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 معدنچيان اسپانيا
 

اعتصاب کارگران معدنچى اسپانيا در منطقه آستورياس           
حدود دو هفته است در اعتراض به کاهش دستمزدها و                
سياستهاى رياضت اقتصادى دولت بويژه قطع سوبسيدها         

در روزهاى اخير اين اعتصاب         .  در معادن ادامه دارد      
خانواده هاى کارگرى     .  اشکال جالبى بخود گرفته است        

کارگران و  .  در منطقه عمدتا درگير اين اعتصاب شدند           
جاده ها و ريل هاى راه       .  جوانان مناطق را کنترل ميکنند    

عليه   ،شعار ميدهند   ،الستيک آتش ميزنند    ،آهن را ميبندد  
و در مقابل تهاجم       ،حکومت سرمايه داران حرف ميزنند      

نيروى سرکوب و ضد شورش به سنگربندى و مقابله                   
 . دسته جمعى روى آورده اند

 
کارگران در مقابل تفنگهاى گاز اشک آور پليس و ديگر             

کوکتل    ،تير و کمان        ،فشفشه   ،ابزار سرکوب با سنگ       
بحث .  آتش بازى و سنگربندى پاسخ دادند                    ،مولوتف

برسر اين نيست که فشفشه و سنگ نميتواند جواب گلوله            
بحث برسر اينست اين روحيه        ،و گاز اشک آور را بدهد      

سازماندهى شهر براى تقابل با بورژوازى و نيروى                     
اين مقدمه اى براى کنترل        .  سرکوب حرکتى بجلو است     

مراکز توليدى توسط خود کارگران و راديکال کردن کل           
 . فضاى اجتماعى است

 
ايتاليا فى الحال به وضعيت يونان دچار            ،پرتقال  ،اسپانيا

شده اند و تشديد بحران در يونان به وخامت اوضاع در                
 . اين کشورها افزوده است

 
 ،در روزهاى گذشته    ،معدنچيان اسپانيا و خانواده هايشان     

تقابل جمعى با نيروى سرکوب       ،با اتکا به حداقل امکانات    
 . * سرمايه داران را تمرين کردند

  ،يادداشت سر دبير
 

 

 :اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون
 

  تحوالت در سوريه
 

 " ضد امپرياليستی –دفاع طلبی "چگونه 
 )٢(در کنار رژيم اسالمی قرار ميگيرد؟ 
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 !تهران محکوم است 5اخراج و ديپورت کارگران شهرداری منطقه 

 !کارگران شرکت توسعه و معادن

 !تعطيلی و اخراج کارگران کارخانه شير ميان سوت ميانه



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

يک سال از خيزش توده ای مردم         
عليه حکومت سرکوبگر و                        

مردم .  جنايتکار اسد ميگذرد             
محروم سوريه هر روز توسط                

. حکومت بشار اسد قربانى ميشوند    
خبرگزاريها تنها گوشه ای از اين         

بشار .  فجايع را منعکس ميکنند          
اسد نيز مانند بن علی و حسنی                 

اين .  مبارک و قذافی رفتنی است        
حکم مردم بپاخواسته در سوريه            

عليرغم تمام اين جنايات            .  است
مردم سوريه همچنان برای                       
سرنگونی اين دستگاه استبدادی            

سوريه به کدام سو       .  تالش ميکنند  
ميرود؟ آيا حاصل سرنگونى بشار      

بدون   ،اسد يک آينده بدون استبداد      
بدون     ،بدون استثمار       ،محروميت
بدون فقر و فالکت و              ،نابرابری

بدون کنترل مذهب بر شئونات               
زندگی توده های مردم خواهد                 
بود؟ يا کل حکومت ارتجاعى                 
کنونى با تغييراتى سطحى                         

 بازسازى خواهد شد؟ 

 

با طرح و            ٢٠١١از سپتامبر        
دسيسه تروريسم دولتی به                          
سرکردگی آمريکا و با دخالت                 

 ،فعال ليگ عرب و دولت ترکيه           
يک اپوزيسيون ارتجاعی متشکل       
از عناصر رژيم اسد و اسالميست       
ها شکل گرفت و سريعا مسلح شد         

ارتش آزاد    "و شاخه نظامى آن            
وارد يک جنگ نظامی با      "  سوريه

قربانيان اصلی   .  حکومت اسد شد    
جنگ اين دو نيروی مرتجع مردم        

 . محروم سوريه هستند

 

مردم سوريه حق دارند تا                  -١
حکومت استبداد و سرمايه را                  

حق دارند برای                           ،نخواهند
سرنگونی بيش از چهاردهه                     
استبداد نظامی در سوريه                           

 

 :اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون

 تحوالت در سوريه

حق دارند عليه فقر و       ،بپاخيزند
فالکت و عقب ماندگی و                       

حق دارند    ،محروميت قيام کنند   
تا سهم خود را از زندگی و                  
رفاه و ثروت اجتماعی طلب            

مبارزه مردم سوريه            .  کنند
بخشی از خيزش عظيم توده ای      
حق طلبانه و آزاديخواهانه در         
سراسر خاورميانه و شمال                

سرنگونی انقالبی     .  آفريقاست
رژيم استبدادی سرمايه در                 
سوريه يک حلقه اساسی در               
تحقق آزادی و برابری و رفاه          
و دستيابی به جامعه ای                         
متضمن خواستهای پايه ای               

از اين رو ما خود       .  مردم است 
را در مبارزه انقالبى مردم                
سوريه برای سرنگونی                       
حکومت بشار اسد و پايان دادن      
به استبداد و سرمايه در اين                

سرنگونی .  کشور سهيم ميدانيم    
حکومت اسد در عين حال يک        
ضربه بزرگ و تعيين کننده به        
نيروی اسالم سياسی در منطقه       
و مشخصا حکومت اسالمی در     

 .ايران است

 

پروسه تحوالت در سوريه         -٢
برخالف پروسه سرنگونی بن        
علی در تونس و حسنی مبارک       
در مصر طوالنی تر و با                     
مشقت بيشتری همراه شده                  

تاکنون هزاران نفر در         .  است
جريان اين مبارزات کشته شده       

در عين حال کشتارهای          .  اند
حکومت اسد بهانه ای در دست       
ناتو و دول ارتجاعی منطقه               
برای دخالت نظامی در اوضاع     

اين نيروها   .  سوريه شده است     
ميکوشند با اعمال فشار بر                 
شورای امنيت سازمان ملل               
مجوز دخالت نظامی همه جانبه     
و آشکار در سوريه را کسب             

٢۵٩شماره   
اما دخالت نظامی ناتو در                .  کنند

سوريه نه تنها منجر به جلوگيری از        
ابعاد فاجعه خونين جاری نخواهد             
شد بلکه برعکس کامال به آن دامن           
زده و ميتواند زمينه ساز يک                        
سناريوی سياه و از هم پاشيدن                     

. شيرازه جامعه در اين کشور گردد        
 ،هدف ناتو در قبال تحوالت منطقه          

بميدان آوردن مجدد قلدرى                            
" بشردوستانه"ميليتاريستى با توجيه     

و کنترل روند تحوالت و مشخصا            
 ،در سوريه تغيير حکومت بشار اسد     

نابودی يک متحد رژيم اسالمی در          
منطقه و تحميل يک حکومت دست          
ساز مطلوب غرب و ناتو به مردم             

کارنامه دخالت نظامی   .  سوريه است 
و ليبی      ،افغانستان   ،ناتو در عراق     

نشانگر اين واقعيت است که چنين            
حکومتهای دست سازی را با                       

و       ،ناسيوناليسم      ،ماتريال مذهب     
مناسبات استثمارگرايانه و ضد                  

 .انسانی سرمايه پايه گذاری ميکنند

 

آن بخش از اپوزيسيون حکومت        -٣
سوريه که اکنون صحنه گردان                  
اوضاع هستند ترکيبی از جريانات          

قومپرست   -ناسيوناليست                
القاعده ای      ،اسالميستها   ،پروغربی

ها و بخشهايی از حکومت سابقی ها        
اين اپوزيسيون مرتجع                .  است

بهيچوجه ذره اى خواستهای مردم           
بپاخواسته و آزاديخواه در سوريه را      

اين جريانات که      .  نمايندگی نميکند  
اکنون مورد حمايت ترکيه و                         
عربستان و نيروهای ناتو قرار                   
دارند و توسط اين حکومتهای                      
مرتجع مسلح شده اند به همان اندازه        
حکومت بشار اسد ضد آزادی و ضد 
برابری و ضد خواستهای حق                     

اين .  طلبانه توده های مردم هستند          
اپوزيسيون ارتجاعى از هم اکنون            

 . دستش به خون مردم آغشته است

 

