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 ژانويه سوگند ياد كـرد    ٢٠اوباما روز  
و بر مسند رياست جمهوري آمـريـكـا           

روي كار آمدن او بـه داليـل           .   تكيه زد 
متعددي انتظارات زيادي را بـويـژه بـا          
وســاطــت مــديــاي رســمــي دامــن زده          

ميگوينـد دنـيـاي نـا امـنـي و               .   است
جـــنـــگ و تـــرور كـــه بـــا ســـلـــطـــه                 
نئوكنسرواتيستها و بـوش بـر جـهـان             

. حاكم شد، با اوباما تمام خواهـد شـد         
ميگويند تبعيض نژادي بـطـور قـطـع           

مـيـگـويـنـد در        .   پايان خـواهـد يـافـت        
جامعه آمريـكـا مـردم از تـامـيـنـات                

. اجتمـاعـي بـرخـوردار خـواهـنـد شـد              
ميگويند در سطح بين المللي آمريكا      
به يك نيروي صلح طلب و مـنـصـف و        
اهل مذاكره تبديـل خـواهـد شـد و از               
قلدري و گردن كشي دوره هـاي قـبـل              

مـيـگــويـنــد    .   فـاصـلــه خـواهــد گـرفــت        
اقتصاد بحراني جهان و در راس آنـهـا           

ــد               ــد شـ ــواهـ ــراه خـ ــا روبـ ــكـ ــريـ . آمـ
 ...ميگويند

آيا اوباما اين وعده ها را عـمـلـي           
خواهد كرد؟ اوباما در يك سـخـنـرانـي          
يك شب قبل از نشـسـتـن بـر مسـنـد                 
رياست جمهوري خود آب سـردي روي        

راهي کـه   :   " . .   انتظارات ريخت و گفت   
. در پيش روست بسيار طـوالنـي سـت         
. مسيرمان سربـااليـي شـديـدي دارد            

ممکن نيست که طي يک سال يا حتي        
يک دوره رياست جمهوري بـه مـقـصـد            

ــا امــيــد           . . . بــرســيــم  مــمــكــن اســت ن
و برخي مفسرين از اين گفته  . . "   شويم  

هم به ستايش او برخاستند و صراحـت        
او را ستودند و او را با جان اف كـنـدي            
مقايسه كردند كه در آستـانـه تـحـويـل         
گرفتن پست ريـاسـت جـمـهـوريـش در            
مورد انتظـاراتـي كـه مـقـابـلـش قـرار                

همه اينها در يکصـد     " داشت گفته بود    
روز اول حاصل نمي شود، در يک هزار        

حتي ممکن .   روز اول هم ميسر نيست    

است در دوره حکومت اين دولت هـم،         
يــا شــايــد تــا     .   امــکــان پــذيــر نــبــاشــد     

زمانيکه حـيـات بـر روي ايـن سـيـاره                
 .."وجود دارد

انتظاراتي كه مقابل اوبـامـا قـرار         
داده شده بطور واقعي سنـگـيـن تـر از             
انتظاراتي اسـت كـه از كـنـدي وجـود               

از او انتظار مـيـرود كـه هـمـه              .   داشت
زيـرا در    .   چيز موجود را تـغـيـيـر دهـد          

سياست آمريـكـا هـيـچ چـيـز از نـظـر                  
. اكثريت مردم سرجاي خودش نيـسـت      

انتظار تـغـيـيـر در اسـتـراتـژي دولـت                  
آمريكا، در مـوقـعـيـت بـيـن الـمـلـلـي                
آمريكا، در زنـدگـي آمـريـكـائـي، در              
اقتصاد آمـريـكـا و كـمـك بـه صـلـح                   
جهاني و حل كل معضـالت آمـريـكـا           

كـنـدي   .   روي ميز او گذاشته شده است     
كه در فضاي پرتنش و مخوف بعـد از          
دوره سياه مك كارتيسم و محـاكـمـات     
و بگير و ببندهاي ضد كمونيستي در        
آمريكا و تنشهاي وسيع داخلي و بيـن        
المللي و جنگ كره و امثال ايـنـهـا بـه             
حكومت رسيده بود از جانب بسـيـاري        
از مـردم بـا انـتـظـار وسـيـع صـلـح و                      

بـا آمـدن كـنـدي         .   آرامش مواجه بـود    
مردم جهان و خود آمريكا اميد صلـح        

اما او بعد از مـدت  .   و آرامش داشتند  
كوتاهـي بـا كشـانـدن جـهـان بـه لـبـه                    
پرتگـاه جـنـگ اتـمـي بـا شـوروي در                  

، " خليج خوكـهـا   " جريان بحران مشهور    
و گسترش و تدارك دخالت در ويـتـنـام          

به هشت مارس روز جـهـانـي زن، روز          
آزاديخواهي و مبارزه عليه ستمکشي     

اين روز  را بايد در هـمـه          .   زن نزديکيم 
. جا و در سراسر جهـان گـرامـيـداشـت           

اما در ايران که ستم به زن هويت رژيم         
اسالمي است و تـحـت حـاکـمـيـت آن              

ستم کشي زن ابعـادي جـنـايـتـکـارانـه             
بخود گرفته است، گـرامـيـداشـت ايـن          
روز عرصه مهمي از مبارزه عليه ايـن        
رژيم  و مبارزه براي برابري زن و مـرد            

به استقبال برپـايـي يـک هشـت           .   است
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،  وحشـت را      " مسابقه فضايي " و آغاز   
ــه اوج رســانــد و                    در تــمــام جــهــان ب

به ياس مبدل كـرد و نشـان           انتظارات را   
داد كه در گفته اخيرش محق بوده است و          

 مــعــاون و     ٦٣پـس از تــرور او در ســال              
رسما آمريكا " ليندون جانسون"جانشينش 

. را وارد جنگ فاجعه آفرين ويتنـام نـمـود          
آيا اوباما از سلف خود خواهد آمـوخـت و          
قولهاي خودرا جامه عمل خواهد پوشاند؟ 
آيا اوباما ميتواند آن كثافت و لـجـنـي را             
كــه حــكــومــتــهــاي آمــريــكــائــي و بــويــژه           
نئوكنسرواتيستها و دولت بوش بر جـهـان        

 پاشيدند را پاك كند؟ 
كم نيستند كساني كه بـه ايـن سـوال           
پاسخ مثبت ميدهند و چنين انتظـاري را         

اين نوع اميدهـا و تـوهـمـات           .   از او دارند  
بويژه در خود امريكا به يمن تالش مدياي  

و در   .   اسـت بستر اصلي بسـيـار وسـيـع            
نـفـرت از     .   سطح جهان وسيع تر اسـت      

سياستهاي آمريكا در دوره جرج بـوش   
امــا مشــكــل    .   بــه اوج خــود رســيــد        

. سياستگزاران آمريكا نفـرت نـيـسـت        
بـوش  .   عـادت دارنـد    آنها همگي به اين      

اما نـه فـقـط نـفـرت آفـريـد بـلـكـه حـس                        
قدرقدرتي هيئت حاكمه آمريكا را هم كور 

بهتر است اينطور بـگـويـيـم بـوش و             .   كرد
هيئت حـاكـمـه امـريـكـا در زمـان او در                   
فضاي بعد از جنگ سـرد مـيـخـواسـتـنـد               
قدرت آمريكا را به قدرقدرتي تمام عـيـار          
در سطح جهان تبديل كنند و از اين طريق         
نه فقط دايره نفوذ آمريكا را به تـمـام كـره             
زمين گسترش دهند بلكه در رقـابـتـهـاي           
اقتصادي نيزضعف اقتـصـاد آمـريـكـا را            

تـئـوريسـيـنـهـايشـان قـرن           .   جبران نمايـنـد   
نام "   قرن آمريكائي " بيست و يكم را به نام       

را اعــالم   "   پـايـان تــاريـخ     .   " گـذاري كـردنــد    
بوي يك فاشـيـسـم تـمـام عـيـار و                .   كردند

جنگهاي فاشيستي در دوره بـوش كـامـال          
 سـال    ٣٠حـدود    .   به مشام جهانيان رسيد   

پيشتـر آمـريـكـا يـك بـار در ويـتـنـام بـا                       
شكستي مفتضحانه عقب نشـيـنـي كـرده          
بود و طي ده بيست سال پس از آن تـالش          
بسياري شد كه اين شكست و ضـعـف بـه             
فراموشي سپرده شود و از حافـظـه تـاريـخ            

اما ظاهرا اولين نيـرويـي كـه         .   زدوده شود 
خود هيئت حـاكـمـه      دچار فراموشي شد  

