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 فاشيست برو گمشو! 
 

اسالمی تحفه "جدیدی" به بازار آورده   –فاشیسم ایرانی 

است. رادیو شبکه یک جمهوری اسالمی در اصفهان 

فروردین طی ابالغیه ای اعالم کرد که روز  21روز 

سیزده بدر "به منظور رفاه حال مردم از ورود افاغنه به 

کوه صفه و پارک های شهر اصفهان جلوگیری می 

 شود". 

 

جمهوری اسالمی در شهرهای محتلف ایران مرتبا به 

مهاجران و کارگران زحمتکش افغانستانی تهاجم میکند. 

بطور موسمی و طبق دستورالعمل سراسری نیروی 

مزدوران انتظامی هر  ٬هر روز اول صبح ٬انتظامی

کالنتری با همراهی چندین دستگاه مینی بوس در حوزه 

خود به گشت و تعقیب و بازداشت مهاجران افغانستانی 

می پردازند. به مراکز اصلی کار و زندگی کارگران 

افغانستانی که عمدتا ساختمانهای نیمه کاره و در حال 

احداث و همچنین مراکز باز یافت زباله در سطح شهر 

تهران است یورش میبرند. برخورد ماموران انتظامی 

حکومت اسالمی با کارگران و مهاجرین بی پناه 

افغانستانی بسیار خشن و وحشیانه و توام با ضرب و شتم 

در انظار عمومی است! در بسیاری از موارد این 

تهاجمات روزمره با هدف سرکیسه کردن و اخاذی 

صورت میگیرد. ماموران انتظامی در مقابل دریافت 

رشوه از کارگران افغانستانی اقدام به آزادی آنها می 

نمایند. اخاذی و دریافت رشوه از مهاجران و کارگران 

زجر کشیده افغانستانی در مقابل آزادیشان برای ماموران 

سرکوبگر حکومت اسالمی به یک منبع کسب درآمد 

تبدیل شده است! گاها فشار و سرکوب آنچنان شدید است 

که مهاجران افغانستانی از ظاهر شدن در اماکن و معابر 

در استفاده از مراکز  ٬عمومی

 

 در باره قطعنامه

 شورای پايه گذاری »

 «سوسياليستی -حکومت کارگری
 

 5صفحه گفتگو با محمود احمدی                                   

  ،يادداشت سر دبير

 

 در مراسم دهمين سالگرد 

  درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد!

 

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه
 

 ،سرمايه دارى"نه" به 

 يک دنيای بهتر ممکن است!

 

 ناسيوناليسم کرد و مسئله زن

  9بخش  ،بخش کوچکی از رازهای سياه

 

 1صفحه دريا جواديان                                                

 

  ضرورت پايه گذاری

شورای حکومت کارگری 

 و سوسياليستی
 

9صفحه  2صفحه حامد محمدی                      

 

نامه سرگشاده هما ارجمند در رابطه با 

فعاليتهای هسته ای رژيم جمهوری 

 اسالمی و تحريم اقتصادی

 

ديروز يونان و ايتاليا، 

 امروز آلمان و اسپانيا!
اعتصاب کارگری، تنها پاسخ به 

 کاپيتاليسم
 

 00صفحه پدرام نوانديش                 
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و حتی از بابت خرید و  ٬درمانی

تهیه نان و خوراک روزانه خود 

 !داری می کنند

 

در چند سال گذشته طرحی را 

اجرا کردند که مطابق آن 

شهروندان افغانستانى فاقد مدارک 

قانونی اقامت در ایران را در 

"اردوگاههایی" زندانی کنند. 

جمهورى اسالمى از تجارب 

دولت اسرائیل استفاده کرد و 

اردوگاه هائى شبیه به اردوگاههاى 

فلسطینیان را براى شهروندان 

افغانستانى تدارک دید. این طرح 

با قصاوت اجرا شد. اولین 

کهریزک ها را برای کارگران و 

مهاجران افغانستانی ساختند. با 

اعمال زور و خشونت فرزندان را 

از خانواده ها جدا کردند و با کتک 

کارگران را سرکار دستگیر و 

دیپورت کردند. عکس و جزئیات 

برخی از قربانیان این سیاستها در 

بیمارستانهاى کابل و کسانى که 

زیر شکنجه جانشان را از دست 

دادند توسط شاهدان عینى در 

اخبار منعکس شد. این یک طرح 

اسارت جمعی و پاکسازى کثیف 

قومى بود. البته٬ مثل همیشه٬ هر 

فاشیستی "توجیهات اقتصادى" 

براى سیاست روزش در جیب 

دارد. کمپین پاکسازى قومی را با 

ریختن اشک تمساح براى 

"جوانان بیکار خودمان" شروع 

 ! کردند

 

کارگران افغانستانی در ایران در 

دشوارترین شرایط توسط سرمایه 

داران "وطنی" استثمار میشوند. 

کارگران افغانستانی بی حقوق 

ترین و محرومترین بخش طبقه 

کارگر ایران هستند. سرکوب 

خونین٬ زندگى تروریزه شده٬ 

تبلیغات راسیستى مداوم در رسانه 

ها و توسط ارگانهاى دولتى٬ 

دستمزد کمتر٬ ساعت کار 

 

 

 فاشيست برو گمشو ...

کار شاق و طاقت  ٬طوالنى

فرسا٬ منشا سود سرشار 

سرمایه داران در ایران بوده 

است. بساط لفت و لیس سرمایه 

 -دارى در ایران با کار کارگر

 -چه متولد ایران و چه مهاجر

میچرخد و تمام جالل و 

جبروت این مرتجعین را 

 !کارگران تامین کرده اند

 

فاشیسم ایرانى و فاشیسم آلمانى 

و اسرائیلى از یک قماش اند. 

کودکان شهروندان افغانى را 

صرفا بدلیل نداشتن یک تکه 

کاغذ به اسم شناسنامه از 

تحصیل محروم کردند٬ مرتبا 

اتهام "قاتل و دزد و تجاوزگر" 

را باالى سر این مردم شریف 

نگاهداشته اند. مانند هر 

فاشیست دیگری در دنیا "منشا 

بیکارى را مهاجرین قلمداد 

میکنند". قبلتر حکم تیر را در 

مشهد و خراسان برایشان 

صادر کردند. با شکنجه و 

غارت اموالشان دستگیر و 

دیپورتشان کردند. سیاست 

اسارت در اردوگاهها را پیش 

کشیدند و امروز از وروشان به 

پارکها ممانعت میکنند. یک 

منشاء توجیه این جنایت طوق 

لعنت "ملیت افغانى" است. 

"ملیتى" که هیچکس خود 

داوطلبانه انتخاب نمیکند و 

ظاهرا راه گریزی هم از آن 

نیست. ظاهرا میشود عقیده٬ 

مذهب و مرام دیگری داشت 

اما "ملیت" آن طوق لعنتی 

است که گویا برای ابد بر 

پیشانی انسانها حک شده است. 

دستگیرى٬ اخراج٬ و زندانى 

کردن کارگران و خانواده های 

شهروندان افغانستانى هدفى جز 

رواج خرافه ملیت و 

ناسیونالیسم با هدف ضربه 

زدن به اتحاد و خودآگاهی 
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طبقه کارگر ندارد. این تعرضى 

علیه انسانیت و طبقه کارگر ایران 

بطور کلى است. کارگران فریب این 

سیاستهای سرمایه داران "خودى" 

که به فکر "جوانان بیکار خودمان" 

است را نمیخورند! کارگران میدانند 

سرمایه  مرز نمی شناسد٬ کارگران 

میدانند سرمایه به کارگر نه به چشم 

یک انسان بلکه به چشم یک ابزار 

تولید سود نگاه میکند و از موقعیت 

کارگر مهاجر براى پائین نگهداشتن 

سطح دستمزدها و ایجاد رقابت میان 

صفوف طبقه کارگر استفاده میکند. 

کارگران میدانند خرافه "ملیت و 

تفاوتهای ملى" تنها زنجیر بردگى 

طبقه ما را محکم میکند. کارگران 

فریب این تبلیغات پوچ فاشیستى را 

 ! نمیخورند

 

کارگران تبلیغات فاشیستى حکومت 

اسالمى و تهاجم سرکوبگران به 

بخشى از هم طبقه هاى خود را قویا 

محکوم میکنند. کارگران در مقابل 

این ارتجاع فاشیستى که هدفش را 

تضعیف کل طبقه کارگر و رواج 

خرافات ملى قرار داده است٬ 

سیاست همبستگى طبقاتى و اتحاد 

کارگرى را پیش رو میگذارند و 

بر همسرنوشتى طبقه کارگر 

بعنوان یک موجودیت جهانى 

تاکید میکنند. این جمهورى 

اسالمى و سرمایه داران هستند که 

به هزینه کارگران و از جمله 

شهروندان افغانستانى زندگى 

 طفیلى خود را میگذرانند. 