جنگ و تقابل نظامی ای که                   -۴

اکنون در سوريه در جريان است         
جنگی ميان دو نيروی ارتجاعی          

يک نتيجه بالفصل اين             .  است
جنگ قيچی شدن جنبشهای توده           
ای و اجتماعی برای سرنگونی             
حکومت اسد و حاشيه ای شدن               
خواستهاى برحق مردم کارگر و         

حزب از مبارزه    .  زحمتکش است 
مردم محروم سوريه براى                        
سرنگونى بشار اسد حمايت ميکند      
و اين مبارزه را بخشى از تالش            
آزاديخواهانه در کل منطقه و                  

حزب از نيروهاى      .  جهان ميداند  
آزاديخواه و بشريت متمدن                       
ميخواهد که عليه سرکوب و                    
کشتار دولت بعثى اسد و                             

عليه                ،جمهورى اسالمى              
و    ،ميليتاريسم و تروريسم دولتى       

در دفاع از تالش آزاديخواهانه             
مردم سوريه براى سرنگونى                 

حزب .  بشار اسد بميدان بيايند            
تالش ناتو و دولتهاى موئتلفش               
براى دامن زدن به قلدرى و تهاجم    
نظامى به سوريه را قويا محکوم          

 .ميکند

  

آزادی و برابری و رفاه مردم          -۵
در سوريه در گرو سرنگونی                 
انقالبی حکومت بشار اسد و شکل      
دادن به حکومتی است که هدفش          
نه حفظ و بازسازی مناسبات                   

سرمايه در سوريه      هضربه خورد 
بلکه درهم شکستن قطعی و نهايی       

تنها و تنها يک حکومت      .  آن است 
يک جمهوری                            ،کارگری

ميتواند تضمين                ،سوسياليستی
کننده خواستهای پايه ای مردم در        

در غير اين صورت    .  سوريه باشد 
ما شاهد شکل گيری نوع ديگری         
از حکومت استبداد و استثمار و            

 . مذهب در سوريه خواهيم بود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئن  ١٢ -١٣٩١خرداد  ٢٣

 

!به حزب کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

پس از نگارش بخش اول اين                   
مطلب تعدادی از اعضاء محفل             
کورش مدرسی در صدد                             

مطالبشان .  پاسخگويی برآمدند       
عمدتا پرخاشگری و فحاشی بود           
اما در عين حال حاوی چند نکته            
قابل بحث و تاييدی بر تزهای                  

. مندرج در قسمت اول اين نوشته         
در اين يادداشت به قويترين                       

. استدالالتشان پرداخته ميشود               
هدف کماکان نشان دادن ماهيت             

" ضد امپرياليستی    –دفاع طلبی     "
نقطه نظرات اين جريان و تاکيد             
بر آن است که اين جريان در                     
صورت پای فشاری اين سياستها          
متاسفانه خود را در حاشيه رژيم           

 .اسالمی خواهند يافت
 

 مبانی پايه ای 
 ،در البالی نوشتجات اين جريان         

زمانيکه به سختی فحاشی هايشان        
به يک          ،را به کناری ميزنيد             

مجموعه استدالل ميرسيم که اساسا  
اين جنگ آمريکا   : ((از اين قرارند  

اين .  و اسرائيل عليه ايران است          
طرف .  جنگ يک طرف دارد            

قادر    ،مقابل خواهان جنگ نيست       
ايران افغانستان   .  به جنگ نيست     

اگر آمريکا در افغانستان         .  نيست
تالفی يک حمله را ميکرد در                   

 .)) ايران اينطور نيست
 

در عين حال اين جريان مدتهاست        
بطور روشنی اعالم کرده است که      
هيچگونه تعهد و پايبندی به تزهای      
کمونيستی منصور حکمت ندارد و     
نتيجتا بايد از مکان ديگری به نقد          

اينکه .  تزهای اين جريان پرداخت     
اين جريان کوچکترين ربطی به            
کمونيسم کارگری منصور حکمت      

 ،نيازمند اثبات نيست                    ،ندارد
واقعيت پذيرفته شده ای در نزد               

 .خود اين جريان است

 

 " ضد امپرياليستی –دفاع طلبی "چگونه 
 در کنار رژيم اسالمی قرار ميگيرد؟  

)٢( 
 

 على جوادى

بررسی اين تزها را با يک                 
مشاهده و مقايسه بهتر ميتوان          

اگر شما اين مبانی       .  آغاز کرد  
تحليلی را در مقابل هر منتقد             
چپ ضد امپرياليست و چپ              
ناسيوناليست قرار دهيد به شما       
خواهند گفت که تفاوت تزهای         
اين جريان با تزهای جريانی            

 (SWP)مانند اس دبليو پی             
هر .  اساسا ميکروسکپی است     

چند که تاريخچه و سابقه اين             
دو جريان متفاوت است اما در        
اين مقطع بطرز بارز و                        
روشنی از يک مبانی تحليلی            
در قبال تخاصم دو اردوی                  

هر دو  .  تروريستی برخوردارند 
جريان دارای يک تحليل از اين      

و اگر سئوالی    .  کشمکش هستند 
هست در اين است که آيا                       
سياست يکسانی را نيز از اين          

 تزها استنتاج ميکنند؟ 
 

اما جايگاه سياست جريانات             
که "  ضد امپرياليست     "چپ      

خود را مدافع خمينی و بن الدن     
و شيخ نصراهللا يافته است بر            
هيچ منتقد کمونيست اين                       

اين .  جريانات ناروشن نيست       
جريانات رسما و عمال در کنار      
و در حاشيه رژيم اسالمی قرار      

رسما اعالم ميکنند که         .  دارند
درصورت حمله آمريکا به                
ايران در سنگر آدمکشان رژيم      
اسالمی قرار گرفته و نه فقط با       
نيروی نظامی آمريکا درگير           

گويی رژيم       (  ،خواهند شد      
اسالمی چنين فرصت                           

به اين جريانات          "  فداکاری"
بلکه )  ؟!حاشيه ای خواهد داد       

اساسا رو در روی هر جريانی        
قرار خواهند گرفت که قصد             
تعرض به رژيم اسالمی را در        

به .  چنين شرايطی داشته باشد       

٢۵٩شماره   

عبارت ديگر به سادگی اسلحه                    
نداشته شان را نيز به سمت نيروی            
کمونيست و کارگری که قصد                     
تصرف قدرت سياسی از رژيم                   

 ،اسالمی در اين پروسه داشته باشند       
اما اين جريان در         .  خواهند گرفت  

آغاز راهی است که جريان                            
ارتجاعی اس دبليو بيش از چند دهه        

اما .  است که به پايان رسانده است          
از بد روزگار حتی زمانی ضروری      
است که به جريانی از جنس اس                 

 . دبليو پی هم پرداخت
 

اما اگر در يک                  ،مشاهده ديگر    
سناريوی فرضی اين تبيين ها از               
جنگ و جدال دو قطب تروريستی            
را در مقابل مبلغان رژيم آدمکشان           
اسالمی قرار دهيد با دو واکنش                  

ابتدائا به شما       .  مواجه خواهيد شد      
. خواهند گفت که بله حق با شماست         

عزت و عظمت ملت    "مساله آمريکا   
اما در عين حال به        ".  اسالمی است 

شما خواهند گفت که درست ميگوئيد      
چرا که     .  ايران افغانستان نيست         

رژيم جمهوری اسالمی به خوبی از       
پس مقابله با آمريکا و اسرائيل بر              
خواهد آمد و روزگار اين نيروهای          
شيطانی را در همه جا سياه خواهند          

و در حقيقت اين تبليغاتی است       .  کرد
که مدتهاست سران سپاه پاسداران و       
نيروهای نظامی و سران رژيم                   

به عبارت   .  اسالمی به آن مشغولند      
ديگر زمانيکه جريان کورش                      
مدرسی تالش ميکند تصوير يک              

را از   "  ناتوان"و   "  مظلوم"نيروی   
رژيم اسالمی در مواجهه با قطب              

در      ،تروريسم دولتی ارائه دهد              
درجه اول با اعتراض خود مدافعين        
هميشگی رژيم اسالمی و کسانی               
مواجه خواهد شد که هنوز جای لکه        
های خون از زير ناخنهايشان پاک           

 . نشده است
 

اما اگر از اين دو مشاهده و                       
مقايسه هم صرفنظر کنيم و به                 
خود موجوديت و هويت سياسی           

بايد تاکيد    ،رژيم اسالمی نگاه کنيم   
کرد که يک رکن پايه ای هويت             
رژيم اسالمی ضديت کور و ضد         

. انسانی با آمريکا و اسرائيل است      
اين رژيم و کال جنبش اسالم                     
سياسی نيرويی است که هويت              
خود را در تقابل با آمريکا و                     
اسرائيل و کال هر آنچه که نشان            

