناتيوهاى سياسى و نظامى جايگزين                            
پيچيدگى تحوالت در ايران و سوريه دقيقا برميگردد به              
تنيده بودن اين دو موضوع و مسائلى که اهميتى فراتر از           

حمله به سوريه مدتها      .  آينده سياسى اين دو کشور دارند        
نيروهاى .  پيش آغاز شده بود          

  ،يادداشت سر دبير
 

 

 ده سال پس از 
 درگذشت منصور حکمت

 

  جايگاه و درافزوده های منصور حکمت ،نگاهی به نقش
 

  ۴صفحه گفتکو با نسرين رمضانعلى و محمود احمدى                                   

 
 

 ۶٠خرداد  ٣٠: سال گذشت ٢٠
 گفتگوى منصور حکمت با راديو انترناسيونال

 ١٣٧٩خرداد  ٢٣
 

 گوشه ای از تقابل چپ و راست 
 بر سر آينده تحوالت ايران

 کدام سياست؟ ،حمله نظامی ،تحريم اقتصادی ،سالح اتمی
 

 ٩صفحه گفتگو با على جوادى                                       

 

روز     :  در صفحات ديگر و              ،  ۶٠خرداد       ٣٠اطالعيه حزب در سال ت ورن ظاهرات در ت ت
پيام تسليت بمناسبت درگذشت صالح  ،پيام تسليت بمناسبت درگذشت آذر درخشان ،کانادا
 .و اطالعيه دهمين سالروز درگذشت منصور حکمت...  ،کيفى

 

 89تا سی خرداد  60از سی خرداد 
 !سی خرداد شصت بايد در تاريخ به ثبت رسد

 

 ١٢صفحه آذر ماجدی                                                   

 کارگران پروژه اى 
 پتروشيمى دماوند
پايان اعتصاب و گرفتن 

 حقوقهاى معوقه 

٢صفحه   

 

 !عليه گرانى و فقر
وظايف فورى کمونيسم و 

 طبقه کارگر



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

باند سياهى اسالمى و قومى                      
جايگزين تعريف و برسميت                    

به طرق مختلف اين     .  شناخته شدند 
نيروها مسلح شدند و بخشا جنايت         
آگاهانه آنها ماتريال تبليغات جنگى     
و سرعت دادن به تهاجم نظامى              

حمله به سوريه   .  گسترده ناتو است  
تنها پيش درآمدى براى حمله به             
حزب اهللا لبنان و جمهورى                        
اسالمى و تالش براى درهم                      
کوبيدن يک قطب و يک محور               
تروريستى مدعى قدرت در                      

آنچه که قرار        .  خاورميانه است   
است جايگزين شود همان                           

همان ارتجاع        ،چهارچوب است   
همان خصوصيات بنيادى           ،است
صرفا تغييراتى در ظاهر و        ،است

ترکيب سکانداران ارتجاع و                   
مقدارى وعده انتخابات قرار است       
محصول يک قتل عام و کشتار               
عظيم و جنگى باشد که بسرعت             
منطقه خاورميانه را در آتش خود         

 . درگير ميکند
 

آلترناتيو سازى اپوزيسيون راست      
ايران در متن اين سياستهاى                     

. جهانى و منطقه اى معنى دارد              
اين تالشها در پاسخ به ضرورتى         

ضرورت تجديد آرايش                 ،جديد
اعم از        –بورژوازى ايران            

براى   -حکومتى و اپوزيسيونى         
عبور از جمهورى اسالمى و                   

. انتقال قدرت سياسى است                        
کنفرانسهاى مختلف اپوزيسيون            
راست براى آلترناتيو سازى و                
مشخص تر تحرکات جديد رضا           
پهلوى براى تبديل شدن به چهره و       

اين آلترناتيو در اين      "  رهبر ملى "
 . چهارچوب معنى دارد

 
 ؟ !خبرهاى خوش

رضا پهلوى در جلسات اخيرش            
بزودى درهائى باز  "اعالم کرد که 

آمادگى هست که به شکل          ،ميشود
". رسمى وارد مذاکره شويم                    

 

 جنگ آلترناتيوها؛
 ...رضا پهلوى " راه ميانى"

مذاکره برسر چى؟ برسر                   
برسميت شناسى يک ساختار          

 ،"شوراى ملى ايران          "مثال      
اپوزيسيون متحد و         "بعنوان     
. جمهورى اسالمى    "  آلترناتيو

از چه طريقى؟ از طريق متحد        
شدن حول مبارزه غير خشونت     
آميز و اعمال فشار براى                     

 ،"برگزارى انتخابات آزاد            "
تا اونجائى که پرهيز از        "البته  

خشونت و راه نظامى ممکن             
ايشان و آلترناتيو              !  "است

همه گزينه   "مربوطه شان هم        
 "! ها را روى ميز دارند

 
به رضا پهلوى و موئتلفينش              
هر وعده اى داده باشند يا اينکه       
در برخى کشورها حتى                       
مالقاتش با نمايندگان پارلمانها        

در اين            ،کنسل شده باشد            
واقعيت که اپوزيسيون                          
بورژوائى ايران در متن                      
اوضاع منطقه و جهان براى            
آلترناتيو سازى بشدت تالش            
ميکند کوچکترين ترديدى                  

اينکه در اين روند کدام       .  نيست
مدل در مورد ايران قرار است        

مدل يوگسالوى و        ،عملى شود  
يا قرار است           ،عراق يا ليبى      

ترکيبى از حکومتيهاى سابق و       
فعلى با ترکيبى از اپوزيسيون         
بورژوائى محمل اين انتقال               

. ثانوى است           ،قدرت باشند     
روش اين انتقال قدرت معلوم           
شده است و درهم شکستن                   
چهارچوبهاى کنونى قدرت              
حکومتى به هر طريق ممکن           

اگر اتفاقات      ،لذا.  مسير آنست  
 ،محير العقول رخ ندهد                        

اپوزيسيون بورژوائى بيشتر           
سرنگونى طلب يا بقول                        

انحالل "و   "  برانداز"خودشان   
امروز از       .  ميشوند"  طلب

استراتژى اعمال فشار بين                
برگزارى "المللى براى                       

٢۵٨شماره   
سخن ميگويند و فردا    "  انتخابات آزاد 

مسير تحقق آنرا پنتاگون و حمله                 
اين .  نظامى تعريف ميکنند                  
بدون       ،اپوزيسيون بدون پنتاگون          

بدون   ،بدون رسانه هاى غربى     ،ناتو
کمکهاى مالى و تسليحاتى و                          
تدارکاتى و سياسى دول غربى حتى        
نميتواند يک ده را بگيرد تا چه رسد         

برگزارى انتخابات    "به تهران و            
 "! آزاد

 
 ؟ "راه ميانى"

راه "رضا پهلوى مدعى شده که                 
آن راه ميانى         .  اى دارد    "  ميانى

بين استراتژى شکست             "چيزى       
" ديپلماسى با استراتژى حمله نظامى    

بزعم ايشان بايد دولتهاى              .  است
به خود مردم ايران        "غربى اينبار      

فرصت بدهند و مردم ايران را                    
خود وى و متحدين        ".  حمايت کنند  

اش در جبهه نيروهاى دست راستى        
سخنگويان و       "و رژيمى نيز                   

معرفى "  نمايندگان مردم ايران            
ايشان قرار است بعنوان           .  ميشوند

 ،و فعال نه شاهزاده          ،"رهبر ملى  "
قرار است با شعار             .  جلو بيافتد    

تا اونجائى  "البته  "  مخالف خشونت "
که پرهيز از خشونت و راه نظامى           

جمهورى اسالمى را      "  ممکن است  
اولين دغدغه     .  سر عقل بياورند         

ايشان نظاميان اند که بايد از همين            
کنند که    "  احساس امنيت   "امروز    

فردا به وجود مبارکشان براى                     
 . سرکوب نياز هست

 
همين اوضاع در درون حکومت               
اسالمى به اين منجر شده که سياست       
هرس کردن افراطيون دو جناح و            

معنى "  عقالى نظام  "ميداندار شدن     
احمدى نژاد نور چشمى         .  پيدا کند  

و شرکا منزوى شود و                     "  آقا"
رفسنجانى ها و خاتمى ها ميداندارى      

شرکت در  "کنند و اصالح طلبان از      
و بازگشت به صحنه             "  انتخابات

مانور حکومت  .  سياسى حرف بزنند  
اسالمى اگر به آزادى موسوى و                
کروبى و ميدان دادن حاشيه اى به             

بسرعت    ،اصالح طلبان منجر شود      
 -ميان ائتالف اصالح طلبان                         

 -سلطنت طلبان          -جمهوريخواهان
اليه .  قوم پرستان شکاف مى اندازد       

اى به دامن حکومت برميگردند و       
اليه اى پشت سياست پنتاگون                 

اين صفبندى با باال رفتن       .  ميروند
خطر جنگ و تهاجم نظامى و                 

در هر   .  تروريستى تشديد ميشود    
حال اپوزيسيون راست ايران اگر       
پشت جناحى از حکومت براى              
اصالح جمهورى اسالمى نباشد           
پشت پنتاگون و حمله نظامى و               
تکرار سناريوى ليبى و سوريه             

نهايتا .  براى همين هدف است            
هدف اينست که جمهورى اسالمى      
بدون دخالت مردم تغيير کند و               
پروسه انتقال قدرت بين بورژواها     
و قيچى کردن کارگر و اردوى              
آزادى و برابرى و کمونيسم از              

. روند تحوالت عملى شود                        
جريانات دست راستى روش خود       

شراکت    ،براى رسيدن به قدرت        
و حفظ قدرت در دست       ،در قدرت 

رضا .  طبقه خودشان را دارند           
پهلوى و ديگران نيز شانس خود           

. را در اين مسير مى آزمايند                   
سوال براى اردوى کارگر و                   

نه فقط درک اين                        ،کمونيسم
تحوالت و شناختن اهداف ضد               
کارگرى و ضد اجتماعى اين                  
نيروها بلکه بميدان آوردن                        
آلترناتيو کارگرى در مقابل کل             

 . اين اوضاع است
 

. جمهورى اسالمى رفتنى است            
اين حکومت نه ميتواند راسا                    
موانع بقاى نظام اسالمى را                      

نه ميتواند به                  ،برطرف کند     
نه مردم به     ،سازشى با مردم برسد 
و نه دول           ،آن رضايت ميدهند      

غربى در شکل کنونى ميتوانند              
براى يک دراز مدت با آن کنار             

اپوزيسيون بورژوائى نيز      .  بيايند
مانند صد سال گذشته تالش دارد          
قدرت را در دست خانواده                        

. مشروعه نگهدارد     –مشروطه    
سوال محورى براى اردوى چپ         

براى کارگر و کمونيسم و       ،جامعه
شرکت فعال در اين          ،آزايخواهى
"جدال است  ما يا  "  ،؟"ما يا آنها   . 

آزادى يا           "  ،؟"بورژوازى"
 ،؟"فقر يا رفاه همگان    "  ،؟"اختناق

 ،؟"جنگ يا سرنگونى انقالبى           "
؟ اگر  "سرمايه دارى يا سوسياليسم   

٣صفحه محدوديت   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

هاى مصر و تونس و سوريه قرار نيست در                
حتى اگر محدوديت هاى           ،ايران تکرار شود     

قرار نيست در شکل تراژيکى بعد           ۵٧انقالب  
اگر قرار نيست    ،از سه دهه و اندى تکرار شود

نتيجه همه فداکاريها و تالشها و قربانى دادنها             
بايد اردوى کارگرى و کمونيستى       ،به هدر رود  

در مرکز سياست ايران بعنوان يک آلترناتيو              
. حکومتى و يک راه حل مطلوب قد علم کند                 

وعده آزادى را قبول کردن از کسانى که قرار            
است به من و شما مزد بدهند تنها خطاى                          

 . خودکشى سياسى است ،بزرگى نيست
 

تنها کارگران ميتوانند جامعه اى بسازند که                  
همه شهروندان مستقل از عقايد و مرام سياسى           
شان شهروندان متساوى الحقوق در قلمرو                   
سياست و اقتصاد و حقوق فردى و اجتماعى                

براى اين امر بيش از هر زمان                          .  باشند
ضرورى است که آلترناتيو قدرتمند                                  
سوسياليستى در مقياس جامعه ايران عروج کند       
و نسخه آزادى قرن بيست و يکمى را در مقابل           

کمونيسم کارگرى براى      .  کل جهانيان بگذارد     
شکل دادن به چنين آلترناتيوى و رفع موانع آن           
ميکوشد و راسا تالش ميکند راه حلهاى دست             
راستى و نقطه سازشهاى طبقات حاکم را درهم         

عروج قدرتمند آلترناتيو کارگرى از              .  شکند
جمله در گرو تغيير افق رهبران کارگرى و                 
رهبران و فعالين کمونيست و سوسياليست و               
آزاديخواه و وارد شدن به جدال برسر قدرت               

 . *سياسى است

٢۵٨شماره   

 

