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اعتراضات  25بھمن ،وحشت جمھوری اسالمی
و تحوالت در خاورميانه و شمال آفريقا!
مجيد حسينی
اعتراضات  25بھمن در تھران ،اصفھان ،مشھد ،شيراز ،رشت و کرمانشاه در امتداد تحرکات توده
ای سال  1388شھرھای بزرگ ايران روی داد .شروع اين مبارزات بر نقطه پايانی اعتراضات شور
انگيز سال  88و اوج راديکاليسم آن آغاز گرديد .اين دوره نسبتا جديد به آن دوره وصل است.
شعارھای زندانی سياسی بايد آزاد گردد ،مرگ بر ديکتاتور ،مبارک و بن علی نوبتته سيد علی ،سيد
علی حيا کن مبارک را نگاه کن و غيره ،و در پناه آن پائين کشيدن عکس ھای خامنه ای و بويژه
استفاده از ھر فرصتی برای تنبيه و خلع سالح مزدوران سپاه و بسيجی ،خصوصيات ايندوره جنبش
اعتراضی را به نحو بر جسته ای به نمايش گذاشت .روی آوری مجدد مردم به خيابانھا در ابعاد توده
ای ،تقالھای جنايتکارانه نزديک به دو ساله اخير دولت را برای مرعوب کردن جامعه بر باد داد.
ادامه اين مبارزات در ايران به اضافه فضای انقالبی در خاورميانه و شمال آفريقا بيش از ھر دوره
ديگری بر سراسری شدن مبارزات مردم و تقويت جنبش کارگری در ايران و ھمبستگی مبارزاتی آن
اثر خواھد گذاشت .از ھمان دقايق اول اعتراضات سر و مرکز اصلی قدرت جمھوری اسالمی ،خامنه
ادامه در صفحه 2
ای و اليت فقيه مورد حمله بودند

زنده باد ٨مارس روز جھاني زن!
مبارزان کمونيست
ھشت مارس را به ھمه زنان و به مردم آزاديخواه و برابری طلب دنيا
تبريک ميگوئيم .در شرايطی روز جھانی زن را جشن می گيريم که
عواقب بحران اقتصادی نظام سرمايه داری ،بازار آزاد ،دموکراسی
خواھی اين نظام مردم دنيا را با جنگ ،کشتار و ترور و گرانی و بيکاری
و نا امنی و آينده تاريکی قرار داده است.
دوره جديد اما ،دوره شروع تعرض كارگران و جوانان و مردم به آنچه
تحت نام "نظم نوين جھاني" و تسلط بازار بر سرنوشت و زندگي و حيات
ساكنين روي كره زمين نامگذاري كرده بودند ،است .يكسال گذشته طوفان
عظيم اعتراضات و اعتصابات كارگري و توده اي مردم با شركت جوانان
و زنان و مردان عليه حاكمان و نمايندگان دولت و نظام سرمايه داري در
شھرھاي فرانسه ،يونان ،ايتاليا ،اسپانيا ،انگلستان ،آلمان و ده ھا كشور از
دنيا عليه تخريب اجتماعي و حمله به بيمه ھاي اجتماعي وحق بازنشستگي
معيشت و سطح دستمزد و ميحط كار و اشتغال شروع شده بود .در اين
دوره نسبتا جديد و در جريان اين اعتراضات نقش و جايگاه زنان در
تمامي عرصه ھاي مبارزه سياسي ـ طبقاتي بيش از ھر دوره اي با
برجستگي ابراز وجود كرده است.
در يك ماه گذشته شروع قيام ھاي توده اي در بخشھايي از كشورھاي
جھان عرب و شمال افريقا و تا اين تاريخ فراری دادن دو رئيس جمھور
مستبد ،مبارک در مصر و بن علی در تونس ،موج جديدی از بيداري
سياسی  -طبقاتي را در دنيا آغاز کرده است .پيروزي قيام كنندگان در
تونس و مصر و ادامه اعتراضات توده اي براي بزير كشيدن جنايتكاران
در ليبي ،ايران ،بحرين ،يمن ،سوريه و اردن ھمچنان جريان دارد.
ميليونھا نفر از شھروندان اين كشورھا مبارزه اي قاطع برای زير و رو
كردن دولت بورژواھا و براي تامين يك زندگي بھتر ،رفاه ،امنيت جاني و
شغلي ،عليه فساد ،بيكاري و فقر به ميدان و به خيابانھا آمده اند .ساكنين
جھان صحنه ھاي شورانگيز و پر احساس از مبارزات زنان و مردان اين
كشورھا را ھر روزه از رسانه ھا و امكانات پيشرفته انترنتي می بينند.
جھان و ساكنين آن به اين ھمه شور انقالبي و اين ھمه احساس انقالبي

در اين شماره ھمچنين ميخوانيد:
پيام تسليت:
قلب ھمرزم كمونيست و انقالبي منصور فرزاد
از تپيدن باز ايستاد!
مبارزان کمونيست
پيام تسليت :
منصور فرزادعزيز در گذشت
صفحه 6
سايت مبارزان کمونيست

روز جھانی زن بر ھمه زنان ومردان
آزاديخواه وبرابری طلب پيروز باد!
صفحه 3

عبدﷲ کھنه پوشی )عه به شيخ عزيز(

قيام و جھان امروز!
نسان نودينيان

صفحه 3

جمھوري اسالمي و سونامي بحران سرمايه داري!
نسان نودينيان

صفحه 4

مبارک رفت!
نسان نودينيان

صفحه 5

اساس سوسياليسم انسان است  .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است )منصور حکمت(

.