تعريف کرده       ،تمدن غرب است     
ارزش مصرف اين تعريف     .  است

اين .  هويتی نيز کامال روشن است     
جريانی است مدعی قدرت سياسی     
در منطقه و بعضا با بلند                              

اين .  پروازيهايی در سطح جهان       
سهم بری از قدرت سياسی را نيز        
اساسا بايد از دست نيروهای                   
ناسيوناليست پرو غربی و                        
مدافعين آمريکا و متحدين اش                

نتيجتا خصلت ضد      .  بدست آورد  
آمريکايی سياستهای اين جنبش            
ارتجاعی کامال به اهداف سياسی        
اين جريان در قدرتگيری و کسب        
قدرت سياسی در منطقه منطبق            

اين جنبشی ارتجاعی            .  ميشود
از لحاظ اهداف و امر                 .  است

سياسی ای که دنبال ميکند کامال           
تحرکش تماما به     .  امروزی است  

مساله قدرت سياسی در دوران              
جدالش با      .  معاصر برميگردد     

غرب نيز بر سر مساله سهم از              
قدرت سياسی در جهان و در                   
رقابت با قطبهای هژمونيک                   
جهان معاصر و مشخصا آمريکا         

به اين اعتبار تقابل رگه             .  است
های اصلی اين جنبش با غرب               
پديده غير مترقبه و نا آشنايی                   

کل دستگاه تبليغاتی اين           .  نيست
۴صفحه جريان بر             



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

و در  .  اين اساس استوار شده است     
هر دوره که جناحی در رژيم                    
اسالمی خواهان تخفيف در اين              
خصومت پايه ای را داشت با يک         
تقالی پر هزينه اين گرايشات به            

از اين رو تقابل     .  کناری زده شدند   
اين جنبش ارتجاعی و نيروهای            
اصلی آن مانند حکومت اسالمی با      
آمريکا يک تقابل پايه ای بر سر             
سهم بری از قدرت سياسی در                 

. جهان سرمايه داری معاصر است    
نديدن اين تقابل چه پيش از فاجعه          

سپتامبر و چه پس از            ١١خونين   
آن نديدن تقابل دو اردوی                            
ارتجاعی در جدال بر سر قدرت           

 .     سياسی است
 

. ميگويند ايران افغانستان نيست           
آمريکا در افغانستان در عکس               
العمل به يک فاجعه خونين دست           
به تعرض عليه طالبان و القاعده            

ميگويند اين مساله در قبال            .  زد
از .  رژيم اسالمی صادق نيست          

قرار نميتوانند فاجعه ای را به                  
و از   .  رژيم اسالمی نسبت دهند        

قرار اگر کسی بتواند فجايعی را            
که حکومت اسالمی سازمانده و            
مجری آن بوده است را بربشمرد          
اين جريان ظاهرا بايد خلع سالح           
شود و شايد هم مدافع سياست                   

اما .  حمله نظامی آمريکا به ايران       
پيش از آنکه نقدی بر اين استدالل         
ارائه داد بايد به پوچی و سطحی            
بودن متد تحليلی اين جريان اشاره       

اين جريان با اين استدالالت        .  کرد
ديدنی بايد در جنگ دوم جهانی              
تماما در کنار اردوی آمريکا و               

چرا .  متحدين اش قرار ميگرفتند       
که مثال ژاپن ابتدائا حمله به بنادر          
آمريکا را آغاز کرد و از اين بابت        
بايد نتيجه گيری ميکردند که حمله       
آمريکا به ژاپن و يا حتی کاربرد            
بمب اتم نيز حتما به نوعی موجه           

 

ضد  –دفاع طلبی "چگونه 
در کنار رژيم اسالمی " امپرياليستی

 ...  قرار ميگيرد؟ 

از قرار نميدانند و يا              .  است
نگرانی ای هم ندارند که در               
بستر چه سياستهای راست و            

واقعا .  ارتجاعی قرار ميگيرند    
ظاهرا بعد از   !  تاسف آور است  

سی و چند سال به اين جريان            
کرد که کل اسالم              "  اثبات"

سياسی جنبشی تروريستی                 
خشونت و ترور و                .  است

آدمکشی از مبانی پايه ای                   
. پيشبرد امر سياسی شان است        

از ابتدای تولد خونين شان در           
هر کجايی که دستشان رسيده           
است کشته اند و ترور و نابود          

 ،عراق        ،ايران.  کرده اند       
 ،پاکستان    ،الجزاير    ،افغانستان
ليبی و اکنون         ،لبنان   ،فلسطين
. نمونه ها بسيارند                 ،سوريه

تاريخ اين تقابل خونين و همه           
 ١١اما فاجعه          .  جانبه است    

سپتامبر يک حلقه تعيين کننده          
در تبديل اين تقابل به يک                    

از اين   .  جنگ همه جانبه بود        
پس کشمکش اين دو نيروی               
ارتجاعی در سهم بری از                   
قدرت سياسی به يک جدال همه 
جانبه و خانمان برانداز و                    

. جنگی همه جانبه تبديل شد              
معضل تزهای محفل کورش            
مدرسی فقط نديدن دو سوی اين      

مساله اين      .  کشمکش نيست     
است که عمال ناچار به تخفيف         
در موضعشان در قبال رژيم            

 چگونه؟ . اسالمی شده اند
 

سياست و        ،تئوری ارتجاعی   
 پراتيک ارتجاعی؟

اما استنتاجات عملی اين تزها          
کدام است؟ چگونه اين جريان         

ضد   –دفاع طلبی    "به سياست    
در می غلطد؟         "  امپرياليستی

چگونه تاثير ارتجاعی اين تزها     
را در کمرنگ شدن                                 

٢۵٩شماره   
اعتراضشان بر عليه رژيم اسالمی         
و يا همسويی با رژيم اسالمی                       
مشاهده خواهيم کرد؟ آيا سر نخهايی       

 در اين زمينه موجودند؟
 

حکم ارتداد شاهين نجفی و يک                   
ثريا شهابی از عناصر کليدی      :  پاسخ

اين جريان در پاسخ به اين اعتراض       
که چرا جريان متبوع ايشان در                   
اعتراض به حکم ارتداد و ترور                 
شاهين نجفی هيچ اقدامی انجام نداده        
است و چرا هيچگونه کمپين                          
اعتراضی بر عليه اين سياست                    
آدمکشان اسالمی براه نينداخته است      
نکاتی را بيان کرده است که                          
سرنخهايی از سياست جديد اين                  
محفل در تخفيف موضعشان نسبت          

. به رژيم اسالمی را بدست ميدهد             
ايشان در پاسخ اعتراض اعضاء               
شان ميگويند که ما به اين علت در            
اين کمپين اعتراضی شرکت نکرديم      

؟ !چرا که از ما دعوت نکرده بودند        
و گفته اند اگر آقای شاهين نجفی                 
دعوت نامه ای رسمی به آدرس                  

اين    ،جريان ايشان ارسال ميکردند       
جريان هم متعاقبا در اين اعتراض           

علت اين مساله را     .  شرکت ميکردند 
هم حضور شاهين نجفی در خارج            

واقعا تعجب  .  از کشور قيد کرده اند      
تعجب آور اين است که         .  آور است  

اين جريان بمنظور خودداری از               
اعتراض به صدور فتوای ترور                
توسط رژيم اسالمی بر عيله يک               

" معطل"خواننده رپ خود را                      
دعوتنامه از جانب ايشان برای                   

واقعا پاسخ چه   .  اعتراض کرده است  
کسی قرار است به اين استدالل                   
مضحک وقعی بگذارد؟ آيا آقای                
شاهين نجفی صاحب امتياز مبارزه        
عليه صدور حکم ارتداد هستند و               
اين جريان آن چنان با نزاکت که                 
اگر کارت دعوت اعتراضی                        

دست به          ،برايشان ارسال نشود         
اعتراض و مبارزه هم نخواهند زد؟        
واقعيت اين است که اين بهانه ها                
تماما برای اين است که در اين                     
شرايط اين جريان به هر طريقی هم         
که شده است در صدد پرهيز از                   

اعتراض عليه رژيم اسالمی                   
چرا که بنا به تحليلشان هر         .  است

مبارزه ای عليه رژيم اسالمی به          
ناچار در کنار اردوی امپرياليسم         

نه قطب سومی         .  قرار ميگيرد    
موجود است و نه نيرويی در                   
مقابل هر دو سوی اين تخاصم                

 .ارتجاعی
 

مساله ديگر سياست اين جريان             
در قبال تعرض به رژيم اسالمی          

اين جريان چندی است که         .  است
به نقد هر گونه سياست راديکالی         
در قبال رژيم اسالمی پرداخته               

ساده ترين افراد اين صف         .  است
به روشنی اعالم ميکنند که اين              
اعتراضات بر عليه رژيم اسالمی      