 ١٣۶٠خرداد  ٣٠در سالگرد 
 

 اعتراض متحد و متشکل عليه رژيم اسالمی در يادبود جانباختگان
 

در تاريخ بعنوان آغاز يک قتل عام وسيع و سازمانيافته، روز کودتای خونين                     ١٣۶٠سی خرداد    
در اين روز   .  عليه جامعه ای که برای آزادی، برابری و عدالت بپا خاسته بود، به ثبت رسيده است                

رژيم اسالمی وحشيانه، به جان مردم افتاد و هر آنکس که اثر و نشانی از مخالفت و ضديت با                              
ساله ای که يک ورق اعالميه در جيبش            ١٣-١٢از کودک   .  نظام کثيفش را داشت، به قتل رساند        

بود تا نوجوانی که در جيبش نمک و فلفل کشف کرده بود همه را ضربتی پس از شکنجه های                               
هر روز چند صد نفر را کشتار می کرد و با افتخار خبر آنرا در روزی                      .  وحشيانه به قتل رساند    

در اين دوره کودکان و جوانان بی شماری بی نام و نشان اعدام شدند              .  نامه هايش بچاپ می رسانيد    
معروف بود که حکام اسالمی يک خط توليد               .  و اجساد شان در گورهای دستجمعی ريخته شد              

اجساد نيمه جان   .  آدمکشی براه انداخته بودند؛ چرا که وقت نداشتند که آنها را تک تک اعدام کنند                  
بسياری زير شکنجه   .  را بهمراه جان باختگان در يک کاميون می ريختند و به بيابان ها می بردند                 

 . های وحشيانه جان باختند و يا کنترل روحی و عصبی خويش را از دست دادند

 

آغاز يک نسل کشی، آغاز حاکميت وحشيانه اسالم بر ميليون ها انسان، روز تولد                   ۶٠سی خرداد   
گورستان هايی که اکنون به محل تجمع بازماندگان            .  و خاوران است   "  لعنت آباد "گورستان های    

اين جان باختگان، محل ابراز انزجار و تنفر از اين نظام سياه و مکان اعتراض داغديدگان توسط                     
 .اين روز آغاز قتل عام بيش از صد هزار انسان است. اين حکومت جنايتکار است

 

اين روز در تاريخ به ثبت رسيده است؛ بايد ياد آنرا زنده نگاه داشت و عاملينش را بجرم جنايت                          
تنها راه تسکين درد و رنج قلب های ميليون ها داغديده، محاکمه عاملين             .  عليه بشريت محاکمه کرد

اين .  اين روز را بايد زنده نگاه داشت تا مانع تکرار آن شويم                  .  و مسببين اين جنايت کثيف است        
در اين روز بايد به اعتراض         .  روز را بايد زنده نگاه داشت تا راه عدالت خواهی هموارتر شود                 

جمعی عليه اين رژيم جنايتکار بلند شويم و با صدای رسا فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی سر                          
دير يا زود به زيرش خواهيم کشيد و برای تمام جناياتش                 .  مرگ اين نظام فرا رسيده است        .  دهيم

 .سران و دست اندرکاران آنرا بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه خواهيم کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢مه  ٣٠ -١٣٩١خرداد  ١٠

 

 جنگ آلترناتيوها؛
 ...رضا پهلوى " راه ميانى"

 

کليه سران و دست 
اندرکاران جنايت عليه 

نه بخاطر  ،مردم ايران
عقايد ارتجاعى شان بلکه 
 ،بدليل جنايت و قتل نفس

بايد در دادگاههاى منتخب 
و عادالنه و علنى مردم 

!محاکمه شوند  

 

 اطالعيه در باره سايت حزب 
به اطالع ميرسانيم که يکى از سايتهاى حزب 

www.wupiran.org  

 . مشکالت فنى روبرو شده استموقتا با 
 

 . مراجعه کنندحزب بازديد کنندگان ميتوانند به سايت ديگر 

 net.wupiran.www  
 



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

ده سال از فوت      :  يک دنيای بهتر   
. نابهنگام منصور حکمت ميگذرد      

جهان يکی از برجسته ترين                      
يک      ،مارکسيست های معاصر         

يک سازمانده و      ،رهبر کمونيست 
پراتيسين انقالب کارگری را از            

منصور حکمت برای      .  دست داد  
 ،نسل جديد     ،شما که بود؟ تاريخ        
انسانهای             ،فعالين کارگری           

آزاديخواه چگونه بايد او را                       
بشناسند؟ براستی او که بود؟ چه            
نقشی در مارکسيسم معاصر ايفا            

 کرد؟ ويژگی هايش کدام بود؟ 

 

من منصور        :نسرين رمضانعلی   
حکمت را اگر چه در جلسات ديده        
بودم اما هيچ وقت از نزديک با او         
صحبت يا بحثی نداشتم و کمتر با           
خصوصيات اخالقيش آشنائی                

در قريب به اتفاق اين                 .  داشتم
جلسات هم که من حضور داشتم با        

با درايت            ،انسانی با حوصله          
که بدقت صحبتهای         ،سياسی باال  

همه را گوش ميداد و با آرامش                
. خاصی جواب ميداد روبرو شدم         

من کمتر ديدم در صحبتهايش با             
هيجان صحبت کند که توجه                     

. مخاطبين را به خود جالب کند              
احساس ميکردم آنقدر قدرت اقناع       
دارد و تازگى در حرفهايش هست        
که مخاطبين نميتوانستند توجه                
نکنند و افکارشان در دنيای ديگر         

يکی از برجسته ترين     .  پرسه بزند 
آيا "سخنرانيهايش سخنرانی                    

" کمونيسم در ايران پيروز ميشود       
بود که سالنی که صدها نفر در آن         
حضور داشتند احساس ميکردی           
حتی جمعيت نفسها را در سينه                
حبس کردند مبادا کلمه ای را                    

 . درست متوجه نشوند

 

 ده سال پس از درگذشت منصور حکمت
 جايگاه و درافزوده های منصور حکمت ،نگاهی به نقش

 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى و محمود احمدى

برای من که خود را کمونيست        
و مارکسيست و کادری از                 
جنبش کمونيسم کارگری                    

منصور حکمت تنها              ،ميدانم
يک     ،يک متفکر مارکسيست       

رهبر کمونيست و سازمانده              
شخصيت .  پراتيک انقالبی نبود  

فردى و سياسى او پيچيده و                
پديده ای بود که    .  همه جانبه بود  

گاها اوقات انسان را براى                  
دادن تصويری همه جانبه از            
 . شخصيتش دچار مشکل ميکند

 

قبال در مورد جايگاه منصور           
حکمت نوشته هائی داشتم و در       
مراسمهای گراميداشت ياد                
عزيزش صحبت کردم و تالش      
کردم به جوانبى از شخصيت و      

اينجا .  محبوبيت اش اشاره کنم      
و در گراميداشت دهمين                      
سالگرد درگذشت اش دوست           
دارم از تجربه صراحت کالم و      
جسارتش در سير زندگی                    

من در   .  سياسی ام اشاره کنم        
طول زندگی و فعاليت سياسى         
ام خوشبختانه اين فرصت برايم     
پيش آمده که خيلی انسانها را             

با خيلی جريانات آشنا        ،بشناسم
گرايشات مختلف را                  ،شوم

بشناسم و چهره ها و رهبران            
اين جريانات و گرايشات را              
ببينم و يا با مطالعه نوشته های         
آنها شناختی از اين شخصيتها          

. و آرمانهايشان بدست بياورم         
در طول ايندوره حقيقتا کسی            
را تاکنون نديديم و نشناختم که         
اوال داراى اين قدرت تشخيص       

ثانيا بتواند        ،باال و تيز باشد          
وضعيتهاى پيچيده را همه                  

افق بدهد و         ،جانبه تحليل کند     
. زمين را برای کشت آماده کند       

٢۵٨شماره   

سر    ،او تجسم جسارت سياسی بود         
او سمبل اراده و             .  ترس نداشت    

باورى قوی به اين بود که يک                      
دنيای بهتر ممکن است و کمونيسم           

 .  ميتواند پيروز شود

 

در دوره اى از اين زندگى شاهد و             
درگير شرايطى بودم که اگر                         
منصور حکمت نبود نميدانم امروز         
کجای اين دنيای وارونه قرار                      

شايد مثل انسانی شريف          .  ميگرفتم
در گوشه خانه ميماندم و زندگی                 
عادی را پيش ميبردم يا بنا به توانم            

اما مطمئن نيستم که     .  تقالئى ميکردم 
اميدی برای ايجاد يک دنيای ديگر           

دنيائی که در آن انسانها آزاد        .  داشتم
يکى .  و برابر و مرفه زندگی کنند          

از اين شرايطهاى سرنوشت ساز              
زمانى بود که جنگ ايران و عراق          

سردرگمی اپوزيسيون    .  پايان يافت   
را شاهد بودم و از طرفی هم رژيم            
هار اسالمی کشتار زندانيان سياسی       
را آغاز کرد تا جامعه را به سکوت          

دوره اى که مناطق آزاد       .  وادار کند 
نداشتيم و دورنماى اوضاع منطقه           

کمى بعدتر اماکن    .  تيره و تار بود        
حمله .  استقرار ما محل جنگ شد            

تصميم سياسی و     .  آمريکا به عراق    
درستی که منصور حکمت در اين            
دوره گرفت جان صدها کمونيست و       

که اگر او        ،آزاديخواه را نجات داد      
تصوير يک آينده روشن براى        ،نبود

بايد اين  .  اين انسانها بسيار مبهم بود     
نيرو يا سياهی لشکر نيروهای                    
آمريکائی ميشدند يا اينکه به آغوش         
حکومت محلی کردستان عراق پناه        

امروز شاهد هستيم در حالی        .  ببرند
که اعتراضات مردم در عراق به              
شکل وحشيانه ای سرکوب ميشود           
اين نيرو جرات ندارند اين                              
سرکوبگری را حتی محکوم کنند             

چرا نانشان در گرو سکوتشان               
 . است

 

از نظر سياسى و اجتماعى دوران       
فروپاشی ديوار برلين تعيين کننده       

" پايان کمونيسم   "در جشن       .  بود
منصور حکمت                  ،بورژوازى

: او گفت  .  روزنه ای را باز کرد        
 ،دنيا بدون فراخوان سوسياليسم        "

بدون        ،بدون اميد سوسياليسم            
سوسياليسم به چه                 "  خطر"

؟ با          "منجالبی بدل ميشود                  
بلوکى که      ،فروپاشی بلوک شرق    

هوادارانش طى چند دهه هر                   
معجون ناسيوناليستى و                              
دمکراتيک را به اسم کمونيسم و           
سوسياليسم به خورد مردم ميدادند       
و بلوک شرق قبله و مدل آنها شده         

نااميد و بخش زيادی از آنها          ،بود
هم آوای رسانه های دنيای                        

صدای .  سرمايه داری شدند             
و "  کمونيسم تمام شد       "ناهنجار    

گوش را کر          "  کمونيسم مرد    "
در اين دل اين اوضاع             .  ميکرد

درست زمانی که بخش عظيمی            
از نيروهای چپ و کمونيست                 
قطب نمايشان را گم کرده بودند و        

منصور حکمت      ،سرگردان بودند  
اعالم کرد که آنچه امروز تحت             

پايان کمونيسم و                   "عنوان          
تو بوق و کرنا کردند      "  سوسياليسم
تنها شکست يک مدل       ،و ميگويند 

سوسياليسم بورژوائی و سرمايه          
منصور .  دارى دولتى است              

حکمت بسيار زودتر از سقوط اين      
براى سقوطش و اوضاع           ،بلوک

. بعد از سقوطش فکر کرده بود             
در واقع منصور حکمت مثل                   

 ،هميشه در اوضاع بشدت بحرانى    
پاسخ 

۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

کمونيستى کارگرى اش را ميداد و       
. جبهه هاى جديدى باز ميکرد                

تالشهاى منصور حکمت در                   
در شرايطی که           ،ايندوره خطير   

موج وسيعى از ياس و نااميدی در        
صفوف کمونيستها و چپها و                     
سوسياليستها ايجاد شده بود و حتى       

 ،اسم کمونيست را عوض ميکردند    
پاسخى بود که به نظر من حداقل            
تا آنجا که به چپ ايران برميگردد        

شايد در هيچ      .  جان تازه ای داد        
کجای دنيا به اندازه ايران و بخشا          

. عراق اين بحث گيرائی نداشت            
حضور يک نيروی کمونيستی               
بالنده که در همان مقطع از تاريخ          
که خيلها نااميد شده بودند اميدی             
بود در هياهو و تاريکی جشن                  
سرمايه دارى که کمونيسم شکست      