آمريكا بود كـه شـكـسـت ويـتـنـام را                 
گويي فراموش كرد و تالش نمود يـك         
بار ديگر با اتكا به زرادخانه هايش پا        
به ميدان سياست بـگـذارد و تـعـرض             
نظامي در سياست بين الملليش را در       

نـظـم نـويـن       " پيش گيرد و جهان را در        
در دوره    .   اش قـــرار دهـــد      " جـــهـــانـــي

حكومت بوش جهان به صـحـنـه يـكـه           
تازي و ترور و كشتار دو نيروي عميقا        

نـيـروهـاي    :   مرتجع و بيرحم تبديل شد    
نظم نويني و نيروهاي تروريست اسالم      

شكست نـئـوكـنـسـرواتـيـسـم          .   سياسي
بعنوان يك نيروي بورژوايي گسـتـاخ و        
ضد انسانيت و بيرحم كـه كـل رذالـت            
طبقه سرمـايـه دار را در خـود جـمـع                 
كرده بود و استراتژيـش را بـر هـمـيـن               
پايـه قـرار داده بـود، بـه حـق نـوعـي                    
آرامش و اميد را در دل بسـيـاري از               

فعال از ايـن بـگـذريـم          .   مردم زنده كرد  
كه تكليف مردم نگران جهان با نيروي     
بهمان درجه منفور و كشتارگر ديـگـر         
يعني اسالم سياسي و تـروريسـتـهـاي           
رنگارنگ اسالمي كه ميـتـوان گـفـت          
خود مخلوق يا دست پرورده سـازمـان      

و ســـيـــاســـتـــهـــاي نـــوع              "   ســـيـــا " 
نئوكنسرواتيسي دولتهاي غربي است     
هنوز تعيين نشـده اسـت و ايـن خـود               

. معضل اوباما را پيچيده تر ميـكـنـد        
اما بـهـررو شـكـسـت و كـنـار رفـتـن                    
نئوكنسرواتيستهـا از راس سـيـاسـت           
كشوري مثل آمريكا، به جهانيان كـه         
در چند سال اخير نـفـس را در سـيـنـه               
حبس كرده بودند مجال مـيـدهـد كـه            

. اميدي دوباره بـراي آرامـش بـيـابـنـد            
بــويــژه ايــن امــيــد از ايــن احســاس                
بــرمــيــخــيــزد كــه كســي كــه در راس            
سياست اين غول عظيم اتـمـي جـهـان           
قرار گرفته خود اساسا سـيـاهـپـوسـت           

 . ست" درد آشنا"است و قاعدتا 
 

 شخصيتها و سياستها         
آنچه بسياري مردم جهان نميخواهـنـد       
باور كنند اين حقيقت است كـه افـراد           
توسط واقعيتهاي پايه اي تري به جلـو        
صحنه رانده مـيـشـونـد و اسـاسـا بـر                 

. اساس همان واقعيات عمل ميكننـد     
آمريكاي امروز دچار معضالت پـايـه        
اي و پيچيده اي است كـه يـك رئـيـس              
جمهور از يك حزب سـنـتـي دسـتـگـاه             
حاكم نميتواند و نميخواهد بـر خـالف         

و طبقه اش آنها را      منافع پايه اي حزب     
دور بزند و يا به راه حلهاي راديكالي دست 

معلوم نيست چرا به يك مرتـبـه يـك      .   بزند
كانديد يك حزب شناخته شده يعني حـزب        
دموكرات آمريكا قرار است ضد جنگ و         
لشكركشي باشد وقتي كه بيشتر جنگهاي 
مهم و فـجـيـع ايـن حـكـومـت را روسـاي                   
جمهوري كه دموكرات بوده اند به جـريـان          

جنگ جهاني دوم و بمبـاران  . ( انداخته اند 
اتمي ناكازاكي و هيـروشـيـمـا تـوسـط            

. تــرومــن دمــوكــرات صــورت گــرفــت       
جـنـگ   .   جنگ كره نيز بـه هـمـچـنـيـن           

ويتنام در دوره  كندي و بعد جـانسـون           
بحران خليج خوكها و     .   به جريان افتاد  

رفتن جهان به آستانه يك جنگ اتـمـي         
جهاني در دوره كندي صورت گرفت و       
برخي نمونه هاي ديـگـر و جـنـگـهـاي              

)  كوچكتـر را نـيـز مـيـتـوان نـام بـرد                   

معلوم نيست چرا رئيس جـمـهـور ايـن           
دوره آمــريــكــا قــرار اســت طــرفــدار             
تامينات اجتماعي براي مردم محروم     
باشد وقـتـي كـه خـود هـمـيـن حـزب                   
پيشگام زدن از بسياري از تـامـيـنـات          

گويـا  .   و الي آخر  .   اجتماعي بوده است  
همين كه جمهوري خواهان كنار رفـتـه        
اند و دموكراتـهـا سـر كـار آمـده انـد                 

ايـن هـم از       .   جهان امن تر شـده اسـت        
توهماتي است كـه بـخـشـي از           همان نوع   

مدياي بستر اصلي آنرا باد ميزنند و ساده 
البته تا آنجا   .   لوحان نيز آنرا باور ميكنند    

كه به افكار عمـومـي جـهـانـيـان مـربـوط                
ميشود مساله اساسا اين نيست كه مردم       
آمريكا يا مردم جهان نميدانند كه اين دو         
حزب هردو آشكارا نماينـده اقشـار بـاالي           
بورژوازي آمريكا هستـنـد و هـيـچ ديـوار              

. چيني اين دو را از هـم جـدا نـمـيـكـنـد                    
مساله اصلي اينست كه مـردم خـودرا در           
برابر قدرتها مستاصل مي بينند و نـيـاز           

ــنــد                   ــن ــاور ك ــه وعــده هــا ب ــد ب ــه .   دارن ب
. شخصيتهاي كاريسماتيك اعتماد كنـنـد     

گـويـي   .   گويي راه ديگري جز ايـن نـيـسـت          
ايـن شـايـد      .   اميد ديگري جز اين نـيـسـت        

بعالوه شكستها و در .  اساس مساله باشد
آمـريـكـا در      ماندگيهاي سياست دولـت       

دوره بوش اين اميد را دامن ميزند كه   
با تغيير دستگاه دولـتـي و روي كـار              
آمدن يك هيئت حـاكـمـه جـديـد، ايـن              
حكومت راه ديگري را پـيـش خـواهـد           

اما واقعـيـت ايـنـسـت كـه راه              .   گرفت
ديگري كه اوبـامـا در پـيـش بـگـيـرد                 
الزاما و بخـودي خـود راه بـهـتـري از                

 . سلف بسيار منفورش نيست
 

اوباما و برخي چالشهاي              
 حكومت آمريكا        

مهمترين مساله و معضلي كه امـروز       
دولــت آمــريــكــا بــا آن مــواجــه اســت           
مساله بحران اقتصادي جهانـي اسـت        
كه از مدتي پـيـش از خـود آمـريـكـا                 
شروع شد و در ماههاي اخير سـر بـاز           

بسرعت در سطح جهـان گسـتـرش      كرده و  
ايـن بـحـران اگـر يـك نـتـيـجـه                  .   مي يـابـد   

ملموس داشته باشد اين است كه بـه دوره           
هژموني آمريكا در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                

ايـن  .   بطور قطع يك نقطه پايان مـيـگـذارد        
بحران را تمام صاحب نظران شناخته شـده         
سرمايه داري عميق ترين بحران سـرمـايـه         

. مـيـدانـنـد      ١٩٣٠داري بعد از بـحـران          
بسياري آنرا بحراني ميدانند كه ابعـاد       
آنرا تا كنون سرمايه داري بخود نديـده        

ايــن بــحــرانــي اســت كــه كــل            .   اســت
بورژوازي در برابر آن بي پاسخ و خـلـع           

تابوي بـازار آزاد بـه         .   سالح شده است  
يــك مــرتــبــه و بــه نــحــوي نــاگــهــانــي            

اسـت و اقـتـصـاد دولـتـي يـا                فروريخته   
پروتكشنيستي يا برنامه ريزي شده  نيز با 
تمام سايه روشنهايش قبال با سقوط بلوك       

ايـن  .   شرق فاتحه اش خـوانـده شـده اسـت            
بزرگترين چالش در برابر كل سرمايه داري     
و بويژه حكومت آمريكا و طـبـقـه حـاكـم               

كل بورژوازي چراغ راهنـمـاي      .   آمريكاست
تـاكـنـون در      .   خودرا از دسـت داده اسـت          