مثال .  بازی است  "  شلوغ"نوعی   
در جريان اعتراض به حضور             

رژيم "  سفارتخانه های سيار          "
معترض     ،اسالمی در گوتنبرگ       

بودند که اعتراضات به حضور            
آدمکشان اسالمی ايجاد نوعی               

. است"  مردم"مزاحمت برای           
بدتر از آن سياست تعرض به                  
سفارتخانه های رژيم اسالمی                
توسط نيروهای کمونيست و                   
آزاديخواه را نوعی همراهی با              
حمله نظامی غرب و اسرائيل                 

بی دليل نيست     .  بشمار می آورند    
که خصمانه به مقابله با سياست             
تالش برای شکل دادن آلترناتيوی       
در مقابل رژيم اسالمی و آلترناتيو      
راست در جامعه از سوی چپ               

به عبارت ديگر از      .  برخاسته اند 
قرار سياست سرنگونی رژيم                
اسالمی و تصرف قدرت سياسی         
در پس اين شرايط از دستور اين           

غير از   .  جريان خارج شده است      
با يک سری   .  اين هم نميتواند باشد   

تزها و تئوريهای ارتجاعی تنها            
ميتواند به يک پراتيک و سياست         

 . ارتجاعی هم رسيد
 

آيا اين جريان راهی را که آغاز             
کرده اند به پايان خواهند رساند؟          

 . *ما اميدواريم که چنين نباشد
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شما يکی از            :يک دنيای بهتر       
فعالينی بوديد که تالش کرديد که           
تجمع و جلسه مشاور کروبى در            
تورنتو را به مکانی اعتراضی بر        

. عليه رژيم اسالمی تبديل کنيد               
تاکيدات شما چه بود؟ هدفتان از             
اين افشاگريها کدام بود؟ عکس               

 العملها چه بود؟ 
 

سياست ما              :فخرى جواهرى      
اينست که جلسات افراد وابسته به         
هر جناح حکومت و دست                          
اندرکاران فعلى و سابق آنرا را به        
صحنه اعتراض به کل حکومت            

ما در بيرون     .  اسالمى تبديل کنيم    
سالن پيکت گذاشتيم و در درون             
سالن عليه جمهورى اسالمى                   

من يکی از          .  افشاگرى کرديم     
فعالين حزب بودم که سعی کردم           

عليه سياست        ،در جلسه واحدى      
البيگری برای حکومت اسالمی و      
تطهير آن و عليه فروختن عناصر       
سرکوبگر حکومتى بعنوان رهبر        

من در  .  و اپوزيسيون افشاگرى کنم
اين تجمع اظهار داشتم که من از            
سخنران سوالی ندارم بلکه تاکيدم         
بر اين است که مجتبی واحدی                 
مشاور کروبی و همدست کروبی         
و موسوی و بقيه سران جمهوری         
اسالمی از هر جناحش در تحميل         

جنايت و کشتار        ،شکنجه   ،تجاوز
و تحميل فقر و                  ،دسته جمعی    

گرسنگی به مردم ايران دست                 
هدف برپايی اين نوع        .  داشته اند  

جلسات هم اينست که عناصر                  
جناحى از رژيم که به خارج                     

خودشان را    ،کشور صادر شده اند    
بعنوان سخنگو و رهبر مردم در           

براي اين امر            ،داخل جا بزنند       
و در کنار                 ،نيرو جمع کنند          

سفارتخانه ها و جاسوسان رسمی         
کنترل خارج کشور را به دست              

هدف مهمانداران و               .  بگيرند
ميزبانان آنها هم همين است که               
اين آقا و اين نوع مسلمانان خوش          

 

 !ما به جمهورى اسالمى معترضيم
 

 گفتگو با فخرى جواهرى

" نماينده"خيم تازه دمکرات             
 ! اعتراض مردم در ايران اند

 
تاکيد من اين بود که اين                         

در حدی نيستند       "  عاليجنابان"
که ازشان سوال بشود يا به                 

چرا که     .  چلنج کشيده شوند        
اينان مريد خمينی جالد و تابع          
قانون ضد انسانی اسالمی                  
بودن را نشانه های                                  

با .  خود ميدانند  "  انقالبيگری"
ياد آوری از ندا و همه                            

 60جانباختگانی که از سال              
تاکنون در اين سی و سه سال            

اشاره کردم                ،اعدام شدند       
مسببانش عوامل مستقيم و غير       
مستقيم حکومت اسالميند که            
مجتبی واحدی يکی از آن مهره      

به شرکت کنندگان اين       .  هاست
تجمع گفتم که بايد به ابراز                  
وجود اصالح طلبان اسالمی و       
همه دست اندرکاران حکومت        
اسالمی به عنوان                                      

اعتراض کنند و     "  اپوزيسيون"
درخواست محاکمه آنان و همه        
سران رژيم که دستشان به                  
خون مردم ايران آغشته است          
را در دادگاههای مردمی                    

قصدمان از اين   .  خواستار باشند 
اعتراض تبديل جلسه مجتبی            

٢۵٩شماره   
واحدی به صحنه اعتراض عليه                

. تمامی کليت جمهوری اسالمی بود       
کسانی که چون از گردونه بازی                
حکومت اسالمی به بيرون پرتاب            
شده اند ميخواهند سوار موج                         
اعتراضات مردم شده و به قصد                 

اسالم "حفظ حکومت بقول خود                 
اسالم .  را پياده کنند       "  دمکراتيک

دوران طاليی  "دمکراتيکشان همان    
" اجرای قانون اساسی     "  و"  خمينی
ما همراه مردم ايران ميگوئيم        .است

مرگ    ،جمهورى اسالمى بايد برود      
 .  بر جمهورى اسالمى

در ارتباط با عکس العملها بايد                    
بگويم که برگزار کنندگان برنامه و         
توده ای اکثريتی های حاضر در                
جلسه برای اين مزدوران صحنه               
گردانى ميکردند و از صحبت های         
ما عصبانی بودند و تالش ميکردند          

اما .  که صحبت های ما را قطع کنند       
از طرف ديگر تعداد زيادی از                    
شرکت کنندگان موافق نظراتمان              
بودند و حرف هايمان را تصديق               

چرا که بيشتر آنان يا                .  ميکردند
زندانی سياسی سابق بودند يا                        
عزيزانشان توسط رژيم اسالمی به         

در واقع     .  مسلخ برده شده بودند            
موضع .  حرف دل آنان زده شده بود       

اعتراضی ما در اين تجمع حرف دل       
ميليونها انسانی بود که قربانى فقر و       
گرسنگی و اعتياد و فحشا و شکنجه        
و تجاوز و سنگسار و اعدام رژيم              

 .  اسالمی شده اند
  

در مقياسی              :يک دنيای بهتر            
برخی "  فرار"عمومی تر ما شاهد         

از دست اندرکاران رژيم اسالمی به       
اکثر اين عناصر و         .  خارج هستيم  

نيروها نه بنا به ميل و يا                               
سياستشان بلکه در پس جدال                   
جناحهای رژيم اسالمی به خارج         

اما سياستشان در    .  پرتاب شده اند   
خارج کشور عمدتا ادامه همان              

. سياستشان در داخل کشور است         
برخی معتقدند که اين نيروها را            

بايد از اين        .  کرد"  جذب"بايد    
نظر شما    .  حرکت استقبال کرد       

 چيست؟ 
 

تعدادی از دست     :فخرى جواهرى 
اندرکاران و بخشى از کادرهای          
جناحى از حکومت اسالمی به               
خارج کشور گريخته اند يا                        
همانطور که شما گفتيد به بيرون          

چرا که جناح        .  پرتاب شده اند       
حاکم ديگر آنان را به بازى                       
نميگيرد و يا شايد ارزش                            

کسانی .  مصرفشان تمام شده است    
 ،بهزاد نبوی               ،مثل سازگارا       

امير ارجمند و مجتبی                ،کديور
واحدی که در اين ميتينگ پز                   

. اپوزيسيون به خود گرفته بود              
اينان از کارهای گذشته خود                    
ترديدى به خود راه نميدهند که               

بهزاد .  هيچ گاها دفاع هم ميکنند         
نبوی اعالم ميکند که کمونيستها           

سازگارا از    .  بايد اعدام ميشدند       
که ميخواهد جامعه            (موسوی      

ايران را به دوران طاليی امام               
به نيکی ياد           )  قاتل بازگرداند     

سازگارا خود از                    .  ميکند
بنيانگذاران سپاه پاسداران بوده و       
برای رياست جمهوری آماده شده        

واحدی .  بود که بازيش ندادند             
مشاور کروبی رئيس مجلسی بود       
که قوانين ضد انسانی را به مردم         

همه اين جماعت    .  تحميل ميکردند 
قصدشان حفظ جمهوری                            
اسالميست چه با اسم حزب اهللا و          

