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 مذاکرات بغداد
 

ى از شکست                    ران حکومت اسالم ه س مل ه از ج م ه
د            ن گوي ي داد م غ ى        .  مذاکرات ب گوهاى      ” آن چراغان ت ف گ

. استانبول خيلى سريع به ياس تبديل شد “  دوستانه و مثبت
ى اش          شان ي مذاکرات مسکو هم از پيش مهر شکست بر پ

ذاکرات      .  خورده است سوال اين نبود و نيست که نتيجه م
م   ،برسر پرونده هسته اى چه ميشود سوال اينست که رژي

د                       ن ن ک ي يمش م ا تسل م شود و ي ن  .  اسالمى يا بايد تسلي اي
ز عر و                        ي ر آن ن شود و مسي ي سياستى است که دنبال م
روريسم                     ا و اردوى ت اريست ه ت ي ل ي تيزهائى است که م
ى در           ن ل دولتى براى صدور جواز جنگ گسترده تر و ع

 . سوريه راه انداخته اند
 

ه اردوى                    د ب اي ا ب ه ي اسالم  ” جمهورى اسالمى و سوري
د   “  اهلى ام نوع ترکيه و عربستان مشرف شود و يا بايد پي

تصادى            ،تحريم هاى سنگين نفتى اشى اق روپ و    ،خطر ف
خرد              ان ب ج ظامى را ب ل ن اب ق ه     .  جنگ و ت ا ک ج از آن

ارهاى           ه شع ى ب پراگماتيسم در حکومت در مواقع بحران
د و              ،پوچ مسلط ميشود رده ان دا ک ي رفسنجانى ها ميدان پ

اده              ت ان اف ب ل ى ط گون خاتمى بياد تکرار مرزبندى با سرن
 . است

 

اى        ه ال ي ام  ” خواب و خ ظ الى ن ان     “  عق ب ل و اصالح ط
االت         ا و خي همانقدر پوچ است که توهمات احمدى نژاده

ا              .  اپوزيسيون پنتاگونى ى ب ورژوائ جاع ب کل اردوى ارت
ه شر                 ن زي ن ه ري ت م ه ک تجديد آرايش تالش خواهد کرد ب
ى را اردوى                ائ ه رد ن ب ا ن جمهورى اسالمى را کم کند ام

 . آزاديخواهى و کارگرى رقم خواهد زد
 

ده و                ده و اصالح ش ع ش مردم به جمهورى اسالمى مطي
آنرا تماما سرنگون   ،پاستوريزه شده رضايت نخواهند داد

 .  *ميکنند

  ،يادداشت سر دبير
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

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

جهان يکی از برجسته ترين                      
يک      ،مارکسيست های معاصر         

يک سازمانده و      ،رهبر کمونيست 
پراتيسين انقالب کارگری را از            

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

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

 کرد؟ ويژگی هايش کدام بود؟ 
 

منصور حکمت يک        :آذر ماجدی  
جايگاه .  انسان منحصر بفرد بود        

اجتماعی و سياسی او چه در                    
جامعه ايران و چه در عرصه بين         
المللی، هر چند که هنوز در اين              
عرصه آنطور که بايد و شايد نقش        
او درک نشده است، بسيار مهم و           

جايگاه و نقش     .  تعيين کننده است    
. او برای من ابعاد متنوعی دارد            

زندگی من، چه در ابعاد شخصی          
و عاطفی و چه در بعد سياسی                  

لذا .  کامال با او تنيده شده است               
ممکن است ارائه يک قضاوت و          
ارزيابی ابژکتيو از جانب من                  

من .  بسيار پيچيده بنظر برسد             
تشکيالتی تمام      -زندگی سياسی       

وقت خود را با منصور حکمت              
ما هر دو با عروج           .  آغاز کردم  

 ١٣۵٧طليعه های جنبش انقالبی         
به مبارزه سياسی متشکل روی              

سنتا اين نوع تعهد به          .  آور شديم  
مبارزه کمونيستی را فعاليت                    

ناميده اند؛ بنظر من        "  حرفه ای  "
اين صفت می تواند بدفهمی هايی          

اما صفت ديگری      .  را ايجاد کند     
برای .  هنوز برايش پيدا نکرده ام       

ما مبارزه سياسی يک عالقه                    
. حاشيه ای يا فعاليت جانبی نبود           
 . تمام زندگيمان را تشکيل می داد

 

 ده سال پس از درگذشت منصور حکمت
 

 جايگاه و درافزوده های منصور حکمت ،نگاهی به نقش
 

 گفتگو با آذر ماجدى

سال، عالوه بر            ٢۴بمدت     
زندگی مشترک، با هم در يک         
سازمان يا حزب فعاليت کرده          

من از نزديک تالش شبانه       .  ايم
روزی، تقالهای انقالبی، تعهد       
کامل به مبارزه کمونيستی و             
برای ايجاد يک دنيای بهتر،             
درايت، همه جانبه نگری،                 
هوش و ادراک فوق العاده او            

. را هر روزه شاهد بوده ام                 
درک عميق او از تئوری                     
مارکس و ديناميسم مبارزه                
کمونيستی و طبقاتی همواره             

. مرا به تحسين برانگيخته است     
از زمانی که يک جوان پر                  

ساله بود و دائما در           ٢٧شور   
جستجوی پاسخ در ادبيات                  
مارکسيستی و کاربست آن در         

سياسی   -تحليل شرايط اقتصادی  
جامعه ايران بود، تا زمانيکه            
سرطان رمقش را برای هر               
نوع کاری از او گرفت، عمق          
تفکرش و ادراک عميقی که از        
ديناميسم مبارزه طبقاتی،                    
مناسبات اجتماعی و از                        
روانشناسی انسان داشت،                  
راهگشای نه تنها انسان های            
دور و برش، بلکه هزاران                 
انسان تشنه آزادی و برابری و        

اگر در زمان حياتش    .  تغيير بود 
نتوانستيم اين بعد شخصيتش را      
بخوبی درک کنيم، اکنون ده              
سال پس از نبودش، با هزار              
حسرت و افسوس اين مساله را       

 .دريافته ايم
 

همانطور که در سخنرانی                  
اولين سالگردش گفتم، به يک          
معنا، نام منصور حکمت برای       
من صرفا يک بعد از                              
شخصيتش را بيان می کند؛               
ژوبين و نادر دو بعد ديگر اين         

هر يک از اين    .  شخصيت است 

٢۵٧شماره   

اسامی، يکی اسم شناسنامه ايش،               
ديگری اسمی که رفقايی که از                    
نزديک با او کار می کردند،                          
خطابش می کردند و سومی اسم                 

سياسی اجتماعيش، وجهی از     -قلمی 
. شخصيت او را تداعی می کند                   

زمانی که با او آشنا شدم و زندگيمان        
با هم پيوند خورد، من او را بنام                   

يک جوان بسيار   .  ژوبين می شناختم  
تيزهوش، بانمک، با شيطنت های           
جذاب، عاشق موسيقی و فوتبال،              
متواضع و مهربان، هميشه حاضر          
به کمک به دور و بر و اطرافيان،             

دوستانش خيلی      .  حتی بيگانگان     
 . دوستش داشتند

 
او بسيار غير سنتی، يا حتی بايد                 

اين .  گفت ضد سنتی بود                          
خصوصيتش را در نحوه لباس                   
پوشيدن، در برخورد به پدر و                     
مادرش، در برخورد به ارزش های       

اخالقی، در همه        -حاکم فرهنگی      
اين وجه  .  چی می شد، تشخيص داد      

شخصيتش برای من جذابيت فوق             
يکی از         .  العاده ای داشت                

خصوصيات او که مرا بشدت جلب         
کرد، غيبت هر نوع مردساالری در       

در آن    .  شخصت و منش او بود             
ميالدی، کمتر     ٧٠مقطع يعنی دهه       

مردی را می شد يافت که کامال از             
حتی .  مردساالری مبرا باشد                

روشنفکرترين و آزاده ترين هم                  
بشکلی ظريف از مردساالری متاثر      

بويژه در ميان مردان ايرانی           .  بود
مردساالری يک خصوصيت                      

حتی در آنهايی که . برجسته شان بود
سالها در غرب تحصيل کرده بودند،       
از نزديک جنبش رهايی زن را در           
غرب ديده بودند، از فعالين چپ و            
کمونيست بودند و در باب آزادی               
زن از نظر مارکس و لنين ساعتها            
صحبت می کردند، مردساالری               

در اولين  .  کامال جا خوش کرده بود      

اما من   .  برخورد تو ذوق می زد        
هيچگاه ذره ای از مردساالری را       

شايد بخاطر نقش   .  در ژوبين نديدم  
و تاثير مادر و خانواده مادريش            
بود، که همه تحصيلکرده و بعضا       

خودش در مصاحبه    .  مستقل بودند 
از نزديک و                    "راديويی،          
به اين مساله اشاره         "  خصوصی
 .می کند

 
ما چند سالی در تهران زندگی                
مخفی داشتيم و من شاهد فعاليت و       

هنوز .  تالش شبانه روزيش بودم      
بخوبی بخاطر دارم که شب هايی         

سه "را که تا صبح می نشست و            
سوسياليسم خلقى  منبع و سه جزء       

شب تا    .  را می نوشت       "  ايران
صبح می نوشت، صبح چند                     
ساعتی می خوابيد و بعد سر                    
قرارهای تشکيالتی و به جلسات          