تاريخ جهان سرمايه داري دو بحران بـزرگ        
اقتصادي را شـاهـد بـوده ايـم و در پـس                    

 ١٩٠٧هركدام از اين بحرانها يعني بحران 
 يك جنگ جهاني فـاجـعـه    ١٩٣٠و بحران  

بــورژوازي بــه بشــريــت      آفــريــن تــوســط      
خـطـر بـزرگـي كـه          .   تحميل شده اسـت   

امــروز بشــريــت را تــهــديــد مــيــكــنــد          
اينست كه طبقه حاكم آمـريـكـا بـايـد           
شاهد نزول و فـروكـش كـردن سـهـم و                

سطح جهان بـاشـد و در          جايگاه خود در    
عين حال مخرب ترين و ويران كننده ترين     

گسـتـرده   .   ارتش جهان را در اخـتـيـار دارد        
قـدرت  .   ترين حوزه نفـوذ جـهـانـي را دارد            

جهاني آمريـكـا در ايـن دوره بـي تـرديـد                  
توسط نـيـروهـاي مـتـعـددي بـه مصـاف                 

ــيــده خــواهــد شــد          ــب ــامــا و       .   طــل ــا اوب آي
حكومتـش مـيـتـوانـد دنـدان روي جـگـر                  
بگذارد و اين چالش را كه معلوم نيست از 
جانب رقبا نيز چگونه پيش رود، با متانت 
از سر بگذراند؟ در اين ترديد بسيار وجود        

 . دارد
بحران اقـتـصـادي مـوجـود نـه فـقـط                
موقعيت بين المللي آمريـكـا را عـمـيـقـا              
تغيير خواهد داد بلكه وضـعـيـت داخـلـي            
اين كشور غول پيكر را نيز به هم خـواهـد            

بيكاريهاي چنديـن مـيـلـيـونـي از           .   ريخت
همين اكنون شروع شده است و گسـتـرش           

مصادره صدها هزار خانه و     .   خواهد يافت 
بيرون ريختن مردم از خـانـه هـايشـان هـم              

فقر و فالكت ابعـاد     .   اكنون در جريان است   
اعتـراضـات   .   عظيمي بخود خواهد گرفت   

و التهابات اجتماعي گسترده گريز ناپذيـر       
تـوقـعـات مـردم هـم اكـنـون              .   خواهد بـود  

آيـا اوبـامـا      .   باالست و باالتر خواهد رفـت     
ميتواند به اين تـوقـعـات پـاسـخ مـثـبـت                 
دهد؟ ميتواند به وعده هاي خود در مورد       
كم كردن بار زندگي از دوش اكثريت مردم        
وفادار بماند؟ آيا ميتواند كاري كـنـد كـه            
حكومت آمريكا كارنامه اي بهتر از دوره        

 و بعد از آنـرا در بـرابـر            ٣٠دهه " دپرشن" 
اعتراضات كارگران و مردم  از خود بـجـا           

 . نهد؟ در اين نيز ترديد جدي وجود دارد
اما عالوه بر اين عرصه هاي نسـبـتـا          
جديد مصاف كه گشـوده شـده و خـواهـد               
شد، بايد به كانونهاي سنتي يا شـنـاخـتـه            

. بحران در سطح بين الـمـلـلـي اشـاره كـرد              
بحران فلسطين اسرائـيـل در خـاورمـيـانـه             
يكي از آنهاست كه اوباما قول داده اسـت           

مساله عراق يكي ديـگـر از        .   آنرا حل كند  
آنهاست كه اوبـامـا قـول داده اسـت پـاي                 

بـحـران و     .   آمريكا را از آن بيـرون بـكـشـد          
معضل افغانستان يكي ديگر از آنهـاسـت        
كه اوباما قول داده اسـت بـيـش از پـيـش                 

مسـالـه   .   آمريكا را به آن خـواهـد كشـانـد           

اتمي جمهوري اسالمي نيز يكي ديگـر از         
آنهاست كـه اوبـامـا وعـده حـل آنـرا داده                  

مساله تروريسم اسـالمـي و اسـالم          .   است
سياسي نيز به همه اينها مربـوط اسـت و            
يك عرصه مهم چالش مـقـابـل سـيـاسـت              

 . آمريكاست
اين چند قلم اخير از معضالت مهم و 
غير قابـل حـلـي بـوده اسـت كـه مـقـابـل                     
حكومتهاي آمريكا در چندين دهه گذشته 
تاكنون قرار داشته است و هيچكدام قـادر        

شايد در مـقـايسـه بـا         .  به حل آن نبوده اند 
فشار بحران اقتصادي اين چند قـلـم سـاده           
تر بنظر برسد و به واقع هم اينها غير قابل 

مساله اينست كه تمام اينها     .   حل نيستند 
در شرايط جديد جهاني چـه ابـعـاد و چـه                

آيـا خـود     .   اشكالي به خود خواهد گـرفـت       
اين كانونهاي بحرانـي در شـرايـط جـديـد              
جهاني، بيش از پيش به كانونهاي اصـلـي         
كشاكش و بحران جهاني تبديل نخواهـنـد        

 شد؟ 
" اوبامانيا"در يك كالم بايد بگويم كه 

يا تب اوبامايي محصـول شـروع دوره اي            
دوره اي كه با . است كه دارد شروع ميشود

پايان يكه تازي نئوكنـسـرواتـيـسـم شـروع            
شده است و با آغاز بحران عميق جـهـانـي            

جهان با . سرمايه داري ادامه خواهد يافت 
شكست نئوكنسرواتيسم نـفـسـي كشـيـده           
است و اميد دارد كه اوباما و حكومت او         
اگر هم كاري از پيش نميبرد نفسها را در         

جنگ .   فاجعه نيافريند .   سينه حبس نكند  
هاي تازه و بالياي اجتماعي را بـر مـردم              

اما نفس اين همـه انـتـظـار از            .   نازل نكند 
بخشي از طبقه حاكم آمـريـكـا آن هـم در               

حـاكـم در ايـن        دوره اي كه كل سيـسـتـم          
موقعيت و ايدئولوژي   كشور و كل    

و هويت آن به چالش كشيده شـده        
و با بحران عـمـيـقـي روبـروسـت،            
همان توهمي است كه مـيـتـوانـد         
بــراي جــهــان فــاجــعــه آفــريــن يــا          

 . حداقل مايوس كننده باشد
اگــر امــيــدي بــراي جــهــان و          
جــهــانــيــان در ايــن دوره وجــود            
داشته باشد نفس همين واقعـيـت       
است كـه مـردم جـهـان بـيـش از                
پيش پي خواهند برد كه ناچارنـد       
براي حقوق و زندگـي و امـنـيـت            
خويش با همين حاكمـيـن دسـت         

اگر اميدي براي   .   به مبارزه بزنند  
مردم جهان وجود داشـتـه بـاشـد           
همين اسـت كـه اعـتـراضـات و              
الــتــهــابــات اجــتــمــاعــي هــرچــه        
راديكال تر و چپ تر از پـيـش بـه            
جــريــان بــيــفــتــد و مــانــع بــروز             
كشاكشهاي فاجعه انگيز مـيـان       
قدرتهاي بورژوايي بيـن الـمـلـلـي          

اوبامانيا لحظه اي كوتاه و     .   شود
شايد بشود گفت شيرين قـبـل از         
اين جدال بزرگ و تعييـن كـنـنـده           

 . *دوره كنوني است
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موضوع بحث ايـن هـفـتـه وضـعـيـت               
فــالکــت بــاري اســت کــه جــمــهــوري             
اســالمــي و بــطــور مشــخــص رهــبــر           
جمهوري اسالمي يعني ولي فقـيـه بـه          
آن دچار شـده و تـالش هـايـي کـه از                   
جانب حکومتي ها ديده مي شـود بـه          
اين منظور که  بقول خودشان از رهبـر         

کننـد و بـخـواهـنـد يـک نـوع                "   عبور" 
جمهوري اسالمي بدون واليت فـقـيـه،         
يا حداکثر با يک نقش تشريفاتي بـراي        
ولي فقيـه، را بـجـاي ايـن حـکـومـت                 

سئوال اين است که اوالً چـرا        .   بگذارند
اينها به چنين صرافتي افـتـاده انـد و             
دليل اين تالشها چيست و ثـانـيـاً آيـا             
حذف ولـي فـقـيـه از قـانـون اسـاسـي                   
مشکلي از جـمـهـوري اسـالمـي حـل              
خواهد کرد ؟  آيا در اينصورت بحـران       
حکومتي جمهوري اسالمي تخـفـيـف       