مبارزان کمونيست
براي آزادي و برابري و رسيدن به حق انسان با حرمت
و كرامت افتخار ميكند .دنياي ما سالھـا اسـت كـه شـاھـد
ديدن اين ھمه جسارت و شور انـقـالبـي و حـق خـواھـي
نبوده است.
اما در ايران در شرايطي به استـقـبـال روز جـھـانـي زن
ميرويم كه جامعه و اوضاع سياسي بيشتـر از ھـر دوره
اي دستخوش تحوالت عظيم سياسي و مـبـارزاتـي اسـت.
جـنـبـش اعـتـراضــي و جـنـبـش مــردم بـراي سـرنـگـونــي
جمھوري اسالمي با شعار مرگ بر ديـكـتـاتـور و مـرگ
بر جمھوري اسالمي ھم چنان ادامه دارد.
نقش و جايگاه جنبش زنان در تمام عرصه ھاي مختـلـف
اين اعتراضات با برجستگي و روشن بيني سياسي قـابـل
روئيت است .زنان و جنبش برابري طلب آنھا در ايـران
در اين اعتراضات بـدون اغـراق در مـقـايسـه بـا سـايـر
اعتراضـات كشـورھـاي شـمـال افـريـقـا و جـھـان عـرب
حضور فعال و راديکال و بسيار چشمگيـر تـری دارنـد.
پرت كردن حجاب ،عملي كردن ابتكارات اعتراضي در
تظاھراتھا و در مقابل زندانـھـاي جـمـھـوري اسـالمـي و
تبديل شدن به حلقه اتحاد و ھمـبـسـتـگـي در اعـتـراضـات
ايندوره نقش و جايگاه جنبش بـرابـري طـلـبـانـه زنـان را
نمايندگي كرده است .بدون شك جھانيان بر اين بـاور كـه
"انقالب ايران زنانه" است پی برده اند.
زنان آزاديخواه!
جنبش برابری طلبی زنان در اعتراضات انقالبـی مـردم
در ايران تاريخا جايگاه مھم و تعيين کننده ای در تقويـت
مبارزه سياسـی – طـبـقـاتـی داشـتـه اسـت .در آسـتـانـه ٨
مارس امسال جامعه ايران دستخوش تحرک و اعتـراض
سياسی در شکل تـظـاھـرات خـيـابـانـي ،اعـتـصـابـات در
مراکز توليدی توسط کـارگـران و اعـتـصـابـات گسـتـرده
معلمان و پرستاران است .می توان روز جھانـی زن را
به سنگر تقويت جنبش برابری طلبانه تبديل نمود.
با برگزاری مراسمھای وسيع و توده ايی با سازمانـدھـی
مارشھای خيابانی و تجمعات ،بار ديگر صـدای امـيـد و
آرمان انسانی را در جـامـعـه بـدمـيـد .جـامـعـه ايـران بـه
صدای اعتراض و جنبش برابری طـلـبـی شـمـا نـيـازمـنـد
است .بايد روز ھشت مارس را جشن گرفت و مـردم را
برای اجرای مراسم ھای بزرگ و عمومی در مـحـالت،
محل کار ،کالس درس و در خيابانھـا فـراخـوان داد .بـا
گراميداشت اين روز ،با دفاع از برابری زن و مرد و با
خواست پايان دادن به تبعيض و آپارتايد جـنـسـی جـنـبـش
آزادی زنان را ھر چه بيشتر تـقـويـت کـرد و گسـتـرش
داد.
مردم در ايـران حـکـومـت ضـد زن ،حـکـومـت قـاتـل و
کشتارھای دسته جمعی زندانـيـان ،حـکـومـت سـنـگـسـار،
حجاب ،فقر و فحشا را نمی خواھند و ايـن حـکـومـت را
بايد سرنگون کرد.

زنده باد ھشت مارس ،زنده باد آزادی و
برابری
مرگ بر جمھوری اسالمی
مبارزان کمونيست
فوريه ٢٠١١
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اعتراضات  25بھمن....
فراخوان به اعتراض را موسوی و کروبی دادند اما
شعارھا و خصلت سياسی اين اعتراضات جناح سبز
اسالمی را در ھم پيچيد و پايان عمر مفيد آن برای
نجات نظام اسالمی را به دنيا اعالم کرد .پالتفرم
دادن جناح سبز ،تعيين روز ھای معينی برای
اعتراض ،تقالئی است برای مھار جنبش مردم در
چھار چوب نظام اسالمی و جلو گيری از رشد
راديکاليسم آن در شرايط عدم وجود آلترناتيو چپ در
ايران .اين نکته است که بايد بدان توجه کرد .در ھر
صورت اعتراضات  25بھمن ضمن اينکه
دستاوردھای مبارزات سال  88را تثبيت نمود،
تصوير روشنی از خصلت تقابل آتی مردم در برابر
با دولت و جناح سبز را عرضه نمود .اين حرکت
توده ای ضربه کارائی بر دو جناح رژيم ،بر کليت
نظام اسالمی و بر جنبش اسالم سياسی و اعتبار آن
در جھان وارد کرد و دعوای دو جناح اسالمی را به
حد بيسابقه ای رساند .يکی طرف مقابل خود را فتنه
گر و جاسوس و محارب با خدا معرفی ميکند و
ھاشمی رفسنجانی را مستقيما زير حمله ميگيرد،
ديگری طرف ديگر را علنا سرکوبگر ميخواند.
اختالفات به جائی رسيده است که ھر دو جناح
موازی با ھم عرضه اندام ميکنند و به مناسبت ھای
واحدی فراخوان تظاھرات جداگانه ميدھند .اين وضع
قبل از چيزی نشانه ضعف و خرابی اوضاع در
جبھه اصولگرا است .اوضاع به طرف تصفيه
حسابھا و شکل گيری باندھای متعدد در درون ھر
دو جناح سبز و سياه اسالمی سير ميکند .محاصره
خانه موسوی و کروبی منجر به دستگيری آنھا
گرديد.
امکان اينکه در اين دوره دسته بنديھا به درون
نيروھای نظامی سرايت کند و کم کم اختالف بين
نھادھای مختلف نظامی پا بگيرد بسيار زياد است.
سر دادن شعار از طرف "نمايندگان" مجلس بسان
حزب ﷲ ھا و تقاضای اعدام برای موسوی و
کروبی ،نياز دولت به باز گرداندن محسن رضائی
برای حمله به جناح"فتنه" و "شھيد" دزدی دولت در
جريان وقايع  25بھمن نشانه مرحله تازه ای از
ناتوانی جمھوری اسالمی است .واقعيت اين است که
سايه مرگ آنھا را به جان ھم انداخته است .تحرکات
توده ای  20فوريه )اول اسفند( در تھران و ديگر
شھرھای بزرگ و سرايت آن به تعدادی از شھرھا
در کردستان دولت اسالمی را ھراسان کرده است.
بنظر می آيد مقدمات فروپاشی نظام اسالمی روز
بروز سرعت می گيرد و جلو اين روند را فقط
اعتراضات راديکال توده ای و سرنگونی جمھوری
اسالمی از طريق آن می تواند بگيرد .ماجرا ھر چه
ھست جمھوری اسالمی و حکومت ﷲ ماندگاری
نيست.
ميگويند سقوط مبارک در مصر و بن علی در تونس
و اعتراضات توده ای در بسياری ديگر از
کشورھای بر اوضاع در ايران اثر گذاشته و اين
درست است .اسالمی قلمداد آن مبارزات توسط
جمھوری اسالمی و جنجالی که حول آن براه
انداختند تقالئی بود برای جلوگيری از تاثيرات آن
مبارزات بر مردم در ايران .اما مردم در مصر و
تونس و ليبی و بحرين و مراکش و يمن و عراق و
الجزاير و ايران برای آزادی و زندگی بھتر و
خالصی از دست حکومت ھای مستبد به انقالب و
اعتراض دست زده اند .تاثير پذيری اين مبارزات بر
ھم و شعار" مبارک و بن علی ،نوبتته سيد علی" و
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غيره ھمبستگی مبارزاتی و انترناسيوناليستی کارگران
و مردم در ايران را با مردم در ديگر کشورھا نشان
ميدھد .جبھه انقالب و ضد انقالب و مردم و دولت ھای
مرتجع خاورميانه و شمال آفريقا در برابر با ھم صف
آرائی کرده اند و سيمای سياسی جھان را عوض کرده
است .دولت آمريکا و کشورھای اروپائی برای مھار
اين جنبش آزاديخواھانه و جلو گيری از سرايت آن به
ديگر کشورھا به موضع دفاع از حقوق جھانشمول
انسان و "ھمراھی" با مردم عقب نشسته اند .نظم نوين
بايگانی شد ،قلدری نظامی آمريکا حاشيه ای گرديد،
انقالب خشونت است فعال پيدايش نيست و پائين کشيدن
دولت ھا بوسيله نيروی مردم در دنيا اعتبار پيدا کرد.
اين تحوالت افق انقالبی را جلو روی مردم جھان باز
نمود .اين اوضاع در خاورميانه و در بعضی از
کشورھای آفريقائی در بطن پايان جھان دو قطبی و در
جريان شکل گيری آرايش جديد سياسی و رقابت
قدرتھای بزرگ اقتصادی و نظامی بوقوع پيوست .با
دست بر داشتن غرب از راه اندازی جريانات اسالمی
در جھان ،خالء سياسی و ايدئولوژيکی ايجاد شد و
ميدان مانور محدودی برای جمھوری اسالمی باز
گرديد .بحث اينجا تحليل وضع دنيا نيست ،ھدف
توضيح موقعيت جمھوری اسالمی و مبارزات مردم در
ايران و روابطه متقابل رويدادھای خاورميانه بر ھم
است.
کشورھای غربی جمھوری اسالمی را در مقابل با
راديکاليسم انقالب  57و جنبش کمونيستی در ايران سر
کار آوردند .نظام اسالمی اين ماموريت خود را با
سرکوب و قتل عام زندانيان به انجام رساند .تمام آن
گروه و دستجات مذھبی که کشورھای غربی در لبنان و
فلسطين و افغانستان و مصر و عراق و  ....سر ھم
بندی کرده بودند دستمايه حاضر و آماده ای برای اين
رژيم گرديد .بدنبال اقدام جنايتکارانه  11سپتامبر تقريبا
تمام اين باندھای مذھبی در گوشه و کنار دنيا به زير
عبای نظام اسالمی خزيدند .جنايات جمھوری اسالمی
عليه مردم در ايران و اقدامات تروريستی  30سال
اخير آن در منطقه با استفاده از اين دستجات مذھبی
عاملی شد در روی گردانی مردم از اسالم سياسی و
غيير ممکن شدن تشکيل دولت مذھبی در بقيه کشورھا.
جمھوری اسالمی می تواند باندھای جانی و مذھبی را
با پول و اسلحه سر بئدی کند و مزاحم امنيت مردم
منطقه گردد ،اما قادر به ايجاد دولت مذھبی ديگری
نيست.
اما ترس مردم منطقه از اسالم سياسی و از توطئه ھای
جمھوری اسالمی يکی از عوامل کمک کننده به ثبات
دولت ھای منطقه و ماندگاری حاکمان مستبد آن بود .به
عبارت ديگر وجود جمھوری اسالمی و خطر آن
لنگری شد برای ثبات ديگر کشورھای اسالمی در
خاورميانه و آفريقا و توجيه وضع موجود و تشديد فشار
بر توده ھای کارگر و زحمتکش .جنبش اعتراضی
مردم برای به زير کشيدن جمھوری اسالمی سايه اين
خطر را بر فراز منطقه کنار زد و بن بست سياسی
ناشی از آن را در ھم شکست .اين يک جنبه مثبت اين
مبارزات و تاثيرات خارج از محدوده جغرافيائی ايران
بود .اعتراضات مردم در ايران عليه نظام اسالمی يکی
از عوامل شروع کننده انقالبات اخير در کشورھای
خاورميانه است و امروز شاھد بازگشت و رفلکس
مثبت آن بر مبارزات مردم در ايران ھستيم .کشور
ايران از نظر موقيعت جغرافيائی و سياسی و از نظر
رشد و عمق مبارزات آزاديخواھانه مدرن و کمونيستی
در آن که دو انقالب نا تمام مشروطيت و  57را پشت