انرژی فوق العاده ای        .  می رفت  
يکی از افتخارات و شادی      .  داشت

های زندگی من مطالعه کاپيتال با        
چقدر شفاف و روشن         .  او است  

توضيح می داد؛ مقوالت پيچيده            
را چنان ساده و روشن بيان می              
کرد، گويی دارد يک معادله ساده        

 . جبر را توضيح می دهد
 

 -اين دوره از مبارزات سياسی             
تئوريک ژوبين نقش بسيار تعيين        
کننده و پايداری در جنبش                          

بيرون .  کمونيستی داشته است         
کشيدن مارکس و کمونيسم از زير      
آوار تعابير بورژوايی، يک                    

. دستاورد بسيار با ارزش اوست         
پس از شکست انقالب اکتبر در             
شوروی، کمونيسم حاکم، کمونيسم    
پرو سويتی يا در ضديت با آن،              
اما يک کمونيسم بورژوايی ديگر       

کمونيسم روسی، مائويسم،        .  بود

٣صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

تروتسکيسم، اورکمونيسم، چپ           
نو، انور خوجه و قس عليهذا                    
تعابير گوناگونی از کمونيسم                   

در جوامع تحت       .  بورژوايی بود   
سلطه، مانند ايران، پوپوليسم                   

. ورژن حاکم کمونيسم بود                        
پوپوليسم بشدت به ناسيوناليسم               
آغشته است و مبارزه ضد                          

با تعبير خود اين            (امپرياليستی    
مهمترين )  جريان از امپرياليسم        

هدف مبارزاتی آن است؛ اين                   
جنبش از نظر اخالقی و فرهنگی         
بشدت عقب مانده بود؛ مبارزه                
عليه امپرياليسم برای آن صرفا              
يک مبارزه سياسی نبود، بلکه در        
ابعاد فرهنگی و اخالقی نيز                      

لذا اين جريان بشدت       .  مطرح بود  
مردساالر و در عمل مذهبی و                 

از زن مدرن بيشتر از       .  سنتی بود 
حاج برخوردار، که به تعبير آنها          
بورژوازی ملی محسوب می شد،        

زن مدرن مستقل را       .  منزجر بود  
عامل امپرياليسم می دانست، حاج       
برخوردار را دوست پرولتاريا و         

گروه خون آنها به آل              .  دهقانان
احمد نزديک تر بود تا به زتکين و 

 .لوکزامبورک و کولونتای
 

مبارزات تئوريک و سياسی ضد          
پوپوليستی منصور حکمت و                  
سازمان اتحاد مبارزان کمونيست،     
که مارکسيسم انقالبی ناميده می            
شد، شکست مهلکی به پوپوليسم            

حاصل نهايی اين          .  وارد آورد    
مبارزات احيای مارکس و                         

اين يکی از            .  مارکسيسم بود     
دستاوردهای مهم و اولين دستاورد     

تئوريک منصور حکمت     -سياسی  
عروج مارکسيسم انقالبی          .  بود

سريعا بر سرنوشت کل جنبش                
در .  کمونيستی وقت تاثير گذاشت      

تمام جريانات چپ گرايشی به                 
. مارکسيسم انقالبی شکل گرفت           

پوپوليسم از نظر نظری و                  
با .  ايدئولوژيک شکست خورد    

پيوستن کومه له که يک                        
سازمان مهم و تنها سازمان               
اجتماعی چپ در ايران بود، به       
مارکسيسم انقالبی يک تحول          
بسيار مهم در جنبش کمونيستی      

متاسفانه .  بوقوع پيوست          
کودتای خونين رژيم اسالمی و      
قتل عام بهترين و شريفترين             
کمونيست ها، بر اين روند                  

 . تاثيرات منفی بسيار گذاشت
 

اما اين يک روی سکه است؛            
خرداد   ٣٠يعنی اگر کودتای          

اتفاق نمی افتاد يا ديرتر              ۶٠
بوقوع می پيوست، جنبش                  
کمونيستی بسيار موفق تر و              
وسيعتر می بود، اما در                        
صورت فقدان مارکسيسم                   
انقالبی و بويژه شخص                        

 ٣٠منصور حکمت، کودتای          
خرداد می توانست برای يک           
دوره طوالنی کمونيسم را به            

تاريخ بهترين      .  محاق ببرد      
در هر   .  اثبات اين مدعا است       

جامعه ای بدنبال شکست يک          
انقالب يا شکل گيری يک                   
کودتای خونين، نه فقط جامعه         
علی العموم، بلکه جنبش چپ و      
کمونيستی هم برای دوره ای            
نسبتا طوالنی به خاموشی می         

در ايران، اما، اين اتفاق        .  رود
الزم نيست دور          .  رخ نداد     

دو نمونه شيلی و                 .  برويم
اندونزی در تاريخ معاصر                
 .کامال بيانگر اين واقعيت است

 
تاسيس حزب کمونيست ايران،      
توسط سازمان اتحاد مبارزان         
کمونيست، کومه له و تعدادی          
جريان ديگر، که بحق منصور       
حکمت نقش اصلی و تعيين               

٢۵٧شماره   

کننده در آن داشت، جنبش کمونيستی 
نور .  را در ايران زنده نگاه داشت          

اميدی به درون سياه چالهای زندان          
زندانيان .  های مخوف اسالمی تابيد     

سياسی چپ و کمونيست با دريافت          
خبر تشکيل حزب کمونيست ايران،       

رژيم .  از نظر روحی متحول شدند        
اسالمی که در يک جبهه مهم                        
شکست خورده بود، بشکلی هارتر          
در تالش سرکوب حزب کمونيست         

بدون اغراق اگر    .  و کومه له برآمد     
منصور حکمت نبود اين حزب                   

تالش های  .  هيچگاه تشکيل نمی شد     
او برای اقناع رهبری و کادرهای            
کومه له را بخوبی بخاطر دارم؛ از          
سوی ديگر تالش برای اقناع برخی        
کادرهای اتحاد مبارزان کمونيست يا     
کمونيست های ديگری که کومه له           
را بعنوان يک سازمان مارکسيست         
قبول نداشتند و در برابر موش و                
گربه بازی کومه له در اين پروسه            
خسته می شدند را نيز از ياد نبرده             

 . ام
 

منصور حکمت خيلی سريع مانع              
سياسی بخشی از رهبری با         -ذهنی  

نفوذ کومه له برای تشکيل حزب را         
عليرغم اينکه کومه له     .  تشخيص داد 

در ابتدا بسيار موافق اين پروسه                
بود، اما بعد از مدتی، عالقه اوليه              

سپس پس از ضربه    .  را از دست داد   
خوردن تشکيالت کومه له در                      
شهرهای خارج از کردستان دوباره       
بخشی بفکر تشکيل حزب افتادند،            
چراکه تاسيس حزب را برای ارتقاء       
روحيه نيروی پيشمرگ و مردم                 
کردستان مفيد می ديدند؛ اما پس از          

 . مدتی دوباره کند و دلسرد شدند
 

منصور حکمت صبورانه اين                     
. پروسه را با بحث و اقناع طی کرد         

باالخره، دادن پيشنهاد حقوق ويژه           
به کومه له و حفظ نام کومه له                       

بعنوان سازمان کردستان حزب           
ذهنی را     -مهمترين مانع سياسی     

يادم است که در          .  از ميان برد      
سازمان ا م ک تقريبا همه مخالف         
اين مساله بودند و آنرا با موقعيت         
سازمان بوند در حزب سوسيال            
دموکرات روسيه مقايسه می                  

نادر صبورانه با همه بحث   . کردند
دومين .  کرد و همه را قانع نمود          
عبداهللا .  مساله پست دبير کل بود        

مهتدی در آن وقت دبيرکل کومه          
له بود و بطور واقعی با از دست           

لذا .  دادن اين پست مساله داشت          
نادر در پيش نويس اساسنامه                  
پست دبير کل را ملحوظ کرد و              
عبداهللا مهتدی در کنگره موسس           

. بعنوان دبيرکل حزب برگزيده شد    
اما در کنگره دوم اساسنامه                      
اصالح شد و پست دبيرکل حذف          

تا   ١٣۶١طی فروردين       .  گرديد
که کنگره موسس     ١٣۶٢شهريور  

برگزار شد، مبارزه پيگير و                   
شبانه روزی نادر امر تشکيل                 
حزب کمونيست ايران را ميسر            

راستش اين مبارزه بعد از          .  کرد
. کنگره موسس هم ادامه يافت                

بحث های داغ نادر با ابراهيم                  
عليزاده دو سه هفته پس از کنگره        
موسس، زمان حمله ارتش                       
اسالمی به آالن سردشت، منطقه          
ای که مرکزيت حزب در آن بود           
و کنگره موسس در آن تشکيل                
شده بود را بخاطر دارم؛ اين                    
يورش نظامی دوباره ساگای نام           
کومه له و ناسيوناليسم کرد را                 

 .زنده کرد
 

دستاوردهای مهم و تعيين کننده             
منصور حکمت به احيای                          
مارکس، شکست پوپوليسم،                    
تشکيل حزب کمونيست ايران در        
سياه ترين دوران جامعه و ايجاد           
اميد در دل هزاران کمونيست،              
رهبری بزرگترين حزب                          
کمونيستی در خاورميانه، مبارزه       
قاطعانه با رژيم اسالمی، زنده               
نگاه داشتن کمونيسم و جنبش                  
کمونيستی در اين شرايط سياه و           
خونين، تدوين تئوری کمونيستی         
مبارزه مسلحانه برای يک حزب         
کمونيست، نجات صدها کمونيست    

۴صفحه از مهلکه قتل     

 