 

ما سیاست پاکسازى قومى 

جمهورى اسالمى را قویا محکوم 

و براى شکست این سیاست تالش 

خواهیم کرد. حزب اتحاد کمونیسم 

کارگری برای جامعه ای آزاد و 

بدون تبعیض بر حسب "ملیت"٬ 

تابعیت٬ محل تولد٬ جنسیت و 

مهاجرین . مذهب مبارزه میکند

افغانستانی باید بدون قید و شرط 

از تمامی حقوق شهروندی 

برخوردار باشند. از نقطه نظر 

کمونیسم و طبقه کارگر این افراد 

شهروندان متساوی الحقوق جامعه 

هستند. دست فاشیستها از زندگی 

شهروندان افغانستانی ساکن ایران 

 فاشیست برو گمشو! *! کوتاه

 

 "آزادى" 
 

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، 

سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى 

رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت 

آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از 

چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، 

رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى، رهايى 

از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از 

پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه 

آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم 

هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و 

فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب 

  .جامعه بورژوايى
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کارنامه سرمایه داری مملو از 

جنایت علیه ما کارگران است. 

همه می بینیم که فقط در این چند 

سال چگونه طبقه ما را به فالکت 

وسیع تر کشانده اند. دیگر فقط کار 

شاق و استثمار نیست٬ بردگی و 

کار مجانی به سهم و زندگی 

بخشی از طبقه ما تبدیل شده است. 

در این اوضاع که میلیون میلیون 

کارگر به خیابان پرتاب و زندگى 

سرمایه داران  ٬شان نابود میشود

از صدها میلیون دالر جایزه و 

حمایت دولت از جیب کارگران 

بهره مند میشوند. امروز دیگر 

صحنه عیان است. همه میبینند که 

جنگی کالسیک٬ جنگ بورژواها 

و دولتهایشان علیه طبقه کارگر و 

سوسیالیسم در جریان است. ما 

کارگران باید از موضع دفاع به 

موضع تهاجم خیز برداریم. مسئله 

ساده است: بحران اقتصادى 

کنونى دو راه حل بیشتر ندارد؛ یا 

سرمایه دارى بقایش را با کوبیدن 

طبقه کارگر به طرق مختلف حل 

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه
 

 ،سرمايه دارى"نه" به 

 يک دنيای بهتر ممکن است!

و یا طبقه کارگر با نفى  ٬میکند

نظام مبتنى بر بردگى مزدى و 

 ٬استثمار و مالکیت خصوصى

بحران را به نفع بشریت ختم 

 میکند. 

 

طبقه ما باید براى این جنگ 

سازمان یابد و بمیدان بیاید. 

 ٬بدون تشکل توده اى و حزبى

بدون راه حل اجتماعى و 

و بدون وحدت وسیع  ٬سیاسى

طبقاتى پیروزى غیر ممکن 

است. طبقه کارگر بدون سنت 

رادیکال مبارزاتى و بدون 

ظاهر شدن بعنوان پرچمدار 

آزادى جامعه در قالب یک 

حزب سیاسى کمونیستى 

کارگرى نمیتواند این وضعیت 

را بطور بنیادی تغییر دهد. 

طبقه ما باید علیه فقر و فالکت 

و کلیت سرمایه با پرچم 

کمونیستى کارگرى بمیدان 

بیاید. مبارزه طبقه ما در هر 
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گوشه اى از استراتژى بین  ٬کشور

المللى سوسیالیستى کارگران علیه 

سرمایه دارى است. همزمان باید 

سازمانهاى توده اى و رادیکال و 

شورائى کارگران را تحکیم کنیم و 

بعنوان ابزارهاى جدال برسر آزادى 

و رفاه بکار گیریم. کارگران همه 

 ٬جا خواهان لغو کار قراردادى

افزایش دستمزدها براساس تامین 

کار یا بیمه  ٬یک زندگى انسانى

حق بى قید و شرط  ٬بیکارى مکفى

و تغییر فورى  ٬تشکل و اعتصاب

زندگى طبقه کارگر و مردم محروم 

هستند. مبارزه ما از تالش براى 

بهبود روزمره زندگی طبقه کارگر 

و تعطیل نشدن مراکز کار تا 

سیاست کنترل کارگرى و کسب 

قدرت سیاسى یک مبارزه واحد 

 .است

 

  !همرزمان ،کارگران

این نظام شایسته ما و بشر امروز 

نیست. این نظام بدون جنایت و 

سبعیت و فقر و تبعیض و 

نابرابرى نمیتواند سرپا بماند. در 

دست در دست هم و با  ٬اول مه

غریوى که خشت خشت کاخهاى 

 ٬قدرت بورژوازى را بلرزاند

بمیدان آئیم و فریاد بزنیم؛ 

کارگران جهان متحد شوید! مرگ 

بر سرمایه دارى! دنیایی بهتر باید 

ساخت! جهانى آزاد و برابر و 

 !یک جامعه آزاد کمونیستی ٬مرفه

 

 !زنده باد انقالب کارگرى

حکومت  ،برابرى ،آزادى

 ! کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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 يک دنياى بهتر
 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى   

انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است. عليرغم رواج ايده 

هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى 

باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج 

ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و 

عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و 

باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر 

است. اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و 

کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز 

انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا 

موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که 

 .زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد

 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد  

انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، 

 .يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است
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نزدیک به ده سال از درگذشت نابهنگام منصور حکمت میگذرد. ده سال است که جنبش کمونیسم 

کارگری این متفکر بزرگ مارکسیست و تئوریسین و سازمانده برجسته خود را از دست داده است. 

زمانی که چشم از این جهان فروبست گویی طبقه کارگر و بشریت متمدن گوشه ای از روشنایی و 

 تیزبینی و چراغ راهنمایی خود را از دست داده است. 

 

جای خالی اش پر نشدنی است. اما گنجینه سیاسی و نظری اش راهنمای ما برای پیروزی کمونیسم و 

 کارگر و آزادیخواهی در جامعه است. 

 

منصور حکمت فقط به ما فعالین کمونیست کارگری تعلق ندارد. به طبقه کارگر جهانی تعلق دارد. به 

آزادیخواهی و تالش برای آزادی و رهایی جامعه تعلق دارد. به تمامی کسانی متعلق است که تالش 

زندگی و افق سیاسی و توقع آنها را از خود و از زندگی دگرگون کرده  ٬نظراتش ٬سیاستهایش ٬اش

 است. 

 

در دهمین سالگرد درگذشت منصور حکمت که در هفت ژوئیه در هایگیت لندن توسط "بنیاد منصور 

شرکت کنید. این مراسم را به مکانی بزرگ و شایسته برای گرامیداشت یاد و  ٬حکمت" برگزار میشود

دست آوردهای این متفکر بزرگ مارکسیسم و کمونیسم کارگری تبدیل کنیم. از تمامی عالقمندان و 

 دوستداران منصور حکمت انتظار میرود که سهم خود را در برگزاری موفق این رهبر کمونیست و دوست داشتنی ایفا کنند. 

 

اما همزمان در هر گوشه ای از این دنیا که هستیم میتوانیم یادش را در این روز گرامی بداریم. از مراکز کار و  ٬این مراسم در لندن برگزار میشود

 به هر شکلی که میتوانیم.  ٬زندگی گرفته تا دانشگاهها و خیابانها. هر کجا که هستیم

 

و از همه کسانى که تحقق آزادى را  ٬از انقالبیون ٬از دوستدارنش ٬از کارگران کمونیست ٬حزب اتحاد کمونیسم کارگرى از همرزمان منصور حکمت

دعوت میکند که در مراسم یادبود و بزرگذاشت دهمین سالگرد او که توسط بنیاد منصور حکمت سازمان داده شده است شرکت  ٬در کمونیسم میجویند

 .  کنند

 

 زنده باد کمونيسم منصور حکمت

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ۲۲١۲آوريل  ۲

 

 در مراسم دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد!
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جهان بدون فراخوان 

  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

 به چه منجالبى تبديل ميشود!

 منصور حکمت

 

زنده باد جنبش مجمع عمومى 

 کارگران!
  

 زنده باد شوراهاى کارگرى!

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 

متکى شويد! مجمع عمومى ظرف اعمال اراده 

 مستقيم و مستمر توده کارگران است! 
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ضرورت طرح  يک دنيای بهتر:

شورای پایه گذاری »قطعنامه 

 «سوسیالیستی -حکومت کارگری

چه بوده است؟ و این طرح قرار 

 است به چه مساله ای پاسخ دهد؟

  

ضرورت طرح  :محمود احمدی

قطعنامه از موقعیت کنونی سیاسی 

بست جمهوری  جامعه ایران٬ بن 

اسالمی٬ مسئله باز شدن قدرت 

های  سیاسی و تالشهای جنبش

جامعه برای جایگزینی   اصلی

حکومت اسالمی و شکل دادن به 

میشود.   آلترناتیو حکومتی ناشی

جامعه ایران دوران پر تالطم و پر 

تنشی را از سر میگذارند. از 

یکسو حکومت اسالمی که بزور 

شکنجه٬ اعدام٬ زندان٬ و تحمیل 

فقر و فالکت گسترده بر گرده 

مردم زحمتکش توانسته است 

تاکنون به بقاء ننگین خود ادامه 

های  دهد٬ مورد تعرض  توده

وسیع جوانان٬ زنان٬ و کارگران 

است و سرنگونی این رژیم 

جنایتکار در دستور جامعه است. 