مبارزان کمونيست
را پشت سر دارد جايگاه ويژه و مھمی را در منطقه
خاورميانه دارد .ھمزمان با شکل گيری جنبش
اعتراضی در ايران تمام کشورھای منطقه نگران
سرايت آن بودند .در دوم مارس سال گذشته )(2010
در نوشته ای بنام "جمھوری اسالمی بعد از  22بھمن و
جنبش اعتراضی مردم برای بزير کشيدن آن!" به اين
نگرانی کشورھای خورميانه اشاره کرده بودم .نکته
مھم اين است که سر نوشت مبارزات مردم در ايران
ھنوز قلب و مرکز تحوالت در منطقه است .مردم در
اينجا نه تنھا دولت آدمکش و مستبدی را به زير می
کشند ،جنبش اسالم سياسی را که ھر روزه در گوشه و
کنار دنيا جنايت می آفريند به زانو در می آورند .اما
شرط رسيدن مردم به خواستھای عدالتخوانه و آزادی
وجود حزب سياسی و کمونيستی است .شکی در اين
نيست که تحوالت منطقه و عرصه اندام طبقه کارگر در
ان منجر به تحرک جنبش کمونيستی و رشد چپ در اين
جوامع خواھد شد .بورژوازی جھانی و دولت ھای آنھا
ھم بيکار نه نشسته اند و از ھمان روز اول شروع اين
اعتراضات به مصاف کمونيسم و جلو گيری از رشد
راديکاليسم شتافته اند.
يکم مارس 2011
مجيدحسينی