 پيدا خواهد کرد؟  
قبل از هر چير بايد گـفـت کـه تـا              
آنجا که به بحران حـکـومـت مـربـوط              
مي شود، به هيچ وجه با مسئلـه تـازه        

در واقع، مدتهاست   .   اي روبرو نيستيم  
که جمهوري اسـالمـي بـا يـک بـحـران              
مزمن و العالج مواجه است و ما در         
مقاطع مختلف و در همين جـلـسـات          
اينترنتي و پالتاکي هم بـه بـررسـي آن            
نشسته و در موردش صـحـبـت کـرده            

امروز تنها بـا بـروزات و نـمـونـه               .   ايم
هاي مشخص تر اين بحران روبـرويـيـم         
که بنوبه خود نشاندهنده  عميق تـر و          
همه جانبه تر شدن بـحـران حـکـومـت             

 .  است
اينکه چرا رژيم با چـنـيـن بـحـران             
هايي مواجه است، در نهايت بـه ايـن           
مربوط ميشود کـه  ايـن حـکـومـت،              
اساساً بـا وظـيـفـه سـرکـوب انـقـالب                 

بـراي  .     پنجاه و هـفـت روي کـار آمـد             
مقابله با اين نقالب  هـم دولـت هـاي             
جهاني و هم خود طبقه حاکمـه ايـران،        
ناگزير شدند تا   به ارتـجـاعـي تـريـن               
نيروئي که در آن جامعه دم دست بود،        
يعني خميني و اسالميـون، مـتـوسـل          

اين نيروي ارتجاعي با وظـيـفـه        .   شوند
و نقش سرکوب انقالب مردم روي کار       
آمد و ايـن وظـيـفـه را هـم بـه انـجـام                     
رساند اما  در اداره جـامـعـه از نـظـر                 
اقتـصـادي، سـيـاسـي، اجـتـمـاعـي و                

ــد             ــان ــالً درم ــام ــگــي ک ــن ــره ــن .   ف اي
حکومت، اساساً يک وصله نـاجـور بـه          
تن جامعه ايران بود و از هيچ نظري با         
سبک زندگي مردم، بـا خـواسـت هـا،             
آمال و آرمانهاي مردمي کـه انـقـالب          
پنجاه و هفت را براي رسيدن به آزادي         

و بــرابــري و بــراي خــالــصــي از شــر               
ديکتاتوري شـاه شـکـل داده بـودنـد،              
خوانايي نداشت و دقـيـقـاً بـه هـمـيـن                
علت، وقتي  بسـرعـت آن تـوهـمـات               
اوليه در مورد انقالبي بودن خميني و        
اين رژيم و ضد آمريـکـايـي بـودنشـان            
فرو ريـخـت، جـامـعـه از ايـنـهـا روي                  
برگـردانـد و يـک نـفـرت عـمـيـقـي از                    
حکومت در همه مردم بوجـود آمـد و         
اساس و ريشه بحران اين حکومت هـم       

از نــظــر فــرهــنــگــي و        .   هــمــيــن اســت  
ايدئولوژيکي اين حکومـت از هـمـان           
بدو روي کار آمـدن از خـواسـت هـاي              
امـــروزي و مـــدرن مـــردم هـــزار و                 
چهارصد سال عقب بود و در جـامـعـه       
ايران هيچ پـايـگـاهـي نـداشـت و  آن                  
مــعــيــارهــاي اخــالقــي و فــرهــنــگــي          
اســالمــي کــه رژيــم  تــالش کــرد بــر              
جامعه تحميل کند، به هـيـچ وجـه از             

بـلـحـاظ    .   جانب جامعه پذيرفتـه نشـد      
اقتصادي نيز حکـومـت اسـالمـي بـه            
هيچ وجه نتوانست يک نظام سـرمـايـه          
داري نسبتا با ثبات و متعارفي را در        
ايران سازمان بدهد و همواره با بحـران        

 .   اقتصادي دست بگريبان بوده است
بنابراين، هم از نظر اقـتـصـادي و          
هــم بــلــحــاظ ســيــاســي، فــرهــنــگــي            
واجتماعي اين حکـومـت يـک وصـلـه            
کامالً ناجور به تن جامـعـه اسـت کـه             
هيچ کسي جز يک اقليت مفـتـخـور از       

که خورده اند و دزديـده      ( خود حاکمين   
اند و حساب هاي بانکـي شـان را پـر               

ايــن . طــرفــدارش نــيــســت    )   کــرده انــد   
حکومت پايگاه اجتماعي ندارد و بـه         
جرأت مي تـوان گـفـت کـه اکـثـريـت                 
عظيم مردم   خواهان سـرنـگـونـي  و               

 .  خالصي از شر اين رژيم هستند
امروز يک شاخص برجسته  ايـن         

بــحــران مــزمــن و دائــمــي حــکــومــت           
وضعيت مفلوکي است  که ولي فقـيـه         

مـي دانـيـم کـه         .   به آن دچار شده است    
ولــي فــقــيــه در جــمــهــوري اســالمــي،         
همانند اعليحضرت در رژيـم شـاهـي          

يعني  ستون فقرات، سـمـبـل و        .   است
ازيـنـرو   .     مظهر کـل ايـن نـظـام اسـت            

ضعيف و بي اتوريته شدن ولي فـقـيـه              
خود، نشاندهنده اين است که کل ايـن        
حکومت در يک وضعيت بحراني قرار      
دارد و بعبارت بهتر، در حال فروپاشي     

 . است
حمله اخير مـردم بـه ايـن سـتـون               
فقرات جمهوري اسالمي، در شـانـزده         

ســيــد عــلــي    " آذر امســال بــا شــعــار           
شـروع  "   پينوشه، ايران شيلي نمـي شـه       

در واقع، دانشجويـان در شـانـزده        .   شد

آذر امســال از قــول مــردم ايــران بــه                
حکومتيان اعالم کردند که ديگر دوره    
شمـا سـپـري شـده اسـت، هـيـچ نـوع                   
مشروعيت، مطلوبيت و حقانيتـي در       
جامعه ايران نداريد و توان سرکـوب و         

 .  ارعاب هم نداريد
اين شعار خامنه اي را با پينوشـه        

مهره دست نشانده آمـريـکـا عـلـيـه             (   
مقايسه )   چپ و آزاديخواهي در شيلي   

مــي کــنــد و اعــالم مــيــکــنــد رهــبــر            
جمهوري اسالمي ديـکـتـاتـوري اسـت          
شبيه خونتاهاي نظامي دست نشانـده      
آمــريــکــا در کشــورهــاي آمــريــکــاي          

و بــه ايــن تــرتــيــب پــاســخ            .   جــنــوبــي
محکمـي مـيـدهـد بـه تـمـامـي ضـد                  
آمريکائيگري هاي رژيم و تـيـلـيـغـات          

در !   اسالمي اش عليه شيـطـان بـزرگ        
عين حال دانشجويان با اين شـعـار بـه           
رژيــم  اعــالم مــيــکــنــنــد کــه اجــازه              
نميدهيم در سرکوب نيروهـاي چـپ و          
آزاديخواه، يعني کاري که پينوشـه در        

سـيـد عـلـي       .   شيلي کرد، موفق شويد   
همان پينوشه است امـا ايـران شـيـلـي           

 !    نخواهد شد
با اين شعار، جامعه ايران بـطـور          

علني و صريح از ولـي فـقـيـه عـبـور                 
گــرچــه مــدت هــاســت  حــنــاي          .   کــرد

ديگر براي مردم رنـگـي       "   واليت فقيه " 
اين واقعيت از همـان دور اول      .   ( ندارد

. انتخاب خاتمي خودش را نشان داد       
رأي مردم به خاتـمـي، در واقـع، رأي             

اما شـعـار   ) .   آنها به ولي فقيه بود"   نه" 
يک حمله مستقيم "   سيد علي پينوشه" 

ايـن  .   و بيواسطه   به ولي فقيـه  اسـت            
شعار اعالم صريح اين واقعيـت اسـت         
کــه جــامــعــه در مــقــابــل ولــي فــقــيــه           
ايستاده است، آنرا به چالش مي طلبد       
و با اين حمله به ولي فقيه اعـالم مـي            
کند که کل اين نظام اسالمي را نـمـي           

 . خواهد
از جانب ديگر، ما مدتها قبل از        

شـاهـد   "   سيدعلي پينوشـه  " طرح شعار   
انعکاس  تعرض مردم  بـه حـکـومـت            
اسالمي و ولي فقيـه اش در صـفـوف             

حـدود  .       نيروهاي حکومتي هسـتـيـم      
اگر اشتباه نـکـرده      ( شش ماه قبل بود     