و از سوی دیگر جنبشهای 

ناسیونالیسم پرو غربی و ملی 

اسالمی و اپوزیسیون بورژوایی٬ 

بر متن تحوالت در لیبی٬ مصر و 

خاورمیانه و بر بستر تحریم های 

گسترده اقتصادی و خطر حمله 

های  نظامی به ایران٬ دست به تقال

اند و از طریق  مذبوحانه زده

های مختلف٬ تالش دارند  کنفرانس

تا آلترناتیو ارتجاعی خود را شکل 

 .داده و در مقابل جامعه قرار دهند

 

سوال این است که کمونیسم و 

آلترناتیو کمونیستی در این تغییر و 

تحوالت میخواهند چه نقشی را ایفا 

نماید؟ تغییر و تحوالت آتی سیاسی 

  جنبش اصلی ۳در ایران به 

جامعه٬ جنبش ناسیونالسیم پرو 

اسالمی و   غربی٬ جنبش ملی

جنبش کمونیسم کارگری گره 

 

 در باره قطعنامه

 «سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری»
 

 گفتگو با محمود احمدی

جنبش  ۲خورده است. 

بورژوایی ناسیونالیسم پرو 

غربی و ناسیونالیسم اسالمی به 

یکدیگر نزدیک شده و به کمک 

غرب تالش در شکل دادن به 

آلترناتیو حکومتی خود برای 

گرفتن قدرت سیاسی در فردای 

جامعه ایران هستند! مساله این 

است که جنبش کمونیسم 

کارگری در کجای این تصویر 

ایستاده است و میخواهد در 

کجای این تحوالت قرار 

بگیرد؟ سهم مردم از آزادی٬ 

برابری٬ رفاه و یک زندگی 

 بهتر چه خواهد بود؟

 

ضرورت طرح قطعنامه " 

شورای پایه گذاری حکومت 

سوسیالیستی" پاسخ  -کارگری

جنبش کمونیسم کارگری به 

مسئله قدرت سیاسی در شرایط 

متحول کنونی و تحوالت 

 .سیاسی در جامعه ایران است

 

اخیرا به  يک دنيای بهتر:

ابتکار دولت های غربی 

تالشهای متعددی از طرف 

اپوزیسیون بورژوایی برای 

آلترناتیو سازی انجام گرفته 

است٬ از جمله کنفرانسی در 

کلن و سپس در استکهلم. گفته 

می شود که کنفرانس دیگری 

بزودی در واشنگتن برگزار 

شورای »خواهد شد. آیا طرح 

 -پایه گذاری حکومت کارگری

ارائه آلترناتیوی  «سوسیالیستی

در مقابل تالشهای اپوزیسیون 

بورژوایی است؟ ملزومات 

 موفقیت این طرح چیست؟

 

حزب اتحاد  :محمود احمدی

کمونیسم کارگری برای 

سرنگونی حکومت اسالمی٬ 

کسب قدرت سیاسی و بر 

قراری یک جامعه آزاد و 
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برابر کمونیستی مبارزه میکند. 

هدف ما نابودی نظام سرمایه داری٬ 

محو کارمزدی و برقراری یک 

جامعه آزاد٬ مرفه و کمونیستی 

است. به این اعتبار مستقل از هر 

٬ استراتژی  شرایط ویژه و خاصی

ما همواره٬ سازماندهی انقالب 

کارگری است. ما میکوشیم در 

صف مقدم جنبش زنان٬ جوانان٬ 

دانشجویان٬ کارگران قرار گرفته و 

مهر کمونیسم کارگری را بر 

تحوالت سیاسی در جامعه کوبیده و 

تکلیف قدرت سیاسی در ایران را به 

نفع طبقه کارگر و پیروزی کمونیسم 

فیصله دهیم. اما سرنگونی انقالبی 

رژیم اسالمی مستلزم رهبری 

کمونیستی در راس جنبش سرنگونی 

مردم در جامعه است و تامین این 

رهبری بدون نقد سیاستها و افقهای 

جنبشهای بورژوایی ناسیونالیسم پرو 

اسالمی و بدون   غربی و ملی

شکست سیاستهای آنها مقدور نیست. 

امروز در شرایط کنونی تحوالت 

سیاسی ایران٬ جنبشهای بورژوایی 

سیاستها و آرمانهای ارتجاعی خود 

را برای جامعه٬ به شکل سازمان 

دادن آلترناتیو حکومتی خود 

اند. غرب با توجه به  متمرکز کرده

تجاربش در عراق٬ مصر٬ و لیبی 

تالش دارد همان سناریو ارتجاعی 

آلترناتیو سازی را در ایران به پیش 

میبرد! اما ایران٬ لیبی٬ مصر٬ و 

عراق نیست. در ایران یک جنبش 

قوی کمونیستی و قطب آزادیخواهی 

وجود دارد که میتواند آلترناتیو 

ارتجاعی راست را با شکست 

 .روبرو کند

 

اخیرا اپوزیسیون راست با حمایت 

دولتهای غربی از طریق برگزاری 

های مختلف به تالشهای  کنفرانس

برای شکل دادن به   گسترده ای

آلترناتیو خود دست زده است. در 

چنین شرایطی چپ موظف است که 

آلترناتیو حکومتی خود را با قدرت 

در جامعه اعالم کند و جامعه را 

ها  در مقابل انتخاب بین آلترناتیو

قرار دهد. قطب بندی چپ و 

راست برای فردای حکومت در 

ایران و آینده تحوالت سیاسی باید 

مشخصه کنونی جنگ قدرت 

سیاسی باشد. مشخصه اوضاع 

سیاسی در ایران به ما دیکته 

میکند که برای آزادی٬ رفاه٬ 

برابری و آینده کمونیستی فردای 

ایران نیرو بسیج کنیم. قطعنامه 

"شورای پایه گذاری حکومت 

سوسیالیستی" اعالم  -کارگری

آلترناتیو قطب چپ و کمونیسم به 

جامعه است و پا گذاشتن فعال 

قطب کمونیسم در جدال قدرت 

سیاسی و پایه گذاری حکومت آتی 

 .در ایران است
 

اما ملزومات موفقیت این طرح به 

این گره خورده است که 

ضرورت این طرح را به چپ 

جامعه و نیروهایی که بعضا 

عادت کرده است که اپوزیسیون 

باشد و اشتها و خیز برداشتن 

برای قدرت سیاسی و درگیر شدن 

و هموار کردن ملزومات 

چگونگی گرفتن قدرت سیاسی را 

 قبوالند.  ٬کمتر دارد

 

دوران کنونی دوران بسیار 

حساسی در تاریخ تحوالت سیاسی 

در ایران و شروع آغاز پروسه 

سرنگونی رژیم ننگین اسالمی 

است. آینده فردای نسلها به تالش 

امروز ما گره خورده است. ما 

موظف ایم این آینده را روشن و 

کمونیستی بسازیم. تالش امروز 

 * .ما فردا را شکل خواهد داد
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در بخش اول و دوم این بحث 

سعی کردم به گوشه هایی از ستم 

کشی زنان و همچنین وضعیت 

آنها در کردستان عراق بپردازم. 

در این دو بخش اشاره کردم که 

زنان درعراق و کردستان عراق٬ 

تحت حاکمیت ناسیونالیسم٬ مذهب 

و قومیت به چه صورتی تحت ستم 

کشی٬ کشتار٬ تحقیر و خشونتهای 

فزاینده هستند. اما در این بخش به 

مطلب دیگری خواهم پرداخت که 

 به این مسئله بی ارتباط نیست.

 

در کردستان عراق احزاب و 

جریاناتی ناسیونالیستی اپوزیسیون 

ایران وجود دارند که به دالیل 

نگرش و سنت سیاسی مشترک 

همان روشها و دیدگاههای 

ناسیونالیسم مرتجع کرد در 

کردستان عراق را به سیاست و 

پراتیک روزانه خود بدل کرده 

اند. روابط حسنه جریانات 

ناسیونالیست کردستان ایران٬ 

تداوم دیپلوماسی و منتفع شدن این 

جریانات از امکانات مادی و ... 

از ناسیونالیسم کرد در عراق و 

همچنین انتخاب یک سیاست 

مشخص در قبال مسائل مختلف و 

در اینجا مسئله زنان٬ روندی است 

که طی سالیان متمادی با هر 

درجه کندی و تندی و با هر درجه 

از اعتراف به در پیش گرفتن این 

سیاست یا پنهانکاری در سیاست و 

پراکتیزه کردن آن در عملکرد 

میشود دید. البته ستم کشی زنان 

در جریانات ناسیونالیست کرد 

ایران در عراق کامال در  دوره 

 های مختلف متفاوت هستند.
 

جریانات حزب دمکرات و  

سازمان زحمتکشان و کومله هر 

کدام روندهای مخلتف و شیوه های 

متفاوتی را در این عرصه٬ همانا 

تحمیل بیحقوقی و تحقیر و توهین 

 

 ناسيوناليسم کرد و مسئله زن
 بخش کوچکی از رازهای سياه 

   قسمت سوم و پايانی

 

 دريا جواديان

که ناسیونالیسم کرد در عراق 

علیه زنان به کار میبندند٬ در 

پیش میگیرند. در این بین این 

جریانات ناسیونالیست اعم از 

چپ یا راست٬ مثال جریانی 

موجود است که با ارائه یک 

تفسیر و تلقی التقاطی 

مارکسیستی از مبارزه زنان در 

سیاست و تئوری ادعا میکند که 

در پی احقاق حقوق زنان در 

جامعه است. این جریان که 

کمونیستهای ایران آنرا با 

ناسیونالیسم چپ میشناسند در 

پراتیک در قبال مسئله حقوق 

زنان و برخورد به زنان همان 

حزب دمکرات است. گرچه از 

یک تاریخ دیگر آمده است و 

گرچه در کردستان ایران تنها 

جریانی بوده که به لطف تسلط 

مارکسیستها زنان را مستقیما 

وارد مبارزه علیه رژیم پوسیده 

اسالمی کرده است. اما این یک 

تاریخ بود و دیگر نه به لحاظ 

سیاسی و نه عملی به آن تاریخ 

 تعلق ندارد.
 