قيام و جھان امروز!
نسان نودينيان
جھان امروز بويژه بعد از جھـان طـلـوع خـونـيـن "نـظـم
نوين جھاني" كه با ابر قدرتي امريكا و متحدينـش پـايـان
كمونيسم و انسانيت و تسلط بـازار را اعـالم كـرده انـد،
ھيچوقت و به ايـن انـدازه شـاھـد فـريـاد حـق طـلـبـانـه و
انساني ميليوني تھيدستان جامعه براي اعاده حق انسـانـي
و طبقـاتـي خـود نـبـوده اسـت .ھـيـچـوقـت بـه ايـن انـدازه
دخــالــتــگــرى نــظــامــى ابــرقــدرتــھــا ،شــوويــنــيــســم مــلــى،
نژادپرستى ،ميھنپرستى ،تعصب مذھـبـى ،تـروريسـم و
ژورناليسم نوکر) كه بعنوان شاخصھاي نظم نوين جھاني
افسار گريخته به جان مردم در جھان افتاده بودند( مورد
نقد و كيفرخواست طبقاتي و سياسي قرار نگرفتـه اسـت.
ھـيــچـوقــت بـه ايــن انــدازه مـردم ،جــوانـان و كـارگــر و
مزدبگيران قدرت متحد و ھمبسته خود را در مـيـدانـھـاي
آزادي ،خيابانھا تجربه نكرده اند .اين قدرت و ھمبستگي
اين اتحاد و فداكاري كه در روزھا و سـاعـات و دقـايـق
مشخصي فقط قابـل انـدازه گـيـري و سـنـجـش اسـت كـه
قدرت قيام را به نمايش ميگذراد ،به اين انـدازه درس و
تجربه انقالبي و مبارزاتي را به جھانيان نداده است .اين
صحنه ھاي شورانگيز ھـارمـونـي مـبـارزات انـقـالبـي و
سوسياليستي و آن احساس و شور انقـالبـي اسـت كـه در
ھنگام قيام و قدرت قيام كنندگان فقط و فقط به نمايش در
ميايد و ديده ميشود .و عظـمـت قـدرت انسـان در بـرابـر
ظلم و استثمار را به نمايش ميگذارد.
دو سال گذشته در دل بـحـران مـزمـن و عـالج نـاپـذيـر
سرمايه در سرتاسر دنـيـا مـردم جـھـان شـاھـد تـحـرك و
اعتراض و كيفرخواست بخش اكـثـريـت جـوامـعـي بـوده
است كه عليه نظام ھاي حاكم و سرمايه به خيابانھا آمـده
اند .پايه ھاي نظام و دولتھاي ظالم حاكـمـان سـرمـايـه و
بورژواھا را بلرزه درآورده اند .جھان شـاھـد پـيـشـروي
طبقه ميليوني بـه وسـعـت كشـورھـاي اروپـايـي ،كـانـادا،
امريكا ،شمال افريقا ،آسيا و جھـان عـرب بـراي احـقـاق
حق حيات و زندگي بھتر و انساني است .عقربه ساعتـھـا
به نـفـع طـبـقـات تـھـيـدسـت بـه نـفـع انسـانـيـت و بـه نـفـع
عدالتخواھي دارد ميچرخد.

شماره 22
مارش ھاي عظيم طبقه كارگـر و كـاركـنـان در يـونـان،
فرانسه ،ايتاليا ،اسپانيا ،انگلستان و آلمان عـلـيـه تـخـريـب
اجتماعي و بيكارسازي ھا ،در سه سال گذشته خود پيش
درآمد تحرك طبقه كارگر و كاركنان اين جـوامـع اسـت.
بازتاب اعتراضات وسيع و ميليوني طبقه كارگر كـه در
فرانسه و يونان كل نـظـام سـرمـايـه و بـورژواھـا را بـه
لـرزه مـرگ انـداخـت پــيـامـي بـود كـه طـبـقـه كـارگـر و
تھيدستان جامعه را با بـيـداري سـيـاسـي و بـا آگـاھـي بـه
منافع طبقاتي براي كشيدن صف وسـيـع و مـيـلـيـونـي در
مقابل بورژواھا را آماده كرد.
جھان امروز ھيچوقت به اين اندازه قـيـام و قـدرت قـيـام
كنندگان را تجربه نكرده است .ايـن قـدرت و ھـارمـونـي
تحرك ،ابتكار و خالقيتھاي قيام كنندگان بويژه از طـرف
جوانان كه بخش اكـثـريـت لشـكـر بـيـكـاري و قـربـانـيـان
مستقيم نظام ھاي ظالمانه جامعه را تشكيل ميدھند ،خيره
كننده است.
اغراق نيست اگر ادعا كنيم كه دوره و عصـر انـقـالبـات
با قدرت ابراز وجود قيام كننـدگـان بـراي بـزيـر كشـيـدن
حاكمان ظالم و بورژواھا فرا رسيده است.
پيام و محتوا و مضمون پرچم قيام كننـدگـان نـويـد بـخـش
اين ادعا و اميدواري است .اين پـيـامـھـا در اعـتـراض و
قيام عليه تخريب اجتماعي ،افزايـش غـيـر قـابـل كـنـتـرل
بيكاري در ابعاد جھاني ،افزايش غير قابل كنترل فقـر و
مصــائــب اجــتــمــاعــي نــاشــي از وجــود ســرســخــتــانــه و
استثماركننده رابطه كارمزدي و سرمايه ،است.
گرمي و امـيـدواري پـيـام ھـاي قـيـام كـنـنـدگـان و كسـب
كنندگان قدرت سياسـي انـقـالب اكـتـبـر و انـقـالب بـراي
حكومت كارگري كه در سال  ١٩١٧توسط طبقه كارگر
و حزب بلشويكي ،بار ديگر به تن و تـارو پـود احسـاس
سوسياليـسـتـي ،آزادي وبـرابـري جـامـعـه رسـيـده اسـت.
امروز اما در شكل و قامتي ديگر ،با قدرت و ھمبستگي
جھاني طبقات تھيدست و جوانان دوره عصـر انـقـالب
انفورماتيك و دانش و تكنيك عصـر انـتـرنـت شـروع بـه
تكامل و خود سازمانيـابـي و ابـراز وجـود اجـتـمـاعـي و
سياسي كرده است .ايجاد تحزب كمـونـيـسـتـي كـه بـتـوانـد
منافع و اميال و قدرت قيام كـنـنـدگـان عصـر كـنـونـي را
براي بزير كشيدن نظام ھا و سـرمـايـه و بـورژواھـا را
نمايندگي كند ،بعد از مـدتـھـا نـابـاوري و مـيـوه "حـرام"
كسب قدرت سياسي ميرود به واقعيت انـكـار نـاپـذيـر در
دل اين جوامع و كشـورھـا تـبـديـل و ابـراز وجـود كـنـد.
وجود اين تحزب كمونيستي امروز بيش از ھر دوره اي
به نياز عاجل و فوري تبديل شده است.

زنده باد قدرت قيام كنندگان عليه فقر ،بيكاري
و براي يك دنياي بھتر و سوسياليستي.
نسان نودينيان
٢٦فوريه ٢٠١١كلن)آلمان(
nasan_nodinian@yahoo.de