ــاشــم در خــرداد مــاه امســال             کــه )   ب
ابراهيم يـزدي، رهـبـر نـهـضـت آزادي              

که مـي دانـيـم در کـنـار مـهـنـدس                   ( 
بازرگـان در شـکـل دادن و روي کـار                 
آوردن جمهوري اسالمي نقش فـعـالـي        
بازي کرد  و بتدريج مثل ساير بـخـش         

" اپـوزيسـيـون   " هاي  رژيم به يـک نـوع           
خودي و نيم بند اين حکومت تـبـديـل          

بطور علني اعالم کرد کـه       )   شده است 
بايد ولي فقيه از قانون اسـاسـي کـنـار            

با طرح اين .   گذاشته شده و حذف شود  
موضوع توسط ابـراهـيـم يـزدي، ايـن             
بحث در ميـان اپـوزيسـيـون نـوع دوم              
ــزب                ــت، در حـ ــومـ ــکـ ــردادي حـ خـ
مشارکت، دوم خردادي هاي قديـمـي،       
جناح سازندگي رفسنجانـي و غـيـره،          
گل کرد و پا گرفت و بقول خودشان بـه          

بـر سـر ايـن        .       يک گفتمان تبديل شـد     
بحث ميکردند که  آيا  زمان اين کـار           
هست، نيست، زود است، دير است به       

کسي مـخـالـفـت       .   صالح است و غيره  
اصولي و ايـدئـولـوژکـي بـا ايـن نـظـر                 

حـداکـثـر حـذف فـقـيـه را از                !   نداشـت 
لحاط تاکتيکي درست نميدانستند و      
يا معتقد بودند   زود است و موقع آن          
نرسيده و مشکل جاي ديگري است و        

 !  نظراتي شبيه اين
آيا ده سال قبل چنين چيزي قـابـل         
تصور بود؟ نه حتي در دوره خمـيـنـي،          
بلکه در همين دوره خـامـنـه اي هـم،              
اگر کسـانـي ايـن بـحـث را بـراه مـي                    
انداختند که   بـايـد ولـي فـقـيـه را از                   
قـانــون اســاسـي کـنــار گــذاشـت و بــا               
سلطنت مقايسه اش مي کردنـد و يـا           
مي گفتند که تا زماني که ولي فـقـيـه           
است، انتخاب رئـيـس جـمـهـوري بـي             
معني است و غـيـره، خـونشـان حـالل             

ده سال پيش، هنوز ولي     !   اعالم ميشد 
فقيه آنقدر قدرت داشت و هنوز آنـقـدر       
در بين صفوف خـودشـان ارج و قـرب             
داشت که بتوانند همه را بسيج کـنـنـد          
و بريزند بر سر آن فـردي کـه خـواسـتـه               
است باينصورت اتوريته ولي فقـيـه را         

امـا دوران عـوض       .   زير سـئـوال بـبـرد       
مبارزه مـردم   و  بـخـصـوص                 !   شده

اعتراضات چپ و راديکال علـيـه کـل          
حکومت مذهبي زمـيـن را زيـر پـاي             

امــروز  .       بــاالئــيــهــا داغ کــرده اســت        
چنين بحثـهـائـي مـيـان خـودي هـاي               
حکومت مطرح ميشود و فـقـيـه هـم             
!  مجبور اسـت بـروي مـبـارک نـيـاورد             

چنين گفتمانهائـي روي سـايـت هـاي            
خودي حکومت قرار مي گيرد و همـه        

 .مي توانيد ببينيد و بخوانند
نقش مردم را حـتـي  در دخـالـت              
مستقيم  در اين گفتمان ميان بـاالئـي         

اگـر بـه     .     ها نيز ميتوان مشاهده کـرد     
اين بحث در مورد عدم نـيـاز بـه ولـي              
فقيه که هنوز هم روي سايت نـهـضـت           
آزادي قابل دسترس اسـت  مـراجـعـه             
کنيد  با کامنت ها و نظرات جـالـبـي            

.   از جانب مردم مواجـه خـواهـيـد شـد            
شخصي اظهار کرده است کـه قضـيـه           
فقط بر سر کنار گذاشتـن ولـي فـقـيـه              
نيسـت و  کـل اسـالم  و حـکـومـت                     
اسالمي است که بايد کـنـار گـذاشـتـه            

بعضي به سوابق نهـضـت آزادي        .   شود
در شکل دادن به جـمـهـوري اسـالمـي            
اشاره کرده و گفته اند که شمـا مـجـاز            

. به طـرح چـنـيـن نـظـراتـي نـيـسـتـيـد                   
شخص ديگري بـا ذکـر ايـن آمـار از                
منابع خود رژيم  که  هشتاد و هـفـت             
درصد مردم ايران نماز نـمـي خـوانـنـد            
اظهار کرده است کـه مـردم نـه  ولـي                
فقيه را ميـخـواهـنـد و نـه حـکـومـت                 

. هر دو بايد بروند و غيـره      .   اسالمي را 
همين نوع نـطـرات رايـج در جـامـعـه               
اســت کــه کســي مــثــل يــزدي را بــه               
صــرافــت طــرح يــک قــانــون اســاســي            

 .   منهاي فقيه انداخته است
اساس مخالفت کـل جـنـاحـهـاي           

حکومت، از ابراهيـم يـزدي       "   ناراضي" 
گرفته تا  نيرو هاي نوع دوم خـردادي،     
نوع حزب مشارکتي، نوع کارگزارانـي    
ــخــشــي از خــود                    و امــروز حــتــي ب
اصولگرايان، با ولي فقيه   چگونـگـي         
حفظ  کـل نـظـام  و بـقـول خـودشـان                     

اســت و  امــروز ايــن          "   کــيــان اســالم  " 
کـنـد و     "   فقاهت" مخالفت شکل رهبر    

را بــخــود گــرفــتــه اســت        "   واليــت" نــه   
همانطور که عده اي از جمله همـيـن         (   

دارو دسته جنـاب ابـراهـيـم يـزدي در              
اواخر حـکـومـت شـاه خـواسـتـار ايـن                
بودند کـه شـاه سـلـطـنـت کـنـد و نـه                      

اين در واقع، نوعي عبور     ) .     حکومت
از ولي فقيه بمنظور حفظ  بقيه ارکـان         

 . رژيم  اسالمي است
زير سئوال بردن ولي فقـيـه بـويـژه          

امروز با  نزديک شدن به انتـخـابـات و            
متحد شدن تقريبا همه جناحها علـيـه        
احمدي نژاد جـنـبـه حـاد تـري بـخـود                 

خامنه اي تمام و کمال از      .   گرفته است 
احمدي نـژاد حـمـايـت مـيـکـنـد و از                  
همين رو هر انتقاد و اعتراض و حملـه      
به احمدي نژاد، غيرمستقيم حملـه بـه         

بـايـد   .   ولي فقيه هم محسوب ميشـود     
منتظر بود تا با  نزديک شـدن مـوعـد            
انتخابات اين نوع حمالت نيز بيـشـتـر         

 .  شدت بگيرد و تند تر بشود
آخرين نمونه اين نوع حمالت، کـه       
ديگر غير مستقيم هم نبـود، زمـانـي          

سيد علـي   " بود که در آغاز جنگ غزه       
بخودش جرأت داد  فـتـوايـي        "   پينوشه

عليه اسـرائـيـل صـادر کـنـد و در آن                  

 "!عبور از رهبر"و تالش باالئيها براي " سيد علي پينوشه"

 ١١صفحه   

 

 حميد تقوائي  

 . اين نوشته بر مبنای سخنرانی در جلسه پالتاک تنظيم شده است



 4 ۱۳۸۷ بهمن ٤ انترناسيونال 

چرا کارگران ايران مثل            
کارگران فرانسه اعتصاب            

 عمومي نميکنند؟         
 

سالم بشما آقاي   : يدي کوهي از فرانسه   
ــمــاس                 ــرانســه ت ــي، مــن از ف ــواي ــق ت

در فـرانسـه يـک        هفـتـه بـعـد         .     ميگيرم
اعـتـصــاب عـمــومـي راه مـيـافــتـد، امــا                
راستش زماني که به جامعه فرانسه نـگـاه         
ميکنيم مـيـبـيـنـيـم کـه بـعـد از بـحـران                      
اقتصادي اخير چيز خاصي عوض نشـده،        
قيمتها همان است که بود، نـه بـزن بـزنـي              
هست و نه بکش بکشي هست، نه بـگـيـر            
هست و نـه بـبـنـد هسـت و مـردم دارنـد                    