 ده سال پس از درگذشت منصور حکمت
 

 جايگاه و درافزوده های منصور حکمت ،نگاهی به نقش
 

 ...گفتگو با آذر ماجدى 



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

عام توسط دو رژيم اسالمی و                  
بعث عراق و انتقال آنها به يک               
کشور امن، بخشی از                                     
دستاوردهای درخشان و برجسته        
منصور حکمت در اين دوره                   

 .است
 

منصور حکمت هيچگاه به داده ها       
لم نمی داد؛ به وضع موجود                      
رضايت نمی داد؛ همواره بفکر             

سالح نقد  .  پيشرفت و پيشروی بود    
مارکسيستی را يک لحظه زمين            

يکی دو ماه پس از           .  نمی گذارد  
تشکيل حزب بود که در اردوگاه            
حزب در شين کاوه، در کردستان         

فاصله حرف و   "عراق، نادر بحث    
در آنجا به     .  را طرح کرد    "  عمل

. يک نکته بسيار مهم اشاره کرد            
گفت اگر پراتيک ما کمونيستی              
نباشد، آنوقت اين بيانگر آنست که        
بورژوازی سکان حزب را در               

(دست دارد    اين )  نقل به معنی      . 
سخنرانی با اخم و تخم بخشی از            

نادر .  رهبری حزب روبرو شد          
بفکر رفت تا راه حاکم کردن خط          
کمونيسم کارگری بر حزب را                

پيش از کنگره دوم حزب            .  بيابد
بود که بحث کمونيسم کارگری را        

از .  در رهبری حزب مطرح کرد       
او خواستند که اين بحث را بعنوان       

 . گزارش به کنگره ارائه کند
 

جنبشی از     -نظری  -تنش سياسی     
همان بدو تشکيل حزب در حزب          

فاصله حرف و عمل    .  وجود داشت 
پس از  .  اولين بروز علنی آن بود       

کنگره دوم طی مصاحبه ها و                  
نوشته های متعدد کوشيد وجوه               
مختلف و متنوع اين بحث را باز            

باالخره، قبل از کنگره سوم         .  کند
متوجه شد که گرايش های مختلف        
درون حزب عمل می کند و مانع           

گزارش او   .  پيشروی حزب است    
به کنگره سوم، دوران آتی و پس           

از سقوط شوروی را ترسيم              
اکنون که دوباره اين              .  کرد

گزارش را مطالعه می کنيم،             
متوجه عمق و صحت اين                   
تحليل، بصيرت و افق عميق            

 .مارکسيستی او می شويم
 

طرح مبحث کمونيسم کارگری      
با عزيمت از نقد خود، تفکيک        
جنبش کمونيستی کارگری با            
جنبش های ديگر، نقد عميق              
جنبشی که حزب کمونيست               
عمال در بستر آن حرکت می            
کرد، شجاعت و بصيرت                    

منصور .  بااليی نياز دارد            
حکمت با صالبت و قاطعيت            
خاص خويش پا در اين مبارزه        

از کنگره سوم تا               .  گذاشت
استعفای او از حزب کمونيست       
و تشکيل حزب کمونيست                   
کارگری کمتر از دو سال طول       

فعاليت شبانه روزی اين     .  کشيد
دوره او را هيچگاه از ياد                     

در اين مقطع او        .  نخواهم برد  
ساله و      ٢٧ديگر يک جوان          

. بدون مسئوليت خانوادگی نبود     
در اين فاصله ما صاحب دو              

بچه دوم مان      .  بچه شده بوديم     
در اوج کشمکش درون حزب         

کار .  کمونيست بدنيا آمد               
الينقطع، فشار عصبی، نگرانی    
از وضعيت و آينده انسان هايی       
که در اردوگاه يا در شهرهای          
کردستان عراق ويالن می                 
شدند، تالش برای پيشبرد                   
مبارزه در متمدن ترين و آرام          
ترين شکل ممکن، چرا که اين         
اختالفات در يک حزب مسلح         
بوقوع می پيوست، کامال از             
نظر جسمی و عصبی فرسوده        

اما اين شرايط     .  اش کرده بود    
يک آن او را از فکر به بچه ها          
و حضور در کنارشان منفک           

يک لحظه اين کارها     .  نمی کرد 

٢۵٧شماره   

به دليل يا بهانه ای برای اينکه از               
پدری شانه خالی کند، يا به شکل                

هميشه .  سنتی پدر باشد، بدل نمی شد     
برای رسيدگی به بچه ها، محبت به          
آنها، در آغوش گرفتنشان يا بازی با        

بجای آن از خوابش      .  آنها آماده بود   
 .استراحت و قرار نداشت. می زد

 
خوشبختانه جدايی از حزب                           
کمونيست به متمدن ترين شکل آن            

بقولی از دماغ يک       .  بوقوع پيوست  
حرمت .  نفر هم خون نريخت                 
راستش .  هيچکس جريحه دار نشد        

فکر می کنم اين تنها نمونه انشعاب           
سياسی با اين سطح از                -حزبی    

وقتی به اين     .  تمدن در تاريخ باشد       
واقعيت بيانديشيم که بخش عظيمی          
از کادرها در محروميت در اردوگاه      
ها يا روستاها و شهرهای کردستان         
عراق زندگی می کردند، و اين يک         
حزب مسلح بود، بيشتر به اهميت و         
پيچيدگی کار منصور حکمت واقف        

اين يادم است که می گفت      .  می شويم 
اين يک حزب مسلح است و بايد اين        
پروسه کامال درست و آرام به پيش          

يک تنه در مقابل تمام مخالفت       .  رود
جالب است در       .  خوانی ها ايستاد      

کميته مرکزی حتی پس از اعالم               
اينکه قصد دارد جدا شود و فقط تا              
زمان انتقال همه افرادی که از نظر         
نظامی وجودشان در کردستان                   
عراق الزم نيست به يک کشور                  
امن، در حزب باقی می ماند، باتفاق        
آراء به دبيری کميته مرکزی                        

 . انتخاب شد
 

تشکيل حزب کمونيست کارگری و         
تبديل آن به بزرگترين حزب                         
راديکال مارکسيستی در منطقه                 
فعاليت ده سال آخر زندگی منصور         

ايجاد يک    .  حکمت را می سازد           
حزب ميليتانت و بزرگ که به                     
دماسنج اپوزيسيون بدل شده بود؛              
حزبی که همانطور که او می گفت            

عمال خارج را روی سرش                      
گذاشته بود و جلوی فعاليت رژيم         
اسالمی در خارج کشور موانع             
بسيار آفريده بود؛ حزبی که حدود       
هزار کمونيست با سابقه و جوان          
را فقط در خارج کشور در خود            
سازمان داده بود؛ حزبی که به                
پيشدار مبارزه عليه اعدام، آزادی       
بی قيد و شرط بيان و ابراز                       
وجود، آزادی و برابری زن و                
مرد، مدرنيسم و ضد مذهب                     
گرايی بدل شده بود؛ حزبی که به          
ميزان بسياری اجتماعی شده بود         
و می رفت تا به يک قدرت تعيين          
کننده در تحوالت سياسی بنفع                 
کارگر و آزاديخواهی بدل شود؛           
حزبی که همه از آن حرف می               

حزبی که به اميد طبقه                .  زدند
کارگر و محرومين و                                    

. آزاديخواهان جامعه بدل شده بود      
. اين يک دستاورد ديگر اوست             

عالوه بر اين منصور حکمت                 
نقش اصلی در تشکيل حزب                   
 .کمونيست کارگری عراق داشت

 
ادبيات اين دوره منصور حکمت         

. بسيار غنی و با ارزش است                  
آثاری چون نقد ناسيوناليسم و                 
دموکراسی از کالسيک های                  

. مارکسيستی و بجا ماندنی است          
نقد فدراليسم و تحليل های سياسی        
عميق و تيز از رژيم اسالمی و              
نشان دادن ماهيت جدال دو جناح          
اين رژيم، از دستاوردهای ديگر         

برنامه يک دنيای بهتر           .  اوست
يک اثر مهم مارکسيستی به                      

. ارزش مانيفست کمونيست است       
دنيا پس از يازده       "آخرين اثر او       

شرايط مبارزات طبقاتی   "  سپتامبر
و سياسی در سطح بين الملی را             

 .برای ما تحليل و تبيين کرد
 

اين فقط خالصه ای بود از نقش و         
جايگاه اين مارکسيست بزرگ،            
اين ليدر سياسی کمونيسم کارگری     
و اين انسان مهربان و دوست                  

شايد از فحوای اين                .  داشتنی
کلمات بتوان ويژگی های او را              

بايد آثار او را با دقت           .  تميز داد  
خواند؛ بايد به سخنرانی هايش               
دقيق گوش داد؛ بايد به مبارزه                

۵صفحه کمونيستی   

 

 ده سال پس از درگذشت منصور حکمت
 

 جايگاه و درافزوده های منصور حکمت ،نگاهی به نقش
 

 ...گفتگو با آذر ماجدى 



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

. کارگری پيوست و در دل مبارزه نظرات او را پياده کرد                   
و روشن است که حزب ما نقش و              .  اين راه شناخت اوست     

شرکت در   .  مسئوليت بزرگی در اين راستا عهده دار است              
مراسم يادبود دهمين سالگرد او يک راه ديگر برای شناخت              

 . *بيشتر از او و گراميداشت ياد عزيزش است

 

 ...ده سال پس از درگذشت منصور حکمت 

 

 