اسفند 89
روز جھانی زن بر ھمه زنان ومردان
آزاديخواه وبرابری طلب پيروز باد!
 ٨مارس روز جھانی زن را به ھمه زنان ومردان
آزاديخواه و برابری طلب درسرتا سر جھان تبريک می
گويم ،.بايد به اين مناسبت به ھمه زنان ودختران جوان
و مبارز ايرانی درود فرستاد که باشجاعت و بی باکی
کم نظيری سی سال است درمقابل رژيم ھار اسالمی و
ضد زن و ضد بشر مقاومت و اعتراض ميکنند.
استقامت و پايداری زنان در راه حقوق برابر با مردان
و تالش بی وقفه آنھا به ھمراه ھمه انسانھای آزاديخواه
توانسته حکومت جمھوری اسالمی را به تنگ بياورد و
مرتجع ترين جريانات و سازمانھا وآدمھای سنتی و مرد
ساالر را به عقب نشينی وا دارد .به يمن ايستادگی و
مبارزه زنان عليه اسالم و قوانين ان امروزه خيای ھا
از حقوق برابر زن و مرد با ھم صحبت ميکنند آنھاێی
که پيشتر خواھان سنگھای بزرگتری برای سنگسار
زنان بودند ،آنھائی که خواھان اسيد غليظ تری برای
پاشيدن به روی زنان بودند و تيغ برنده تری برای
کشيدن به صورت زنان و کابلھای درد ناک تری برای
شالق زدن به زنان و دختران نو جوانی بودند که با به
مسخره گرفتن شريعت اسالمی پايه ھای اين حکومت
اسالمی را به لرزه در آوردند .زنان در ايران ھيچگاه
زير بار اين تحقير و اھانت و بی حرمتی نرفتند و
مقاومت دائمی آنھا در اين سی سال يک رکن و پايه
اساسی جنبش کنونی مردم برای به زير کشيدن اين
دولت اسالمی است .زير فشار جنبش برابری طلبانه
زنان اين رژيم ضد زن ناچار به برسميت شناختن ٨
مارس گشته و دم از برابری زن ومرد می زند و حتی
جريان مرتجعی چون شورای سبز اميد به رھبری
مرتجعينی چون موسوی و کروبی در اين رابطه و
بخاطر اين روز اطالعيه صادر ميکنند .درود بی پايان
به اين ھمه شجاعت و مقاومت و مبارزه و پايداری.
زنان ودختران جوان آزاديخواه وبرابری طلب ايرانی
بايد نيرو و قدرت خود را در يابند .اکنون در محافل و
مجامع و سازمانھا ونھادھای زنان مترقی وآزاديخواه
در جھان به شجاعت و مبارزه و قدرت اجتماعی
وپايداری کم نظير شما ورد زبانھا است و به آن درود
ميفرستند .بايد فردا با عزم راسخ و بطور متحدانه تر و
سازمان يافته تر برای برگزاری باشکوه تر  ٨مارس
روز جھانی زن و تحقق حقوق انسانی خود در برابر با
اين رژيم ضد زن به ميدان بيائيد و اين روز را جشن
بگيريد.