کل خانواده ناسیونالیسم کرد 

اعم از چپ و راست چه در 

سیاست و چه در عملکرد با 

توجه به روابط حسنه با برادر 

بزرگتر که اکنون در کردستان 

عراق در قدرت سیاسی هستند 

توافق نظر و عمل دارند که از 

چهاچوبهای ناسیونالیسم کرد 

خارج نشوند. البته مسئله بر 

سر این نیست که این توافق 

نظر دربرخورد به زنان 

متشکل در درون این احزاب 

از سر اجبار است همانطور که 

ناسیونالیسم چپ سعی در تبدیل 

کردن آن به داخل و خارج خود 

است. این یک انتخاب سیاسی 

است و سالهاست که پراتیک 

میشود. این زیگزاگ سیاسی 
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ناشی از بدفهمی مارکسیسم در 

برخورد به مسئله زن هم در داخل 

سازمان و حزب یا در خارج از 

حزب و در بعد اجتماعی و در 

جنبش زنان نیست٬ انتخاب بین 

توجه به مصالح بزرگتر در قبال 

کوچکترنیست٬ بلکه برخورد به 

مسئله زن که در دو سطح است و به 

آن میپردازم انتخاب یک مشی 

سیاسی است که در تمام عرصه ها 

و جنبشهای دیگر به وضوح قابل 

 مشاهده است.
 

"هشت مارس روز جهانی زنان 

 کرد"
 

 حزب دمکرات و مسئله زن

در این بخش به حزب دمکرات و 

برخورد آنها چه در سطح عملی و 

در داخل حزب و چه در سطح 

سیاسی و در برخورد به مسئله زن 

در جنبشهای اجتماعی میپردازم. اما 

قبل از ورود به بحث تذکر این نکته 

را الزم میبینم که در این نوشته اگر 

در مورد حزب دمکرات و برخورد 

این حزب به مسئله زن بحث میشود 

منظور هر دو جریان حزب 

دمکرات و چند باند زحمتکشان و 

سازمان کومله است مگر زمانیکه 

شدت و کندی یا در سیاست یا در 

عملکردهای ضد زن٬ این جریانات 

را ازهم جدا کند. اسم سازمان 

زحمتکشان به میان بیاید یا اینکه در 

سطحی دیگر برخوردی ضد زن اما 

نه به تندی حزب دمکرات مشاهده 

شود که از کومله اسمی به میان 

 بیاید. 
 

شعار "هشت مارس روز جهانی 

زنان کرد" که از جانب حزب 

دمکرات بر باالی هر اطالعیه آنها 

"غیر از کومله" در هشت مارس 

نقش میبندند٬ کد رمز مشغله و 

سیاست این حزب در برخورد به 

مسئله زن است. از آنجا که 

سیاست حزب دمکرات "غیر از 

کومله" مبتنی بر فدرالیسم و 

مذهب است٬ متشکل کردن زنان 

در این حزب برای این جریان به 

خدمت گرفتن نیروی و توان زنان 

نه در جهت تحقق حقوق واقعی 

زنان بلکه در جهت متحقق کردن 

فدرالیسم و قومیگری و فرهنگ 

"کردایه تی" و عشیره ای است. 

بگذریم از اینکه سیاست حزب 

دمکرات "کومله به شیوه ای 

دیگر" در درون جنبش زنان یا 

مبتنی بر جدا کردن زنان تحت نام 

"کرد" از سایر زنان در ایران 

است یا اگر هم به فکر اتحاد 

سراسری زنان می افتد در صدد 

وصل کردن "جنبش زنان کرد" 

که چنین جنبشی در کردستان 

موجودیت ندارد٬ با گرایش راست 

جنبش زنان "کمپین یک میلیون 

امضا" هستند. اما در سطح عملی 

و جایگاه زنان در حزب دمکرات 

خیلی دیدنی است. زنان در حزب 

دمکرات تحت خشونت٬ 

مردساالری٬ مذهب٬ توهین٬ 

تحقیر٬ فشارهای روانی که نمونه 

های زیادی از خودکشی دیده 

شده٬ تبعیض٬ همان سیاستی که 

ناسیونالیسم کرد در کردستان 

عراق از طریق آن باتالقی را 

برای زنان گسترانده است٬ هستند. 

یک رابطه دیالکتیکی و منطقی 

در جهت منافع کل اردوی 

ناسیوالیسم کرد اعم از چپ و 

راست در قبال مسئله در داخل 

 خودشان به وضوح دیده میشود.

 

اینها "مدافع" حقوق زنان هستند  

اما مشغول چرتکه انداختن برای 

اشغال کرسیهای پارلمان 

7صفحه بورژوازی   
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کرد در کردستان میباشند. همان 

پارلمانی که قانون قرون وسطایی 

تعدد زوجات٬ حق جدا شدن را به 

مرد میدهد٬ و کل قوانینی  که 

منجر به سقوط زن از مرتبه 

انسان در عراق و کردستان عراق 

از طریق همین زنان نشسته در 

پارلمان تصویب شد. همان 

پارلمانی که عشایر٬ رئیس طایفه 

ها٬ آخوندهای مرتجع و سرمایه 

داران کرد در آن مشغول قانونی 

کردن استثمار زنان و مردان در 

این جامعه اند. برای کل اردوی 

ناسیونالیسم کرد از چپ و راست 

آن به دلیل اینکه مسبب کشتار 

روزانه زنان توسط برادران 

خودشان در قدرت سیاسی در 

کردستان صورت میگیرد و 

همچنین سیاست خودشان نیز بر 

همین کشتار و تحقیر زنان مبتنی 

است حرفی به میان نمی آید. از 

این جهت است که در باره مسئله 

هزار زن  0111حلبچه که در آن 

و مرد و کودک در آن کشته شد 

سخن میگویند. این جریانات 

پوسیده هر شب بارگاه مام جالل 

را در خواب میبینند که همان بال 

را به سر زنان در کردستان ایران 

هم در بیاورند. زن در حزب 

دمکرات وسیله تولید مثل٬ پخت و 

پز و سرویس جنسی به "مرد 

پیشمرگ" اش است. زن اگر 

مورد تحقیر و توهین و حتی کشته 

شدن قرار گیرد نه "مرد" ش٬ نه 

سیاست ارتجاعی این احزاب 

پوسیده که مشغول بند و بست با 

بارگاه ناسیونالیسم در کردستان 

عراق هستند. البته این بند و بست 

یکطرفه نیست. اگر در این احزاب 

زنی کشته شود یا مورد توهین و 

تحقیر قرار گیرد "کاک مسعود و 

مام جالل" نیز متقابال برای آنها 

الپوشانی کرده و خبر آن از هیچ 

رسانه ای پخش نمیشود چون خود 

 

 ناسيوناليسم کرد و مسئله زن
 بخش کوچکی از رازهای سياه ...

 

آنها نیز دست باالیی در کشتار 

 زنان دارند.

 

عملکرد باندهای موسوم به 

سازمان زحمتکشان علیه زنان 

در مواردی حتی از حزب 

دمکرات و عشایر اتخادیه 

میهنی عقب تر است. آنها وقتی 

پای سخن بی بی سی و رادیو 

آمریکا می نشینند ژست 

دمکرات و ناسیونالیست ضد 

کمونیست میگیرند و وقتی در 

اردوگاه هستند منطق شان جز 

اسلحه و زورگوئی و الت 

بازی نیست. تعداد زنانی که 

توسط این باندها به خاک سیاه 

نشانده شده اند٬ مورد انواع 

تعدی و تهدید و توطئه واقع 

شدند و حتی کشته شدند و یا 

"خود کشی" شدند کم نیست. 

اینها در برخورد به زنان بیشتر 

شبیه اسالمیها و عشایر و 

لمپنها هستند و حتی برایشان 

 حفظ ظاهر مهم نیست. 

  

 کومله و مسئله زن

کومله یعنی سازمان کردستان 

موسوم به حزب کمونیست 

ایران اما از بقیه پیچیده تر 

رفتار میکند. این سازمان هم 

در عملکرد و هم در سیاست به 

دلیل اینکه برادران خود را در 

آنطرف میبند که سر مسئله 

برخورد به زنان رسواتر شده 

اند سیاست نرمتری اما در 

همان جهت را در پیش گرفته 

است. تا آنجا که به تئوریزه 

کردن مسئله زنان در سطح 

جنبشها  و دراین عرصه 

مربوط میشود ظاهر گفته ها و 

نوشته های خود را با کلمات پر 

زرق و برقی آراسته اند. گرچه 

در همین سطح هم به وضوح 

میشود سیاست دست راستی 
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آنها را در قبال مسئله زن دید. اما 

در سطح داخلی و برخورد به زنان 

به هیچ شیوه ای عملکرد این 

سازمان را نمی شود از حزب 

 دمکرات جدا کرد.

 

خیلی طبیعی است این سازمانها در 

چهاچوب منطقه ای زندگی میکنند 

که ناسیونالیسم کرد حکومت دارد٬ 

مسئله برسر محضورات سیاسی و 

رفع فشارهای برادران میزبان 

نیست. اما آنها یک سیاست مشخص 

را سالهاست که انتخاب کرده اند. 