 ١٣۶٠خرداد  ٣٠در سالگرد 
اعتراض متحد و متشکل عليه رژيم اسالمی 

 در يادبود جانباختگان
 

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

در اين روز رژيم اسالمی وحشيانه، به جان مردم افتاد و هر                        .  ثبت رسيده است    
. آنکس که اثر و نشانی از مخالفت و ضديت با نظام کثيفش را داشت، به قتل رساند                    

ساله ای که يک ورق اعالميه در جيبش بود تا نوجوانی که در                     ١٣-١٢از کودک    
جيبش نمک و فلفل کشف کرده بود همه را ضربتی پس از شکنجه های وحشيانه به                   

هر روز چند صد نفر را کشتار می کرد و با افتخار خبر آنرا در روزی                  .  قتل رساند 
در اين دوره کودکان و جوانان بی شماری بی نام و                .  نامه هايش بچاپ می رسانيد      

معروف بود که    .  نشان اعدام شدند و اجساد شان در گورهای دستجمعی ريخته شد                 
حکام اسالمی يک خط توليد آدمکشی براه انداخته بودند؛ چرا که وقت نداشتند که                       

اجساد نيمه جان را بهمراه جان باختگان در يک کاميون           .  آنها را تک تک اعدام کنند     
بسياری زير شکنجه های وحشيانه جان باختند         .  می ريختند و به بيابان ها می بردند         

 . و يا کنترل روحی و عصبی خويش را از دست دادند
 

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

اکنون به محل تجمع بازماندگان اين جان باختگان، محل ابراز انزجار و تنفر از اين                 
اين روز  .  نظام سياه و مکان اعتراض داغديدگان توسط اين حکومت جنايتکار است             

 .آغاز قتل عام بيش از صد هزار انسان است
 

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

اين روز را بايد زنده      .  ها داغديده، محاکمه عاملين و مسببين اين جنايت کثيف است            
اين روز را بايد زنده نگاه داشت تا راه عدالت              .  نگاه داشت تا مانع تکرار آن شويم        

در اين روز بايد به اعتراض جمعی عليه اين رژيم جنايتکار             .  خواهی هموارتر شود  
مرگ اين  .  بلند شويم و با صدای رسا فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی سر دهيم                      

دير يا زود به زيرش خواهيم کشيد و برای تمام جناياتش                      .  نظام فرا رسيده است      
 .سران و دست اندرکاران آنرا بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه خواهيم کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

٢۵٧شماره   
 

 کارگران وانيا ريل راه آهن تهران
 !دستمزدهای ارديبهشت معوق

 

نفر   100اعالم داشتيم بيش از        4/2/91در اطالعيه قبلی در      
راه آهن   (از کارگران شرکت انگل پيمانکاری وانيا ريل                    

بعلت خودداری و کارشکنی کارفرما مبالغ سنوات              )  تهران
 .پايان سال و دستمزدهای فروردين ماه را دريافت ننموده اند

 

روز از پايان ماه خبری از پرداخت              8هم اکنون با گذشت        
دستمزدهای ارديبهشت ماه هم نيست، سنوات پرداخت نشده             
کارگران به قوت خود باقيست و مراجعات و خواست                             
کارگران نيز برای دريافت دستمزدهای ارديبهشت ماه هم با             
مخالفت و عصبانيت امير علی مدير دزد شرکت روبرو شده             

چه :  امير علی خطاب به کارگران معترض گفته است          .  است
خبره، چرا اينقدر برای پول عجله ميکنيد، هنوز چند روز از            
پايان ماه گذشته، کمی هم وجدان کاری داشته باشيد، به فکر               

 !انجام کارها و پيشرفت شرکت و رضايت راه آهن باشيد
 

همچين )  امير علی   (اين يارو       :  يکی از کارگران ميگفت         
ميگويد چند روز از پايان ماه گذشته مثل اينکه جيبها و                            
حسابهای بانکی ما پر از پول است، به فکر کار باشيم، به                     

به   ،فکر رضايت سرمايه دارها و راه آهن و حکومت باشيم              
اين به زبان آدميزاد      !  فکر رفاه اين حضرات مفتخور باشيم         

يعنی اينکه زن و بچه و خانواده گرسنه و محتاج و بيمار ما                  
 . بروند به جهنم تا رضايت آقايان فراهم شود

 

نفر کارگر      100شرکت پيمانکاری وانيا ريل با بيش از                   
قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا و يکطرفه و                   

 5صبح تا     8هزار تومانی و ساعت کاری         300دستمزدهای  
عصر ارائه دهنده انواع خدمات تعميرات داخلی و سيستم                   

 .برق و تهويه راه آهن تهران ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١خرداد  ٩ – ٢٠١٢مه  ٢٩

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

بايد در  ،بلکه بدليل جنايت و قتل نفس
دادگاههاى منتخب و عادالنه و علنى مردم 

!محاکمه شوند  

 

 سوسياليسم تنها راه 
!نجات بشريت است  

 



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

در قسمت قبل به مساله شاخصهای  
يک انتخاب سرنوشت ساز و                   
آلترناتيوهای دو اردوی چپ و               
راست جامعه در عرصه اقتصادی     

کدام شاخصها مبنای       .  اشاره شد   
انتخاب آلترناتيوهای آينده                          
حکومتی اند؟ در اين بخش به                   
مساله برابری انسانها در اين                   

 . آلترناتيوها می پردازيم
 

کل کارنامه          ،اما پيش از آن              
اقتصادی حکومت اسالمی برای          
مردم چيزی جز فقر و فالکت و              
تبعيض نابرابری و زن ستيزی و         

رژيم .  خفقان و اعدام نبوده است         
اسالمی در کليت اقتصادی خود            

. يک پروژه شکست خورده است        
از نظر اقتصادی در بن بست و              

. بحران همه جانبه ای بسر ميبرد         
از نظر سياسی عمر خود را کرده        

مردم حکم به سرنگونی اش      .  است
از نظر فرهنگی رو در         .  داده اند  

روی جامعه ای قرار دارد که                  
اسالمی نيست و برعليه اسالم و            

حکومت .  مذهب بپاخواسته است      
اسالمی در يک بن بست همه                   

. راه حلی ندارد    .  جانبه قرار دارد    
سياسی و      ،هر راه حل اقتصادی       

فرهنگی در گرو سرنگونی رژيم        
اسالمی و تعيين تکليف با اسالم             

. سياسی در ايران و منطقه است            
اما پيام آلترناتيو راست برای مردم  
در زمينه برابری انسانها در                    

 جامعه چيست؟ 
 

برابری واقعی انسانها اصوال                 
جايی در آلترناتيو بورژوايی و              

در يک کالم    .  راست جامعه ندارد   
برابری همه جانبه انسانها مقوله           
ای در ادبيات سياسی اين آلترناتيو       

برعکس وجود طبقات           .  نيست
وجود کارگر و سرمايه       ،اجتماعی

وجود استثمارگر و                              ،دار
 ،دارا و فقير                      ،استثمارشونده

 

 جدال بر سر آلترناتيو حکومتی
 سوسياليستی يا سرمايه داری  ،کارگری يا بورژوايی

)٣( 
 

 على جوادى

برتری و تفاوت طبقاتی يک             
اصل پايه ای و طاليی هويتی           

اوج تمکين  .  اين آلترناتيو است   
بورژوازی در حرف و تبليغات     
عوامفريبانه به ايده برابری               
انسانها پذيرش برابری افراد            
جامعه در برابر قوانين طبقاتی       

. و ذاتا نابرابر در جامعه است        
اما کيست که نداند که مجموعه        
قوانين همواره بخشی از                      
روبنای سياسی در جامعه                   

قوانينی که کليات و               .  است
شالوده اقتصادی و طبقاتی                 
موجود و نيازمنديهای سرمايه        
داری و بنيادهای استثمار و               
تبعيض را قرار است حفظ و             

اين برابری      .  حراست کنند     
صوری و حداکثر حقوقی                   

واقعی و اجتماعی                     ،است
حتی همين شکل و               .  نيست

اندازه از برابری در توان                   
آلترناتيو راست و بورژوازی         

همانطور که قبال تاکيد       .  نيست
شد استبداد روبنای سياسی                 

 .حکومت اين آلترناتيو است
 

از ديدگاه اين آلترناتيو انسانها          
برابرند اگر حجم پول و                        

اگر تعداد  .  ثروتشان برابر باشد  
ارقام حساب بانکی شان برابر        

اگر دارای موقعيت             .  باشد
طبقاتی يکسانی در جامعه                  

انسانها قادر به بهره             .  باشند
 ،برداری از امکانات جامعه اند     

اگر حجم و ميزان پولشان                   
از امکانات         .  اجازه دهد        

اگر         ،بهداشتی برخوردارند       
بتوانند بيمه بهداشتی را                        

ميتوانند از      .  خريداری کنند     
تحصيل در سطوح عالی                     

اگر امکانات    ،برخوردار باشند 
ميتوانند .  مالی شان اجازه دهد      

 ،تفريح و آسايش داشته باشند           
. اگر پولش را داشته باشند                  

٢۵٧شماره   

مسکن    ،ميتوانند از زندگی مناسب        
و تغذيه مناسب برخوردار          ،مناسب
چنانچه توان ماليشان اجازه           ،باشند
در يک کالم قادر به زندگی             .  دهد

اگر صاحب سرمايه            ،مناسب اند   
اگر        ،اگر استثمارگرند             ،هستند