منصور حکمت     .  نخورده است    
رهبر و پراتيسين دورانهاى سخت      

 . بود
 

يکمورد مهم ديگر دوران انتخاب        
صفوف چپ و راست     .  خاتمی بود 

با يک شک سياسى روبرو شده              
بودند و بخش زيادی از نيروی               

در .  سرنگونی طلب را متوهم کرد    
همان مقطع وقتی بحث منصور             
حکمت طرح شد که اين رای يعنی       
نه به کليت نظام جمهوری اسالمی       
و مردم از شکافها و اختالفات                 
درون حکومت برای پيشروی               

ايندوره براى  .  استفاده خواهند کرد  
چپ مثل دوره هاى سابق تلفات              
داشت حتى از آنهائى که تا ديروز         
در صفوف حزب کمونيست                     

. کارگری بودند قربانى گرفت               
براى بخشى دوره ياس بود در                
حالی که خود حزب کمونيست                
کارگری با رهبرى منصور                     
حکمت هر روز بالنده تر بود و               
مرور زمان درستى تحليهای او را      

 

 ده سال پس از درگذشت منصور حکمت
 جايگاه و درافزوده های منصور حکمت ،نگاهی به نقش

 

 ...گفتگو با نسرين رمضانعلى و محمود احمدى 

 . نشان داد
 

منصور حکمت بشدت پايبند            
او .  اصول کمونيستى اش بود       

 ،که همواره دنبال تقويت حزب      
اجتماعى شدن بيشتر حزب و           

از         ،شناساندن حزب بود              
راديکاليسم کوتاه نمى آمد و               

به هيچ گرايش    .  سازش نميکرد 
دست راستى باج نميداد و                    
اصرار داشت که بايد کمونيسم       
مان را توده اى کنيم و روى               

. راديکاليسم مان اجتماعى شويم   
يادم می آيد که در بازخوانی              
کاپيتال بود که گفت رفقا بايد             
مارکس را از زبان خود                       

حقيقتا بايد     .  مارکس بخوانيد    
امروز گفت بايد منصور                     
حکمت را از زبان خودش بايد        

. خواند و فهميد و بکار بست             
امروز جامعه هم منصور                   
حکمت را با زبان خودش                   

اگر دسترسی به اين        .  ميخواند
 ،همه ادبيات غنى او نبود                    

تحريفش برای گرايشاتی که             
ربطی به کمونيسم کارگری              
ندارند و فقط اسمی را يدک                

منصور .  ميکشند راحتتر ميشد    
حکمت و ديدگاههايش مبناى            
حرکت بسيارى از انسانهاى             
شريف و انقالبى را تشکيل                

 .ميدهد
 

بگذاريد در پايان نکته ای را             
دو سال پيش يکی از                .  بگم

کارگران فعال ياداشتی فرستاده     
بود و گفته بود هر وقتی                        

اعتصابی        ،اعتراضی هست      
هر وقتی ميريم با                      ،هست

مديريت و کارفرما مذاکره                
احساس می کنيم                     ،ميکنيم

منصور حکمت در کنارمان             

٢۵٨شماره   
احساس ميکنيم ميگه کوتاه           .  است
يا در موارد زيادی از فعالين       !  نيائی

کارگری و فعالين جنبش زنان و                 
فعالين اجتماعی شنيدم که منصور            
حکمت تا چه اندازه در زندگی                     

من .  روزمره آنها تاثير داشته است        
نيز در لحظه به لحظه زندگی                       
سياسی ام منصور حکمت را در                

چه در   .  کنار خودم احساس ميکنم        
جدالهای سياسی درون حزبی اين             

چه در عرصه های فعاليت          ،يکدهه
بايد منصور حکمت را        .  سياسی ام  

او کليد   .  بيشتر شناخت و شناساند        
پيشروى جنبش کمونيسم کارگری را     

بقيه اش با ما است     .  بدست داده است  
 . که اين پرچم را در دست داريم

 

در دهمين سالگرد درگذشت اين                
رفيق عزيز بايد با تاکيد گفت که اين         

اين .  دنيای وارونه را بايد تغيير داد        
با برافراشتن قدرتمند پرچم کمونيسم      
مارکس و منصور حکمت عملى               

 . است
 

قبل از اينکه به               :محمود احمدی   
سوال شما جواب بدهم بايد به اين               
اشاره کنم که امسال يک دهه از                  
دست دادن اين رهبر بزرگ جنبش          

منصور !  کمونيسم کارگری ميگذرد   
حکمت صرفا متعلق به جنش                       

مهر .  کمونيسم کارگری نبود               
های منصور      سياست، تفکر و ايده       

  حکمت بر هر جنبش آزاديخواهی نه     
تنها در ايران، بلکه در خاورميانه و        

و !  حتی در اروپا هم خورده است           
اين جای تاسف دارد که ديوار                      
سکتاريسم، فرقه گرايی و کينه مانع        
از آن ميشود که ياد اين رهبر                        
بزرگ با جمعيت های وسيع برگزار      

از جنبش بر عليه اعدام                  .  نشود
گرفته، تا جنبش برای آزادی بدون           
قيد شرط سياسی، از جنبش آزادی            
زن گرفته، تا جنبش دفاع از حقوق           
کودک، از جنبش دفاع از حقو ق                
پناهندگی گرفته تا جنبش ضد                       
سرمايه داری و جنبش کارگری،              

های     جای پای سياست و تئوری               
جنبش !  بينيد    منصور حکمت را می     

برابری و سازماندهی     -برای آزادی   

حکومت کارگری بدون تاثير                 
منصور حکمت سرنوشت ديگری     

منصور حکمت               !  داشت
سوسياليسم و لزوم حکومت                    
کارگری را که در کتابها خاک               
ميخوردند به واقعيت زنده،                      
ملموس و زمينی دنيای کنونی                

جنبش کمونيستی و       .  تبديل کرد   
جنبش آزاديخواهی به منصور              

بايد ياد اين     .  حکمت مديون است    
رهبر بزرگ را با جمعيتهای                  
وسيع و آنطور که شايسته نقش و          
تاثيرش بر موقعيت کنونی                        
کمونيسم و جنبش برای آزادی               

 .انسان است گرامی داشت

 

من با منصور حکمت در اوايل              
و در زمانی که سهند               ۵٨سال   

هسته هوادار اتحاد              "بعنوان       
مبارزه در راه آرمان طبقه                        

. آشنا شدم   ،فعاليت ميکرد "  کارگر
و آخرين بار نيز در پلنوم                           
چهاردهم حزب کمونيست                        

در مورد    .  کارگری او را ديدم         
جايگأه، نقش و تاثير منصور                  
حکمت بايد بگويم که نگأه،                       

های ديگر، به      نگرش من و خيلی     
سياست، زندگی، دنيا، و رابطه             
انسانها متاثر از آموزش و                        

. تئوريهای منصور حکمت است        
  منصور حکمت برای من و خيلی       

ديگر از کمونيستها، بزرگترين و        
ترين رهبر کمونيست            بر جسته   

دوران معاصر است که کمونيسم         
مارکسی را در ايران، عراق و              
بدرجه اى در برخی از کشورهای      
ديگر بر روی نقشه سياست برد و       

او مارکسيسم راديکال     .  زنده کرد  
و کمونيسم پراتيک را در دورانی       

که پايان               
۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

تاريخ را اعالم کرده بودند به روشنی نمايندگی               
در دوران اوج آنتی کمونيسم بورژوازی و          .  کرد

شکست بلوک شرق، پرچم کمونيسم، پرچم تحزب     
کمونيستی و پرچم انقالبيگری مارکس را بلند                  

حزب ساختن    ،تابو نساختن و عملی نبودن       .  کرد
را در دوران رونق پوپوليسم شکست و                                 

سال   ١٠٠قدرتمندترين حزب کمونيست و سياسی      
! اخير  تاريخ سياسی را در ايران بوجود آورد                 

قدرت گرفتن سياسی احزاب کمونيستی را بعنوان        
يک امر عاجل و فوری در فرهنگ سياسی                        

از نظر او برای       !  کمونيسم در ايران جا اندخت        
تاثير گذاری عميق و وسيع در جامعه بايد قدرت             

 .سياسی را در دست گرفت

 

او  دستاوردهای تئوريک و سياسی و در                              
. های تئوريک مهمى به کمونيسم دارد                    افزوده

حزب و قدرت سياسی، حزب و جامعه،                                
دموکراسی از تعابير تا واقعيت، حقوق کودک،              
حق ملل، دولت در دوران انقالبی، نقد تجربه                    
شوروی، کمونيسم کارگری، جنبش شورايی،                

های     موضع کمونيستی در برخورد به جنبش                 
ترين مباحث    اجتماعی و احزاب سياسی از عميق       

او قادر شد پوپوليسم و                 !  مارکسيستی هستند    
های سياسی   های بورژوايی را در عرصه      کمونيسم

تئوريک و سبک کاری در جامعه ايران                          -
در دوران او کمونيسم مارکس و             .  شکست دهد  

کمونيسم در ايران تبديل         کارگری به بستر اصلی    
منصور حکمت به نقد روشها فرقه ای، غير           .  شد

رفت و کمونيسم اجتماعی         اجتماعی و حاشيه ای    
و دخالتگر را با سبک کار اجتماعی و راديکال               

 ! معنی کرد

 

او با مرگ نابهنگامش متاسفانه نتوانست يک                   
اما تئوريها و      .  انقالب اجتماعی را هدايت کند           

آموزشهايش گنجينه اى غنى و چراغ راه طبقه                
کارگر و کمونيستها برای سازماندهی انقالب                  

 ! کارگری است

 

 * !راهش و يادش گرامی باد

 

ده سال پس از درگذشت 
 منصور حکمت

 گفتگو با نسرين رمضانعلى 

 ...و محمود احمدى 

٢۵٨شماره   

 

 پيام تسليت به مناسبت  
 درگذشت آذر درخشان

 

با کمال تأسف اطالع يافتيم رفيق آذر درخشان بعد از سالها                      
 . مبارزه با بيماری سرطان در پاريس درگذشت

 

بدينوسيله تسليت و مراتب همدری خود را با خانواده، دوستان و رفقای هم رزمش اعالم می                         
 !يادش گرامی باد. داريم

 

 کميته خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  ٢٠١٢ژوئن  ٣

 

 پيام تسليت به مناسبت 
 درگذشت صالح کيفی

 

با کمال تآسف از خبر درگذشت رفيق صالح کيفی، يکی از                    
در اثر سکته قلبی اطالع               ،کومولهان   قديمی ترين پيشمرگ     

 . يافتيم
 

. اين ضايعه را به خانواده، بستگان و اعضای حزب کمونيست ايران صميمانه تسليت ميگوئيم                  
 !يادش گرامی باد

 

 کميته خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  ٢٠١٢ژوئن  ٣

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! شويد

! توده کارگران است  
 

!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

اجازه بدهيد   :  راديو انترناسيونال  
تاريخ "با يک نقل قول از مقاله               

که در سال       "  شکست نخوردگان   
. بچاپ رسيد، شروع کنيم         ١٣٧٥

 :شما در پايان اين مقاله نوشته ايد

 

مثل اکثر        ٥٧باالخره، انقالب       "
انقالبات، نهايتا نه با فريب و                   
صحنه سازى، بلکه با سرکوبى            

. خونين به شکست کشيده شد               
 ٣٠تا          ٥٧بهمن          ٢٢فاصله     
تمام آن فرصتى بود که       ٦٠خرداد  

اسالم و حرکت اسالمى با همه               
گذاريها و تالشها              اين سرمايه    

توانست براى موکلين مستاصل           
و البته از اين        .  رژيم شاه بخرد     

در تاريخ     .  بيشتر نياز نداشتند        
 ١٧خرداد به        ٣٠واقعى ايران،     

شهريور ميچسبد و حلقه بعدى آن      
 ".است

 

اين نوشته شما کامال با تصور                 
متفاوت     ٥٧عمومى از انقالب            

در تصور عمومى جمهورى    .  است
. است   ٥٧اسالمى حاصل انقالب       

ولى شما جمهورى اسالمى را به           
شهريور را      ١٧رژيم سلطنت و        

که سرکوب خونين جنبش انقالبى        
مردم توسط رژيم شاه بود را به              

ايد و اين دو      خرداد وصل کرده    ٣٠
تاريخ را دو مقطع از سرکوب                 

 چرا؟. انقالب ناميديد

 

بنظر من هر              :منصور حکمت    
انسان بيطرفى که به آن تاريخ                  

و من توصيه ميکنم که        (نگاه کند    
بخصوص کسانى که خودشان                

اى از آن دوران                   تجربه زنده    
ندارند، حتما آن تاريخ را بازبينى         

ميبيند که ماجرا چنين بود که      )  کنند
مردم عليه استبداد سلطنتى با پليس      

اش، با زندانهايش، با                        مخفى
در آن    .  هايش بپاخاستند       شکنجه

جامعه آزادى بيان وجود نداشت،          
آزادى مطبوعات وجود نداشت،           

 

 ۶٠خرداد  ٣٠: سال گذشت ٢٠
 گفتگوى منصور حکمت  با راديو انترناسيونال

 ١٣٧٩خرداد  ٢٣

 