زمانی گفته میشد که چنین 

برخوردی به زنان در داخل این 

سازمان تنها به واسطه فشار از 

جانب حکومت "طالبانی و 

بارزانی" است اما اکنون به واسطه 

چنین سیاستی که در پیش گرفته اند 

میشود دید که این تنها یک انتخاب 

آگاهانه سیاسی است و بس. اگر در 

کردستان عراق و همچنین درون 

حزب دمکرات زن مورد توهین٬ 

تحقیر و خشونت و برخوردهای 

مذهبی و مردساالرانه واقع میشود 

درون سازمان کومله نیز زن همان 

جایگاه را داراست٬ که خود من 

یکی از آنها بودم و به دالیلی مایل 

به بازگویی تمام آن مسائل نیستم. 

اگر قبل از پیوستن کومله به حزب 

کمونیست ایران زنان بایستی محجبه 

میبودند بعد از انشعاب گرایش 

کمونیسم کارگری از حزب 

کمونیست ایران سیاست حجاب به 

واسطه دست باال پیدا کردن 

ناسیونالیسم کرد درون کومله دوباره 

بازگشت. گرچه تعریف حجاب و 

الزامی کردن آن برای کومله ایها 

شاید آن تعریف متعارف و رایج 

درون جامعه نباشد ولی کارکرد آن 

همانا محدود کردن زنان به نوع 

دیگری از حجاب تحت نام حفظ 

ظاهر "پیشمرگایه تی" برای بیرون 

از حزب و هنگام ظاهر شدن در 

جامعه کردستان عراق است. بارها 

دخترانی به خاطر آنچه که "لباس 

نامناسب" گفته میشد و اکنون نیز 

عضو این سازمان هستند از حضور 

آنها در جامعه کردستان عراق 

ممانعت شده است چون "ظاهر 

پیشمرگ کومله" باید حفظ شود. این 

مذهبی  -سیاست اپورتونیستی

میخواهد به زنان بقبوالند که "ما" 

هم یک نوع حجاب داریم٬ و این 

حجاب از نوع اسالمی نیست بلکه 

این یک سیاست "کمونیستی" 

 است.

 

اما طرف دیگر قضیه چیز  

دیگریست. آنسوی این اپورتونیسم 

مذهبی یک توضیح پوپولیستی 

خوابیده که به ناسیونالیسم و 

مذهب خدمت میکند آنهم "چون 

مردم کردستان عراق این را قبول 

ندارند" و یا "چون مردم مذهبی 

هستند" این درحالی است که 

فضای عمومی کردستان عراق 

خیلی از درون همین سازمانها 

رادیکال تر است. مسئله در واقع 

نه مردم کردستان عراق بلکه 

راضی نگه داشتن دل ناسیونالیسم 

قومپرست کرد در حکومت و 

سایر جریانات اسالمی و حزب 

دمکرات و عدم قطع کمکهای 

مالی هنگفت حکومت به اینها 

است. البته گاها ضدیت با زن و 

برخوردهای مذهبی به زنان در 

این سازمان به جایی میرسید که 

خود حکومت هم میبایست بدون 

کسب اجازه از اینها طرف را 

دستگیر کند. جالب و در عین حال 

مضحک است جریانی که اسم 

کمونیسم را یدک میکشد و از 

تاریخ خودش مشروعیت کسب 

میکند برخوردی با زنان دارد که 

صدای حکومت "مام جالل" این 

پادو و جاده صاف کن آمریکا را 

در میاورد و مجبور به انجام 

عملی میکند. جدا از حرفهای دهن 

پرکن و پر زرق و برق و 

ادعاهای پوچ٬ برخورد بیش از 

یکدهه اینها به زنان در داخل 

خودشان عین سیاست و استراتژی 

این جریان در قبال زنان است. 

اینها در واقع در یک دوره 

آموزش دیپلوماسی با همدیگر 

هستند که در آتی و در "حکومت 

فدرال کردستان ایران" یکی تحت 

نام فدرال و دیگری تحت نام 

"حاکمیت مردمی" همین بال را 

بر سر زنان در این جامعه در 

بیاورند. باید اینها را نه از روی 

نوشته ها و گفته ها٬ که جدیدا در 

8صفحه این عرصه   
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هم میتوان به موارد زیادی اشاره کرد٬ بلکه آنها را از روی 

عملکردشان و خصوصا در داخل و بر اساس پراتیکشان قضاوت 

 کرد. 

 

آنچه که جوهر برخورد جامعه نابرابر بورژوائی در قبال زنان است٬ 

بدرجات زمخت تر و عقب مانده تری توسط ناسیونالیسم و عشیره 

گری کرد در کردستان عراق رایج است و هر روز قربانی میگیرد. 

تفاوت ها در این زمینه میان بخشهای محتلف بستر ناسیونالیسم غیر 

قابل محاسبه اند. ناسیونالیسم چپ مثال ممکن است جنایات شنیع 

بارزانی ها را هر روز مرتکب نشود اما به آن هم اعتراضی ندارد. 

نه فقط اعتراضی ندارد بلکه راسا در اردوگاههایش محدودیت های 

مختلف اعمال میکند. البته این سکوت عظمی را همیشه با دیپلماسی 

توضیح میدهند. سوال همیشگی امثال من در همان کردستان عراق و 

ایران اینبوده چرا این دیپلماسی شامل حال کمونیستهای عراق نمیشود 

و هرچه در مقابل جنایات ناسیونالیسم کرد سکوت میکنند در مقابل 

کمونیستها جبران میکنند! این معما کلید رمزی است به سنت مشترک 

 و منافع مشترک ناسیونالیسم. *

 

 ناسيوناليسم کرد و مسئله زن
 بخش کوچکی از رازهای سياه ...
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 تجزیه یوگسالوی سابق بوده است.

 

بطور حتم هیچ انسانی با عقل سلیم  

خواهان تکرار این فاجعه دحشت 

 بار در ایران نخواهد بود.    

 

اما چگونه می شود از احداث 

نیروگاه های اتمی این رژیم 

جلوگیری کرد و این رژیم را به 

 زانو در آورد؟ 

 ٧من در نامه ای که در تاریخ 

خطاب به نخست  ۲٢٠٢فوریه 

وزیر آقای استفان هارپر و کلیه 

نمایندگان پارلمان کانادا از طرف 

کمپین بین المللی بستن سفارتخانه 

های جمهوری اسالمی نوشتم٬ 

پیشنهاد کردم که تمام حسابهای 

نمایندگان جمهوری اسالمی در 

کانادا را مسدود کنند و خواهان آن 

شدم که دولت کانادا از سازمان ملل 

بخواهد که قطعنامه ای به این 

منظور تصویب کند تا تمام دارائی 

های نمایندگان جمهوری اسالمی در 

سطح جهان مسدود شوند. این عمل 

به جمهوری اسالمی ضربات 

مهلکی وارد خواهد کرد. در حال 

نمایندگان این رژیم آدم  ٬حاضر

کشان در جهان مبالغ هنگفت و غیر 

قابل تصوری از ثروت مردم را به 

جیب زده اند و در حساب های 

شخصی خود در کانادا و کشورهای 

چرا که  ٬غربی انباشت کرده اند

بانکهای داخلی ایران را امن نمی 

 دانند.

 

در همان نامه یادآورشدم که تمام 

روابط  دیپلوماتیک دولت کانادا با 

این رژیم قطع شود. این یعنی بستن 

سفارتخانه جمهوری اسالمی در 

کانادا و فراخواندن سفیر کانادا از 

ایران. من پیشنهاد کردم که دولت 

کانادا همین خواسته را طی یک 

کمسیون عالی حقوق قطعنامه به 

خواهان شود که نمایندگان  ٬بشر

جمهوری اسالمی را از تمام 

 نهادهای بین المللی اخراج کنند.     

 

اگر این دو خواسته مورد اجرا در 

آغاز پایان یافتن این رژیم  ٬آیند

منحط خواهد بود. من یقین دارم که 

این دو خواسته مورد حمایت تمام 

مردم دنیا و بخصوص مردم در 

ایران  قرار خواهد گرفت. 

مردمی که کل رژیم را به مصاف 

کشیده اند. چه آن بخشی را که 

دولتهای غربی به آن رفرمیست 

لقب داده اند و یا آن بخش دیگر 

 موسوم به هارد الینر.

 

در همین جا الزم می دانم که قید 

کنم که تک تک نمایندگان 

جمهوری اسالمی با هزاران 

شاکی خصوصی روبرو هستند 

که مستقیما و یا غیر مستقیم مورد 

روحی و  ٬اذیت و آزار جسمی

روانی و جنسی قرار گرفته اند و 

یا شاهد کشتار و شکنجه دیگران 

و گاها نزدیکان خود بوده اند. 

بنابر این خواست دستگیری سران 

جمهوری اسالمی و محاکمه آنان 

در دادگاههای بین المللی یک 

 خواست قانونی است.     

 

هر انسان با منطقی این را به 

خوبی تشخیص خواهد داد که 

اجرای خواسته های یاد شده به 

پایان حکومت جمهوری اسالمی 

و طبعا قطع کامل فعالیتهای هسته 

ای بیشتر کمک خواهد کرد تا 

 تحریم اقتصادی.  