عضوی از طبقات دارای جامعه               
 . هستند

 
مبلغين و ايدئولوگهای آلترناتيو                  
راست مدعی اند که آنچه که آحاد               

 ،طبقه سرمايه دار در اختيار دارند          
حاصل کار و توان و استعداد فردی         

در اين نگرش    .  و جمعی شان است     
لياقتشان بيشتر از     ،آنان که محرومند  

برخورداری و بهره   .  اين نبوده است  
برداری تمامی آحاد جامعه از                      
امکانات رفاهی و ملزومات زندگی        

امری مضر به        ،به ميزان نيازشان    
حال جامعه در آلترناتيو راست                   

اينکه هر کس به اعتبار انسان      .  است
بودن و چشم گشودن به اين جهان              
بايد به ميزان نيازش بتواند از کليه            
امکانات و مواهب زندگی و                          
محصوالت تالش همگانی                             

. کفر کبيره است        ،برخوردار شوند  
و از ميان رفتن          "  رخوت"باعث    

به .  خواهد شد "  انگيزه تالش و کار   "
به همين زشتی و           .  همين زمختی   

البته معلوم نيست چگونه         .  کراهت
است زمانيکه آحاد اين طبقه از                   
امکانات رفاهی و اجتماعی بهره              

و "  رخوت"دچار          ،مند ميشوند    
" از دست دادن انگيزه      "و   "  تنبلی"

 ؟ !نميشوند
 

از طرف ديگر در اين آلترناتيو و              
جنبش حتی ارزش و شان افراد                   

. جامعه يکسان و برابر نيست                      
برتری و                ،امتيازات گوناگون       

تبعيض طبقاتی خود را در اشکال             
در   ،چه آشکار و چه پنهان       ،مختلف

تمامی شئونات اجتماعی و فرهنگی        
تحقير و توهين و             .  نشان ميدهد    

فرودستی اجتماعی سهم مردم               
زحمتکش از انسانيت در جامعه           

. مورد نظر اين آلترناتيو است               
چرا که اکثريت توده عظيم کارگر       
و زحمتکش بنا به تعريف بايد                 

کافی .  نابرابر و محروم باشند            
است نگاهی سطحی به ادبيات  و          
 . مکنونات قلبی اين جريان انداخت

 
 برابری زن و مرد

آلترناتيو راست خواهان حفظ                 
آپارتايد جنسی و ستم وحشيانه و           
زمخت بر زن در اشکال امروزی      

بعضا .  و اسالمی آن نيست                 
خواهان لغو قوانين اسالمی در              

جداسازيها و برخی     ،زمينه پوشش 
از محدوديتهای حقوقی بر زنان           

و با توجه به تغييرات و               .  است
موقعيت سياسی جامعه نميتواند            

اما اين تنها يک جنبه از             .  نباشد
اين نيرو خواهان      .  واقعيت است  

آزادی و رهايی زن از تمام قيد و           
بندها و نابرابريهای موجود در             

چرا که استثمارگر      ،جامعه نيست 
و ذاتا نابرابری بخشی از                           

 . هويتشان است
 

اصوال در کشورهايی که از لحاظ       
 ،اقتصادی عقب افتاده تر هستند           

در جوامعی که نفوذ مذهب بر                
شئونات اجتماعی و فرهنگی و             

در   ،سياسی جامعه عميق تر است     
جوامعی که سنت های مرد                       
ساالری همچنان در جامعه جاری      

بی حقوقی و تبعيض عليه            ،است
زنان نيز در اشکال زمخت و                  

و به     .  پيچيده جلوه گر ميشود            
درجه ای که اين عوامل در نظام           
اقتصادی و اجتماعی حفظ و                    

به همان درجه           ،نگهداری شوند   
نيز نابرابری و بی حقوقی زن در        

٧صفحه   
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سطوح اقتصادی و فرهنگی توليد        
چرا که   .  و باز توليد خواهد شد           

نابرابری و ستمکشی زن در                    
جوامع امروز بر مبنای                                
نيازمنديهای اقتصادی جامعه                  
سرمايه داری معاصر استوار شده      

سرمايه داری  .  و شکل گرفته است   
نيازمند شکاف و رقابت و تفرقه            

بی .  در صفوف کارگران است           
جهت نيست که در اکثر جوامع               
امروزی دستمزد زنان کارگر و            
اصوال متوسط سطح دستمزد زنان     
در قبال کار مشابه معادل حداکثر         

 . دستمزد مردان است ٪٧٠
 

بعالوه در آلترناتيو راست و                     
بورژوايی پائين نگهداشتن سطح          
دستمزد زنان عاملی مثبت در                 

اقتصاد "جهت تامين ملزومات              
از آنجائيکه اين   .  است"  کار ارزان 

آلترناتيو بمنظور راه اندازی                   
" اقتصادی کار ارزان          "سيستم      

و "  سنت"  ،"مذهب"محتاج        
به      ،است"  نيروی کار ارزان       "

همان درجه نيز در مقابل خواست        
جامعه برای رهايی کامل زنان از        

 ،کليه نابرابريهای اقتصادی                    
سياسی و فرهنگی مقاومت و                   

اين خواستها  .  ايستادگی خواهد کرد  
بعضا     ،"زياده روی   "را بعضا        

بعضا مخالفت      ،"بی بند و باری      "
نيازمنديهای "و " فرهنگ مردم"با 

اين .  جامعه برميشمرند "  اقتصادی
آلترناتيو بدون مقاومت و                            
سرسختی تسليم مطالبات فوری            
جامعه در اين عرصه نخواهند               

 . شد

 

 جدال بر سر آلترناتيو حکومتی
سوسياليستی يا  ،کارگری يا بورژوايی

 ...سرمايه داری 

بطور مثال قوانين کار                           
خواستهای رفاهی اوليه زنان          

هفته مرخصی    ١۶کارکن مانند   
دوران بارداری و زايمان و يا         
يکسال مرخصی برای يکی از       
والدين جهت نگهداری نوزاد و      
يا ايجاد تسهيالت رايگان                    
بمنظور نگهداری کودکان                 

 ،شيرخوار در مراکز کاری             
اقدامی است که با سود سرمايه        
در تناقض است و نتيجتا                      
موضوعی مورد کشمکش و            

در قلمرو  .  درگيری خواهد بود   
اين    ،موقعيت زن در خانواده        

نيرو اساسا سنتی و متاثر از              
روابط پوسيده و ارتجاعی                  
نيمچه مذهبی در اين عرصه            

اين آلترناتيو هيچگونه        .  است
مطالبه ای برای لغو امتيازات         
ويژه و سنتی مرد بعنوان                     

در .  ندارد"  سرپرست خانواده "
امور سرپرستی فرزندان و               
امور خانواده اساسا سنتی و              
 .بعضا تابع قوانين مذهبی است

 
آلترناتيو راست      ،در يک کالم    

و بورژوايی جامعه نيرويی              
حافظ نابرابری اقتصادی و               

حافظ مناسباتی است      ،اجتماعی
که نابرابری زائده و ضرورت       

در اين      .  وجودی آن است          
آلترناتيو وجود طبقه کارگر و          
توده مردم زحمتکش مفروض        

بطور واقعی يک کابوس    .  است
شان برابری واقعی انسانها               

 . *است

٢۵٧شماره   
 

 کارگران شرکت آرم فرم
 !ماه دستمزد،عيدی و سنوات معوق 13

 

نفر از    150اعالم داشتيم بيش از         29/12/90در اطالعيه قبلی در تاريخ         
ماهه را به انضمام عيدی و               11کارگران شرکت آرم فرم دستمزدهای            

پاداش پايان سال را دريافت ننموده و عوامل کارفرما همچنان در عين عدم               
پرداخت دستمزدها با حرص و ولع بيشتری به استثمار وحشيانه کارگران                

تا روز پنجم خرداد ماه دستمزدهای معوق و پرداخت نشده                          .  مشغولند
ماه دستمزد معوق هم اکنون با           13ماه ميرسد و عليرغم         13کارگران به    

ماه از پايان سال خبری هم از پرداخت عيدی و سنوات کارگران                 3گذشت  
 .نيست

 

شکايت به مراکز حکومت اسالمی و پيگيری تعدادی از کارگران اخراجی             
آشوری مدير  .  برای دريافت دستمزدهای دريافت نشده همچنان ادامه دارد           

شرکت و همپالگيهای دزدش با پرداخت رشوه و زد و بند با باندهای                               
شکايت و اعتراض کارگران           ،حکومت اسالمی در ادارات کار و بيمه              
 . اخراجی را عمال عقيم و بی نتيجه ساخته اند

 

به هر کجا ميرويم       ،به هر دری ميزنيم    :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت     
در اين مملکت اگر يک نفر انسان محتاج از رو ی                  .  بيفايده و بسته است     

ناچاری لقمه نانی را از جايی برای شکم گرسنه خانواده اش بردارد بر                        
آخوندهای .  طبق موازين حکومت اسالمى جرمش دزدی محرز است                      

اسالمی برايش حکم شرعی صادر ميکنند و شايد دست و پايش را قطع                        
نمايند تا درس عبرتی باشد و همگان بدانند که نبايد به  حريم مالکيت                               

اما امثال آشورى و حکومتيها و سرمايه داران که           .  خصوصی تعرض کرد  
هر روز و هر دقيقه کارشان دزدى از کارگران است راست راست راه                        

 ! ميروند

 

نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا با                 150شرکت آرم فرم با بيش از              
هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به نياز کارفرما            300دستمزدهای  

هم اکنون کارگران   .  مجری احداث پروژه های راه سازی و ساختمانی است        
شرکت در پروژه ساختمان سايپا در کاشان و بخشی ديگر از کارگران در                 