آزادى تشکل و فعاليت اتحاديه        
کارگرى وجود نداشت، آزادى       
فعاليتهاى سوسياليستى وجود          
نداشت، آزادى هيچگونه                     

. فعاليت سياسى وجود نداشت         
يک حکومت مستبد، فردى،             
متکى به ارتش، پليس و پليس           

اى بود            جامعه.  مخفى بود     
دستخوش بيشترين نابرابرى           
اقتصادى، فقر عظيم در کنار           

مردم عليه اينها   .  ثروتهاى انبوه 
بپا خاستند، براى برابرى،                 
براى آزادى از چنگال اختناق         

. سياسى و استثمار اقتصادى           
 .معروف شد ٥٧اين به انقالب 

 

وقتى معلوم شد که رژيم شاه از       
سرکوب اين جنبش ناتوان                  
است، جنبش اسالمى که بعنوان     
يک جريان مرتجع، عليه                    
مدنيت، عليه مدرنيسم                           
اجتماعى، عليه حقوق زنان،            
عليه رشد، يک جنبش عقب              
مانده ارتجاعى، از قديم در                

اى از جامعه ايران بود،          گوشه
يکى از     .  پر و بال ميگيرد           

شخصيتهاى اين جنبش، يعنى          
خمينى، که در عراق تبعيد بود        
را برميدارند و به پاريس                     
ميبرند و زير نورافکن                          

ها   از آن وقت رسانه    .  ميگذارند
و دولتهاى غربى وسيعا جريان      
اسالمى را بعنوان آلترناتيوى          
که ميتواند و بايد جاى حکومت       

. شاه بنشيند تبليغ ميکنند                       
باالخره ژنرال هويزر از                   
طرف دولت آمريکا ميآيد با              
ارتش صحبت ميکند و                          
وفادارى ارتش را به خمينى             

بخش بزرگى از              .  ميگيرد
اپوزيسيون ملى و سنتى آن                
موقع، جبهه ملى و حزب توده         
و غيره به جريان اسالمى                   
اعالم وفادارى ميکنند و جريان     
اسالمى به اين ترتيب به صدر         
مبارزه عليه سلطنت رانده                 

مردم بر خالِف ميِل           .  ميشود

٢۵٨شماره   

 ٢٢جريان اسالمى قيام ميکنند، قيام       
بهمن، و باالخره ارتش شاه را در              
يک رو در رويى نظامى شکست              

اما ماحصل اين روند                 .  ميدهند
پيدايش يک حکومتى است تحت                

 .رهبرى و کنترل جريان اسالمى

 

 ٢٢منتهى آن دو سال و نيمى که از           
 ١٣۶٠خرداد          ٣٠تا          ٥٧بهمن     

ميگذرد، به معنى اخص کلمه هنوز         
دوره حکومت جمهورى اسالمى              

يک دوره نسبتا باز فعاليت       ...  نيست
سياسى است که دولت زورش                     
نميرسد وسيعا سرکوب کند، هر چند      
چماقدارى هست، چاقو کشى هست،       

خلخالى همان     .  اسالميگرى هست    
موقع براى رژيم جالدى ميکند، با            
اين وجود رژيم اين قدرت را ندارد          
که جنبش همچنان رو به اعتالی                
مردم را به آن شدت سرکوب و                    

احزاب سياسى از همه جا     .  خنثى کند 
سر درميآورند، کتابهاى مارکس و          
لنين همه جا بفروش ميرسد،                         
سازمانهاى کمونيستى روزنامه                
منتشر ميکنند، شوراهاى کارگرى          
بوجود ميآيند، سازمانهاى مختلف            
زنان بوجود ميآيند، موج اعتراضى       

خرداد   ٣٠تا اينکه در      .  باال ميگيرد 
که يک کودتاى خونين ضد          ١٣۶٠
. اسالمى صورت ميگيرد          -انقالبى

نفر،    ٣٠٠هجوم ميآورند و روزى        
نفر را در اوين و سراسر                     ٥٠٠

ها را    کشور اعدام ميکنند، روزنامه     
ميبندند و مخالفينشان را تار و مار             

اى است که           اين آن پديده      .  ميکنند
باعث شد جمهورى اسالمى امروز         

مقطع پيدايش و     .  وجود داشته باشد    
خرداد   ٣٠تثبيت جمهورى اسالمى،     

بهمن    ٢٢.  بهمن   ٢٢است، نه        ٦٠
 ١٧انقالب مردم است ولى از                      

که روز تيراندازى   (  ١٣۵٧شهريور  
ارتش شاه به مردم و کشتار در                    

خرداد      ٣٠تا     )  ميدان ژاله بود         
اى است که در آن               فاصله   ١٣۶٠

نيروها و دولتهاى دست راستى                  
سعى کردند جلوى انقالب مردم را           

خرداد       ٣٠و باالخره            .  بگيرند

مقطعى است که اين سرکوب                  
 .صورت ميگيرد

 

خوب است يادآورى کنم که                      
اعدامهاى حکومت اسالمى اساسا      
از روى ليست کسانى بود که که            
در رژيم شاه به زندان افتاده                     

کسى که در رژيم شاه دو           .  بودند
ماه حبس گرفته بود در حکومت           

همان کسانى را   .  اسالمى اعدام شد  
زدند و کشتند که رژيم شاه                         
ميخواست بزند و بکشد و                           

 ...نميتوانست
 

يعنى             :راديو انترناسيونال           
جمهورى اسالمى کار سرکوب            
انقالب را که شاه از پس آن                       
برنيامد، تمام کرد و در واقع از              
مردمى که عليه رژيم شاه انقالب         

ولى .  کرده بودند انتقام گرفت             
چطور توانست اينکار را انجام             

 ٣٠دهد؟ چون تا همان ديروز                
هاى چپى بودند،         خرداد روزنامه  

تظاهرات انجام ميشد، و عليرغم         
دستگيريها و جنگ و جدال با                  

. چماقدارها، آزادى وجود داشت         
خرداد چه ويژگى داشت که             ٣٠

حکومت اسالمى توانست خود را       
تحکيم کند و جنبش انقالبى ديگر          

 نتوانست سر بلند کند؟
 

اين يک کودتاى      :منصور حکمت 
خشن بود و بر مبناى اعدام و                   

مثل .  کشتار وسيع پيروز شد              
تا روزنامه      ١٦امروز نبود که         

دوستان خودشان را ببندند و                    
طرف برود خود را به دادگاه                   
معرفى کند و هنوز آقاى فالنى               

ريختند در خيابان و    .  خطابش کنند 
اش    هر کسى که بنظرشان قيافه           

مثل مسلمين نبود را گرفتند، گفتند       
اين يکى در جيبش فلفل و نمک              

داشته 
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

ميخواسته بريزد به چشم سپاه و              
کسى شعرى گفته       .  ها    چى    کميته

بود، کسى که معلوم بود                               
سوسياليست است، کسى که معلوم       
بود مدافع حقوق زن است، کسى            
که بى حجاب راه ميرفت، کسى             
که از ظاهرش فکر ميکردند چپى        
است، ميگرفتند ميبردند همان شب      

آمار و ارقام و مدارک و      .  ميکشتند
شهود اين جنايات به وفور وجود           

روزى خواهد رسيد که             .  دارند
مردم ايران و جهان مينشينند و                
محاکمه عوامل اين جنايات را                 

در آن روز دنيا           .  تماشا ميکنند   
براى صدها هزار قربانى جناياتى       

و بعد بطور     ٦٠خرداد    ٣٠که در   
مداوم و سيستماتيک در سالهاى            

در ايران    ١٣۶٧بعد و بويژه سال      
 .شده است، اشک خواهد ريخت

 

اين از جنايات عظيم قرن بيستم              
قابل مقايسه است با آلمان              .  بود

نازى، قابل مقايسه است با ُکشت و       
کشتار در اندونزى، قابل مقايسه           

ُکشى در روآندا، به           است با نسل    
مراتب وحشتناکتر از وقايعى است     

يکى از   .  که در شيلى اتفاق افتاد         
فجايع مهم و تراژديهاى مهم                     

زدند، .  انسانى قرن بيست است          
سرکوب کردند، کشتند، در                       
گورهاى بدون نام و نشان دفن                 
کردند، آدمهاى بسيار بسيار زيادى     

ترين و پرشورترين و          را، نازنين  
ترين انسانها را، بقتل               آزاديخواه

 .رساندند تا سِر کار بمانند
 

رهبران          :راديو انترناسيونال        
جمهورى اسالمى که اآلن بجان            

اند، در آن موقع، همه با           هم افتاده 
هم در اين سرکوب شريک بودند،        
منظورم جناح راست و دوم خرداد      
است که چند تا از دوی خرداديها           

بهزاد نبوى آن        ...  را اسم ببرم       
موقع سخنگوى دولت بود و اآلن           
از رهبران جبهه دوی خرداد                   
است، حجاريان از سازمان                       
دهندگان سازمان مخوف اطالعات    

. بود و خود خاتمى در دولت بود           

 

 ۶٠خرداد  ٣٠: سال گذشت ٢٠
 ...گفتگوى منصور حکمت  با راديو انترناسيونال 

چطور شد که اينها يکپارچه از       
خرداد بيرون            ٣٠سرکوب      

 اند؟ آمدند و االن بجان هم افتاده
 

بندى      جناح     :منصور حکمت     
همان موقع در جمهورى                     
اسالمى وجود داشت ولى همين     

. بندى که االن ميبينيم نبود       جناح
بطور مثال مجاهدين انقالب             
اسالمى و حزب جمهورى                 

ها در        اسالمى و خط امامى          
. صف مقدم حکومت بودند                

. ها طور ديگرى بود      بندى  صف
نهضت آزادى که اآلن بخشى           
از جبهه دوی خرداد است،                
خود اولين قربانى خط                           

هايى بود که خود آنها هم         امامى
اآلن بخشى از جنبش دوی                  

دولت آنموقع     .  خرداد هستند    
. ها بود       دست اين خط امامى         

همانطور .  منظورم کابينه است   
که گفتيد، بهزاد نبوى سخنگوى     

اين پديده    .  دولت رجايى بود       
دوی خرداد که بعدا بوجود آمده      
دربرگيرنده بسيارى از عناصر    
و محافلى است که در آن موقع         

خيلى .  سردمدار سرکوب بودند   
از اينها که االن شاگرد ولتر               

اند و      اند و دموکرات شده          شده
بخودشان ميگويند روزنامه              
نگار، پاسدار و بازجو و                      
شکنجه گر و مسئول اعدام                 

در نتيجه اين          .  مردم بودند    
تجربه مشترِک هر دو جناح              

دوم خرداد همانقدر در         .  است
خرداد سهيم است      ٣٠سرکوب  

و همانقدر اصل و نَسبش به               
خرداد ميرسد که امثال                ٣٠

الجوردى و گيالنى و خمينى و       
. اين دولت اينها بود      .  اى   خامنه

خمينى، که اسمش بايد بعنوان          
يک مرتجع جالد و جنايتکار            
عليه بشريت در سينه تاريخ               
ثبت بشود، در رأس اين حرکت      
بود و کل اين جماعت دنبالش           

 .سينه ميزدند
 

فکر ميکنم که خيلى مهم است          

٢۵٨شماره   
مردم ايران آن تاريخ را ورق بزنند،       
اين آدمها را در اين بيست سال                     
مرور کنند، و بخصوص ماهيت                

 .اختالفات امروز اينها را بشناسند
 

خرداد اينها با هم               ٣٠در مقطع       
اختالفى بر سر اين نداشتند که                     
حکومت اسالم را با ُکشت و کشتار          
عليه آزاديخواهى مردم سر پا                      

االن هم،  . اينکار را کردند. نگهدارند
تحت شرايط متفاوتى تالششان همين      

ميخواهند حکومت اسالم را         .  است
در مقابل آزاديخواهى مردم سر پا             

 .نگاه دارند
 

آيا ميشود گفت      :راديو انترناسيونال 
که به اين ترتيب دوم خرداديها از              

خرداد      ٣٠سياست خودشان در              
پشيمان هستند و فکر ميکنند بايد                

 طور ديگرى عمل ميکردند؟
 

دوم خرداديها  !  ابدا:  منصور حکمت 
االن خودشان با افتخار به شما                      

خرداديها   ٣٠خواهند گفت که همان       
خرداد ابراز پشيمانى     ٣٠از  .  هستند

هايشان   نميکنند، البته بعدها در دادگاه    
االن .  خواهند کرد، ولى االن نميکنند    

" خوديت"کارى نميکنند که از                   
خرداد نهايتا      ٣٠.  خودشان کم کنند    

همان شاخصى است که خودى و               
تعريف .  خودى را تعريف ميکند     غير

در "  نظام"خودى کسى است که از        
 ٣٠مقابل مخالف دفاع کرده است و        

خرداد مهمترين مقطع اين پديده                  
خرداد مقطع تولد                     ٣٠.  است

اگر کسى   .  جمهورى اسالمى است     
خرداد     ٣٠از اين جماعت عليه               

ها پا      بايستد دارد از جرگه خودی          
 .بيرون ميگذارد

 