پيروز باد ٨مارس روز جھانی زن.
٦مارس٢٠١١
عبداله کھنه پوشی)عبه شيخ عزيز(

نشريه مبارزان کمونيست را چاپ و
پخش کنيد
از سايت اينترنتی مبارزان کمونيست
به نشانی زير ديدن کنيد
www.mobarez-k.com
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مبارزان کمونيست
جمھوري اسالمي و سونامي بحvران سvرمvايvه
داري!
نسان نودينيان
سونامي بحران سرمايه باالخره بعد از دو سال بـا شـعـار
مرگ بر ديکـتـاتـور زنـگ دروازه ھـاي دولـت و نـظـام
جمھوري اسالمي را بصدا درآورد.
جنبش توده اي براي بزير كشيدن جمھوري اسالمي ،در
سال ھفتاد و ھشت)ھيجده تير( با قدرت و تـوان و بـراي
بزير كشيدن كل نظام شروع ،و پايه ھاي حاكمـيـت سـيـاه
جمھوري اسالمي را بلـرزه درآورد .دو سـال قـبـل)سـال
ھشتاد و ھشت( اين بحران با تحرك و اعتـراض بـخـشـي
از جناح اسالمي اين نظام)جناح سبز( در قالب خـواسـت
و مطالبات "اصالح طلـبـان" اسـالمـي شـروع و در يـك
مقطع چند ماھه اوج گرفت و از خواسـت و شـعـارھـاي
موسوي ـ كروبي فراتر رفت و كل نظام و خامنـه اي را
ھدف قرار داد .جنبش سرنگوني اينبار در بيسـت و پـنـچ
بھمن و يك اسفند ھشتاد و نه مجددا ابراز وجود كرد.
خود ويژگي تظاھرات و اعتراضات ايـنـدوره در ھـمـان
دقايق اول ادامه آن موقعيت و شعارھايـي بـود كـه مـردم
در تظاھرات و اعتراضات سال ھشتاد و ھشت با عـبـور
از جناح سبز در خيابانھا به نمايش گذاشتـنـد» .مـرگ بـر
ديكتاتور« و تحت تاثير شعار قيام کنندگان پيروزمنـد در
مصر »بن علی ،مبارک نوبت سيد علی«.
اعتراضات تـوده اي ھشـتـادو ھشـت اگـر چـه بـا شـعـار
"راي من كو" شـروع ،و مـھـر و رھـبـري جـنـاحـي از
جمھوري اسالمي "اصالح طلبان" اسالمي و جناح سبـز
را نمايندگي ميكرد در دوره اي كوتاه بـه شـعـار "مـرگ
بــر خــامــنــه اي" و پــايــيــن كشــيــدن عــكــس او انــجــامــيــد،
تظاھرات راديكال و انقالبي پيام جنبش سرنگوني را بـه
كل جامعه آورد .در يك كالم اعتراضات ھشتاد و ھشـت
عمود خيمه واليت فقيه ،قانون اساسـي و خـمـيـنـي اسـالم
سيـاسـي را كـه "اصـالح طـلـبـان" جـنـاح سـبـز خـود از
طرفداران پر و پا قـرص آن بـودنـد و ھسـتـنـد را ھـدف
قرار دادند .جامعه و مردم معترض درقالب و شكل تـوده
اي و ميليوني در يك جـنـگ وسـيـع و كشـمـكـش و نـبـرد
مبارزاتي ـ اجتماعي يك دوره از مبارزه مـتـشـكـل را بـه
تاريخ جنبش سرنگـونـي و بـيـداري سـيـاسـي و راديـكـال
افزودند .دانشجويان و جوانان بـا يـك تـجـربـه مـوفـق در
سازماندھي اجتماعات توده اي ،استفاده از امكانات نويـن
عصر انفورماتيك ،فيس بـوك و تـويـتـررا بـه ابـزارھـاي
موثر در راه سازماندھي انقالب اجتماعي بدست گرفتنـد.
غول قدرتمند جنبش سرنگوني با بکارگيری امـکـانـات و
دانش عصر كنوني افكار جھانيان را بـخـود جـلـب كـرد.
در ده ھا كشور دنيا از جمله در مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه ،و
جھان عرب ميليونھا چشم به تحوالت سياسي و كشمكـش
ھاي موجـود دوخـتـه شـد .ده ھـا تـرانـه ،فـيـلـم و آواز و
موزيك و شعر و داستان در وصف نـقـش جـوانـان و در
مدح فداكاري و ابتكارات ايـن نسـل غـول پـيـكـر انـقـالب
اجتماعي سروده شد .جوانان ،جنبش كارگري و جـنـبـش
زنان و دانشجويان در اين كشورھا بازتاب و پژواك ايـن
اعتـراضـات را در مـقـابـل يـك رژيـم سـرتـاپـا مسـلـح و
سركوبگر را تجربه كردند .تجـارب و بـيـداري سـيـاسـي
اين جنبش براي بزير كشيدن حاكمان و صاحـبـان قـدرت
خـدا ،مــذھــب و مــيــھــن و ايــران اســالمــي از مــرزھــاي
خاورميانه فراتر رفت .اولـيـن جـرقـه ابـتـكـارات جـنـبـش
٦آوريل در مصر كه خود محصول يك ابتكار طبـقـاتـي ـ
سياسي در دفـاع از اعـتـصـاب كـارگـران بـود ،نـقـش و
جايگاه ابتكارات بكار گرفته نسل جوان در ايـران را بـه
محك آزمايش موفق گذاشت .پژواك اعتراضات ميليـونـي
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ھشتاد و ھشت و راديكاليسم شعار و مطالبات اين جنبـش
توده اي با شعار مرگ بر جمھوري اسالمي با توجـه بـه
موقعيت جـغـرافـيـايـي ايـران در مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه و
جمھوري اسالمي بعنوان مـركـز تـحـرك و قـدرتـگـيـري
اسالم سياسي و با توجه به ادعاي كذب حاكمان اسـالمـي
كه از جامعه ايران تصوير كشـوري اسـالمـي مـيـدادنـد،
بدون شـك نـمـيـتـوانسـت در بسـيـج افـكـار عـمـومـي ايـن
كشورھا و شناخت از اسالم سياسي و حاكميت آنھا بـي
تاثير باشد.
سه دھه زندگي با جمھـوري اسـالمـي جـامـعـه مـا را بـا
تجربه و سياسـي كـرده اسـت .در انـتـخـابـات دو خـرداد
ھفتاد و شش "مردم به خاتمى راى دادند چـون قصـد از
ميان بردن اين رژيم را دارند و خاتمى و قـدرت گـيـرى
جــنــاح مــدافــع او را ابــزارى مــى دانــنــد کــه مــى تــوانــد
فروپاشى رژيم اسالمى را تسھيل و تسريع کـنـد .ايـن آن
حقيقتى است کـه ھـمـه ،مـردم ،رژيـم ،رسـانـه ھـا ،دول
غربى و حتى محافل اپوزيسيون ملـى کـنـد ذھـن و تـازه
دمکرات رژيم بخوبى مى دانـنـد .ھـيـجـانـى کـه ايـران و
ھمه ناظران اوضاع ايران را فرا گرفته اسـت از شـوق
مشاھده درياى آزاديخواھى و بشردوستى و سکوالريسـم
جناب خاتمى نيست ،از ذوق تفاوتـھـاى مـيـکـروسـکـوپـى
ميان نظرات او با خط رسمى رژيم نـيـسـت .کسـانـى کـه
چنين فکر مى کنند مکانيسم ھاى حرکت مـردم را نـمـى
شناسند و آزاديخواھى و بلوغ سياسى مردم را دسـت کـم
مى گيرند .شادى مردم از آن روست که مى دانـنـد سـيـر
عملى سقوط رژيم اسالمى ديـگـر آغـاز شـده اسـت .مـى
دانند اين واقعه مى تواند آغاز پـايـان حـاکـمـيـت ارتـجـاع
اسالمى در ايران باشد «١».در ھيجده تير ھفتادو ھشـت
دانشجويان به بھانه بستن روزنامه سالم به اعـتـراض و
تظاھرات برخواستند .از ھيجده تير قيام و انـقـالب شـش
روزي كه جمھوري اسالمي را لرزاند جوانان و مردم ،
ضربه بزرگي بر پيكر جمھوري اسالمـي وارد کـردنـد.
از اين ببعد مردم به آلترناتيوھا و انتخابي كه جـلـو روي
جامعه و مردم قرار گرفته بود ،نگاه ميكردند ،و جـنـبـش
سرنگوني براي بزير كشيدن كل نظام شكل گرفت.
ويژگي عمده تظاھرات و اعتراضات بيست و پنچ بھمـن
و يك اسفند ھشتادو نه ،در طرح شعار كامال راديـكـال و
ھدف گرفتن راس جمھوري اسالمي بود .با شـروع ھـر
اعتراض و تجمعي شعارھا حول مـرگ بـر ديـكـتـاتـور،
مبارك بن علي ،نوبت سيد علي متـمـركـز شـد .مـوفـقـيـت
قيام كنندگـان در تـونـس و مصـر عـمـال مـوفـقـيـت قـيـام
كنندگان در تھران ،اصـفـھـان ،شـيـراز و  ..........بـود.
سرود مردم عاصي از بيكاري و فـقـر ايـنـبـار در طـرح
شعار بزير كشيدن و سرنگوني حاكمان سرمايه ميليونھا
كارگر و مردم زحمتكش و جوانـان نـاراضـي بـه وضـع
موجود تبديل به يك ھمبستگي وسيع منطقه اي و فـراتـر
از مرزھاي كشوري شد.
با شروع موج دوم جنبش مردم در بيست و پنـچـم و يـك
اسفند ،آينده اوضاع سياسي در ايـران وارد فـاز جـديـدي
شده است .اين فاز جديد در واقع شروع دوره سرنگونـي
و انقالب مردم در ايران است .در اعتراضات خـيـابـانـي
جديد مردم راس حاكميت و رھبري جمـھـوري اسـالمـي
را نشانه گرفته انـد .مـرگ بـر ديـكـتـاتـور .تـفـاوت آغـاز
ايندوره با گذشته و با خيزشھاي اعـتـراضـي و تـوده اي
ھشتاد و ھشت در باال بردن آن پـرچـمـي اسـت كـه بـايـد
مستقيما مورد حمله قيام كنندگان و بعنوان يكي از اركان
جنبش سرنگوني و انقالب باشد .مردم و جوانـان ايـنـبـار
خامنه اي را بـعـنـوان رھـبـر جـنـايـتـکـار اسـالمـی ھـدف
گرفتند .دوره جديد آغاز شروع انقالب بـزيـر کشـيـدن
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جمھوری اسالمی است.
مصافھاي آتي و كنـونـي جـنـبـش كـنـونـي اگـر بـا شـعـار
سرنگوني و بزير كشيدن خامنه اي و جمھوري اسالمـي
شروع شده است ،دشواري ھاي ويژه اي را بـا پـيـمـودن
راه ھاي نسبتا سخت را پيشاروي دارد .رو رد رويي بـا
رژيمي سرتا پا مسلـح و بـا امـكـانـات بسـيـار فـراتـر از
ارتش و پليس ،از جمله سپاه پاسداران و نيروھاي بسيـج
و لباس شخصي ھا ،مسجد و قوانين قصاص و اسـالمـي
در سه دھه گذشته تجربه شده است .تجارب تاكنونـي بـر
اين واقعيت حتمي تاكيد دارند ،مادام كه اعتراضات توده
اي در شكل مداوم و جاري انجام شده ،شعار و مـطـالـبـه
جنبش اعتراضي روشن و شفاف بيان شود ،و مـوجـبـات
بسيج عمومي را فراھم كند ،كارايي اين نيـروھـا كـاھـش
پيدا ميكند ،و عمال در موضعي دفاعي قرار ميگيرند.
بر متن مطالبات و شعارھاي كنوني و سير رونـد مـثـبـت
كه جنبش براي سرنگوني و سازمان دادن حركت بـراي
به پيروزي رساندن انقالب در ايران شروع شده ،جنبش
چپ و كمونيستي از اقبال و شـانـس بـااليـي بـرخـوردار
است .مھم اين است كه اين جنبش با درايت و آگـاھـي بـه
وضـع مـوجــود و بــا احسـاس مسـئــولــيـت بــراي اعــمــال
ھژموني و قدرت سياسي پرچـم چـپ و كـمـونـيـسـتـي بـا
تحرك بااليي عمل كنـد .سـكـتـاريسـم و فـرقـه گـرايـي را
كنار بگذارد .و با درجه بااليي از تـولـرانـس سـيـاسـي و
راديكال ايندوره مھم را به نـفـع طـبـقـه كـارگـر و بـراي
تامين رفاه و امنيت و يك دنياي بھتـر در جـامـعـه تـالش
كند.
ادامه اين مقاله به راه حلھا و نقش احزاب سياسي بـويـژه
سازمان و احزاب چپ و كمونيستي در ايران و جـنـبـش
كارگري خواھم پرداخت .مادام كه يك جنبش و سـازمـان
قوي و آلترناتيو چپ و كمونيستي در موقعيت تعرض و
براي نمايندگي كردن مطالبـات و شـعـار و پـرچـم تـوده
ھاي ميليوني كارگـران و مـردم و جـوانـان بـه عـرصـه
سياست در ايران وارد نشود ،پيروزي كـنـونـي مـيـتـوانـد
طعمه جريانات ناسيوناليستي قرار گيرد.
نسان نودينيان
٢٤فوريه ٢٠١١كلن)آلمان(
nasan_nodinian@yahoo.de
»  «١اطالعيه حزب كمونيست كارگري ايـران ــ سـايـت
منصور حكمت.
مvvطvvالvvب  ،اخvvبvvار و گvvزارشvvات خvvود را بvvرای سvvايvvت
مبارزان کمونيست ارسال کنيد.
سايت مبارزان کمونيست در نقد و پلميكھvاي اسvاسvي
عليه اسالم سياسي ،ناسيوناليسم و دمكvراسvي خvواھvی
شرکت می کند.
اين سايت از انتشار مقاالت و مطالبی که با موازيvن آن
خوانايی داشته باشد استقبال ميكند•
و از فعالين کمvونvيvسvت  ،آزاديvخvواه و بvرابvری طvلvب
ميخواھيم با ما تماس گيرند و ما را ياری و ھvمvراھvی
کنند.
mobarezk40@yahoo.com
info1@mobarez-k.com
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مبارک رفت!
نسان نودينيان
شعف و شادی ميدان آزادی)تحرير( و جامعه مصر را فرا گرفته است .مردم به ھم تبريک ميگويند .شيرينی پخش ميشود .ھمديگر را با غرور و بعالمت پيروزی در آغوش ميکشند.
بعد از  ١٨روز رفتن مبارک پيروزی مھمی در تاريخ مبارزه مردم مصر ثبت شد.
مبارک رفت! مردم اينبار پيروزمندانه به استقبال ادامه انقالب ميروند.
يک فعال سياسی دشواری روزھای آينده را اينطور بيان کرده ”تا کار واقعی در »جی کی«سرنوشت انقالب و قيام کنندگان مصر از لحظات پيش اينبار بطور جدی رقم ميخورد.
مصرشروع نشده برويم کمی شادی کنيم“
مناظر و تصاوير برنامه ھای تلويزيون و ميديا در سطح دنيا دارند اين لحظات شورانگيز را پخش ميکنند .صحنه رفتن مبارک در تعدادی از خيابانھای کلن)آلمان( شبيه پيروزی تيم
فوتبال آلمان بر يک رقيب سر سخت بود .با رفتن مبارک صدای بوق ماشينھا برای لحظاتی بصدا در ميايد .اين نشان از اين است که مسائل و تحوالت مصر در محدوده مصر ،جھان
عرب فراتر است ،اين تحوالت و انقالب ١٨روزه قيام کنندگان در مصر ابعاد جھانی بخود گرفته است.
تظاھرات فراتر از ميدان تحرير رفت ،مردم بطرف راديو و تلويزيون کاخ رياست جمھوری رفته اند .ھنوز وجد و شادی فضای پيروزی را احاظه کرده است .تصرف ارگانھای
قدرت ،حمله به کاخ رياست جمھوری و تصرف راديو وتلويزيون ھنوز انجام نشده .دوران گذار در حال شکل گيری است.
انتقال قدرت ظاھرا در حال شکل گيری است .طنطاوی وزير دفاع در راس شورای نظامی ارتش در راس قدرت قرار ميگيرد .ماشين دولتی و دستگاه قدرت ھمچنان دست نخورده
باقی ميمانند .ارتش برای آرام نگه داشتن اوضاع طی اطالعيه شماره  ٣عمال اعالم کرد که انتقال قدرت به شورای نظامی کودتا نيست .و تعدادی از جمله امر موسی ميگويند که اين
يک ”انقالب سفيد“ بود.
در ارتش دو جريان ،جريان طرفدار پاسخ مثبت به خواست و مطالبه مردم تا رفتن مبارک ،و جريان حمايت از مبارک نشان ھايی از يکدست نبودن ارتش است.
گمانه زنی ھا پيرامون بقدرت رسيدن ارتش و تن ندادن به انتخابات ”آزاد“ در افکار عمومی در داخل و خارج وجود دارد .اما فاکتور قوی حضور جوانان و جريانات  ٢۵و  ٢۶آوريل
که به جوانان فيس بوک و تويتر مشھور ھستند ،در ناکام کردن برقراری حاکميت مطلق و نظامی ارتش و فرماندھان به مردم و توده ھای ميليونی که خواھان تغييرات پايه ای تر و
خواست نان ـ کار ـ آزادی به ميدان آمدند و در ميدان تحرير قاھره ماندند ،نيروی تعيين کننده ھستند.
وائل غنيم از چھره ھای جوان و شاخص معترضان مصر در سايت تويتر نوشت که ”قھرمان واقعی ،جوانان مصری حاضر در ميدان تحرير و بقيه مردم مصر ھستند“.
کشمکش ،جنگ و نبرد در ميدان ھا و خيابانھا توسط مردم و حاکميت علنی ديده ميشود.
از صفوف و نقشه ھای شوم بورژواھا و صاحبان سرمايه اطالعی در دست نيست .اين در نبردھای علنی ھر انقالبی به ھمين شکل است .بورژوازی مصر و جھان عرب در سه ھفته
گذشته متحمل خسارات ميلياردی شده است .تحميل رفاه ،امنيت شغلی و جانی ،تامين نان ـ کار و آزادی به دولت و بورژواھا از طرف کارگران و مزدبگيران جامعه چه سرنوشتی
خواھد داشت ،ھنوز توسط صفوف ميليونی قيام کنندگان عاصی از بيکاری و فقر برنامه و پرچمی که قيام کنندگان کارگر ،جوانان ،زنان و تھيدستان را متشکل و جمع کند ،ابراز نشده
است.
از دو روز قبل با اعتصاب کارگران بنادر کانال سوئز اميدواری دخالت کارگران و مزدبگيران بيشتر شد .مردم و جوانان در ميدان تحريريه قاھره برای نان ـ کار ـ آزادی قيام کردند.
نود درصد از جوانان مصر با تحصيالت عالی بيکار ھستند.
جلوه ھايی از ابتکارات مردم و توده ای با سازماندھی کميته ھای اداره محالت و سازماندھی تظاھرات توده ای به تجارب و سنت مبارزه توده ای و اداره حاکميت و قدرت توده ای
مردم و جوانان افزوده شده است.
برای اولين بار در تاريخ اعتراضات توده ای ،اينبار يک شکل جديد و نوين از اعتراض توده ای تجمع ١٨روزه در ميدان تحرير قاھره تجربه شد١٨ .روز جوانان و مردم به منازلشان
برنگشتند .اعتصاب در شکل ده ھا ھزار نفری در ميدان تحرير)آزادی( درس ھای آموزنده برای انقالب و قدرت قيام کنندگان تا رفتن مبارک ،بود .با رفتن مبارک عمال ميدان تحرير
)آزادی( فتح شد.
با رفتن مبارک تاريخی ساخته شد .اما اين تاريخ وقتی به سر مقصد انسانی و طبقاتی اش ميرسد که فقر ،بيکاری ،آزادی و امنيت و رفاه اجتماعی تا تحقق پروسه بقدرت رسيدن آزادی ـ برابری ـ حکومت کارگری به نتيجه برسد.