  ٢٠٠٨کارشان را ميکنند، الـبـتـه سـال             
تعدادي از کارگران را اخـراج کـردنـد ولـي            
خب سنديکاها و احزاب فرانسوي فراخوان 

مـيـخـواهـم     .   تظاهرات عمومـي داده انـد       
بــبــيــنــم چــرا در جــامــعــه ايــران چــنــيــن               
تظاهراتهاي عمومي بچشم نميخورد؟ آيا     
بخاطر اينست که در فرانسه حـکـم اعـدام           

که نيست ولي در ايران هست؟ همانطوري 
گفتم بعد از بحران اقتصادي جـهـانـي          
در اين جامعه تغيـيـر خـاصـي پـيـش               
نيامده ولي من مطمئنم که اکـثـريـت          
مردم به اين فراخوان اعتصاب جـواب       
ميدهند و ميريزند به خيابان، نکته ام      
اينست که چرا در جامعه بحران زده و         
ــيــن                    ــران چــن ــر جــنــب و جــوش اي پ

 تظاهراتي ديده نميشود؟
بلـه خـيـلـي مـتـشـکـر،             :   حميد تقوايي 

در مورد .   سوال خوبي را مطرح کرديد    
اعتصابات در فرانسه طبـيـعـي اسـت          
که   با بحران اقـتـصـادي جـاري  کـه                  
چشم انداز کامال تـيـره و تـاري را در              

مـقــابــل کـارگــران و مـردم قــرار داده                 
چنين اعتراضاتي شکل بگيرند و هـم        
اکنون هم مـردم شـروع بـه اعـتـراض               
کرده اند و نمونه بصورت وسـيـعـتـر و            
راديکالتر اين اعتراضات را در يونـان       
شاهد بوديم و يک نمونه ديـگـرش  را             
هم در همان بدو فروپاشي وال استريت       

و با ايـن    . در خود آمريکا شاهد بوديم 
وضعيت بحران اقتصادي بايد منتظـر      
بود که اين نوع اعتصابات   روزبـروز           

 .  بيشتر و وسيعتر بشود
 اما در مورد مقايسه کشور ايران بـا        
کشور فرانسه و ديگر کشورهاي غربي که       

توجه مورد شما سوال بود بايد به دو نکته 
در کشــور ايــران در ســالــهــاي            .   کــرد

گذشته ديکتاتوري عريان وحشـي اي        
وجود داشته   و هـنـوز هـم هسـت، و                
اين ديکـتـاتـوري فـقـط بـه کشـتـن و                  
بازداشت و دستگيري و غيره محـدود        

نميشـود بـلـکـه يـک ثـمـره اش بـراي                    
مفتخورهاي حاکم اين بوده کـه اجـازه         
نــداده تشــکــلــهــاي کــارگــري و حــتــي         
تشکلهاي سنديکايي بوجود بيايند و      
به اعتصابـات و اعـتـراضـات شـکـل              

شما در کشوري مثل فـرانسـه        .   بدهند
و کشــورهــاي صــنــعــتــي در غــرب              
ميبينيد که کـارگـران سـنـديـکـاهـاي             
ــهــاي                 ــد و تشــکــل خــودشــان را دارن

و نـه تـنـهـا کـارگـران            خودشان را دارند،    
بلکه کارکنان و کارمندان و کسـانـي کـه             
حقوق بگير هستند همه اينها متشکلند و 
اينها ثمره دهـهـا سـال مـبـارزات طـبـقـه                  
کارگر است که باالخره توانسته حق تشکل 

ما اينجا . (را بدست بياورد و تـثبـيت کند
فعال وارد سياست حاکم بر اين سنديکاها       
نميشويم که خودش بحث ديگـريسـت کـه          

در ايـنـجـا      )     در ادامه به اينهم ميـپـردازم      
محور بحثم اين نيست بلکه نفـس قضـيـه       
اينست کـه مـبـارزات طـبـقـه کـارگـر در                    
کشوري مثل فرانسه و کشورهاي صنعتي 
غــرب دســتــاوردهــاي خــود را از جــملــه             
بصورت برخورداري از تشکلهاي تـوده اي     
کارگري نشان ميدهد که اين تشکلـهـا در         
اينجور حرکتها جلو ميافتند و اعـتـراض         
ميکنند و اعتصاب سازمان ميـدهـنـد و          
خودشان را به طبقه حاکمه تحمـيـل کـرده           

طبقه حاکمه    نـمـيـتـوانـد و جـرات                  .   اند
نميکند که بريـزد و بـگـيـرد و بـبـنـدد و                     

کــه دســتــگــيــر بــکــنــد، و مــثــل بــاليــي             
جمهـوري اسـالمـي بـر سـر کـارگـران                
شرکت واحد آورد همان بال را بـر سـر             

کارگران و   .   کارگران اعتصابي بياورند  
مردم در غـرب چـنـيـن اجـازه اي بـه                   

اما وقـتـي     .     حکومتهايشان نميدهند 
جــامــعــه اي مــثــل ايــران را در نــظــر             
ميگيريد يک عـامـل و يـک فـاکـتـور               
سياسي مهم اينست که در اثـر دهـهـا          
سال حکـومـت خشـن سـرمـايـه داري              
ميبينيم که اين نوع تشکلها  بـوجـود          
نيامده اند و  اين نـوع اعـتـراضـات و              
اعتصابها نميتوانند براحتي اي که در      
 .   غرب امکانپذير است شکل بگيرند

ولي يـک تـفـاوتـي مـهـم ديـگـري                
هست که آنرا  بايد بعنوان يـک نـکـتـه             

مثبتي بنفع طبقه کارگر جامعه ايـران      
و آنــهـم ايــنــســت کــه        !   بـحــســاب آورد   

کارگران و کـال تـوده مـردم در ايـران                
هيچ نوع توهمي به حکومت و دولـت         
نــدارنــد، و ايــن، هــم در زمــان شــاه                
اينطور بوده و هم در زمـان جـمـهـوري            

مردم  کامال مـيـدانـنـد کـه          .   اسالمي
ريشه مسـائـلـشـان سـيـاسـي اسـت و                
کامال ميدانند که اين حکومت بـايـد         

سرنگون شـود تـا بـتـوانـنـد بـه آزادي                 
برسند و حتي بتوانند به خواسته هـاي        
رفاهيشان برسند، و به اين معني يـک         
قطب بـنـدي بـرجسـتـه تـر و سـيـاه و                    
ســفــيــدتــري بــيــن کــارگــران و مــردم            
زحمتکـش و طـبـقـه سـرمـايـه دار و                  
حکومت سـرمـايـه داران در کشـوري            

.  مثل ايران خودش را نشـان مـيـدهـد           
خـيـلـي از      .   در غرب اينـطـور نـيـسـت         

اعتصابهايي که شما صحبت کـرديـد        
حتي اگر  سراسري هم بـاشـنـد بـازهـم             
ميبيـنـيـم کـه شـعـار و خـواسـتـشـان                   
سرنگوني طبقه حاکمه نيـسـت بـلـکـه           
حقوق معيني ميخواهند و تضـمـيـن          
شغلي ميخواهند، دستمزدهايشان را     
ميخواهند و مقابله با اخراج کـردنـهـا         

الـبـتـه    .   بدنبل بحران را مـيـخـواهـنـد          
اينها خواسته هاي بـرحـق و درسـتـي             
هست ولي مساله اينست که کارگـران       
به پيروي از تشکلهاي سنديـکـائـي از          
اين نع مطالـبـات فـراتـر نـمـيـرونـد و                 
صرفا  خود را در چهارچوب قـانـون و            

. اين نوع مطالبات محدود ميـکـنـنـد      
درحاليکه براي کارگران و مردم ايـران          
چنين توهماتي در کار نـيـسـت،  چـرا             
اينطورست؟ بـخـاطـر ايـنـکـه تـجـربـه               
واقعي و سيـاسـي مـردم ايـنـرا نشـان               
ميدهد  و مـردم در تـجـربـه هـر روزه                 
شان ميبينند که اين حکـومـت هـيـچ           

دولـت  .   ربطي به خواستهاي آنها ندارد    
بر خالف جوامـع غـربـي  هـيـچ نـوع                 
مطلوبيت و مشروعيت و قـانـونـيـتـي          

خود طبقه حاکمه   .     در نزد مردم ندارد   
براي مقابله با   کوچکترين حـرکـتـي،         
با زنـدانـهـا و و کـمـيـتـه هـا و ادراه                       
حراست و بـا زنـدان و شـکـنـجـه اش                  

در .   بسراغ مردم  و کـارگـرن مـيـرود             
جامعه ايران کارگر را صـرفـا بـخـاطـر            
شرکت در جشـن اول مـاه بـازداشـت               
ميـکـنـنـد و بـه شـالق مـحـکـومـش                   