بنظر من دير يا زود، و خيلى                        
زودتر از زمانى که سران حکومت        
فکر ميکنند، محاکمات آزاد مردم             
براى رسيدگى به جرائم ضد بشرى         

اينها کسانى  .  اينها شروع خواهد شد    
نيستند که بتوانند پولهايشان را                     

سر و   .  آنجلس   بردارند و بروند لس      
کار بسيارى از اينها دير يا زود به             

يکى از    .  هاى مردم ميافتد        محکمه
قلمروهايى که بايد در اين دادگاهها          

 ٣٠به آن پرداخته شود، ماجراى               
خرداد است و اينکه هر کدام از اين          
افراد در مورد آن تاريخ چه ميداند،          
در آن تاريخ چه نقشى داشته، و چه           

چيزى را ميتواند علنى و افشا کند        
و از درد آن فاجعه تاريخى براى          

 .جامعه کم کند

 

حزب            :راديو انترناسيونال          
کمونيست کارگرى يک کمپين              

خرداد و              ٣٠افشاى واقعه             
 ٣٠گراميداشت جانباختگان                   

هدف .  خرداد سازمان داده است        
 از اين کمپين چيست؟

 

-٦٠فکر ميکنم      :منصور حکمت 
درصد مردم کسانى هستند که        ٧٠
ولى .  خرداد را يادشان نيست       ٣٠

اين مقطع مهمى در پيدايش                       
ما .  جمهورى اسالمى است              

ميخواهيم اين را به نسل امروز             
در ايران و جهان يادآورى کنيم             
که جمهورى اسالمى که امروز            
سِر کار است محصول يک                      

. جنايت بزرگ ضد بشرى است          
اين اوال بايد بخاطر بيايد، ثبت                
باشد، گفته شده باشد، افشا بشود و        

 .فراموش نشود

 

ثانيا اين آدمها هنوز در صحنه               
 ٣٠همان آدمهايى که              .  هستند

به بعد آن قتل و جنايت         ٦٠خرداد  
را سازمان دادند هنوز                                 

وکيل .  سياستمداران آن کشورند       
اند، رئيس قوه     اند، در کابينه    مجلس
اند، رهبرند، رئيس                        قضائيه
. اند  اند، سران سپاه پاسداران     ارتش

پرونده .  نبرد با اينها ادامه دارد           
اينها نزد مردم مفتوح است،                     

. خرداد  ٣٠پرونده عاملين جنايت     
هاى مبارزه    اينهم يکى از عرصه     

عليه حکومت اسالمى، عليه                   
هايش     بنيادهايش، عليه شخصيت      

از خمينى و بهشتى، تا خاتمى و             
اى و رفسنجانى و گيالنى،            خامنه

و همه کسانى است که در اين                  
اند و اين بخشى          روند نقش داشته    

از جدال ما با جمهورى اسالمى            
 .است

 

*** 

 
به نقل از انترناسيونال هفتگى 

 ٥٨شماره 

  ١٣٨٠خرداد  ٢٥

 )٢٠٠١ژوئن  ١٥(



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

هفته پيش بينندگان  :توضيح نشريه
" کانال يک "تلويزيون ماهواره ای    

شاهد گوشه ای از تقابل حاد چپ           
و راست در بر سر تحوالت آينده           

سوژه بحث تحريم       .  ايران بودند   
اقتصادی و سياست نيروهای چپ       
و راست در قبال اين وضعيت                 

در اين مناظره علی جوادی         .  بود
از رهبری حزب اتحاد کمونيسم            
کارگری و ناصر محمدی از                    
سردبيری کيهان لندن شرکت                  

مدير       ،شهرام همايون     .  داشتند
. مجری اين برنامه بود     ،کانال يک 

نظر به      ،نشريه يک دنيای بهتر        
اهميت اين موضوع و تقابل چپ و       
راست بر سر اين سياست                           
سئواالتی را در مقابل علی جوادی      
قرار داده است که پاسخ آن را                  

 . ميخوانيد
 

آقای ناصر          :يک دنيای بهتر         
محمدی در اين مناظره اعالم                   
کردند که از سياست تحريم                        
اقتصادی آمريکا و متحدين شان            

. عليه رژيم اسالمی حمايت ميکنند     
يک از استدالالت محوری ايشان         
اين بود که در مبارزه برای                       
خالصی از رژيم اسالمی مردم             

مسلما .  کنند"  هزينه"ناچارند که      
تحريم اقتصادی تاثيرات منفی بر         
زندگی مردم بجا خواهد گذاشت             
اما ميگويند اين هزينه ای است که        
مردم بايد برای سرنگونی رژيم            

مگر نه اينکه       .  اسالمی بپردازند  
تاکنون هزينه زيادی در اين راه             

اين بهايی است       ،صرف شده است   
هيچ تحولی  .  که بايد پرداخته شود     

. بدون درد صورت نگرفته است         
 پاسخ شما چه بود؟ 

 
من در اين مناظره          :علی جوادی  

قبل از هر چيز موضع اصولی               
حزب اتحاد کمونيسم کارگری را         
در قبال تحريم اقتصادی بيان کردم    
و از چند زاويه اين موضع را                  

 

 گوشه ای از تقابل چپ و راست بر سر آينده تحوالت ايران
 کدام سياست؟ ،حمله نظامی ،تحريم اقتصادی ،سالح اتمی

 

 گفتکو با على جوادى

همانطور که      .  توضيح دادم     
تاکنون در بيانيه ها و قطعنامه         
های حزب آمده است حزب               
اتحاد کمونيسم در عين مبارزه        
همه جانبه و قاطع برای                        
سرنگونی رژيم اسالمی در              
عين حال مخالف اصولی                    

 ،سياست تحريم اقتصادی است      
چرا که اين سياست را مانعی            
در راه پيشبرد پروژه                             
سرنگونی انقالبی رژيم                       

 .اسالمی ميداند
 

تحريم اقتصادی از نقطه نظر          
ما يک سالح کشتار دسته                    

کافی است نگاهی   .  جمعی است 
به تجربه سياست تحريم                       
اقتصادی در عراق بيندازيم تا         
عملکرد واقعی سياست تحريم        
اقتصادی کامال و بدون ترديد           

آمريکا با مجوز      .  روشن شود  
سازمان ملل بيش از ده سال               
سياست تحريم اقتصادی عليه          

در اين ده   .  عراق را دنبال کرد    
سال بنا به آمار خود موسسه              
های آکادميک آمريکا هر ماهه       
بين سه تا پنج هزار کودک و             
سالمند جان خود را از دست              

بطور متوسط حدود نيم    .  ميدادند
ميليون جان خود را از دست             

اما اين آمار تنها گوشه          .  دادند
ای از عملکرد جنايی سياست          

برای .  تحريم اقتصادی است        
بررسی همه جانبه عملکرد اين      
سياست بايد در عين حال                     
نگاهی به فقر و فالکتی                         
بيندازيد که تحريم اقتصادی              
عليه مردم در اين دوران ايجاد        

از طرف ديگر سياست         .  کرد
تحريم اقتصادی عمال اهرمی          
در دست دولت و سرمايه                    
داران برای کسب سود بيشتر           

آمار .  در اين شرايط وخيم بود       
اين جنايت را ميشود با کشته             
شدگان و معلول شدگان جنگ          

٢۵٨شماره   

ارتجاعی ايران و عراق مقايسه                 
جنايتی در همان ابعاد و به               .  کرد

در همين     .  همان گستردگی است        
دوران دستگاه صدام نه تنها کمترين       
صدمه ای نديد بلکه بيشترين غارت        

 . وچپاول را سازمان دادند
 

. ما مخالف تحريم اقتصادی هستيم           
چرا که رژيم اسالمی در طول عمر        

تحريم "سياه خودش بزرگترين                  
اقتصادی را عليه توده های          "  های

ما .  مردم زحمتکش اعالم کرده است    
مخالف تحريم اقتصادی هستيم چرا         
که قربانيان تحريم اقتصادی در                  
درجه اول توده های مردم زحمتکش      

از نقطه نظام ما کارگران و         .  هستند
سياست    ،توده های مردم زحمتکش      

تحريم اقتصادی اعمال شده توسط            
تنها ادامه      ،آمريکا و متحدين شان        

سياستی است که رژيم اسالمی از             
زمان تولد خونين اش عليه مردم                

از يک جنس       .  اعمال کرده است      
در عمل واقعا سياستی در              .  است

جهت به فقر و فالکت و نابودی                   
کشاندن مردم و تخريب جامعه                    

 .است
 

اما در پاسخ به نکات آقای محمدی            
من به چند مساله حياتی در اين                     

تاکيد کردم که      .  زمينه اشاره کردم     
تفاوت اساسی و تعيين کننده ای ميان       

اعمال شده توسط اين               "  هزينه"
" هزينه ای  "سياست جنايتکارانه و       

که مردم در مبارزات خودشان                   
برای سرنگونی رژيم اسالمی و                
استقرار جامعه ای آزاد و برابر و             

. وجود دارد         ،مرفه می پردازند         
مسلما مردم در جريان                                       
اعتراضاتشان دچار مشقات و                     

همانطور که در      .  صدماتی ميشوند  
پروسه مبارزه برای سرنگونی                  
رژيم استبدادی شاه هزاران تن جان        

همانطور که  .  خود را از دست دادند     
تاکنون در مبارزه با رژيم اسالمی           
بيش از صد هزار تن جان خود را             

اينها واقعيت تلخ   .  از دست داده اند   
. اين مبارزه و جدال خونين است         

اما مساله اينجاست که تمام اين               
جنايت توسط دستگاه حاکم عليه            

خواست و  .  مردم اعمال شده است    
سياست يک نيروی انقالبی نبوده        

يک رکن سياست اردوی          .  است
آزاديخواهی و برابری طلبی نبوده     

يک جنايت عليه مردم               .  است
دقيقا به همين خاطر است          .  است

که مردم ميخواهند اين رژيم را             
سرنگون کنند و سرنگونی اش در      

. دستور مبارزاتی مردم قرار است    
اتفاقا يک رکن تالش ما اين است          
که رژيم اسالمی را در پروسه ای       
هر چه کم مشقت تر و کم هزينه             

 . تر سرنگون کنيم
 

در عين حال بايد تاکيد کرد که                 
سياستی که يک رکن اعالم شده            
اش کشته شدن و جنايت عليه                   
مردم و فقر و فالکت عليه مردم             
است سياستی ضد انسانی و ضد           

 . توده های مردم زحمتکش است
 

بيينيد با فقر و فالکت کشاندن و              
کشتار مردم نميتوان به آزادی و           

سياست و      .  رفاه دست يافت           
تاکتيک نميتوانند در عمل در                  
نقطه مقابل و ضد اهداف اعالم              

 . شده باشند
 

مدافعان تحريم      :يک دنيای بهتر     
اقتصادی ميگويند که هدف از                
تحريم اقتصادی ضربه زدن به             
شريان اقتصادی رژيم اسالمی             

مدافعين داخلی شان حتی          .  است
اعالم ميکنند که از نوع                               
اعتصابات کارگران نفت است که      

ميپرسند .  شيرهای نفت را بستند       
مگر چه فرقی ميان اين دو                        

 سياست وجود دارد؟ 
 

١٠صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

بنظرم يک تفاوت       :  علی جوادی   
فاحش ميان اين دو سياست وجود          

يکی ارتجاعی است ديگری     .  دارد
يکی توسط يک         .  انقالبی است    

نيروی تروريستی عليه مردم                  
اعمال ميشود ديگری اهرمی است      
که طبقه کارگر در اختيار دارد تا          
چرخهای يک ماشين آدمکشی را         

يکی توسط خود توده           .  فلج کند   
های کارگر و مردم زحمتکش در         
مبارزه شان ضروری و اجتناب           
ناپذير شده است اما ديگری                       
سياست يک دولت امپرياليستی در      
مقابله با يک حکومت تروريستی         

يکی سياست بخشی    .  اسالمی است 
از مبارزه انقالبی کارگر و مردم          
است و ديگری سياست ارتجاع              
آمريکا و متحدين اش در يک                   

 . تقابل ارتجاعی است
 

ما از فعالين سازماندهندگان                     
مبارزه برای فلج کردن ماشين                
اقتصادی و چرخ اقتصادی رژيم          

اما در        ،اسالمی سرمايه هستيم       
عين حال مخالف سرسخت سياست     

 . تحريم اقتصادی هستيم
 

اعتصاب کارگری سياستی است          
که محصولش افزايش اعتماد به            
نفس و اتحاد کارگری و تقويت               
روحيه مبارزاتی مردم سرنگونی       

در مقابل سياست          .  طلب است    
تحريم اقتصادی سياستی در جهت       
به فقر و فالکت کشاندن جامعه                

 !تفاوتها بسيارند. است
 

در اين مناظره        :يک دنيای بهتر    
اعالم شد که مردم بايد از تخاصم          
غرب و رژيم اسالمی به نفع                     
خودشان بهره برداری کنند و امر         