۶صفحه  . چه سبزاهللا  



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

ما در مقابل موج تبليغات رسانه             
ها و نيروهاى ارتجاعى و صحنه         
گردانان مدافع حکومت ميگوئيم           
که اينها هيچ ربطی به جنبش                    
آزاديخواهی و برابری طلبی                   

اينان با ژست های                    .  ندارند
فريبکارانه خود در واقع دارند               

برای دولتهای غربی دم                               
ميچرخانند تا حمايت آنان را جلب        
کنند و با کمک آنها يکبار ديگر               
جنبش انقالبی مردم ايران را به             
بيراهه بکشند و حکومت اسالمی         

به نظر ما و من         .  را نجات دهند    
در ارتباط با برخورد با اين                       

يا "  جذب"سياست              ،عناصر
سياست "  استقبال از حرکت آنان     "

غلط و ضد منافع و مبارزه مردم            
ايران براى برچيدن حکومت                  

اين عناصر و          .  اسالمى است     

 

 !ما به جمهورى اسالمى معترضيم
 

 ...گفتگو با فخرى جواهرى 

بايد .  نيروها را بايد افشا کرد         
ماهيت و سياست شان را بر              

بايد جلوی    .  همه آشکار کرد       
اينان ايستاد تا ديگر بازجويان         
و شکنجه گران و اعضای                  
وزارت اطالعات و سپاه                     
پاسداران يا بنيان گذاران                     

دستگاههاى سرکوب را به نام         
آقاى دکتر فالنى بعنوان                       

. اپوزيسيون به مردم نفروشند        
نه فقط سياست ما افشاى کل               
اينهاست بلکه تالش ميکنيم که        
سفارتخانه های جمهوری                  
اسالمی را ببنديم و عرصه را          

به جاسوسان جمهوری اسالمی     
. در خارج کشور تنگ تر کنيم        

حرف ما اينست که در خارج            
کشور جمهورى اسالمى جائى       

اين قاتلين چه مدافع             .  ندارد

٢۵٩شماره   
معرفى کنند و   "  حقوق بشر "چه طبق مد روز خود را مدافع            ،خمينى باشند 

در هر حال در موضع            ،يا براى رضاى خاطر پنتاگون سينه چاک کنند              
 . سخنرانى نيستند بلکه اول بايد جواب جنايتهاى رژيمشان را بدهند

 
عمر حکومت اسالمی به سر آمده است و مردم  ايران              .  اما کور خوانده اند   

ما فعالين  .  عزم خود را برای به زير کشيدن کليت نظامشان جزم کرده اند                
ما     ،ما آزاديخواهان و برابری طلبان                 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری         

. کمونيستها اجازه نميدهيم که خارج کشور به جوالنگاه رژيميها تبديل شود              
 ،نه فقط اجازه نميدهيم بلکه هر جايی که بخواهند بساط شان را پهن کنند                      

هدف مزورانه شان را افشا خواهيم کرد و سياستهايشان را با شکست                             
 . *مواجهه خواهيم کرد

 

اض اعتر واحدی به صحنه  جلسه سخنرانی مجتبی
 !بر عليه جمهوری اسالمی تبديل شد

 

جماعت اصالح طلبان حکومتی و پادوهايشان در خارج کشور روز شنبه                
واحدی مشاور کروبی در تورنتو         ژوئن جلسه سخنرانی ای برای مجتبی        ٩

، اکثريتی،    ای    شرم آور است که صف جريانات توده       .  کانادا بر گذار کردند   
اسالمی و باندهای مغضوب شده حکومت اسالمی،              -جريانات متعدد ملی   

های متمادی جان بر      تالش ميکنند که عناصر رژيم اسالمی را که در دوره           
شان، شريک جنايت، و      کف در خدمت نظام آدمکشان اسالمی و رهبر جانی        

اند   کشتار و تحميل فقر و سر کوب مردم، زنان، جوانان، و کارگران بوده                  
در فضای سياسی خارج از کشور جا بزنند تا بتوانند              در قالب اپوزيسيون،  

در تحوالت آتی جامعه باز هم نقشی در به اسارت کشيدن کارگر و زن و                     
جوان ايفا کنند و جلوی سرنگونی همه جانبه رژيم بيش از صد و بيست                        

،    اين جماعت همانند ساير رهبرانشان خامنه ای             .  هزار اعدام را بگيرند      
بايد ...   خاتمی و مصباح و         ،رفسنجانی، احمدی نژاد، کروبی، و موسوی       

در داداگاه پاسخگوی جنايات بيشماری باشند که دسته جمعی بر عليه مردم               
  .صورت داده اند

 

نيروهای آزاديخواه، و      ،اما همانطور که قبال اعالم کرده بوديم کمونيستها           
مخالفين رژيم اسالمی اين جلسه اصالح طلبان حکومتی را به جلسه                              

ما اعالم  .  اعتراض و محاکمه کليت رژيم جنايت کار اسالمی تبديل کردند              
کرديم که اجازه نخواهيم داد که مدافعان رنگارنگ جمهوری اسالمی در                   

  .خارج از کشور دست به مانور سياسی بزنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بار ديگر اعالم ميکند که خارج کشور                            
ما اعالم ميکنيم که هر تجمع اين اوباش را          .  جوالنگاه اوباش اسالمی نيست   

اين سياست ما    .  به صحنه اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی تبديل ميکنيم             
گوشه ای از مبارزات مردم آزاديخواه و برابری طلب برای سرنگونی                       

برابری و رفاه        ،انقالبی رژيم اسالمی و برپايی نظامی متضمن آزادی                 
  .است ،يک جمهوری سوسياليستی ،همگان

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !حکومت کارگری ،برابری ،آزادی
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

  

 واحد کانادا –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ٢٠١٢ژوئن  ١٣ -١٣٩١خرداد  ٢۴



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

طرح يک سوال نظری از رفيق             
 سياوش دانشور

.   رفيق سياوش عزيز خسته نباشی      
در مقاطع      جنبش کمونيستی جهانی  

های     مختلف تاريخ، افت و خيز            
زيادی داشته است، جدال طبقات          

ها و پسرويهای        مختلف، پيشروی  
را به اين جنبش قالب                     فراوانی

و در مقاطعی،                  ،کرده است     
ها، کّل مسير اين جنبش          شخصيت

سوال برسر   .  را عوض کرده اند      
نقش شخصيت در تکامل تاريخ              

های بروز اين      اين جنبش يا زمينه     
  شخصيتها نيست، بلکه تعريفی              

! است"  در افزوده "روشن از کلمه    
  خود منطقی     آيا ماترياليسم تاريخی  

نيست؟ آيا   "  در افزوده  "در مقابل    
تغيير مسير جاری جنبش                            
کمونيستی در مقاطع مختلف تاريخ     

است و يا اساسا            "  در افزوده   "
ای ديگر در امتداد سير                       پديده

تکاملی جنبش کمونيستی؟ آيا                   
ای به نظريات      مارکس، در افزوده   

حکم بر فضای جنبش کمونيستی           
وقت داشت؟ آيا آنجا که لنين،                   
منصور حکمت و ديگر                               

های جنبش کمونيستی            تئوريسين
، مباحث جديد نظری را                 جهانی

طرح کرده اند، امتداد منطقی                  
در "تکامل مبارزٔه طبقاتی بودند يا      

به آن؟ و نهايتا آيا ترم               "  افزوده
از جنبه  "  در افزود به مارکسيسم    "

 صحيح است؟   نظری و علمی
 

 سيروان قادری ،به اميد ديدار
 

 ،رفيق سيروان گرامى
اين سوال پيش فرضها و تبئينى از        
تاريخ مبارزه طبقاتى در خود                  
مستتر دارد که من با آنها توافق               
ندارم و مايلم ضمن پاسخ به نکته           

تکامل "يا    "  درافزوده"و بحث        
 .  ؟ اشاره اى به آنها بکنم"تاريخ

   ،نامه ها
 

 ؟"تکامل تاريخ"يا " درافزوده"
 

 سياوش دانشور

ماترياليسم تاريخى تنها            ،اول
يک دستگاه نظرى و                              
متدولوژيک قدرتمند و منسجم        
راجع به شناخت و تحليل                     
جامعه و سير مبارزه طبقاتى            
نيست بلکه بدوا چهارچوبى              
براى توضيح و چرائى و                    
ضرورت پراتيک انسانها                  
عموما و پراتيک اجتماعى و           

من .  طبقاتى براى تغيير است       
نگرشى دترمينيستى و تکامل          
گرايانه به تاريخ و جدال                      
طبقاتى ندارم و برداشت من              
اينست که کمونيسم مارکس و          
منصور حکمت نيز از چنين             

 . درکى مبرا هستند
 
امتداد منطقی تکامل مبارزٔه          "

يعنى چه؟ ميدانم که         "  طبقاتی
تاريخ جوامع تاريخ مبارزه            "