اين نشان ميـدهـد کـه بـيـن            !   ميکنند
مردم و طبقه حاکمه چه نوع رابطه اي         
است و چرا کارگـران و بـخـش اعـظـم               
مردم  تشنه اين هستند و اراده کـرده            
اند و ميخواهند که اين حـکـومـت را          

درست اسـت کـه در ايـران            .   بياندازند
چنين اعتصاباتي نداريم ولي زمـانـي        
کــه در ايــران اول مــاه مــه مــيــشــود               

 "ميبيـنـيـد کـه کـارگـران بـا شـعـار                    
 و  "معيشت منزلت حق مسلم ماست    

سوسيـالـيـسـم بـپـا خـيـز بـراي رفـع                   "
 به خيـابـان مـيـآيـنـد، ولـي              "تبعيض

شما حتي در اوج مـبـارزات کـارگـران           
فــرانســه و ســايــر کشــورهــاي غــربــي            

و  ايـن      !   چنين شعارهائي را نميبينيد   
تفاوت هم فـقـط  مـخـتـص جـنـبـش                  
کارگري نيست،    طبقه کارگـر رنـگ           

مبارزه اش را بـه هـمـه جـنـبـه هـاي                    
زندگي و به هـمـه جـنـبـشـهـاي ديـگـر                 

بعـنـوان نـمـونـه          .       اجتماعي زده است  
روز جهاني کودک در همه کشـورهـاي          
دنيا جشن گرفته ميشود ولي در ايران       

يک .   اين جشن يک اتفاق سياسي است     
فرصتي براي اعتراض است که مـردم        
دور هم جمع ميشوند و بـه حـکـومـت            
اعتراض مـيـکـنـنـد و از جـملـه ايـن                  

بـراي  "   خواست را مطرح ميکنند کـه        
اينکه کودکان بـه حـقـوقشـان بـرسـنـد             
بايد اين دنياي وارونه سرمايه داري را       

ولــي شــمــا  چــنــيــن           " .   تــغــيــيــر داد    
اعتراضاتي را در فـرانسـه و  بـطـور                  
کلي در کشـورهـاي صـنـعـتـي غـرب               

مـيـخـواهـم بـگـويـم کـه از               .  نميبينيد
يــکــطــرف مــردم حــقــوقــي نــدارنــد و           
کارگران نتوانسته اند متشکل شـونـد        
و طبقه حاکمه با قدرت تمام از هـمـه            
طرف کوبيده و  سرکوبشان کـرده و از           
طرف ديگر به هـمـيـن دلـيـل،  مـردم                
هيچ نوع تـوهـمـي بـه هـيـچ کـدام از                   

در ايـران    .   جناحهاي حکومت نـدارنـد     
امروز يک جنبش سرنگـونـي طـلـبـانـه          
قدرتمندي در حال پيشـروي اسـت کـه           
گاه پنهان و گاه آشکار، و گـاه کـنـد و              
گاهي تند دارد به پيش مـيـرود و هـر           
کجا که فرصتي پيش ميايد از جـملـه         

 آذر  دو سـه مـاه پـيـش                ١٦در همين   
سيد علي پيـنـوشـه ـ        "با شعاري مثل    

 تنفر خودش را از      "ايران شيلي نميشه  
کل اين نظام حاکم اعالم ميکند و يـا          

اعتراضات توده اي و    گاه بگاه بصورت      
. شورشهاي  شـهـري سـر بـلـنـد مـيـکـنـد                   

کارگران و جوانان و زنـان هـر روزه دارنـد               
عليه اين رژيم مبارزه ميکنند،  جـامـعـه           
در التهاب است و خواهان  زير و رو کـردن       

مـا ايـن     .     بنيادي وضعيت موجـود اسـت      
تپش را در جوامع صنعتي و در جـوامـع             

من فکـر مـيـکـنـم کـه            .     غربيي نميبينيم 
طبقه کارگر در ايران به اين وضعيت  نه با   
اعتصاب بر سر دستمزد و حقوق  بلکه بـا          
شکل دادن به يک انقـالب جـواب خـواهـد             
داد و توده مردم و جوانـان و زنـان را هـم                 

 . بدنبال پرچم خودش بسيج خواهد کرد
اين يک فرق اساسي جامعه ايـران بـا           
جوامع ديگر از جملـه جـوامـع صـنـعـتـي               
غربي است، و ما هميشه اين واقعـيـت را           
اينطور بيان کرده ايم که جامعـه ايـران در            
چهارراه حوادث و در مرکز مبارزه و نـبـرد          
طبقاتي ميان اردوي کار و سـرمـايـه قـرار          

پيشروترين و راديکال تريـن بـخـش      .     دارد
طبقه کارگر جهاني از نظر  خواسته هـا و          
اعتراض به وضعـيـت مـوجـود، در ايـران              
خودش را نشان ميدهد و عقب مانده ترين 
و سرکوبگرترين دولـت بـورژوازي هـم در             

و به ايـن تـرتـيـب          .     ايرن حکومت ميکند  

جامعه ايران تبديل شده اسـت بـه جـبـهـه               
اصلي   مبارزه طبقاتـي  و صـف مـقـدم                 
اعتراض کارگر جهاني به نـظـام سـرمـايـه             

مردم مـتـمـدن جـهـان در            .  داري عصر ما 
مقابل اين توحش و ارتجاع  نظـم نـويـنـي             
جهان سرمـايـه داري هسـتـنـد، و طـبـقـه                  
کارگر ايران پرچم اين مـبـارزه را دردسـت            

 .  دارد
 

دعواي داخلي رژيم در مورد 
 هوشمند کردن

  يارانه ها بر سر چيست؟ 
با سالم به حميد تقوايي و   :   اميد نيک بين  

مـن صـحـبـتـي        .   دوستان حاضر در جلسـه    
داشتم که مربوط به موضوع جلسه نيست 
و آنرا بشکل سوال طرح ميکنم  و آنهم سر 
قضيه قطع سوبسيـدهـا هسـت کـه دار و               
دسته احمدي نـژاد و رفسـنـجـانـي پـيـش                 

اگر اشتباه نکـنـم يـکـي طـرف          .   گرفته اند 
قضيه اينست که احمدي نـژاد هـوشـمـنـد             
کردن يارانه ها را مطرح کرده و منظـورش   
هم اينست که آن اقشاري کـه در جـامـعـه              
آسيب پذير هستند سوبسيدها را به اينهـا        
پرداخت بکنند و نه به اقشاري که بلحـاظ         
مالي زير فشار نيسـتـنـد، و ايـن بـحـثـي                 
هست که درواقع احمدي نژاد پروژه اش را         
توجيه ميکند، و رفسنجاني و جماعت او       
هم اينجور ميگويند که پرداخت يارانه ها       

. و سوبسيدها يک نوع گـدا پـروري هسـت         
راستش من هرچه دنبال کـردم نـتـوانسـتـم            
تفاوت واقعي اين دو سياست را کـه چـي             
هستند و چه معنـائـي دارنـد و مضـرات              
هرکدام براي مردم چگونه خواهد بود درک       

ولي چيزي که بنظرم روشن است هـم         !   کنم
در مورد  دارو دسته احـمـدي نـژاد و هـم                 
جماعت رفسنجاني مشخصا اينسـت کـه        
مردم را سرکيسه کنند، و البته اينرا همـه         
ميدانند اما اينکه ايـن دو سـيـاسـت چـه               
جوري موجب سرکيسه کردن بيشتر مـردم       
از قبل دچار کردن  بيشتر و بيشتر به فـقـر    
هست، اينرا ميخواستم که کمي تـوضـيـح     
دهيد، چونکه من در جاهاي ديگـر حـزب          
در ارگانها و نشريات و تي وي تا آنجـايـي           
که دنبال کردم چيز مشخصي دسـتـگـيـرم           

سر چي هست؟ و اين     نشد که اختالفات    
باند احمدي نژاد دقيقا ميخواهد چـي        

اختالفش با سـيـاسـت      و  را پياده کند؟    
رفسـنــجــانــي چــي هســت؟ و ايــن دو            
سياست به کجاها منـجـر مـيـشـود و            
تفاوتش در رابطه با ضررمند بودن بـه        

 مردم در کجا هاست؟
بلـه خـيـلـي مـمـنـون،            :   حميد تقوايي 

حول ايـن طـرحـي کـه بـه آن جـراحـي                   
اقتصادي گفته اند، هم جلسه پالـتـاکـي       
گذاشته شده و هم مقاالتي در نشـريـات     
حزبي نوشته شده که شما ميتوانـيـد بـه          