دفتر مرکزی شرکت    .  پروژه های ساختمانی در اروميه مشغول به کارند             
 . در خيابان قائم مقام تهران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١خرداد  ٧ – ٢٠١٢مه  ٢٧

 

:از سايت حزب ديدن کنيد  
 

 www.wupiran.net  

 

را کنترل کارگرى کتاب   
سايت  حزب از   

!دريافت و وزيع کنيد  
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ماه مه دهها         22روز سه شنبه         
هزار نفر، در قسمت های مختلف        
شهر مونترال دست به راهپيمايی         

اين تظاهرات   .  و تظاهرات زدند     
هزار نفره در اعتراض به                 ٢٠

دولت کبک   "  که اخيرا     ٧٨اليحه   
برای در هم شکستن اعتراضات           
پيگير دانشجويان طرح و تصويب      

. کرده است به خيابان آمدند                       
تظاهرات اين روز دانشجويان با          

. روزهای ديگر کامال متفاوت بود      
اين تظاهرات در شکلی بسيار                

هدفمند تر و                       ،گسترده تر       
سازمانيافته تر دولت را به مصاف      

"کشيده بود     مادران خشم گير         . 
جلودار تظاهرات با            "  دانشجو

ديگ و قابله به بيرون آمده بودند           
و يک لحظه از ايجاد سر و صدا             

صحنه تظاهرات اين     .  آرام نشدند  
روز مشابه به  تظاهراتهای                       
گسترده توده ای عليه ديکتاتوری         

اين تظاهرات با همان     .  پينوشه بود 
 .سبک سازمان داده شده بود

 
حضور سنگين پليس هم جلودار            

تظاهر کنندگان   .  اين حرکت نبود     
در .  از تمام موانع عبور کردند            

طی راه در و پنجره های بانکها و         
مراکز تجاری زنجيره ای را                   

با آجر  .  شکستند و به آتش کشيدند      
. و سنگ به پليس حمله ور شدند            

اين تظاهرات تا پاسی بعد از نيمه          
 ٥٠٠پيش از      .  شب ادامه داشت     

فيلم های      .  نفر دستگير شدند           
تظاهرات بصورت لحظه ای از            
طريق فيس بوک و يوتوب پخش           

 .ميشد
 

روزه  اعتراضات      ١٠٠تاريخچه  
 دانشجوئی استان کبک

 
 ٢٠١٢دولت کبک در ماه فوريه          

خواهان افزايش شهريه دانشگاه ها     
درصد در طول پنج       ٧٥به ميزان   

 

 دانشجويان استان کبک در اعتراض
 !دولت کبک را به مصاف کشيدند ٧٨به اليحه 

 
 هما ارجمند

دانشجويان اين عمل     .  سال شد  
را محکوم کردند و خواهان               
مذاکرات در اين خصوص                

در پاسخ به اين خواست        .  شدند
وزير آموزش و            ،دانشجويان

و "  لين بوشام  "پرورش خانم      
معاون ژان شاره نخست وزير        
ايالت کبک با طرحی جديد به           

اين طرح جديد        .  ميدان آمدند   
يک تو دهنی به اعتراضات              
دانشجويان بود بجای کاهش             
شهريه خواهان افزايش بيشتری    

اين .  نسبت به طرح گذشته بود      
طرح جديد شهريه دانشگاه ها          
را به هشتاد و سه در صد                     
همراه با احتساب سود بانکی            

دانشجويان .  افزايش داده بود       
اعتصابی چاره کار را در                  
کشاندن تظاهراتها از دانشگاه         

 .ها به خيابانها دانستند
 

تصور دولت اين بود که به                 
تدريج شرکت کنندگان در                   
تظاهراتها کاسته خواهد شد و          
باالخره طرح جديد به اجرا در        

اما دامنه اين                 ،خواهد آمد     
اعتراضات به ساير دانشگاه ها      
هم رسيد و کم کم ساير دانشگاه        
های استان های ديگر کانادا هم       
در همبستگی با آنان دست به            

 .تظاهرات و تحصن زدند
 

دولت کبک چاره کار را در              
تعويض وزير آموزش و                     

خانم .  پرورش جستجو کرد         
 Michelle ميشل کوورچسن  
Courchesne      بعنوان وزير

جديد آموزش و پروش انتخاب        
قائم بعدی دولت تصويب        .  شد

. بود      ٧٨اضطراری اليحه           
طبق اين اليحه گردهمايی پيش       

. نفر غير قانونی است          ٥٠از   
تمام گردهمايی ها بايد با اجازه        

هر کس   .  پليس صورت گيرد     

٢۵٧شماره   

که غير قانونی تظاهرات کند جريمه       
دالر بابت      ٥٠٠٠تا      ١٠٠٠معادل   

. هر روز تظاهرات متقبل خواهد شد     
اما جريمه سازماندهنگان همچون           

سخنگويان      ،نمايندگان اتحاديه ها         
دانشجويان و يا سازمانها و                            
تشکلهای کارگری و دانشجويی از          

. هزار دالر خواهد رسيد         ٤٥تا      ٧
 ١٢٥هزار دالر تا      ٢٥اين ميزان به  

هزار دالر خواهد رسيد اگر                          
تظاهرات به فراخوان اتحاديه و يا            
تشکلهای کارگری و دانشجويی                 

اين اليحه    .  انجام گرفته شده باشد         
باعث خشم کل جامعه شد و توده                 
وسيع تری را عليه دولت به خيابانها       

ماه می      ٢٢تظاهرات روز     .  کشاند
بستری .  پی آمد چنين اليحه ای بود        

شد برای ايجاد تشکلهای خود جوش        
مادران خشم گير        "انقالبی گروه        

فورا شکل گرفت و با           "  دانشجو
سازماندهی توده ای به مصاف              

 .دولت در آمدند
 

هم اکنون اعتراضات دانشجويان        
وارد چهار ماه شده است که                      
تاکنون بيش از سه هزار                             

 .دستگيری داشته است
 

 ٢٠١٢در روز سی ماه می                      
تظاهراتهای سراسری دانشگاه ها      
اعالم شده و قرار است کليه                      
دانشگاه ها در همبستگی با                       
دانشجويان ايالت کبک به خيابانها      

 . بيايند
 

 ٢٠١٢مه  ٢٩



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

در اول خرداد اورميه و تبريز جو        
امنيتی به خود گرفت و دو ارتجاع       

بهانه .  در مقابل هم قرار گرفتند           
اين آرايش نيروهای ضد جامعه،          
خشک شدن درياچه اورميه در              
سالگرد اعتراض مردم در                        
آذربايجان عليه کاريکاتور                       

ارتجاع .  روزنامه دولتی ايران بود   
اسالمی يکی از سياهترين                         
حاکميت هائی است که تاريخ                   
بشريت شاهدش بوده است و در             
طول زندگی ننگين خودش جنايت       

. های بيشماری را آفريده است               
مردم هر جا فرجه ای ديده اند                   
دست به اعتراض عليه اين                        
جانوران اسالمی زده اند و تالش          
کرده اند  سايه اين بختک سياه را           

مردم در  .  از سر جامعه کوتاه کنند     
آذربايجان هم از اين امر مستثنی           

 . نيستند
 

اما در طی سالهای اخير ارتجاع            
ديگری درصحنه سياسی                           
آذربايجان تالش کرده است بر                
اعتراضات به حق مردم عليه فقر،      

تبعيض و ستم ملی                    ،بيحقوقی
اين .  بدوزد"  هويت طلبی  "ردای   

کدخداهای خود گمارده خود از              
جنس جمهوری اسالمی هستند و          
مردم در آذربايجان بدرست دست        
رد بر فراخوانهای اين نيروی ضد      
جامعه می زنند و خوب می دانند           

از "که تالشهای اين حضرات                
حب علی نيست بلکه از بغض                 

 ".معاويه است
 

اين نيروهای ضد جامعه هميشه            
تالش کرده اند که خود را با                       
آويزان کردن به اعتراضات به              
حق مردم و فعالين اجتماعی بر              
طبل نفرت ملی بکوبند و آتش بيار       
سياست های ارتجاعی و تفرقه               

. افکنانه حکومت اسالمی باشند            
خواستهای فاشيستی و قومپرستانه      

 

 در حاشيه اعتراضات اخير 
 در اورميه و تبريز

 
 کريم نورى

اين نيروهای ضد جامعه در              
ميان افکار عمومی در                          
آذربايجان جايی ندارد و مردم         
در آذربايجان بدرست اقبالی به      
اين جست وخيزهای                               
ناسيوناليستی از خود نشان نمی     

اول خرداد بهانه ای در         .  دهند
دست بخشی از کدخداهای خود      

حرکت ملی               "گمارده               
بود که تالش کردند    "  آذربايجان

با همت هيئت امنای مساجد و           
التماس از آخوند حسنی مرتجع      
ضرب شستی به برادران تازه        

 .  سکوالر شده خود بدهند
 

فيلمهای منتشره از تظاهرات           
اورميه به بهانه خشک شدن              
درياچه اورميه شديدا بوی تعفن     
مذهب و ناسيوناليسم داشت و           
واقعا نفرت پراکنی و                             
عقبماندگی اين نيروی ضد                
جامعه را به نمايش می                          

"گذاشت هر کس کی بی            .  
 ،"طرفدی فاسدان دا بی شرفدی  

هر کس بی طرف است از                  
! فارسها هم بی شرفتر است             

 ،"دوروب باخان بی غيرت          "
اين       ،"يا حسين يا حسين               "