. ملی خودشان را به پيش ببرند               
اعالم شد که در طول سه دهه                   
آمريکا و غرب مشغول چانه زنی        
و الس زدن با رژيم اسالمی                      

اکنون نظر به منافع ملی            .  بودند

 

 گوشه ای از تقابل چپ و راست بر سر آينده تحوالت ايران
 کدام سياست؟ ،حمله نظامی ،تحريم اقتصادی ،سالح اتمی

 

 ...گفتکو با على جوادى 

خودشان سياست مقابله جويانه       
ای را عليه رژيم اسالمی در             

چرا که      ،دستور قرار داده اند      
نميخواهند رژيم اسالمی مجهز      

از اين    .  به سالح اتمی شود          
شرايط و تقابل بايد بهره                       

بعالوه اعالم شد    .  برداری کرد 
که مگر هر کشوری حق ندارد       
با کشور ديگری قطع تجارت و      
 معامله کند؟ پاسخ شما چه بود؟ 

 
من در درجه اول      :علی جوادی 

به اين نکته تاکيد کردم که تقابل       
دول غربی با تالشهای رژيم            
اسالمی در تجهيز اتمی اش               
يک مبارزه ارتجاعی و                       

تاکيد .  انحصار طلبانه است         
کردم که ما به جنبش خلع                     

. سالح عمومی تعلق داريم                
جنبشی که ميکوشد جهان را از      
شر کليه سالحهای کشتار دسته       

تاکيد .  جمعی و اتمی نجات دهد     
کردم که نيرويی که خود اولين        
و تنها بکاربرنده بمبهای اتمی         
بوده و در عرض چند ثانيه چند       
صد هزار تن را به خاکستر               

نميتواند       ،تبديل کرده است           
ادعای مصون داشتن توده های      
مردم از عواقب فاجعه اتمی و         
خطرات اتمی شدن رژيم                     

تاکيد کردم که ما     .  اسالمی باشد 
خواهان نابودی و برچيده شدن       
کليه سالحهای اتمی و کشتار            

چه آنهايی   .  دسته جمعی هستيم    
که بزرگترين زرادخانه کنونی      
اتمی جهان را در اختيار دارند        
و چه آنها که به دنبال سالح                

موضع ما موضع    .  اتمی هستند 
موضع بشريت    .  سومی است   

متمدن در قبال اين ابزار کشتار      
از اين رو     .  دسته جمعی است    

نبايد صورت مساله غرب و             
آمريکا .  توجيهاتشان را پذيرفت  

و غرب در رقابت و کشمکش          
تروريستی خود با رژيم                       

٢۵٨شماره   

اسالمی به دنبال جلوگيری از اتمی          
يک هدفشان  .  شدن رژيم اسالمی اند    

کنترل انحصاری سالحهای کشتار         
خواهان .  دسته جمعی است                  

جلوگيری از تجهيز رقيب در اين              
ذره ای       .  مسابقه جنايت است            

آزاديخواهی و مصالح مردم در اين         
 . تقابل وجود ندارد

 
بعضا ميگويند بايد از تناقضات اين         

واقعيت اين   .  دو نيرو استفاده کرد        
است نيروهايی در هر دو سو از                 

. تقابل اين دو نيرو استفاده ميکنند             
اينها يا نيروهايی در همسويی با                 
رژيم اسالمی اند يا در همسويی با             
تروريسم دولتی آمريکا و اسرائيل و       

مساله اين است که کارگران و        .  ناتو
مردم زحمتکش در مقابله با هر دو           
سوی اين تخاصم بايد امر مبارزاتی        

اين .  خودشان را به پيش ببرند                 
تصور که توده های مردم ميتوانند با       
اتکاء به دول غربی و سياست توپ          
و تانک و بمب افکنهايشان به آزادی       
و برابری و رفاه برسند يک تصور         

همه ما    .  پوچ و تماما باطل است            
حتی اگر ذره ای از تاريخ و ماهيت          
سياستهای تروريستی چيزی نديده           

حداقل کارنامه اين نوع                      ،باشيم
. را در منطقه ديده ايم      "  رژيم چنچ "

ديده ايم که چگونه يک رژيم                         
ناسيوناليست و            ،ارتجاعی ديگر     

اسالمی و قوم پرست را به مردم                
ديده ايم که چگونه        .  حقنه کرده اند    

نوعی ديگری از استبداد و ارتجاع          
زندگی مردم را در اسارت خود                 

واقعيت اين است که         .  گرفته است  
امر آزادی و رهايی جامعه از کانال        
حمايت از يک سوی اين تخاصم                

. ارتجاعی به جلو رانده نميشود                 
برعکس هرگونه اتکايی به دول                
غربی در اين تخاصم تنها نشانگر             
همسويی و اتحاد با يک نيروی                    
تروريست و ارتجاعی است که                  
همانند قطب اسالمی مقابل خود                 
سابقه سياهی در ضديت با                              

آزاديخواهی و برابری طلبی                  
ما مسلما دشمنی اين                   .  دارد

نيروهای ارتجاعی را به دوستی          
اما بهيچوجه   .  شان ترجيج ميدهيم   

با يک سوی اين تخاصم ارتجاعی       
. و ضد انسانی همسو نميشويم               

سياست اعالم شده ما کامال روشن      
ما خواهان سرنگونی              .  است

. انقالبی رژيم اسالمی هستيم                 
هدف ما رسيدن به آزادی و                       
برابری و رفاه و يک جمهوری             

ما در عين        .  سوسياليستی است   
حال مخالف سر سخت سياستهای        
قلدرمنشانه و تروريستی آمريکا و      

 . ناتو و اسرائيل هستيم
 

بعضا ميگويند که سياست تحريم          
اقتصادی مانند حق هر کشور در         
عدم تجارت با دولتی مانند رژيم           

در اينجا يک مساله    .  اسالمی است 
ما اگر  .  حساس پرده پوشی ميشود    

حتی بپذيريم که اجتناب از معامله        
 ،با کشوری حق يک دولت است          

نميتوانيم بپذيريم که لشگر کشی و       
مجازات مراکز تجاری و                          
کشورهايی که مبادرت به تجارت       

نيز يک حق طبيعی هر             ،ميکنند
زورگويی و    ،خير.  کشوری است 

قلدری بين المللی و تالش برای             
تثبيت ميليتاريستی هژمونی يک          

 . نيرو حق هيچ کشوری نيست
 

برخی از      :  يک دنيای بهتر           
مدافعان تحريم اقتصادی الزاما از      

. حمله نظامی حمايت نميکنند                 
بعضا اعالم ميکنند که دفاع از               
سياست تحريم اقتصادی حتی                 
اقدامی در جهت پرهيز از حمله            

اين استدالل چقدر      .  نظامی است  
 واقعی است؟ 

 
از من بپذيريد که           :علی جوادی  

کيست که نداند که     .  شوخی ميکنند 
تحريم اقتصادی نه سياستی                      
بمنظور اجتناب از حمله نظامی           
بلکه فاز پايينی پروسه ای است             
که ميتواند به سرعت به حمله                  

. نظامی و لشکرکشی منتج شود           
خود نيروهای اعمال کننده تحريم        
اقتصادی رسما اعالم ميکنند که           
درصورت عدم عقب نشينی رژيم      

١١صفحه اسالمی در          
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پس اين سياستهای اقتصادی به گزينه نظامی متوسل             
بعالوه کيست که نداند همين پروسه                 .  خواهند شد   

کشمکش در صورتيکه ادامه پيدا کند ميتواند عمال به            
 . درگيری نظامی کشيده شود

 
ببنيد رژيم اسالمی اعالم کرده است که در صورت                
تحريم اقتصای نفت ايران و در صورت کنترل کشتی          

رژيم اسالمی    ،های حامل نفنت ايران در منطقه خليج       
آيا ترديدی   .  هم تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد                

هست که چنين سناريويی بدون کوچکترين ترديدی به         
 يک تقابل نظامی خونين منجر خواهد شد؟ 

 
من ترديدی ندارم که اين توجيهات کامال پوچ است و             
در ضمن شک دارم که چنين نيروهايی واقعا مخالف            

 . *اشندحمله نظامی اسرائيل و آمريکا ب
 

 

 گوشه ای از تقابل چپ و راست 
 بر سر آينده تحوالت ايران

 

 ...گفتکو با على جوادى 

٢۵٨شماره   

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
برنامه هاى تلويزيون يک دنيای بهتر 

صبح به وقت  ٧پنجشنبه ها ساعت 
 لس آنجلس 

و نيم بعد از ظهر بوقت تهران از  ٦و 
. شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

 کتاب 
 کنترل کارگرى 

سايت  حزب را از   
!دريافت و توزيع کنيد  

 

 جلسه سخنرانی مجتبی واحدی را 

 !به صحنه اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی تبديل کنيم
 

 !مردم آزاديخواه

قرار است روز       ،مشاور مهدی کروبی از سران مغضوب رژيم اسالمی                ،مجتبی واحدی 
اين تجمع نيروهای اصالح طلب حکومتی و دنبالچه        .  ژوئن در تورنتو سخنرانی کند      ٩شنبه  

هايشان در خارج کشور را بايد به صحنه اعتراض عليه بيش از سه دهه جنايت تمامی                              
 .جناحها و باندهای رژيم اسالمی تبديل کنيم

 

گورهای دسته    ،اين رژيم با کشتار و جنايت       .  کارنامه رژيم اسالمی بر کسی پوشيده نيست        
اعدام و شکنجه و سنگسار و سرکوب هر گونه صدای اعتراضی                          ،زن ستيزی     ،جمعی

و "  اصالح طلب "اعم از     ،تمامی جناحهای رژيم اسالمی   .   حاکميت سياه خود را مستقر کرد     
در هر دوره ای در کشتارهای اين ماشين جنايت و آدم کشی سهيم بوده               "  اصالح طلب "غير  
 .ميرحسين موسوی نخست وزير بيش از هشت سال نخست وزير اين دستگاه جنايت بود. اند

 

اما در هر دوره ای باند و جناحی از اين حاکميت عليرغم ميل و خواستشان مورد غضب                        
امروز جناح اصالح طلب حکومتی در چنين موقعيتی قرار                 .  جناح حاکم قرار گرفته اند        

اما جناح حاکم حکومت از قرار ديگر نيازی به              .  اينها دل سوزان رژيم اسالمی اند        .  دارد
موقعيت به اصطالح اپوزيسيونی فعلی شان نه ناشی از تمايالت واقعی                   .  خدماتشان ندارد 

 .شان بلکه بخاطر دست ردی است که از جناح حاکم بر سينه شان زده شده است
 

تمامی سرداران و امرا و             ،ما اعالم ميکنيم که تمامی دست اندر کاران رژيم اسالمی                      
ما اعالم ميکنيم که     .  آخوندهای چپاولگر بايد به جرم جنايت عليه مردم ايران محاکمه شوند             

 ٨٨جناح اصالح طلب حکومتی کوچکترين ربطی به خيزش توده های مردم در سال                              
 ."هدف سرنگونی رژيم اسالمی بود ،موسوی بهانه بود. "ندارند

 

ژوئن محل تجمع اين اصالح طلبان حکومتی را به              ٩ما از شما دعوت ميکنيم تا رو شنبه            
 .صحنه اعتراض پرشور عليه کليت رژيم اسالمی تبديل کنيم

 

 نورت يورک  ،سيويک سنتر: مکان
 بعدازظهر ٢ژوئن ساعت  ٩شنبه : زمان

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 کانادا -تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ۵

 

 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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تالشی مردرندانه در ميان جنبش          
سبز در جريان است تا تاريخ سی          
خرداد را زير خاک کند، شايد بايد        

به "گفت بزک کند، يا بعبارتی                
يکی   1360خرداد    30.  کند"  روز

از سياه ترين روزهای تاريخ نه             
تنها مردم ايران، بلکه بشريت                 

روز يک کودتای خونين           .  است
عليه يک جامعه است، مثل روز           

 60کودتای اندوزی در دهه                      
، 1973سپتامبر    11ميالدی، روز   

روز کودتای خونين پينوشه در              
شيلی، مثل روزهای سياه و خونين      

 .ديگری در تاريخ معاصر

 

در اين روز جمهوری اسالمی که        
موقعيت خود را متزلزل می ديد،          
رشد و قدرت يابی جنبش                             
کارگری، زنان و کمونيستی را              
مشاهده می کرد، يک نيروی                   
سرکوب سياه را عليه مردم                       

وحشيانه حمله کرد،     .  سازمان داد  
. گرفت، زد، تجاوز کرد و کشت          

نفس ها را در سينه       60سی خرداد   
يک جامعه چند ده ميليونی حبس           

تا ماه ها هر شب يک ليست         .  کرد
چند صد نفره از جوانانی که                     
وحشيانه تيرباران شده بودند در            
روزنامه های عصر بچاپ می              