مبارزه "و       "  طبقاتى است      
طبقاتى نيروى محرکه تاريخ           

اما در عين حال ميدانم       ".  است
که طبقات روى صفحه اى بنام        
جامعه تالش ميکنند و                            
کشمکشهاى طبقاتى در متن              

 ،سياسى       ،واقعيات اقتصادى      
 ،فلسفى        ،حقوقى        ،اجتماعى

فرهنگى و هنرى هر جامعه در      
. هر دوره معينى پيش ميرود           

در اين دوره ها جوامع انسانى         
با سواالت و معضالت مختلفى       
روبروست و طبقات اجتماعى        

احزاب       ،با همه جنبش ها               
 ،رهبران انقالبى                 ،سياسى

 ،تصوير پردازها     ،روشنفکران
و همه بضاعت زمانه شان در         

سرنوشت .  اين مبارزه درگيرند   
سرنوشت اين            ،اين مبارزه     

 ،پراتيک اجتماعى و طبقاتى           
سرنوشت آينده را کل اين                    

وقتى .  کشمکش تعيين ميکند        
سطح معينى   ،انقالبى رخ ميدهد

از مبارزه طبقاتى و مجموعه          

٢۵٩شماره   
کشمشکهاى سياسى و اجتماعى                 
روى صحنه مى آيد و وقتى انقالبى          
بخون کشيده ميشود نيز به همين                 

آيا ميتوانيم بگوئيم که در اين   . ترتيب
اين       ،دوره هاى تماما متفاوت                 

است "  منطق تکامل مبارزه طبقاتى   "
که خود را ديکته ميکند؟ پاسخ من             

نه جبر تاريخ و نه               .  منفى است   
در کار نيست و         "  قضا و قدرى     "

 ،در کمون پاريس          .  نبوده است     
زورمان همينقدر بود و                                     

لذا شکست   .  محدوديتهايمان بيشمار  
خورديم و قتل عام شديم تا                               
بورژوازى براى شکر گذارى نجات     
از کمونيسم کليساى با شکوهى به             

ما قهرمانانه و          !  خدا هديه کند         
ماندگار شکست خوريم اما در هر            

منطق تکامل      "حال نه بخاطر                 
بلکه بدليل          "  مبارزه طبقاتى         

ايراد .  کمبودهايمان شکست خورديم   
اين ديدگاه خشک از ماترياليسم                  
تاريخى که همه چيز را به تکامل               
منطقى حواله ميدهد تنها غير                       

بلکه اساسا      ،مارکسى بودنش نيست    
و مهمتر اينست که طبقه کارگر را            
از پراتيک انقالبى که اساس نگرش        
ماترياليسم پراتيک است خلع سالح        

   .ميکند
 

تاريخ بدون جنبشها و                              ،دوم
شخصيتهاى سياسى قابل تبئين                    

شخصيتها و رهبران سياسى      .  نيست
جنبشها محمل تعريف و طول و                  
عرض و نفوذ اجتماعى و سياسى و         

تا .  فکرى هر جنبشى در جامعه اند        
به جنبش کمونيستى طبقه کارگر               

در هر دوره تاريخى                ،برميگردد
جنبش سياسى    ،فقدان چنين رهبرانى  

و طبقاتى را عليرغم فداکاريهاى               
با کمبودهاى جدى و لذا از          ،فراوان

دست دادن فرصتهاى تاريخى                     
شما هم بدرست   .  مواجهه کرده است  

اما يک نکته   .  به اين امر تاکيد داريد    
اينجا مهم است؛ نقش اين شخصيتها         
و پراتيک اجتماعى و طبقاتى آنها             
چه جايگاهى دارد؟ آيا صرفا خود            
محصولى از مبارزه طبقاتى و                    

يا بقولى بخشى     ،نيازهاى تاريخى اند
اند؟ يا   "  منطق مبارزه طبقاتى    "از   
خود نيروى محرکه شکل دادن            ،نه

عنصر شکل دهنده به       ،به اين تاريخ  
به شعور    ،مختصات کمونيسم زمانه   

به سنتها و           ،عمومى و سياسى      
چهارچوبهاى مبارزاتى اند؟                   

کارخانه توليد طبقات و               ،تاريخ
و وکيل      ،منطق آن و عناصر آن        

مختار آينده آن بر اساس قوانينى           
 ،تاريخ.  از قبل اعالم شده نيست         

 ،اگر قابل درک و مراجعه است           
صرفا به اين دليل است که                         
محصول پراتيک اجتماعى و                 

جايگاه اين پراتيک    .  طبقاتى است 
عموما و جايگاه شخصيتها و                   

 ،رهبران بانفوذ و موثر خصوصا      
آنها اگر    .  غير قابل انکار است         

مهم بودند از جمله بدليل درافزوده      
هايشان در يک چهارچوب                      

 .  تاريخى معين بوده است
 

ترجمه فارسى  "  در افزوده "  ،سوم
contribuکانتريبيوشن             on 

يعنى شما مسئله اى را                .  است
جلوتر ببريد يا نکات مهمى را به          
آن اضافه کنيد و يا چهارچوب                
شفاف ترى را از مسئله مورد                 

گوشه گوشه    .  بحث بدست بدهيد     
جامعه از صنعت و فن تا علم و              

از توليد مادى و غير مادى         ،دانش
تا قلمروهاى روبنائى و حتى                   

سير پيشرفت با نوعى           ،انتزاعى
شناخت و آگاهى عميقتر و                        
کانتريبيوت کردن و درافزوده به         
دستاوردهاى پيشين قابل توضيح         

چرا مارکسيسم از اين               .  است
چهارچوب مثتثنى است؟                           
مارکسيسم بعنوان يک انتقاد                   
اجتماعى کمونيستى کارگرى با           

شما .  اصولى قابل تعريف است         
مثال اگر ميخواهيد به طبقات و               
جامعه طبقاتى پايان دهيد و بر اين       
هدف تان محکم ايستاده ايد و در            

آنوقت    ،آن تجديد نظر نکرده ايد         
درافزوده شما به امر نفى طبقات          

٨صفحه عين   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

ماترياليسم پراتيک و دخالت                    
 . عنصر فعاله براى تغيير است

 
" تکامل تاريخ "براى ديدگاه اصل      
منطق مبارزه      "و فرض عام                

درافزوده معنى ندارد و        ،"طبقاتى
يا حداکثر گوشه اى و عنصرى از        
مجموعه عناصر تکامل تاريخ               

تاريخ چه  "براى اين ديدگاه     .  است
" ميگويد و شرايط تاريخى چيست      

براى ماترياليسم              ،اصل است      
ما چه ميگوئيم و ما چه         "پراتيک  

اساس "  ميخواهيم و ما چه ميکنيم       
ديدگاه تکامل تاريخ ظاهرا        .  است

مارکسيسم را بعنوان چهارچوب          
انتقادى ميپذيرد اما با نگرش                    
دترمينيستى اساس تفاوت مارکس       
و فويرباخ را کنار ميگذارد و به            

براى .  مفسر جهان تبديل ميشود         
به مارکس  "  درافزوده"اين ديدگاه    

چهارچوبى را بطور               ،يا لنين    
اورجينال طرح کردن و نقد                      

 ،مارکسيستى را وسيعتر کردن             
تئورى انقالبى و        .  است"  کفر"

آنجا که به رگه مسلط و              ،انتقادى
يعنى   ،بانفوذ اجتماعى بدل ميشود     

تنها   ،به نيروى مادى تبديل ميشود     
نتيجه اينست که آن تئورى ابزار و       
چهارچوبى براى عمل انقالبى               
بوده است و نتيجه پراتيک بيش از       
هر چيز اثبات آنها و نياز زمانه به        

اگر در   .  آنها را نشان داده است          
چهارچوب مارکسيسم صحبت              

آيا مارکسيسم چيزى جز نقد         ،کنيم
انقالبى و کارگرى به ديدگاههاى          
غير کمونيستى و به اين اعتبار               
پاسخ به مباحث و سواالت و                     
مسائل زمانه است؟ و آيا                              
مارکسيسم بدون اين نقدها و                      
درافزوده ها و کانتربيوشن ها                 
مارکسيسم ميشد و ميتوانست پرچم     
اعتراض کارگر براى دنيائى بهتر      

 باشد؟ 
 

و باالخره مارکسيسم پرچم سياسى      
: و انتقادى يک جنبش معين است         

 

 " درافزوده"
 ...؟ "تکامل تاريخ"يا 

. جنبش کمونيستى طبقه کارگر      
آيا کمونيسم بدون در افتادن با           
غولهاى فکرى و سياسى زمانه      
خود هيچوقت توانسته است              
خود را در مقياس اجتماعى               
طرح کند؟ کمونيسم حتى آنجا          