بی شرف  "شعارها با مضمون      
سمپاتی هيچ     "  و بی غيرت        

. آزاديخواهی را بر نمی انگيزد     
پان فارسيم و پان ترکيسم دو              

در خشک  .  روی يک سکه اند     
شدن درياچه اورميه بايد                     
انگشت اتهام به سرمايه داری         
حاکم در ايران و حکومتش                

تظاهرات اول     .  گردانده شود    
خرداد در اروميه شديدا بوی            
مذهب و ناسيوناليسم داشت و           
اعتراضی به مسببين خشک             

در .  شدن درياچه اورميه نبود       
عالم سياست نمی توان                          
رمانتيک و احساسی بود و تنها       
با ديدن تعدادی در خيابان                   

٢۵٧شماره   
جنبش اعتراضی مردم را ديد و اين         
ارتجاع را به حساب اعتراض مردم       

 . در آذربايجان نوشت
 

مردم در آذربايجان به درست فاجعه       
زيست محيطی که خشک شدن                   
درياچه اورميه می تواند بيافريند را        
عميقا با حکومت اسالمی سرمايه و        

مردم .  عملکرد آن عجين می بينند          
خوب می دانند کسانی که به بهانه              
دفاع از محيط زيست عملکرد نظام         
اسالمی سرمايه را فاکتور می گيرند      

مردم در   .  شارالتانهائی بيش نيستند    
آذربايجان به درست دست رد بر               
سينه کسانی می زنند که از جنس               

. همين حکومت هستند                                      
سازماندهندگان تظاهرات اول                    
خرداد تالش کردند بر طبل نفرت و         

بکوبند "  ملتهای ترک و فارس   "کينه  
مردم .  و به نفرت قومی دامن بزنند        

در آذربايجان اعتراض به حق خود         
عليه فقر و بيکاری، تخريب محيط           
زيست، ستم ملی را به جست و                    

خيزهای نيروهای ارتجاعی                   
. گره نمی زنند        "  هويت طلب    "

پاسخ تخريب محيط زيست و ستم        
ملی نه ارتجاع پان فارسيسم و نه          

پاسخ .  ارتجاع پان ترکيسم است        
تخريب محيط زيست و ستم ملی           
را کارگران و کمونيسم کارگری         

کمونيستها، طبقه  .  می توانند بدهند  
کارگر و مردم آزاديخواه در                    
آذربايجان دشمنان خود را می               

 . *شناسند

 

 

 اطالعيه 
 در باره سايت حزب 

 

به اطالع ميرسانيم که يکى از سايتهاى حزب 
www.wupiran.org  

 . مشکالت فنى روبرو شده استبا 
 

حزب يعنى مراجعه کنندگان ميتوانند به سايت ديگر 
www.wupiran.net  

 . مراجعه کنند
 

net.wupiran.www 
 

 روابط عمومى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٢مه  ١۵



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

اين روزها خبرهای تشکيل دو               
مضحکه تحت عنوان دادگاه                     
رسيدگی به تنها دو پرونده از ميان       
هزاران پرونده اختالس و آن هم            
به طور همزمان در صدر اخبار           

در .  رسانه های رژيم قرار گرفت      
يک نمايش با عنوان پرونده                      
اختالس بيمه ميدان فاطمی،                      

نفر و در ديگری تحت        40تاکنون  
هزار        3000عنوان اختالس             

نفر از      29ميليارد تومانی، فعال        
عناصر کوچک و دست چندم                  
پشت ميز متهمين قرار داده شده             

هر هفته يک قسمت از اين              .  اند
در رسانه  "  مبارزه با فساد  "سريال  

با .  ها به نمايش گذاشته ميشود             
نمايش هر قسمت از سريال، تا                
چند روز باندهای درون رژيم به           
هم چنگ و دندان نشان داده و                   
درست زمانی که بيشتر از پيش             
پته همديگر را روی آب می                      
اندازند، قسمت ديگری از سريال         

 . دادگاه را به نمايش ميگذارند
 

عليرغم آنکه کليت رژيم اسالمی          
و کاربدستان پيدا و ناپيدای آن،               
بايستی به عنوان متهم در                            
دادگاههای منتخب مردم نه تنها به        
عنوان غارتگر بلکه به عنوان                

اين سئوال        ،جانی محاکمه شوند      
پيش می آيد که اين دادگاههاى                 
نمايشى چه مصارفی دارد و قرار        
است در خدمت کدام باندهای                   

 درونی رژيم باشد؟
 

اول آنکه دادگاه در رژيم اسالمی          
بيدادگاههاى .  مفهومى ندارد         

زندانيان سياسی، يعنى محاکمات         
در خفاء و با حضور آخوندى که            
همه کاره و شکنجه گر هم هست            

و صدور حکمی     ،ور در چند دقيقه   
که مطابق شواهد موجود، چندين          

 60هزار اعدام در سی ام خرداد            
، بجا گذاشته است          67و خرداد       
. است"  عدالت اسالمى   "کارنامه    

 

 !وقتی کژدم بر خود، نيش ميزند
 

 پدرام نو انديش

همينطور نطفه اين رژيم با                
فساد و چپاول و استثمار و                  

دوم، .  بردگى بريده شده است        
تشکيل چنين دادگاههايی که اين     
روزها هر هفته يک قسمت از         
هر کدام آنها پخش ميشود،                  
همانند دادگاهايی که توسط                
خلخالی و سايرين به مدت چند        
دقيقه تشکيل ميشد و زندانيان           
بيدفاع را به اعدام محکوم                   
ميکردند، نبوده بلکه يک                    
وظيفه آن سرپوش گذاردن بر          
آن دادگاههای خونين و                         
کشتارهای زندانيان سياسی دهه    

سوم، مصارف اين   .  ميباشد  60
دادگاهها و تشکيل آنها                           
همانطور که در چند سال                    
گذشته مسبوق به سابقه است،          
عالوه بر آنکه ابزاری برای             
تسويه حسابهاى باندهای درون      
حکومتی است، تشکيل هر باره     
آنها، حدت گرفتن دعواهای              
درون حکومتی را به نمايش             
ميگذارد و در اين زمينه                       
ميتوان به دادگاههای کرباسچی     
 . و شهرام جزايری اشاره کرد

 
 برخى توهم پراکنى ها 

اين تصور توسط بعضی دامن        
زده شود که گويا سران آدمکش      
و غارتگر رژيم در جهت                   
اصالح و بيرون انداختن                     
عناصر دزد خود بر آمده است        
و ناچارا به اصالح خود روى         

به غايت پرت و          ،آورده است  
اين رژيم ساختار      .مردود است  

پايه اش بر غارتگری و آدم               
کشی قرار گرفته است و هر             
کس چنين ادعای مضحکی را         
طرح کند، به نوعی يا از                      
عناصر رژيم است و يا همسو         

. با کليت رژيم دست و پا ميزند       
پس بحث نه برسر اصالح                  
ساختار و راهبری اصالح از          
سوی اين يا آن باند چاقوکش و         

٢۵٧شماره   
قاتل داخل رژيم، بلکه بحث برسر            
آن است که تمام باندهای حکومتى            
سقوط رژيم را نزديک تر از آنچه            

اما .  که هست پيش بينی ميکنند                
موقعيت رژيم را نسبت به زمان                 
دادگاههای پيش از اين را می                       
بايست در دو سطح داخلی و بين                 
المللی ارزيابی کرد و به طبع آن                 
بايستی برای آن، دو مصرف داخلی       
و بين المللی که رژيم اسالمی در               
محاسباتش وارد کرده است، در                 

 .نظر گرفته شود
 

موقعيت داخلی  و بين المللی                        
 حکومت اسالمی

آنچه تحت عنوان موقعيت حکومت         
اسالمی بايستی به آن پرداخته شود،        
تابعی از موقعيت حکومت اسالمی         
در ميان مردم و طبقه کارگر جامعه         

سالهاست رژيم اسالمی    .  ايران است 
در يک بحران همه جانبه دست و پا          

زنان و مردانی که از رژيم      .  می زند 
اسالمی به تنگ آمده اند، کارگران           
و توده هايی که هستی شان را هر              
روزه از دست ميدهند و در                            
وضعيت اسفناکی زندگی ميکنند، از      
اسالم و رژيم اسالمی متنفر هستند           

. و مترصد بزير کشيدن آن هستند             
شورش گرسنگان و بيکاران هر آن        
در کمين رژيم است تا آن را ساقط             
گردانيده و به جايی بفرستند که                    
حکومت سلطنت پهلوی و تمام                    
ديکتاتورهای خونريز آنجا فرستاده        

 .شده اند
 

بی دليل نيست که اجرای سياست              
رياضت کشی تحت عنوان مرحله            
دوم حذف يارانه ها را چند ماه چند            

اين رژيم  .  ماه به تعويق می اندازند       
غارتگر نيست که اجرای سياست             
رياضت را به تعويق می اندازد،               
بلکه موقعيت بحرانی که رژيم در            
آن به سر می برد و ترس و وحشتی          
که از شورش گرسنگان آنان را فرا         
گرفته است موجب شده اجرای                   
سياست رياضت کشی به تعويق                 

اين شرايط برای رژيم اسالمی      .  افتد
به مراتب وخيم تر از هر زمان                   

بحران اقتصادی همزمان با         .  است
بحران های سياسی و اجتماعی                  
گلوی رژيم را چنان فشرده است که         

اثرات آن در جدالهای درون                    
 .حکومتی کامال آشکار و پيداست

 
مصرف داخلی دادگاه های تحت          
عنوان اختالس در واقع شمشير            
کشی باندهای درون حکومتی بر         