برخی فقط با نام کوچک            .  رسيد
اکرم، :  شان معرفی شده بودند            

بهزاد، حسين، معصومه، پريسا،         
اين جنايتکاران حتی        ...  احمد و   

بخود زحمت نمی دادند نام فاميل           
آنها، آدرس شان، مشخصات شان        
را پيدا کنند يا به خانواده های شان        

بجرم فلفل نمک در       .  اطالع دهند  
ساله را      13جيب داشتن کودک         

برخی از اعدام     .  اعدام می کردند    
شدگان را نيمه جان به گورهای              

آنچنان .  دستجمعی حمل می کردند    
تعداد اعدام شدگان زياد بود که                
خط های توليدی اعدام درست                 

 .کرده بودند

 

آغاز يک نسل            60سی خرداد        

 

 89تا سی خرداد  60از سی خرداد 
 !سی خرداد شصت بايد در تاريخ به ثبت رسد

 

 آذر ماجدی

آغاز .  کشی در ايران است            
گورهای دستجمعی و بی نام و         
نشان؛ خودکشی ها برای فرار        
از درد سخت تر از مرگ؛                 
روز عزا دار شدن هزاران                
مادر، پدر، همسر و فرزند؛              

لعنت "روز تولد گورستان                
و خاوران؛    "  تف آباد   "،    "آباد

روز خفه شدن هزاران بغض          
فروخفته؛ روز فروافتادن                  
حجاب اختناق بر جامعه؛ روز        
تنگ شدن پنجه های خفقان                
دور گلوی ميليون ها انسان؛             
روز اعالم بردگی رسمی                   
زنان، آپارتايد جنسی و حجاب        

روز اجرای حکم اهللا       .  اسالمی
 .بر زمين

 

اين تاريخ را بايد با تمام                         
دنيا .  جزئياتش به ثبت رساند         

 30بايد بداند که در فاصله                  
در   89خرداد    30تا    60خرداد  

غم و   .  ايران چه گذشته است        
ميليونی     70درد يک جامعه          

. بايد گفته شود و به ثبت رسد            
تمام سردمداران اين حکومت،       
خامنه ای، رفسنجانی،                          
موسوی، کروبی، احمدی نژاد،     
الريجانی، صانعی، مرتضوی،    
خاتمی و صدها قاتل ديگر بايد        
به جرم  جنايت عليه بشريت              

تنها پس از          .  محاکمه شوند    
سرنگونی اين نظام جنايتکار           
ميتوان به قعر اقيانوسی از درد      
و غم، قتل و جنايت و کشتار              

کشتارهای يک     .  دست يافت    

٢۵٨شماره   

سال اخير، قتل نداها، سهراب ها،             
اشکان ها و ترانه ها رشته ای است          

را به سی خرداد       60که سی خرداد     
 .وصل می کند 89و  88

 

اصالح طلبان حکومتی، جنبش سبز      
اسالمی، اپوزيسيون پرو رژيم، توده   
ای ها و اکثريتی ها و برخی                          
جريانات سابق کمونيست، تازه به            
دوران اصالح طلبی حکومتی                    

 60رسيده، می کوشند سی خرداد             
را از يادها ببرند و آنرا با روز ندا              

فيلم قتل ندا    .  به دنيا باز معرفی کنند      
در    88آقا سلطان در سی خرداد               

تظاهرات خيابانی، بالفاصله بر                
روی تلويزيون های ميليون ها نفر           
در سراسر جهان به نمايش درآمد و         

اين واقعه و اين     .  دنيا را شوکه کرد    
مساله که ندا يک زن جوان بود که            
ظاهرش تمام افسانه هايی که از                 

جامعه ايران در       "  اسالمی بودن   "
دنيا اشاعه داده شده بود را نفی می            
کرد، موقعيت مساعدی را فراهم               
آورد تا ندا به سمبل خيزش                             
آزاديخواهانه مردم ايران ارتقاء داده      

 .شود

 

قتل ندا، قلب ميليون ها نفر را بدرد           
 –اما تالش جنبش ملی                   .  آورد

اسالمی، سردمداران جنبش سبز و          
توده ای ها برای تبديل           –اکثريتی   

در "  روز ندا  "روز سی خرداد به          
تاسف از پرپر شدن زندگی يک زن         
جوان نيست، از درد يک جنايت                
وحشيانه نيست، تاکتيکی در جهت           

تسريع سرنگونی رژيم اسالمی            
نيست، بلکه تالشی آگاهانه برای         

و   60زير خاک کردن سی خرداد       
تمام آن تاريخ خونين و ننگينی               
است که همگی شان در آن دست           

بقول ضرب المثل                 .  داشتند
از حب علی نيست، از      "معروف،  

 ".بغض معاويه است

 

سی خرداد روز برادری تمام اين         
سی خرداد همه     .  موجودات است  

شان "  امام"شان زير عبای                 
خمينی به صف بودند و به پيروی        
از دستورات او خون می ريختند          
و به آتش می کشيدند، درست عين       

همه .  اسالمی شان "  غيور"اجداد  
شان به دست بوسی امام شان                   

اين يک تالش مذبوحانه       .  ميرفتند
برای ايجاد يک فراموشی کلکتيو        

اين تالشی      .  در جامعه است          
مزورانه برای تغيير چهره و                  
بزک کردن صورت اصالح                   

 .طلبان حکومتی است

 

ما ياد ندا    .  اما ما نخواهيم گذاشت     
را بهمراه بيش از صد هزار                    
انسانی که در دهه شصت در                   
زندان های رژيم شکنجه و اعدام         

ما تمام   .  شدند، گرامی می داريم       
جانيان و همدستان شان را به دنيا         

اين رژيم را    .  معرفی خواهيم کرد   
به زير می کشيم و در تريبونال              
های مردمی تمام اين جنايتکاران        

اين .  را به محاکمه خواهيم کشيد         
تنها راه تضمين گوشه ای از                    

سی خرداد بايد          .  عدالت است    
بعنوان يک روز سياه و خونين              
در تاريخ مردم ايران و بشريت به       

ما اين کار را تضمين        .  ثبت رسد 
 * .خواهيم کرد

 

اين يادداشت براى اولين بار خرداد         -
سال گذشته در ستون يادداشت                       

 . سردبير منتشر شد

 

تمام سردمداران اين حکومت، خامنه ای، رفسنجانی، موسوی،              
کروبی، احمدی نژاد، الريجانی، صانعی، مرتضوی، خاتمی و                    
. صدها قاتل ديگر بايد به جرم  جنايت عليه بشريت محاکمه شوند             

تنها پس از سرنگونی اين نظام جنايتکار ميتوان به قعر                                   
. اقيانوسی از درد و غم، قتل و جنايت و کشتار دست يافت                               

کشتارهای يک سال اخير، قتل نداها، سهراب ها، اشکان ها و                    
و   88را به سی خرداد       60ترانه ها رشته ای است که سی خرداد          

 .وصل می کند 89
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گرسنگى و  ،گسترش فقر و فالکت -١
گرانى سرسام آور و                      ،سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از               
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش     ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن       
آستانه يک بحران عميق سياسى و            

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است   
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                 

و مردمى ناراضى و                ،کرده است   
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

وظيفه فورى جنبش        .  واقعى است   
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين       
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                  
مردم زحمتکش و تبديل آن به                         
جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه                     
سرمايه دارى و نظام اسالمی حاکم             

 .است
 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و            -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

مافياى "تز مقابله با                         .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

جمهوری .  بقاى حکومت دامن ميزند     

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند         
تحميل .  اين اوضاع را تخفيف دهد    

فقر و فالکت يک سياست رژيم              
اسالمی برای بزانو درآوردن                 
 .کارگران و مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى،              -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى            
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای       

. براى نابودی فقر ندارند                           
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                 
وعده بهبود اين اوضاع را                        
نميدهد، بلکه چند نسل از                          
کارگران را به جان کندن براى               
بازسازی سرمايه دارى و                         

خرابيهاى ناشى از عملکرد                "
. فرا ميخواند   "  حکومت اسالمى   

اسالمى اپوزيسيون  -جريانات ملى
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در         
خدمت جنگ جناحى می بينند و             
عموما سياستهاى ناسيوناليستى       

برخی از      .  را مطرح ميکنند           
يا "  چپ رايکال       "جريانات        

گسترش فقر را ابزارى در خدمت        
شورش و عصيان مردم عليه                 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح                     
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از         
سازماندهى توده اى و کارگرى             

حزب .  عليه فقر طفره ميروند            
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه            
عليه فقر و فالکت و گرانى را                  
مبارزه اى حياتى عليه نظام                     
سرمايه دارى و حکومت اسالمی       
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى             
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر         

بدرجه اى که        .  و مردم ميداند       
طبقه کارگر و جنبشهاى                             
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه    
و رژيمشان را در تحميل فقر و               

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند             
همان درجه شرايط براى                            
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى       
يک انقالب عظيم کارگرى عليه            

 .وضع موجود فراهم تر ميشود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                   
کارگر، نظام سرمايه داری را                 

٢۵٨شماره   
مسبب مستقيم فقر و فالکت و بيکارى           
و گرانى و گرسنگى و مصائب                             

رژيم .  اجتماعى ناشى از آن ميداند               
اسالمى، حکومت مشتى کانگستر                   

نظامى و باندهاى اقتصادى            -سياسى
مافيائى است که بر تمام امکانات                      

مساله اين    .  جامعه چنگ انداخته اند         
" مافياى اقتصادى    "نيست که گويا             

نميگذارد دولت کارش را بکند و نتيجتا        
اين .  اين وضعيت پيش آمده است                 

حکومت مافيايی سرمايه و اسالم در              
سران رژيم اسالمی خود        .  ايران است  

از بزرگترين سران مافياى اقتصادى در      
کارگران و مردم گرسنه       .  ايران هستند  

در اين جدال نبايد به دنبالچه کشمکش          
و رقابت بخشهاى مختلف سرمايه                   

کمونيسم و طبقه کارگر بر      .  تبديل شوند 
استقالل طبقاتى اش از سرمايه و                      
جناحهاى دولتى و غير دولتى                              
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل        

و بر مطالبات و نيازهاى فورى               ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با          

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند      
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى           ،فقر

درعين    ،فوری کارگران و مردم است         
حال جبهه مهمى از مبارزه عليه                        
حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى             

اين دوره اى     .  سرمايه در ايران است      
است که بيش از هر زمان کارگر و                    
اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه             
مهمترى در سياست و نگرش و                        
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف           

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند
 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط         -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                 

اعتراض و شورش عليه                    .  است
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                   
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و              
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد               
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                   

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند
 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و           
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

به   ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى       
. که دارد، سرکوب و شکست است                  

ارکان سياست و تاکتيک حزب در                     
متشکل کردن      ،مواجهه با اين اوضاع      

توده طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه            

فقر و فالکت، ترسيم افق و سازمان           
بعنوان سه رکن مهم                ،و رهبرى   

. تضمين پيشروى و پيروزى است            
تبديل شورش کور به شورش                       
آگاهانه و سازماندهی اعتراض عليه       
وضعيت موجود درگرو تامين اين              

 .سه رکن اساسى است
 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در             -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و         
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                  

در اين مبارزه يک هدف                .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل              
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم          

نياز پايه ای مردم از مکانيزم         د  مور
دسترسی و    .  و تسلط بازار است           

برخورداری از غذا و آموزش و                  
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز              
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای           
همگان و هدف عمومی ما در اين                

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                
تمامی نيازهای انسانی برخوردار             

از اينرو مبارزه برای وادار            .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد      
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر        

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع         
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد       
مواد غذايی و نيازهای مردم،                        
برگزاری مجامع عمومی در محالت         
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن              
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                        
گرسنگى و فقر، شرط اساسی                       
پيشبرد چنين استراتژی و سياستی           

بايد در هر گوشه جامعه                  .  است
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی           

 .برافراشت
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى              -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر    

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه           
کارگر و مردم آزاديخواه را به                       
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و          
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه              
دارى و حکومت اسالمى                                   

  !فراميخواند
 

مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق 
 ٢٠٠٨ژوئن  ،آرا
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 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

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

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته       .  دست بکار بزير کشيدن آن هستند        
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 قيام       .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است       

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

 

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

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

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

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                 .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                               
 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

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

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است            
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                      

 .  کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

 کارگران پروژه اى 
 پتروشيمى دماوند

 

 پايان اعتصاب و گرفتن حقوقهاى معوقه 
 

اشاره کرديم که            ،در اطالعيه مورخه اول خرداد ماه                   
ماه حقوق و مزاياى      ۵کارگران پروژه ای پتروشيمی دماوند       

کارگران طى دو ماه گذشته         .  خود را از کارفرما طلبکارند        
براى نقد کردن حقوق هايشان اعتراضات مکررى را                           
سازمان دادند که مرتبا با وعده هاى توخالى کارفرما و                          

بدنبال به نتيجه نرسيدن اين                     .  عواملش روبرو شدند          
کارگران تصميم گرفتند دسته جمعى وارد                        ،اعتراضات