 

 هما ارجمند 

 

 هماهنگ کننده 

 

"کمپين بين المللی بستن 

سفارتخانه های جمهوری 

 اسالمی"

 ۲٢٠۲مارس  ۲۲
 

www.closedowniranianembas

 sies.com 

www.nosharia.com 

این نامه سرگشاده در پاسخ به نامه آقای رضا مریدی نماینده مجلس 

مارس  ٠۲استان انتاریو به نخست وزیر کانادا استفان هارپر بتاریخ 

است. آقای مریدی در رابطه با تغییر و تحوالت اخیر در  ۲٢٠۲

منطقه  و اعمال فشار به جمهوری اسالمی برای پایان دادن به برنامه 

های غنی سازی هسته ای و دست یابی به سالحهای هسته ای بدولت 

کانادا پیشنهاد میکند که به  تحریم اقتصادی اش ادامه و حتی گسترش 

 دهد تا بدین وسیله جمهوری اسالمی را به تسلیم وادارد.

 

باید یاد آور شد که این پیشنهاد آقای رضا مریدی و تاکیدش بر ادامه  

تحریم اقتصادی نه تنها رژیم جمهوری اسالمی را به عقب نخواهد 

کشاند بلکه مصممتر میسازد. در عوض مردم در ایران  با یک فاجعه 

 روبرو خواهد شد.

 

تا  ٠٩٩٢اوت  ٦مروری بر تاریخچه تحریم اقتصادی در عراق بین 

نشان می دهد که تحریم اقتصادی بیشترین ضربه را  ۲٢٢۲ماه می 

به مردم در عراق وارد آورد. طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان 

ملل و یونسف در این مدت بیش از یک میلیون و نیم نفر جان خود را 

هزار نفرشان کودکان بودند. اکثرا  ٧٦٧از دست دادند که  بیش از 

کودکان زیر پنج سال در اثر تحریم  اقتصادی از گرسنگی و 

بیماریهای ناشی از گرسنگی جان خود را از دست دادند. تا زمان 

پایان تحریم اقتصادی سه میلیون از کودکان با خطر سوتغذیه حاد 

ربرو شدند. گفته می شود که تعداد قربانیان کودک در عراق بعلت 

تحریم اقتصادی بیش از دو فاجعه بزرگ بمب اتمی در ژاپن و  

نامه سرگشاده هما ارجمند در رابطه با 

فعاليتهای هسته ای رژيم جمهوری 

 اسالمی و تحريم اقتصادی

http://www.closedowniranianembassies.com
http://www.closedowniranianembassies.com
http://www.nosharia.com
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اخیرا دفتر سیاسی حزب اتحاد 

ای را  کمونیسم کارگری قطعنامه

مبنی بر پایه گذاری حکومت 

سوسیالیستی تصویب کرد که 

هم از جنبه  ٬های زیادی را بحث

هم از جنبه ی  و  ضرورتی 

پیشبرد مختصات سیاسی   چگونگی

جنبش کمونیسم کارگری دراین  

قطعنامه ٬ میتوان به آن اختصاص 

  .داد

 

پیش از هر چیز و قبل از باز 

پیشبرد این   کردن چگونگی

شکافتن موقعیت و شانس سیاست٬ 

نسبت به قدرت  کمونیسم کارگری 

٬ ضرورت سیاسی سیاسی

تصویب چنین قراری را پیش از 

پیشبرد آن مورد اهمیت   چگونگی

در یک  قرار میدهد. چرا که 

به دورانی که   برخورد تاریخی

معاصر   قدرت سیاسی در جامعه

باز بوده است٬ بیانگر دورانی 

چپ و کمونیسم در جامعه است که 

هیچگاه هیچ چشم داشت و افقی 

در برای تسخیر قدرت سیاسی 

 نداشته است. جامعهمقابل راست 

که باید بر   تمام صورت مسئله ای

آن کوبید٬ داشتن اشتهای الزم 

برای تسخیر قدرت سیاسی است. 

آنچنان که منصور حکمت در 

افتتاحیه کنگرٔه سوم میگفت: 

"کمونیسمی که نخواهد این کار را 

بکند٬ چه برسد به اینکه نتواند 

بکند...اصال شانسی ندارد٬ و 

کمونیسمی که بخواهد این کار را 

بکند اول باید بفهمد٬ چه گونه 

میتواند این کار را بکند. چه 

چیزی مانع از قوی شدنش است؟ 

چه چیزی مانع از قدرتمند شدنش 

است؟ و چه چیزی مانع از 

 .پیروزمند شدنش است"

 

به تاریخ سرنگونی   نگاهی

 

 

  ضرورت پايه گذاری

 شورای حکومت کارگری و سوسياليستی
 

 حامد محمدی   

حکومت پهلوی در فاصله 

نزدیکی٬ قبل و  بعد از 

بیانگر نکات جالب   قیام٬

است که اول از همه به   توجهی

  تشکیل شوراها و چگونگی

شرکت طبقه کارگر در حین 

قیام برمیگردد و فاکتور بعدی 

برای   آلترناتیو کمونیستی فقدان

. این گرفتن قدرت سياسی

نکات از چند منظر قابل تاکید 

شوراها   تشکیل عمومیاست: 

تا  بعد از سقوط حکومت پهلوی

٬ و دیگری نبود حزب ۰٢سال 

یا آلترناتیوی که به جای 

شرکت یا عدم شرکت و یا به 

رسمیت شناسی دولت موقّت تا 

قدرت در تثبیت رژیم٬ فرمان 

 .را مطرح کند دست شوراها

این برخوردی بود که لنین بر 

که   خالف چپ ایران در حالی

در زمان تشکیل دولت موقت 

کرنسکی نسبت به دیگر 

نیروها و حتی در نفوذ در میان 

طبقه ی کارگر در اقلیت بود با 

فرمان قدرت در دست شوراها 

توانست روند اوضاع در 

را به نفع انقالب  ٠٩٠٧

 .کارگری عوض کند

 

در این روند چند نکته پیش از 

هر چیز در ارزیابی از قیام 

٬ صورت مساله را برای ۷٧

ضرورت شکل گیری آلترناتیو 

سوسیالیستی زیر نور میبرد. 

شکل گیری اول از همه 

که  ۷٧در بستر قیام  شوراها

و سازمانی چپ  داده هویتی

نبود و  ۷٧ایران٬ در طول قیام 

گرفتن قدرت  امکان  دومی

از بعد سیاسی در این بستر. 

ضرورت طرح آلترناتیو  دیگر

از آنجایی ضرورت میابد که 

جامعه اصوالً در یک فضای 

942شماره   

دو قطبی اصوال به چپ و راست 

تقسیم میشود و طبقات میانی جامعه 

که هیچ هویّت مستقل طبقاتی ندارد 

تحت دو اردوی راست و چپ تقسیم 

از   میشود. در چنین اوضاعی یکی

اصول یک حزب کمونیستی 

کارگری ایجاد آمادگی الزم برای 

خیز برداشتن در راستای گرفتن 

قدرت سیاسی و تالش برای پالریزه 

کردن انتحاب در جامعه است. چرا 

که اصوالً جامعه هیچ راه حل 

را برای برون رفت از   سومی

این فضا در بحران نخواهد داشت. 

جامعه ایران نیز حاکم   شرایط فعلی

است چرا که اپوزوسیون راست به 

بند و بست از باال ی جز   طور کلی

جز  که عاقبتی  آمریکا سر مردم با 

تحریم و حتی سازش رژیم با ٬ جنگ

یا   یعنی  ندارد.٬ هیچ راه حلی  غرب

رژیم را نگه دارند و یا ایران را 

عراقیزه کردن ایران  .عراقیزه کنند

اندازه ی است که به  پروسه ای

است٬ و   احتمال وقوع جنگ واقعی

صرفاً باید به عنوان یک احتمال به 

اما پروسه بعدی نگه  آن نگریست.

داشتن رژیم است. پروسه ای که در 

نهایت هم به نفع رژیم است و هم به 

نفع غرب. کنترل ایران در خدمت 

منافع غرب جز اهداف این پروژه 

میتواند بشود. اینکه مردم به این 

تحمیل تمکین میکنند یا نه٬ بسته به 

میزان اضمحالل جامعه و افزایش 

استیصال در فقدان راه حل آلترناتیو 

در این  .میتواند بحث بازتری باشد

فضا ضرورت مطرح کردن پایه 

گذاری آلترناتیو سوسیالیستی چیزی 

جز خیز برداشتن برای قدرت 

سیاسی و همراه کردن بخشی از 

جامعه که منافع خود را با ما 

 بینند تا با راست٬ ندارد. می

 

اما پیش از آنکه اشاراتی به 

پیشبرد این آلترناتیو داشته   چگونگی

باشم باید به این سوال جواب داد که 

این فراخوان خطاب به کیست و 

نیروهای شرکت کننده در این 

فراخوان باید مشمول چه نیروهایی 

از لنین  گردد؟ به این پاراگراف 

 دقت کنید:

 

و   از مشخصات عمده علمی  "یکی

  سیاسی هر انقالب واقعی -  عملی

العاده  عبارت است از افزایش فوق

سریع و یکباره و ناگهانی تعداد 

که به شرکت   "افراد عامی"

  در زندگی  فعاالنه مستقل و عملی

سیاسی و به تشکیل دولت 

میپردازند. این موضع در مورد 

کند.  روسیه کامال صدق می

روسیه اکنون میجوشد. میلیونها و 

دهها میلیون افرادی که دهسال 

تمام از لحاظ سیاسی در خواب 

بودند از خواب برخاسته اند و به 

صحنه ی سیاست گام نهادند. حال 

ها و دهها میلیون  ببینیم این میلیون

هستند؟ قسمت اعظم   چه کسانی

آنها صاحبکارن خرده پا٬ خرده 

ها و افرادی که از لحاظ  بورژوا

موقعیت خود بین سرمایه داران و 

کارگران روزمزد قرار دارند. 