شبحى که در اروپا در        "که به    
تبديل "  گشت و گذار است              

ميشود و کل بورژوازى از آن         
تنها يک جنبش        ،تبرى ميجويد  

واقعى و قدرتمند کارگرى                  
در عين حال عروج            .  نيست

يک آرمانخواهى اجتماعى               
يک تصوير از دنياى           ،ديرينه
يک جمعبندى و عصاره        ،فردا

و يک      ،تاريخ مبارزه طبقاتى     
هژمونى معنوى در جامعه                

اين وضعيت بدون              .  است
دخالت انقالبى در تمام سطوح        
و از جمله در جدال سياسى و            

درافزوده .  فکرى ميسر نميشود   
به معنى پاسخ         ،به مارکسيسم  

دادن به نيازهاى واقعى مبارزه      
به معنى نقد اوضاع            ،طبقاتى

گوشه اى      ،همانطور که هست    
از پراتيک انقالبى و يک رکن        
مهم پيشروى پراتيک انقالبى          

 .   است
 

آيا "پرسيده ايد                          ،چهارم
ای به            مارکس، در افزوده          

نظريات حکم بر فضای جنبش       
کمونيستی وقت داشت؟ آيا آنجا       
که لنين، منصور حکمت و                

های جنبش            ديگر تئوريسين     
، مباحث جديد     کمونيستی جهانی 

نظری را طرح کرده اند،                    
امتداد منطقی تکامل مبارزٔه             

به "  در افزوده "طبقاتی بودند يا    
 ؟  "آن

 

در "  جنبش کمونيستى وقت       "
زمان مارکس خود کارگران و        

لفظ .  گرايشى از آنان بود               
کمونيست بدوا نامى بود در               
ميان کارگران و بعنوان مثال           

٢۵٩شماره   
پرچم سياسى   "  مانيفست کمونيست  "

من .  و برنامه عملى اين جنبش شد          
ترديد دارم که بدون مارکس و                     
انگلس در ايندوران و بدون نقدهاى         
گسترده و کوبنده شان به سرمايه                
دارى گرايشات غير کمونيستى                  

جنبش کمونيستى وقت                       ،ديگر
ميتوانست به چنين چهارچوب                    
انتقادى قوى و متمايز کننده اى                    

من ترديد دارم بدون          .  مسلح شود   
لنين و تزهاى آوريل اساسا انقالب           
اکتبر روسيه ميتوانست شکل بگيرد       

 -و لنينيسم بعنوان يک رگه متمايز           
 -حتى در قياس با بلشويسم                             

چهارچوبى ميشد که اعتراض                    
راديکال کارگرى بتواند خود را به          

من ترديد دارم بدون      .  آن متکى کند   
منصور حکمت کمونيسم در ايران و      
منطقه ميتوانست به سوسياليسم                  
خرده بورژوائى و منشويکى و                   

يا اساسا        ،ناسيوناليستى فائق شود      
حزب کمونيست ايران و بعدتر                   
حزب کمونيست کارگرى شکل                 

 . بگيرد
 

نکته ديگر اينست که ديدگاه تکامل           
تاريخى بدرجه اى که وقعى به                    
مکان جدالهاى فکرى و سياسى                  
نميگذارد به همان درجه با پراتيک          

به نظر من       .  انقالبى بيگانه است      
مباحث و چهارچوبهاى سياسى و              

اگر از يکسو      ،انتقادى در هر دوره     
پاسخ به نيازهاى زمانه و مادى يک        

از سوى ديگر           ،جنبش واقعى اند      
خود تاريخ دارند و به تاريخ جدال             
سياسى و چهارچوبهاى فکرى شکل      

بله اينها درافزوده      .  و قوام ميدهند     
است اما در چهارچوبهاى اصول              
اعالم شده و معرفه يک جنبش                     

مثال نفى انقالب کارگرى و          .  معين
کمونيسم از جانب کسانى که زمانى         
مارکسيست و کمونيست بودند و در        
مقاطعى مانند جنگ به بورژوازى          

درافزوده نيست بلکه      ،سجده ميکنند 
يک رويگردانى از کمونيسم و يک         

. چرخش مهم سياسى و طبقاتى است      
بايد معلوم باشد ما در کدام                               
چهارچوب راجع به درافزوده حرف     

در چهارچوب جنبش               .  ميزنيم
کمونيستى کارگرى که مارکسيسم           

 ،پرچم انتقادى و انقالبى آنست                   
درافزوده و کانتربيوشن به سواالت        

و مباحث اين جنبش بين المللى               
قابل بحث است و نه بطور کلى و          
هر کسى که ادعاى مارکسيست و        
نظريه پرداز دارد اما از مناسبات       
موجود و يا رگه اى از جناحهاى           
چپ و مرکز بورژوازى دفاع                

 . ميکند
 

مارکسيسم يک چهارچوب انتقادى    
براى پراتيک اجتماعى جنبش               

مسائل اين     .  طبقه کارگر است        
جنبش در هر دوره تاريخى و در          
چهارچوبهاى اجتماعى مشخص         

اين فرض   .  ضرورتا يکى نيست     
است که جوامع کنونى سرمايه              
دارى اند و هدف اعالم شده                      
کمونيسم کارگرى الغاى سرمايه          

. دارى و استقرار کمونيسم است          
اما بعنوان مثال جايگاه دمکراسى       
در ذهنيت طبقه کارگر و خود                 
آگاهى عمومى امروز در قبال               
دمکراسى همان نيست که در                  
دوران لنين بود و يا حتى در سه             

يا مکان و اهداف       .  دهه پيش بود    
ناسيوناليسم بعنوان يک جنبش              
همان نيست که در دوران                          

و "  دولتها  –ملت     "شکلگيرى     
ايجاد بازار داخلى و يکپارچه                 

اگر ظاهر جوامع طبقاتى            .  بود
تغيير کرده اند و مناسبات                          
استثمارگرايانه اشکال پيچيده ترى     

در اين واقعيت        ،بخود گرفته اند    
که اين جامعه طبقاتى است                       

اما در   .  تغييرى ايجاد نشده است      
همان حال نقد کمونيسم به جامعه          

همانطور که     ،و وضعيت موجود    
نقدى پيشرو و انقالبى                  ،هست
همانطور که مجموعه             .  است

اوضاع موجود خود محصول               
نقد        ،پراتيک اجتماعى است             

اجتماعى به کمبودها و پايه هاى           
اين وضع موجود و يا نقد مفاهيم            

 ،عموما پذيرفته شده و اوتوراتيو         
نيز پراتيکى انقالبى و اساس                   
کمونيسم بعنوان ماترياليسم                     

 . پراتيک است
 

 ،کمونيسم بايد راهش را باز کند           
 ،موانع را بشناسد و برطرف کند         

افق   ،به سواالت واقعى جواب دهد    
 ،خود را به افق جامعه تبديل کند           

٩صفحه نيروى مهم و     



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

 ،تنها در کتابهاى پيشينيان ما نيست               ،کمونيسم چيست  .  تا بتواند پيروز شود          ،سهمگينى باشد  
کمونيسم را رهبران و نظريه پردازان مارکسيست و کمونيست طبقه کارگر در هر دوره تعريف                   

 . و تبئين ميکنند و جامعه و توده هاى طبقه کارگر هم کمونيسم را به همين اعتبار ميشناسد
 

تنها با عبارت درافزوده مخالف نيستند بلکه ما را از پراتيک اين                    "  تکامل تاريخ "دوستان اهل    
کمونيسم بعنوان ماترياليسم   .  را ميدهند "  منطق تاريخ و اصل تکامل    "جهانى معاف و وعده بهشت      

 . *  پيروز و تندرست باشيد. شرط بندى نميکند" تکامل تاريخ"روى اسب بازنده  ،پراتيک

٢۵٩شماره   
 

 اخراج و ديپورت 
 !تهران محکوم است 5کارگران شهرداری منطقه 

 

طی چند روز گذشته        ،در ادامه سياست پاکسازى قومى حکومت اسالمى            ،بنا به اخبار دريافتى     
در اقدامی هماهنگ از جانب       ،تهران  5نفر از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه          60بيش از   

و نيروی انتظامی بطرزی فاشيستی مورد ضرب          5اوباش حکومت اسالمی در شهرداری منطقه        
اين اقدام ضد انسانی و جنايتکارانه       .  و شتم، دستگيری و ديپورت به جهنم افغانستان قرار گرفتند            

در حاليست که هر يک از اين کارگران زحمتکش هم اکنون دو ماه و نيم دستمزد معوق از                                    
بسياری از اين کارگران زحمتکش سالهاست که به همراه             .  تهران طلبکارند   5شهرداری منطقه    

خانواده هايشان در ايران تحت حاکميت سياه اسالمی در شرايط فقر و تحقير و محروميت از                             
 . انواع خدمات ابتدايی زندگی کرده اند

 