اعتصاب شوند و از روز جمعه دست از کار کشيده و وارد                 
کارگران اعتصابى مربوط به شرکت هاى            .  اعتصاب شدند  

خواست فورى     .  ناتان و شرکت مهندسی نصب بودند                     
 ،عيدى   ،ماه گذشته     ۵کارگران پرداخت حقوقها و مزاياى             

کارگران اين   .  پاداش و سنوات مربوط به سال گذشته است              
شرکتها روز دوشنبه سومين روز اعتصاب خود را پشت سر           

 .گذاشتند

 

کارفرماها اعتصاب در    با عقب نشينى        ،بنا به خبر دريافتى     
اينبار و بدنبال شکست تالشهاى              .  پايان يافت   پنجم    روز    

خود کارفرماهاى      ،مسئولين اداره کار براى پايان اعتصاب          
ناتان و مهندسی نصب    پتروشيمى دماوند و مديران شرکتهاى       

با کارگران طرف شدند و اعالم کردند که تا دو روز ديگر                   
حقوق يکماه را ميپردازند و بقيه حقوقها را تا دو هفته آتى                     

کارفرما وعده کرد در اولين فرصت عيدی          .  پرداخت ميکنند 
 . و پاداش و سنوات سال گذشته را نيز پرداخت خواهد کرد

 

کارگران در روز پنجم با اين وعده کارفرما اعتصابشان را                
تا رسيدن اين    .  پايان دادند و دو روز بعد حقوقها واريز شد              

پاداش و عيدی کارگران پرداخت نشده              ،خبر هنوز سنوات    
است و نمايندگان کارگران کماکان پيگير خواستهای فورى               

 . کارگران هستند

 

نه فقط  .  حزب به تالش پيگير و متحد کارگران درود ميفرستد        
نقد کردن حقوقهاى باالکشيده شده بلکه پيشروى کارگران در           
مقابل کارفرماها نيازمند اتحاد عميق تر و گسترده تر                              

اين امر تنها با حضور و دخالت مستمر                    .  کارگران است  
 . کارگران در مجامع عمومى تضمين ميشود

    

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئن  ۶ -١٣٩١خرداد  ١٧



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

برای نخستين بار در تاريخ ايران        
و جهان، مردمی ظلم ديده و تحت         
ستم، که شاهد يکی از فجيع ترين        
جنايات تاريخ معاصر بشری و              
کشتار يک نسل از مبارزان                      

در -سياسی در زندان بوده اند                
حالی که دادگاه ها و نهادهای                  
حقوقی و قضائی بين المللی از               

 -رسيدگی به آن اجتناب می کنند           
پرچم دادخواهی و رسيدگی به آن        

 .  را به دست گرفته اند

  

چهار سال پيش، اواخر شهريور         
، ٢٠٠٧برابر با سپتامبر        ١٣٨۶

جمعی از اعضای خانواده های             
جان سپردگان دهه شصت و جان         
بدربردگان از کشتار زندانيان                 
سياسی در اين دهه، با ياری و               
همراهی فعاالن عرصه های                    
سياسی و اجتماعی، حرکتی را              
آغاز کردند که در بدو امر تصوير        

. و آينده آن به روشنی امروز نبود 
می دانستيم رسيدگی مردمی به             
هولناک ترين کشتار تاريخ                       
معاصر ايران، کار بسيار دشوار          

با دست   .  و صعب العبوری است      
خالی و تنها با اتکا به انگيزه و              
تالش مشترکمان، می خواهيم               
جمهوری اسالمی را به خاطر                
کشتار بيش از پانزده هزار                       
زندانی سياسی در دهه شصت به         

 . محاکمه مردمی بکشيم

 

چهار سال تالش بی وقفه مردمی         
مصمم برای رسيدگی به کشتار             
زندانيان سياسی در دهه شصت            

اين دادگاه مردمی،   .  به بار نشست  
رژيم جمهوری اسالمی ايران و            
رهبران و دست اندرکاران کشتار        
زندانيان سياسی را، که از                         

آغاز و    60روزهای پايانی خرداد     
به اوج رسيد، به       67در تابستان    

 

 دادگاه جمهوری اسالمی ايران برگزار می شود
 

 ٢٠١٢ژوئن  ٢٢تا  ١٨لندن 

ارتکاب جنايت عليه بشريت            
کشتار .  محاکمه خواهد کرد         

مخالفان در زندان در دهه                  
شصت، مصداق جنايت عليه           

هيچ يک از ده       .  بشريت است  
ها هزار زندانی سياسی، چه            
آن ها که اعدام شدند و چه آن          
هائی که جان سالم بدر برده و         
از زندان بيرون امدند، درهيچ        
دوره ای از دهه شصت به                  
وکيل و تسهيالت و مشاوره             
حقوقی و خانواده خود                         
دسترسی و حق دفاع از خود           

محاکمات بدون طی        .  نداشتند
پروسه حقوقی با ملزومات              
يک دادگاه واقعی، تنها با طرح      
چند سئوال و در اغلب اوقات           
تنها با ابالغ اتهامات به                       
زندانی برگزار می شد و وی            
را طی چند دقيقه به اعدام                   

کشتار .  محکوم می کردند           
زندانيان سياسی در دهه                     
شصت، هم چنين به لحاظ                   
جغرافيائی، تعداد و تنوع                    
گرايشات سياسی و عقيدتی             
گسترده و طبق قوانين جزائی         
بين المللی مصداق جنايت عليه     

. بشريت محسوب می شود               
طبق آمارها و شواهد موجود،       
جمهوری اسالمی به فاصله             

، حدود     63تا          60سال های    
هزار زندانی سياسی؛                   15

روزانه به طور متوسط                       
چهارده نفر و هر دو ساعت             

. يک نفر را اعدام کرده است           
جمهوری اسالمی به فاصله             

،  67ماه های خرداد تا اسفند           
چهارهزار زندانی سياسی؛              
روزانه به طور متوسط حدود         

نفر و هر دو ساعت يک               15
نفر را مخفيانه اعدام و در                 
نهان در گورهای دسته جمعی        

 .  دفن کرد

٢۵٨شماره   

دادگاه جمهوری اسالمی در دو                  
مرحله اول  .  مرحله برگزار می شود   

  ٢٢تا      ١٨به مدت پنچ روز، از              
در مرکز حقوق بشر        ٢٠١٢ژوئن  

سازمان عفو بين الملل در لندن                 
مرحله دوم، چهار   .  برگزار می شود  

ماه بعد از آن، در ماه اکتبر در الهه          
دادگاه مردمی   .  برگزار خواهد شد     

ايران تريبونال، بزرگترين و بی                
سابقه ترين پروژه دادخواهی                     
مردمی است که در تاريخ معاصر،          
با حضور بيش از صد شاهد،                       

 .  برگزار می شود

 

يک تيم بين المللی حقوقی، متشکل        
از سرشناس ترين و مجرب ترين            

حقوقدانان بين المللی و ايرانی؛                 
پرفسور جان کوپر، پروفسور                   
ريچارد فالک، سير جفری نايس،            
پروفسور اريک ديويد، پرفسور              
پيام آخوان، دکتر نانسی هورماشيا،     
دکتر هدايت متين دفتری و                             

 2011زوئيه  (پروفسور کادر اسمال  
، اين  )در اثر سکته قلبی در گذشت        

دادگاه مردمی را سازماندهی کرده          
و با دعوت از شخصيت های                        
حقوقی و غيرحقوقی و قضات                    
سرشناس جهانی همراه با يک تيم          
دادستانی متشکل از هشت حقوقدان     
ايرانی و غيرايرانی به سرپرستی           
پرفسور پيام اخوان و سير جفری            

 .نايس، آن را برگزار می کنند

 

اين دادگاه، بخشی از مبارزه توده      
رنچ کشيده مردم ايران عليه                   
تاريک انديشان کوردل و                          
جنايتکار حاکم بر ايران است، که       
وظيفه آن نه تنها رسيدگی به                 
کشتار زندانيان سياسی و محاکمه     
جمهوری اسالمی به جرم جنايت        
عليه بشريت است، بلکه اين                  
وظيفه را نيز دارد که اين تراژدی       
انسانی را به قضاوت افکار                    
عمومی جهانيان بگذارد و آن را         
در تاريخ ايران و جهان برای                 

 . آيندگان به ثبت برساند

 

 شرکت در دادگاه

حضور در هر دو مرحله دادگاه            
. برای عموم آزاد و رايگان است        

اما، براي حضور در آن ها ثبت             
عالقه مندان   .  نام ضروري است    

به شرکت در هر يک از مراحل              
اين دادگاه مردمی، يا هر دو                    
مرحله، مي توانند از طريق                    
تماس با آدرس ايميل زير، با ذکر        
نام و نام خانوادگی ثبت نام                       

 . نمايند
 

 کارزار مردمی ايران تريبونال
 ب ٢٠١٢آوريل  10جمعه 

 ١٣٩١فروردين  ١١رابر با 

info@irantribunal.com  

 com.irantribunal.www 

 

 سوسياليسم تنها راه 
!نجات بشريت است  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

نزديک به ده سال از درگذشت                
. نابهنگام منصور حکمت ميگذرد     

ده سال است که جنبش کمونيسم          
کارگری اين متفکر بزرگ                         
مارکسيست و تئوريسين و                       
سازمانده برجسته خود را از                  

زمانی که چشم     .  دست داده است    
از اين جهان فروبست گويی طبقه       
کارگر و بشريت متمدن گوشه ای        
از روشنايی و تيزبينی و چراغ              
راهنمايی خود را از دست داده               

 . است
 

. جای خالی اش پر نشدنی است            
اما گنجينه سياسی و نظری اش            
راهنمای ما برای پيروزی                        
کمونيسم و کارگر و آزاديخواهی         

 . در جامعه است
 

منصور حکمت فقط به ما فعالين          
به .  کمونيست کارگری تعلق ندارد    
به .  طبقه کارگر جهانی تعلق دارد      

آزاديخواهی و تالش برای                
آزادی و رهايی جامعه تعلق             

به تمامی کسانی متعلق        .  دارد
 ،است که تالش اش                                

زندگی   ،نظراتش  ،سياستهايش
و افق سياسی و توقع آنها را           
از خود و از زندگی دگرگون              

 . کرده است
 

در دهمين سالگرد درگذشت            
منصور حکمت که در هفت               
ژوئيه در هايگيت لندن توسط        

" بنياد منصور حکمت                    "
. شرکت کنيد       ،برگزار ميشود   

اين مراسم را به مکانی بزرگ       
و شايسته برای گراميداشت            
ياد و دست آوردهای اين                     
متفکر بزرگ مارکسيسم و               

. کمونيسم کارگری تبديل کنيم        
از تمامی عالقمندان و                          
دوستداران منصور حکمت              
انتظار ميرود که سهم خود را          

٢۵٨شماره   

در برگزاری موفق اين رهبر                       
کمونيست و دوست داشتنی ايفا                

 . کنند
 

 ،اين مراسم در لندن برگزار ميشود       
اما همزمان در هر گوشه ای از اين         
دنيا که هستيم ميتوانيم يادش را در        

از مراکز   .  اين روز گرامی بداريم        
کار و زندگی گرفته تا دانشگاهها و         

به هر    ،هر کجا که هستيم    .  خيابانها
 . شکلی که ميتوانيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از               
از        ،همرزمان منصور حکمت             

از                   ،کارگران کمونيست                  
و از        ،از انقالبيون       ،دوستدارنش

همه کسانى که تحقق آزادى را در            
دعوت ميکند که     ،کمونيسم ميجويند 

در مراسم يادبود و بزرگذاشت                   
دهمين سالگرد او که توسط بنياد             
منصور حکمت سازمان داده شده           

 .  است شرکت کنند

 زنده باد 

 کمونيسم منصور حکمت

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢آوريل  ٢

 

 

 

 !در مراسم دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 
 ٢٠١٢مه   ١۵: تاريخ

 

 دعوت به مراسم بزرگداشت منصور حکمت
 

 رفقای عزيز
 

دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت، اين انسان بزرگ و ليدر سياسی تئوريک کمونيسم کارگری                        ٢٠١٢ژوئيه    ۴همانطور که مطلع هستيد       
ظهر در گورستان هايگيت آغاز می        ١٢مراسم ساعت   .  ژوئيه در شهر لندن، انگلستان برگزار می کند ٧بنياد منصور حکمت مراسمی را روز . است
 .پس از جمع شدن در مقابل تنديس وی در هايگيت و نثار گل به سالنی خواهيم رفت و مراسم را با زنده کردن ياد او ادامه می دهيم. شود

 
خواهشمنديم که شرکت يا عدم شرکت خود را       . از شما دعوت ميکنيم که در مراسم ياد بود منصور حکمت شرکت کنيد تا با هم ياد او را گرامی بداريم

  .هر چه سريعتر بما اطالع دهيد
 

  ،با احترام
 

 آذر ماجدی
 مسئول بنياد منصور حکمت
www.azarmajedi.com 