آشکار است   .  عليه يکديگر است     
که باند خامنه ای تا آخرين                         
لحظاتی که احمدی نژاد را از                 
رياست قوه مجريه برکنار نکرده        
است، اين سناريو و سناريوهای           
ديگری را ترتيب داده و به اجرا            

واضح است که        .  خواهد گذارد   
رژيم اسالمی همواره از پس هر          
بحران درون رژيمی وارد فاز              

با پايان هر   .  عميق تری خواهد شد   
بحران درون رژيمی، از پيش               

با .  کليد بحران ديگری زده ميشود     
پايان و تسويه باند چاقوکش                      

بحران های ديگری      ،احمدی نژاد 
تا جايی که در         .  سر باز ميکنند     

دوازدهمين جلسه دادگاه موسوم به     
اختالس سه هزار ميليارد تومانی        
پای کسانی چون محسن رضايی          
و چند نماينده مجلس به ميان                     
آورده شده است و وعده بر زبان           
آوردن اسامی بيشتری از سوی             
مه آفريد تمير خسروی داده شده            

به ميان آوردن پای                    .  است
سرکردگان رژيم، هر چند که                 
سابق بر اين اتفاق افتاده است، در        
واقع خود زنی رژيم اسالمی است      
و همانطور که اشاره رفت در اين       

تفاوت .  حد باقی نخواهد ماند              
آشکار اين دادگاهها با دادگاههای        
پيش از اين، عالوه بر آنکه                       
گويای دست داشتن طيف های               
گوناگون حکومتى در غارتگری        
هايی که  فقط يک قلمش سه هزار        
ميليارد تومان است، بيانگر                     

١١صفحه آشفتگی و در     
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هم ريختگی  هر چه بيشتر رژيم            
اسالمی ای است که پايان آن را              

 . بايد با يک قهر انقالبی رقم زد
 

در چنين موقعيتی که رژيم اسالم          
سياسی در آن بسر ميبرند و هر آن    
احتمال سقوط آنان بر اثر يک                  
شورش اجتماعی به درجات                    
شديدتری ممکن شده، تنها دليل              
ماندگاری رژيم که بر اصل                      
ضديت با غرب بنا گرديده است             
زير فشارهای دولتهای غربی و            
آمريکا، بنای متالشی شدن گذارده      
تا آنجا که برای نجات رژيم                       
اسالمی، باندهای مغلوب و غالب         
به تکاپويی مضحک دست زده              

آنچه را که قبال قبح بود و                 .  اند
تحت آن عنوان، ديگر باندهای               
حکومتی را از قدرت خارج                     
ساخته بودند، اکنون به يک راه              
حل برای نجات رژيم تبديل                       

تعليق غنی سازی و     (گرديده است   
ناگفته پيداست    ).  1+5مذاکره با       

که رژيم و گردانندگان آن تا همين         
مقدار، چون آن کژدم نيش مرگش        

 .را بر خود وارد آورده است
 

پخش سريالی دادگاههای اشاره             
شده، عالوه بر آن مواردی که ذکر  
آن رفت، ميبايست عالوه بر                     
پوشش دادن به مذاکرات نمايندگان      

حاوی پيام برتری        5+1رژيم با     
باند خامنه ای در دعواهای درون         
حکومتی برای سران دولتهای                

برخورد با  "ژست  .  نيز باشد   1+5
که رژيم سعی کرد از خود        "  فساد

در رسانه های داخلی و بين المللی        
به نمايش گذارد، به همان سرعتی        
که شکل گرفت، به دنبال عدم                  
دست يابی به نتيجه در مذاکرات،         

در نتيجه  .  دود شد و به هوا رفت         
آنچه برای رژيم و باندهای مختلف      
آن به جا ماند، رسوايی بيشتر و              
باز شدن شکاف های درون                       
حکومتی عميقتری بود حتی اگر           

ميليارد        3000قاضی دادگاه              

 

 ...وقتی کژدم بر خود، نيش ميزند

تومانی خبر از اتمام محاکمه ها      
در آخرين جلسه دادگاه داده               

 .باشد
 

اين دادگاه ها مضحکه اى بيش        
مضحکه است   .  نبوده و نيستند    

 33چرا که رژيم اسالمی طی         
سال در يک رابطه غارتگری،      
سفره های ميليونها انسان را             

آخرين يورش  .  غارت کرده اند   
سازمان يافته اين دزدان، قطع         
يارانه ميليونها انسان کارگر و        
گرسنه ای است که در آذر ماه          

اکنون .  صورت گرفت           89
همان عناصر مزدور و شکنجه     
گری که طی سالهای گذشته از        
سوی نيروهای کمونيست                   
کارگری به عنوان دزد و قاتل          
معرفی شده بودند، اسامی شان       
در اين دادگاهها با حروف م ر          

همان .  ح ا آورده ميشوند                
کسانی که فجايع کردستان؛               
ترکمن صحرا و خاتون آباد و          
اسالم شهر را خلق کردند،                 
همان کسانی که امروز به                   
عنوان مالک کارخانه های                

خون کارگران  ...  مزدا و بنز و     
اسامی .  را در شيشه کرده اند         

 ! شان می شود حروف الفبا
 

نام ترتيب دادن دادگاه رسيدگی       
به غارتگری از سوی خود                

در .  غارتگر مضحکه است         
مقابل آنچه که انتظار رژيم و            
تمام سران ريز و درشت آن را        
ميکشد، دادگاههای رسيدگی به      
تمام جنايات اين جنايتکاران             

. سال گذشته است              33طی     
دادگاه رسيدگی به جنايات                  
جمهوری اسالمی که اولين               

ژوئن    22تا      18جلسه آن در       
اقدامى    ،برگزار ميشود     2012

 . سمبوليک در اين راه است
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 2012ماه مه         26بعدالظهر روز      
آکسيونى اعتراضی در شهر اسلو            
پايتخت نروژ در دفاع از آزادی                 
بيان و محکوميت فتوای قتل شاهين         

در اين اعتراض    .  نجفی برگزار شد   
تعدادی از فعالين سياسی آزادی                 
خواه، سرنگونی طلب، چپ و                     

نمايندگان .  کمونيست شرکت داشتند    
احزاب سياسی از تريبون تظاهرات       

. به زبانهای مختلف سخنرانی کردند     
در اين اجتماع نوشين قادری                        

صدور "اطالعيه حزب تحت عنوان      
فتوای فسيالن اسالمی، استيصال             
رژيم اسالمی، آزادی بی قيد و شرط       

را "  بيان و نقد يک حق مسلم انسانی       
 . قرائت کرد

معترضين با در دست داشتن                        
مرگ بر        :  پالکاردهايی مانند        

جمهوری اسالمی، زندانی سياسی          
آزاد بايد گردد، محکوميت جمهوری     
اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت       
و قتل عام انسانها و با شعارهای                 

به     ،متعدد عليه جمهوری اسالمی         
جنايات جمهوری اسالمی و در                  
تقابل با فتوای اسالمى قتل عليه                   

در اين    .  شاهين نجفی پاسخ دادند         
آکسيون همچنين به نشانه اعتراض         
به فضای ارعاب، خفقان و سرکوب       
در ايران تحت حاکميت جنايتکاران        
جمهوری اسالمی معترضين همراه       
با آهنگ شاهين نجفی رقص                         

اين آکسيون  .  اعتراضی اجرا کردند   
مورد توجه و استقبال عابرين قرار         

در اين آکسيون اعتراضی         .  گرفت
دو ساعته عالوه بر حزب اتحاد                  
کمونيسم کارگری، تعدادی از فعالين     
حزب کمونيست کارگری ايران،              
حزب حکمتيست، حزب کمونيست         
ايران، و تعدادی ديکر از فعالين                
سياسی سرنگونی طلب شرکت                  

 . داشتند

الزم به ذکر است که چند روز پس            
از اين اعتراض وب سايتهای                      
وابسته به جمهوری اسالمی ايران           
از جمله باشگاه خبرنگاران جوان،          

مشرق نيوز، قطر و سايت ايسنا           
به شيوه لمپنی هميشگی شان                   
تعدادی از عکسهای اين تظاهرات     
را چاپ کرده و در مطلب                          
کوتاهی تمامی شرکت کنندگان در      

نفر منافق     10(اين آکسيون را             
اين .  اعالم کردند     )  تروريست

دست و پا زدنهای جمهوری                    
اسالمی و اراذل و اوباشش ديگر         

 . حتی خنده دار هم نيست

 

اما نکته فابل اشاره اين است که            
اين گونه حرکات برای دامن زدن       
به سرکوب بيشتر در داخل است،        
تماما مصرف داخلی دارد،                      
جمهوری اسالمی می داند که ما           

نفر، فرياد          10)  به قول آنها        (
ميليونها نفر در داخل و خارج                
بوديم، حرف دل مردم منزجر از         
اسالم و حکومت اسالمی را                    
زديم، و گرنه دليلی برای اينچنين        

 . آشفته شدن وجود نداشت

 

اين اوباشان اسالمی خوب ميدانند       
که عمر کثيفشان به سر رسيده و           
حکومتشان وصله ناجوری بر              
جامعه اى است که عميقا عليه                 
حکومت اسالمی و قوانين مافوق        

 . ارتجاعی اش است
 

جمهوری اسالمی مرگت فرا                 
 ! *رسيده است

 

 گزارشى از نروژ
 نوشين قادرى
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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          

٢۵٧شماره   

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  
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 دعوت به مراسم بزرگداشت منصور حکمت
 

 رفقای عزيز
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