در ايران بيش از هر وقت ديگر يک پاکسازى قومى در جريان                .  اين خبر مشتى از خروار است      
اردوگاههاى .  کارگران و نان آوران خانواده دسته دسته دستگير و از ايران اخراج ميشوند                .  است

اموال و دستمزدهايشان مصادره و باال          .  موقت اين شهروندان چيزى شبيه اردوگاه نازيها است            
کسانى که حتى شناسنامه هم        .  اعضاى خانواده هايشان پراکنده و تحت تعقيب اند            .  کشيده ميشود 

ندارند و موجوديت شان ممنوع اعالم شده است و در مناطق جنوبی و حاشيه تهران از قبيل                                 
در حاليکه سرپرست خانواده را از دست داده اند، در                      ،ورامين و سعيد آباد         ،مامزن، قرچک  

کودکان .  نهايت فقر و گرسنگى با کابوس يورش و اذيت و آزار گزمه های اسالمی نفس ميکشند                   
اين کودکان معصوم در مراکز کار و کارگاههای           .  برای تهيه لقمه نانی راهی بازار کار شده اند           

کوچک از جانب سرمايه داران سودجو هدف انواع سو استفاده های جسمی و جنسی واقع                                    
تعدادی از اين کودکان در حاليکه در دستان نحيف و کوچکشان دسته هايی گل دارند در                   .  ميشوند

ورودی قبرستان بهشت زهرا، در بزرگراه ها و پشت چراغهای قرمز با التماس به عابرين گل                        
جمعی ديگر از اين کودکان توسط باندهای مافيايی و وابستگان حکومت به اسارت                  .  می فروشند 

 . گرفته شده اند
 

اين کودکان به جای آموزش و برخورداری از يک زندگی ايمن در کنار خانواده هايشان از صبح                   
زباله هايی که در ميانش         .  تا شب در ميان انبوهی از زباله ها به دنبال لقمه نانی سرگردانند                         

کاندوم، تيغ، انواع ضايعات و پسمانده های ميکروبی بيمارستانی و شهری در کمين اين کودکان                   
بنا به آمارهای خود حکومت اسالمی ابتال به بيماری ايدز بخصوص در ميان                              .  بيگناه است  

اينها همه از برکات حکومت     .  کودکان زباله گرد در سطح شهر تهران رشد بيسابقه ای يافته است            
اسالم و خدا و عوامل جنايتکاريست که با طناب ناسيوناليسم و مذهب و سرمايه داری زندگی                            

 . انسانها را به دار کشيده اند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئن  ٩ -١٣٩١خرداد  ٢٠
 

 ...؟ "تکامل تاريخ"يا " درافزوده"

 

 !کارگران شرکت توسعه و معادن

 ماه دستمزد معوق 2
 

اعالم    29/12/90در اطالعيه قبلی در تاريخ              
داشتيم در آخرين روزهای پايانی سال موسوی             
مدير شرکت توسعه و معادن از پرداخت                            
دستمزدهای اسفند و عيدی و سنوات کارگران               
خودداری نموده و با پرداخت مبالغ اندکی بعنوان        
اللحساب دستمزدهای ناچيز کارگران را باال                  

 . کشيده است
 

ماه از پايان سال متاسفانه         3هم اکنون با گذشت       
تعداد زيادی از کارگران هنوز موفق به دريافت           

. کامل عيدی و سنوات سال قبل هم نشده اند                       
عالوه بر اين تاکنون ريالی از دستمزدهای                       
فروردين و ارديبهشت ماه به کارگران پرداخت           

پيگيری و اعتراض چند روز            .  نگرديده است  
اخير کارگران برای دريافت دستمزدهای                         
پرداخت نشده با خشم و غضب موسوی روبرو             
شده و يکی از عوامل کارفرما خطاب به                             

نگاهی به دور و      :  کارگران معترض گفته است     
برتان بياندازيد، همه جا اخراج و بيکاری است،          
خدا را شکر کنيد که فعال در اينجا مشغول                          
کارهستيد، ما فعال هيچ پولی برای پرداخت به               
شما کارگران نداريم، اگر جايی بهتر از اينجا                 

 .   سراغ داريد بفرماييد کسی مانع شما نيست
 

شرکت ساختمانی توسعه و معادن با بيش از                    
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد              100

هزار     389امضا و يک طرفه ودستمزدهای                
عصر و    5صبح تا      8تومانی و ساعت کاری از      

 ،اضافه کاری اجباری تا شب و کار در تعطيالت        
مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های              

. مسکونی و اداری در سطح شهر تهران ميباشد           
مجتمع های مسکونی در حال احداث منطقه                     
سعادت آباد تهران از جمله پروژه های فعلی                   

 .شرکت است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئن  ١٣ -١٣٩١خرداد  ٢۴

 

کليه سران و دست اندرکاران جنايت 
نه بخاطر عقايد  ،عليه مردم ايران

ارتجاعى شان بلکه بدليل جنايت و قتل 
بايد در دادگاههاى منتخب و  ،نفس

!عادالنه و علنى مردم محاکمه شوند  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     
 

 تعطيلی و اخراج کارگران 

 !کارخانه شير ميان سوت ميانه
 

طی چند روز گذشته به دنبال تعطيلی          ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از        30کارخانه شير و لبنيات شهرستان ميانه                        

کارگران زحمتکش اين کارخانه از کار اخراج و بيکار                
سيد حجت نبوی مالک کارخانه علت تعطيلی اين         .  شده اند 

مرکز را بدهکاری به بانکها، اجرای سياست حذف                         
سوبسيدها از جانب حکومت اسالمی، افزايش هزينه های          

به کارگران  .  توليد و ورشکستگی مالی اعالم نموده است         
گفته اند فعال در خانه بمانيد تا خبرتان کنيم اين البته يعنی               

تعدادی از کارگران اخراجی هم اکنون        !  اخراج محترمانه 
بخشهايی از دستمزدهای چند ماه گذشته خود را دريافت               
ننموده و مراجعات و پيگيريهای چند روز گذشته                               
کارگران اخراجی برای بازگشت به کار هم بی نتيجه بوده          

مگر ديوانه  :  بنا به اخبار نبوی در جايی گفته است          .  است
ام که سرمايه و عمرم را در اين کارخانه شير که                                 
سودآوری ندارد تباه کنم، من که مسئول کارگران هم                       

بهتر است که کارگران خودشان به فکر خودشان               ،نيستم
باشند، من که نميتوانم هم ازدست دولت بکشم هم از دست            

 !کارگران
 

هر يک از ما            :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت               
کارگران چندين سال است در کارخانه اين نبوی برايش                

با دستمزدهای ماهی     .  بطور شبانه روزی جان کنده ايم           
هزار تومان، جوانی و      10هزار تومان يعنی روزی       300

عمر و زندگيمان را در اينجا با کار شاق و شبانه روزی                 
ثمره چندين سال کار و رنج ما حاال جيب              .  دفن کرده ايم   

خالی، جوانی ازدست رفته، بيماری و سرگردانی و ترس           
از گرسنگی و بدبختی بيشتر خانواده هايمان در فردا                       

نبوی هم در اين چند سال به بهای کار و رنج و                      .  است
نابودی ما کارگران ثروتهای ميلياردی را به جيب زده و              
حاال حتما ميخواهد سرمايه اش را در جايی که سودآورتر           

زندگی ما کارگران و خانواده             .  است به کار بياندازد         
هايمان برای اين حکومت لعنتی اسالمی و سرمايه دارانی         

 .مانند نبوی بی ارزش تر و پست تر از هر چيزيست
 

کارخانه شير ميان سوت ميانه واقع در شهر صنعتی ميانه          
 10نفر کارگر روزمزد با دستمزدهای روزی                    30با   

و ساعت کاری نامحدود توليد کننده پنير و              !  هزارتومان
انواع محصوالت و فرآورده های لبنی ميباشد که از چند              
روز پيش تعطيل و درحال حاضرهمه کارگران از کار                 

 .  اخراج و بيکارشده اند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئن  ١٣ -١٣٩١خرداد  ٢۴

٢۵٩شماره   

 

!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 ! شويد

جنبش مجمع عمومى ! مستمر توده کارگران است
!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

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

www.wupiran.org  

بازديد کنندگان . مشکالت فنى روبرو شده استموقتا با 
 . مراجعه کنندحزب ميتوانند به سايت ديگر 

 net.wupiran.www  

 

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
برنامه هاى تلويزيون يک دنيای 

صبح  ٧بهتر پنجشنبه ها ساعت 
و نيم بعد  ٦به وقت لس آنجلس و 

از ظهر بوقت تهران از شبکه 
. کانال يک پخش ميشود  

 

!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 

 

!را از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيدکنترل کارگرى کتاب   



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

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

٢۵٩شماره   

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                                                                 ١٢صفحه     

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          

٢۵٩شماره   

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 