اعتماد غیر آگاهانه نسبت به 

سرمایه دارن صفت مشخصه 

های روسیه بوده. این است  توده

پایه ی طبقاتی سازش )تاکید 

کنم که آنکه در این مورد  می

بیشتر منظور من است سازش 

ظاهری نبوده است بلکه پشتیبانی 

در عمل٬ سازش خموشانه و 

 ("گذشت از قدرت است

 

در شرایط امروز٬ پیش شرط 

هرگونه قطب بندی علیه جبهه 

د بند و صراست و آنهایی که متر

بست از باالی سر مردم میباشند٬ 

تاکید بر راه حل کمونیستی 

کارگری چه در برخورد به 

و چه در  های اجتماعی جنبش

میباشد.  قدرت سیاسیبرخورد به 

اما صورت مساله دوم چگونگی 

توان  پیشبرد این امر است. نمی

آلترناتیو سوسیالیستی را در 

دورانی که راست با بند و بست 

از باال مشغول آلترناتیو سازی 

  است را مطرح کرد ولی

آلترناتیو  امکان انتخابچگونگی 

سوسیالیستی توسط جامعه را 

توضیح نداد. 
01صفحه   
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از ملزومات انتقال قدرت در دست شوراها در پروسه ی انقالب   یکی

لذا اینکه روند   .کرنسکی بود ٬ ایجاد قدرت دو گانه در دوران ٠٩٠٧

ای  قدرت سیاسی چه اشکالی به خود خواهد گرفت٬ در چه پروسه

قدرت سیاسی باز خواهد شد٬ و قدرت در پایین در چه اشکالی ظهور 

پیدا خواهد کرد٬ و اصوالً چرا قدرت در پایین شکل خواهد گرفت٬ 

است که بدون پاسخ به آن امکان اتخاذ استراتژی   هایی جز سوال

های اجتماعی٬ که در پروسه عراقیزه  صحیح در برخورد به جنبش

کردن اشکال متفاوت تری هم میتواند به خود بگیرد٬ مثل شوراهای 

کنترل محالت و یا شورای کنترل کارگری و یا سازمانهای توده ای 

ما باید همراه با اتخاذ این سیاست  قدرت مستقیم امکان پذیر نمی باشد.

 اصولی ملزومات عملی و مادی آنرا طرح و عملی کنیم. *

 

 ديروز يونان و ايتاليا، امروز آلمان و اسپانيا!
 اعتراض و اعتصاب کارگری، تنها پاسخ به کاپيتاليسم!

 

 پدرام نوانديش

کارگران اسپانیا اعتصاب را تنها وسیله ای میدانند که با آن میتوانند 

خواستهای خود را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند. یک جوان 

اسپانیایی حامی اعتصاب کارگران٬ به  آغاز روند تعرض به حقوق 

کارگران اعتراض داشته و میگوید که به حرف ما گوش نمیدهند. پس 

ما هم باید چاره ای پیدا کنیم. اعتصاب تنها وسیله ای است که 

کارگران با آن میتوانند خواستهای خود را به دولت و کارفرما تحمیل 

 کنند. 
 

به دنبال تداوم بحران اخیر نظام سرمایه داری و اخراج جمعیت 

زیادی از کارگران و توده های کارکن در سراسر جهان٬ دولتهای 

بورژوازی و از جمله دولت اسپانیا "ماریانو راخوی" محافظه کار 

که پس از سقوط دولت سوسیالیست زاپاترو با شعار تداوم سیاست 

در راس  1122ریاضت کشی اقتصادی در روزهای پایانی سال 

 21.0دولت بورژاوزی اسپانیا قرار گرفت٬ از همان ابتدا از کاهش 

میلیارد یورویی کسر بودجه در سال آینده خبر داد. این خبر موجب 

شعف بورژوازی ورشکسته اسپانیا شد و به گفته خودشان مقدار 

اندکی شاخص بازارهای مالی را تکان داد. خبری که در اساس وعده 

942شماره   

دولت ماریانو راخوی برای افزایش 

 تعرض به طبقه کارگر اسپانیا بود.

 

به فاصله زمانی اندکی در فوریه 

تعرض بورژوازی به طبقه  1121

کارگر اسپانیا با تصویب طرح 

اصالح قانون کار در پارلمان 

اسپانیا که از سوی دولت ماریانو 

راخوی پیشنهاد شده بود٬ وارد 

مرحله جدیدی شد. مبنای اصالحیه 

قانون کار دولت٬ آزاد گذاردن دست 

کارفرمایان در استخدام و اخراج 

کارگران٬ کاهش مدت زمان دریافت 

حقوق دوره بیکاری از چهل و دو 

ماه به بیست و چهار ماه و همچنین 

افزایش زمان دوره استخدام 

آزمایشی به یک سال٬ و به قول 

خودشان انعطاف پذیر نمودن بازار 

کار این کشور بوده است. متعاقب 

این تعرض بورژوازی٬ میلیونها نفر 

خیابانهای شهرهای مختلف اسپانیا 

را از آن خود کردند و تظاهرات 

های بزرگی برپا نمودند. دولت 

اسپانیا ریاکانه در توجیه تصویب 

طرح ضد کارگری اصالح قانون 

کار اعالم نمود که اصالح قانون 

کار برای کاهش بیکاری٬ بهبود 

رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش 

درآمد دولت برای باز پرداخت 

بدهیها است. بورژوازی و دولتشان٬ 

رذالت خود را بدون پرده پوشی به 

نمایش گذاشته و اعمال سیاست 

ریاضت اقتصادی را صریحا 

افزایش درآمد دولت عنوان میکند. 

اعالم این که اجرای سیاست 

ریاضت کشی اقتصادی به  کاهش 

بیکاری و بهبود اقتصادی منتج 

میشود بیشتر به یک جوک شبیه 

است. تنها نکته ای که نمیتوان از 

راه حل ماریانو راخوی استنتاج 

کرد٬ کاهش بیکاری و بهبود 

اقتصادی میلیونها انسان کارگر 

است که با تصویب این قانون باید 

 فقیرتر شوند.  

بیکاری در اسپانیا رشدی بی 

سابقه پیدا کرده است. میزان 

 14/  4بیکاری در اسپانیا به 

درصد رسیده است که این میزان 

بیکاری٬ اسپانیا را به داشتن 

باالترین درصد بیکاران در اروپا 

رسانده است. پیش بینی نهادهای 

 1/14آماری افزایش این میزان تا 

است. از  1129درصد برای سال 

اواخر سال پیش به دنبال اخراج 

های گسترده٬ تعداد جمعیت بیکار 

در اسپانیا به چهار میلیون و 

چهارصد و بیست هزار نفر رسید 

و موج وسیع بیکار سازی از 

چهار ماه قبل به طور وسیعی 

افزایش پیدا کرده است. فقط تعداد 

درصد  21شصت هزار نفر که 

آنان در بخش خدمات مشغول به 

 1122کار بوده اند در دسامبر 

از این .  اخراج و بیکار شده اند

جمعیت ده هزار و هشتصد نفر 

در بخش تولید و مابقی یعنی چهل 

و نه هزار و دویست نفر کارگر 

در بخش خدمات کار می کرده 

اند. مطابق قانون کار اسپانیا تا 

پیش از اصالح٬ دولت میبایست تا 

چهل و دو ماه به بیکاران حق 

بیمه بیکاری پرداخت کند که با 

اصالح قانون کار عمال همین 

بیمه بیکاری که پولش را از 

کارگران گرفته اند حدود نصف 

 خواهد شد. 

 

برخالف تبلیغات رسانه های 

بورژوازی که هر از چندگاهی از 

گشایش و ایجاد روزنه در 

اقتصادهای ورشکسته شان سخن 

میرانند٬ مطابق شواهدی نظیر 

ورشکستگی پی در پی شرکتهای 

سرمایه داری٬  این تبلیغات بلوفی 

00صفحه بیشتر نبوده   

 

شورای حکومت  ضرورت پايه گذاری

 کارگری و سوسياليستی
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که در صورت صحت نیز چندان 

گره گشای اقتصاد به گل نشسته 

سرمایه داری نخواهد بود. ریشه 

بحران در  تغییرات ترکیب 

سرمایه نهفته است.   ارگانیک

بحران های سرمایه داری از یک 

تناقض بنیادی در بطن خود 

پروسه انباشت سرمایه نشات 

گرفته و در حالی که  کار منشاء 

سود و ارزش اضافه است٬ روند 

انباشت سرمایه و رشد ناگزیر 

تکنیک٬ دائما از نسبت نیروی کار 

در قیاس با وسایل تولید میکاهد. 

علیرغم تالش های بورژوازی و 

ایدئولوگ های آن٬ تضاد های 

درونی سرمایه و گرایش نزولی 

نرخ سود هر بارخود را به نظام  

سرمایه داری دیکته کرده و به این 

ترتیب کل نظام سرمایه را به یک 

بحران عمیق سوق میدهد. 

وضعیت کنونی و از آن جمله 

وضعیت اسپانیا به واقع نشانه 

حدت یافتن تناقضات درونی 

سرمایه داری است. بسیاری به 

ورطه ورشکستگی کشیده شده اند. 