نسان نودينيان
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مبارزان كمونيست
پيام تسليت:
قلب ھمرزم كمونيست و انقالبي منصور فرزاد از تپيدن باز ايستاد!
با كمال تاسف ،غروب سيزدھم فوريه منصور فرزاد از اعضاي كميته مركزي حزب كمونيست كارگري بر اثر سكته قلبي درگذشت.
رفيق منصور فرزاد ھمرزم ،و ھمسنگر سالھاي طوالني مبارزه براي رھايي از ستم و نابرابري و جامعه اي عاري از كار مزدي بود.
او از اوائل نوجواني ھمچنانكه در خانواده اي كه از فعالين و رھبران كمونيست جنبش كمونيستي در ايران و كردستان بودند ،به فعاليت كمونيستي و انق¬الب¬ي پ¬ي¬وس¬ت .چ¬ھ¬ره م¬ح¬ب¬وب،
صميمي ،آرام و انقالبي او در سنگرھاي مختلف مبارزه در صفوف كومه له و حزب كمونيست كارگري براي مردم ،كارگران ،و جوانان آشنا است.
منصور فرزاد عزيز از نسل انقالبيون پيگير در راه تداوم مبارزه براي آرمانھاي انساني كمونيسم بود.
مبارزان كمونيست ،اين ضايعه سنگين را به رفيق سوسن صابري ،فرزندان عزيزشان ،به حزب كمونيست كارگري ايران ،به رفي¬ق اي¬رج ف¬رزاد ،ب¬ه م¬ادر داغ¬دي¬ده ش¬ري¬ف¬ه خ¬ان¬م ،و
خانواده محترم و وابستگانش تسليت ميگويد.
مبارزان كمونيست عميقا خود را در اندوه از دست دادن ھمرزم كمونيست و محبوب منصور فرزاد شريك ميداند.
ياد عزيزش جاودانه و گرامي باد.
مبارزان كمونيست
 ١٤فوريه ٢٠١١