صاحبان سرمایه های بزرگی که 

توانسته اند تاکنون از بحران 

موجود جان سالم بدر ببرند٬ سعی 

میکنند به ثروت اندوزی بیشتری 

 بپردازند. 

 

بورژوازی و دولتهای آنان در 

اقصی نقاط دنیا حمالت وسیعی را 

در اشکال مختلف به سطح زندگی 

طبقه کارگر شروع کرده اند. هر 

روز بر تعداد بیکاران افزوده شده 

و اینگونه زمینه های تشدید و 

حدت استثمار طبقه کارگر را مهیا 

می سازند. اخراج های وسیعی را 

که سازمان جهانی کار در ابتدای 

سال میالدی آن را برای سال پیش 

رو اعالم داشته گویای آن است که 

در ایتالیا فقط  جمعیتی بالغ بر 

چهل هزار نفر کار خود را از 

دست خواهند داد و به صف 

ديروز يونان و ايتاليا، امروز 

 آلمان و اسپانيا!
 اعتراض و اعتصاب کارگری، تنها پاسخ به کاپيتاليسم...

 

بیکاران خواهند پیوست. موج 

اخراج و بیکار سازی ها به 

یونان و ایتالیا و اسپانیا و به 

اصطالح کشورهای مقروض 

محدود نشده و زمزمه های 

اخراج کارگران در کشورهایی 

که در بحران اخیر از وضعیت 

مثال بهتری بر خوردار بودند 

به گوش میرسد. پانصد و پنجاه 

نفر از کارگران پاالیشگاهی 

در فرانسه اخراج شده و 

همچنین گروه سوئیسی 

پتروپالس صاحب چهار 

پاالیشگاه در اروپا از تعلیق 

تمام اعتبارش توسط بانکها 

خبر داده که به معنی اخراج 

وسیع کارگران شاغل در این 

چهار پاالیشگاه از سوی 

 سرمایه دار سوئیسی می باشد.
 

نکته ای دیگر که بایستی به آن 

اشاره کرد آن است که اجرای 

سیاست ریاضت کشی 

اقتصادی در اسپانیا با اصالح 

قانون کار در دولت زاپاترو 

آغاز شد که با اعتراضات 

گسترده کارگران و مردم 

اسپانیا درسال گذشته٬ دولت 

سوسیالیست زاپاترو سقوط و 

جای خودش را به دولت 

ماریانو راخوی داد. تظاهرات 

های گسترده مردم در سال 

گذشته دولت بورژوازی را در 

اسپانیا به عقب نشینی وادار 

نمود.  اعتصاب سراسری روز 

پنجشنبه بیست و نهم مارس 

طی چهارده سال گذشته  1121

به عنوان  2331یعنی از سال 

ششمین اعتصاب سراسری یاد 

میشود که آخرین اعتصاب 

 13گسترده و سراسری در 

 بوده است. 1121سپتامبر 

 

دو نکته اساسی در این عقب 

نشینی دولت بورژوازی اسپانیا 
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از سال پیش تا اکنون بر اثر 

مبارزات سراسری کارگران و 

مردم اسپانیا قابل مشاهده است. اول 

اینکه این دولتها را فقط با اعتراض 

و اعتصاب بایستی به عقب راند. 

دوم آنکه تعویض کابینه های 

بورژوازی تغییری در ماهیت 

استراتژی بورژوازی ایجاد نخواهد 

کرد. کابینه پاپاندرس در یونان 

سقوط میکند و جای خودش را به 

کابینه لوکاس پاپادموس میدهد. 

برلسکونی شیاد و میلیاردر٬ 

مفتضحانه برای ماریو مونتی به 

عنوان نجات دهنده سرمایه داری 

ایتالیا جا خالی میکند. کابینه 

سوسیالیست مدافع سرمایه داری 

زاپاترو در اسپانیا٬ جایش را کابینه 

ماریانو راخوی میگیرد. اما همگی 

آنها با پرچم ریاضت اقتصادی٬ 

مدافع کاپیتالیسم و اصل نابرابری 

طبقاتی و مالکیت خصوصی هستند. 

به همین دلیل بالفاصله و در فاصله 

زمانی اندکی این کابینه های 

جایگزین تعرض به زندگی 

کارگران در این جوامع را تداوم 

میبخشند. پراتیک این دولتها بیانگر 

 ماهیت یکسان آنان است. 

طبقه کارگر در تمام کشورهای 

درگیر بحران با حضور خود در 

خیابانها و اعتصابات نشان داده 

است که نه به بورژوازی و نه به 

راه حل های آن هیچ باوری 

ندارد. تاکنون هر راه حلی که از 

سوی سخنگویان و نمایندگان 

بورژوازی و دولتهای آنان ارائه 

گردیده است٬ همگی مبتنی بر 

تعرض به سطح زنگی انسانی 

کارگران و توده های وسیع مردم 

در این جوامع بوده است. در 

مقابل٬ کارگران و سیل عظیم 

کسانی که هر روز به صف 

بیکاران می فرستندشان٬ میلیونها 

زن و مرد و جوان آزادیخواه و 

درصد  33برابری طلب٬ جمعیت 

است که علیه راه حلهای سرمایه 

داران به جنگ با بورژوازی و 

دولتهای آنان در خیابانها و 

 کارخانه ها روی می آورند. 

 

پیروزی میلیونها کارگر معترض 

و اعتصابی و حتی عقب نشاندن 

بورژوازی در گرو فراتر رفتن 

 از وضع موجود است. *

 

 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 کمک مالی کنيد!
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دهمين  ۲۲١۲ژوئيه  ۴

سالگرد درگذشت منصور 

حکمت )ژوبين رازانی( است. 

يک دهه از مرگ اين انسان 

بزرگ، تئوريسين مارکسيست 

 -برجسته و ليدر فکری 

سياسی جنبش کمونيسم 

کارگری می گذرد. طی اين دهه 

پر تالطم و پر نشيب و فراز 

چه در عرصه سياست ايران و 

چه در عرصه سياست بين 

المللی، بارها و بارها از 

نزديک جای خالی او را در 

 -تمام ابعاد فعاليت سياسی

کمونيستی خويش احساس 

 .کرده ايم

 

شب که از  ۲۲۲۲ژوئيه   ۴ 

بيمارستان برگشتم، نوشتم: 

"کابوس هولناک بوقوع 

پيوست." نوشتم "جاى 

خاليش را هميشه در کنارمان، 

در قلب هايمان، در زندگى هر 

 

  ،ستون آخر
 

 !دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت فرا می رسد

 بياد ژوبين عزيز
 

 آذر ماجدى

روزمان، و در مبارزه براى 

برابرى و آزادى احساس 

خواهيم کرد". در آن لحظات 

که اين کلمات را می نوشتم، 

يک احساس گنگ و مبهم 

آنها را بمن ديکته می کرد. 

در گيجی و بهت بسر می 

بردم. در آن لحظه واقعيت و 

خواب در هم تنيده بود. می 

دانستم که چنين خواهد شد، 

اما هنوز نيستی او را درک 

نکرده بودم. هنوز کابوس 

بيشتر حالت خواب داشت تا 

واقعيت. احساس واقعی و 

انديشه مجرد همچون دو 

دنيای جدا از هم در درونم با 

يکديگر در تنش و جدال 

بودند. گويی روی يک ابر 

  حرکت می کردم.

 

مدتها طول کشيد تا مرگ 

ژوبين به شکل يک واقعيت 

تغييرناپذير و جان سخت در 
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مقابلم قرار گرفت. مدتهای 

بيشتر زمان الزم بود تا اين 

واقعيت را درونی کنم. راستش 

هنوز لحظاتی هست که دچار 

ناباوری می شوم. فکر می کنم 

که همه چی فقط يک کابوس 

بوده است. گويی قلب و ذهنم با 

حقيقت در حال جنگند. مدتها 

بطول انجاميد تا دريابم که در 

آن شب نه عمق کابوس و نه 

عمق اين تنهايى و جاى خالى 

را بمعناى واقعى کلمه احساس 

نکرده بودم. طی اين سالها هر 

روز با اين کابوس هولناک 

زندگى کرده ام. هر روز جاى 

خاليش را در گوشه و کنار 

زندگى، در قلبم، در ذهنم، و در 

هر حرکت کوچک و بزرگ، از 

نو و هر روز عميق تر از روز 

  پيش احساس کرده ام.

 

و اکنون می رويم که ياد 

عزيزش را در دهمين سالگرد 

از دست دادنش گرامی بداريم. 

تا باهم بياد بياوريم که چه 

جايگاه با ارزش و رفيعی در 

زندگيمان داشت؛ بياد بياوريم 

که چگونه بدون او با زندگی 

دست و پنجه نرم کرديم؛ بياد 

بياوريم که چگونه جای خاليش 

را در پس هر خبر جنگ و 

بحران، خيزش و شورش، 

استيصال و اميد عميقا احساس 

 کرديم.

  

بياييد با هم يادش را در دهمين 

سالگرد درگذشتش گرامی 

 .بداريم

 

 ۲۲١۲ژوئيه  ۷روز شنبه 

در هايگيت گرد می  ١۲ساعت 

آئيم. اين روز را به يک روز 

فراموش نشدنی و با شکوه 

 * .بدل کنيم

 

 سرنگون باد جمهورى اسالمى!      زنده باد جمهورى سوسياليستى!

 

 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.
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