پيام تسليت
منصور فرزادعزيز در گذشت
ب¬¬¬¬¬ا ک¬¬¬¬¬م¬¬¬¬¬ال ت¬¬¬¬¬اس¬¬¬¬¬ف ف¬¬¬¬¬راون ام¬¬¬¬¬روز ي¬¬¬¬¬ک¬¬¬¬¬ش¬¬¬¬¬ن¬¬¬¬¬ب¬¬¬¬¬ه  13ف¬¬¬¬¬وري¬¬¬¬¬ه  ،رف¬¬¬¬¬ي¬¬¬¬¬ق م¬¬¬¬¬ن¬¬¬¬¬ص¬¬¬¬¬ور ف¬¬¬¬¬رزاد ب¬¬¬¬¬ه دل¬¬¬¬¬ي¬¬¬¬¬ل س¬¬¬¬¬ک¬¬¬¬¬ت¬¬¬¬¬ه ق¬¬¬¬¬ب¬¬¬¬¬ل¬¬¬¬¬ی ج¬¬¬¬¬ان ب¬¬¬¬¬اخ¬¬¬¬¬ت.
منصور فرزاد از فعالين کمونيست و از اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران و يکی از فعالين کمونيست شناخته شده شھر سنندج ب¬ود .م¬ن¬ص¬ور ف¬رزاد ب¬ي¬ش از س¬ه
دھ¬¬¬ه از زن¬¬¬دگ¬¬¬ی خ¬¬¬ود را وق¬¬¬ف م¬¬¬ب¬¬¬ارزه ک¬¬¬م¬¬¬ون¬¬¬ي¬¬¬س¬¬¬ت¬¬¬ی و ب¬¬¬رای ي¬¬¬ک دن¬¬¬ي¬¬¬ای ب¬¬¬ھ¬¬¬ت¬¬¬ر ن¬¬¬م¬¬¬ود .م¬¬¬ت¬¬¬اس¬¬¬ف¬¬¬ان¬¬¬ه خ¬¬¬ي¬¬¬ل¬¬¬ی زود اي¬¬¬ن ع¬¬¬زي¬¬¬ز از م¬¬¬ي¬¬¬ان¬¬¬م¬¬¬ان رف¬¬¬ت.
سايت مبارزان کمونيست اين واقعه دردناک را به سوسن صابری و فرزندان رفيق منصور به رفقا ايرج فرزاد ،فھيمه قطبی ،کيھان فرزاد به مادر و کليه اعض¬ای خ¬ان¬واده م¬ن¬ص¬ور و
تشکيالت حزب کمونيست کارگری ايران تسليت می گويد.

ياد اين کمونيست خستگی ناپذير گرامی باد.
سايت مبارزان کمونيست
اسد نودينيان
 13فوريه 2010
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