 ١١صفحه  

 از ميان سئواالت جلسات هفتگی حمید تقوائی
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 .مارس بزرگ و با شکوه برويم
 

هشت مارس روز نه به             
 آپارتايد جنسي       

واقعيت اينسـت کـه امـروز در ايـران              
بحث بر سر صرفا موقعيت نابرابر زن        
در برابر مرد، همانند آنچيـزي کـه در           
بسياري از جوامع ديگـر وجـود دارد،          
نيست، بـلـکـه بـحـث بـر سـر وحشـي                  
ترين، جنايتکارترين و ارتجاعي ترين     

. سرمايه داري حـاکـم بـر ايـران اسـت              
بحث بر سر حاکميت قوانين ارتجاعي    
اسالمي، قوانين ضد زن و آپـارتـايـد            
جنسي جمهوري اسالمي بـر جـامـعـه          

بحث بر سر جامـعـه ايسـت کـه         .   است
در آن زن مورد آزار و تحقيـر هـر روزه             
است و  همچون يک محکـوم، در بـي            
تاميني مطلق و مـحـرومـيـت کـامـل           

جامعه اي  کـه بـر اسـاس          .     قرار دارد 
قوانين حاکـم بـر آن، زن مـوجـوديـت               
مستقلي ندارد،  ناموس مرد و  ملک         
او به شماره ميرود و اگـر هـم هـتـگ                

در  .   ناموس شد، کشتنش مجاز است    
اينجا صحبت از قوانين سـنـگـسـار و           

صــحــبــت از خــريــد و       .   صـيــغــه اســت   
فـــروش زن در قـــبـــال مـــهـــريـــه و                  

در اين سرزمين آپارتـايـد      .   شيربهاست
جنسي و به زعم اين حاکمان اسالمـي        
و قوانينش زن منشا فساد در جامعـه        
است، و براي سـالمـت جـامـعـه بـايـد               

قوانيـنـي کـه بصـورت         .   محجبه باشد 
اليحه خانواده به مجلسشـان دادنـد و          
بوي گند اين قوانين مشام هـر انسـان          

قوانينـي انـدر     .   آزاديخواه را مي آزارد   
باب صيغه و تعدد زوجات و مهريه و         
غــيــره کــه اســاســشــان بــر تــحــقــيــر و            
بيحقوقـي زنـان، بـر احـکـام ضـد زن                 

طـبـعـا در      .   اسالمي گذاشته شده بـود    
اين جامعه سرپرست خانواده نيز مـرد        
است و زن از حـق طـالق و حضـانـت                 
کودک و غـيـره و غـيـره نـيـز مـحـروم                   

خالصه اينکه بيحقوقـي زن در        .   است
در .   اين جامعه حـد و حسـاب نـدارد            

تمام عرصه ها زن مـوجـود فـرودسـت           
 .است
در زير حاکميت آپارتايد جنسي،      

آنچه بر سر کـودکـان دخـتـر مـي آيـد                 
دخـتـر   .   چيزي جز کودک آزاري نيـسـت      

بچه بايد از کودکي بر سـرش حـجـاب           
بگذارد و از هر گونه کودکـي کـردن و            

. بازي و شادي محرومـش مـيـکـنـنـد           
وقتي هم که به سن نه سالگي رسـيـد،      
مراسم تکليف بـرايـش مـيـگـيـرنـد و               
شايد هم او را به صـيـغـه آخـونـدي در              
آورند تا بلکه يکي دو سـالـي بـيـشـتـر           
رشد کند و بتوانـد رسـمـا بـه عـقـد و                  

 .نکاح جنابان در بيايد
اينها همه قوانين اسالمي مطابق     
با نص صريح قرآن است، بعالوه اينکه    
رژيم عقب مانده تـريـن و ارتـجـاعـي              
ترين خـرافـات را در جـامـعـه دامـن                 

. ميزند و مورد حمايت قـرار مـيـدهـد          
اينها قوانيني اسـت کـه تـوسـط ايـن               
رژيم و با زور اوباش حزب اهللا و پليس     

و زندانش به اجرا گذاشته مـيـشـود و              
اگر زن بر خالف آنچه که برايش مقـدر         
کرده اند، عمـل کـنـد، سـروکـارش بـا               

. قوانين اسالمي و ضـدانسـانـي اسـت         
اوباش حزب اهللا را هم بخدمت گرفتـه        
اند که هرگاه حجاب او به کـنـار رفـت            
به رويش اسيد بپاشنـد و گـوشـمـالـي             

چـرا کـه ايـنـهـا مـنـاديـان               .   اش دهند 
 .اجراي حکم خدا و پيغمبرند

داستان زندگي زنان در حاکمـيـت       
جمهوري اسـالمـي، داسـتـان زنـدگـي            
قربانـيـانـي چـون کـبـري رحـمـانـپـور،                 
فاطمه حقيقت پـژوه، کـبـري نـجـار و               
شهال جاهدهاست که افکار انسانهاي     
 . آزاديخواه در جهان را تکان داده است

خالصه کـالم هـمـانـطـور کـه در                
آفريقاي جنوبي مـا شـاهـد آپـارتـايـد              
نژادي بوديم، امروز ما در ايران با يـک      

. آپارتايد جنسي تمام عـيـار روبـرويـم          
ــدون وجــود ايــن                 روشــن اســت کــه ب
آپارتايد جنسي و بدون پرچم حـجـاب،       
جــمــهــوري اســالمــي نــيــز جــمــهــوري        

از هـمـيـن رو مـبـارزه            .   اسالمي نبود 
عليه ستم کشي زن يک عـرصـه مـهـم          

 .جدال با اين حکومت است
ــتــراض               ــارس روز اع هشــت م

جامعه به اين رژيم آپـارتـايـد جـنـسـي             
هشــت مــارس روز اعــتــراض         .   اســت

عليه اين رژيم تبعيض و سـتـم عـلـيـه             
هشت مارس را با شعار نه    .   زنان است 

به آپارتايد جنسي ، مرگ بر جمهوري       
اسـالمــي هــر چــه وســيــعــتــر گــرامــي          

 .بداريم
 

جنبش اعتراضي عليه         
 آپارتايد جنسي،        

 يک چالش مهم اجتماعي               
 عليه رژيم     

جمهوري اسالمي با قوانين اسـالمـي        
اش، با پرچم حجاب و آپارتايد جنسي       

ايـن  .   اش، جـمـهـوري اسـالمـي اسـت           
رژيــم از هــمــان روز آغــاز روي کــار                
آمدنش با حمله به زنان و با برپا کردن          
پرچم  حجاب کـل جـامـعـه را مـورد                
تهاجم قرار داد و توانسـت حـاکـمـيـت            

از .   خود را بر جـامـعـه تـثـبـيـت کـنـد                
 سال حـاکـمـيـت       ٣٠همين رو در طول    

جـمـهـوري اسـالمـي، مـبـارزه عـلـيــه                
حجاب و قوانين ارتجاعي اسالمي آن      
يک عرصه دائمي مبـارزه عـلـيـه ايـن             
ــن                    ــداوم اي ــوده اســت و در ت ــم ب رژي
مبارزات، امروز مـا بـا يـک جـنـبـش               
قوي و بالنده عليه آپارتايد جـنـسـي و           

ايـن  .   تبعيض عليه زنان روبرو هستيـم     
جنبشي است که مـا در کـوچـه و در               
خيابان ، در دانشگاهها و در مـحـيـط        
هاي کار و در همه جا شاهد جدال هـر     

بوده ايـم و هـمـواره رژيـم             روزه اش    
اسالمي و قوانين ارتجاعي اش را       

ــده اســت            ــه چــالــش کشــي ــن .   ب اي
جنبشي است که هر روز قدرتمـنـد         
تر ميشود و امروز مي بينـيـم کـه           
وقتي سران اين رژيم دارند نگرانـي       
خود را از خطر بـروز بـحـران هـاي              
اجتماعي، ابراز ميکنند، وقتي به     
خطـر چـالـش هـاي اجـتـمـاعـي و                 
ضرورت مقابله با آن اشاره دارنـد،        
مشخصـا از ايـن جـنـبـش تـحـت                
عنوان خطر فمينيسم و سـکـوالريسـم         

در تـقـابـل بـا هـمـيـن              .   ياد ميکـنـنـد    
چالش ها بـود کـه رژيـم  مضـحـکـه                  

نــظــامــي نــاجــا را  بــه راه            مــانــور   
اجراي طرح هاي امنيتـي     .   انداخت

پي در پي را در دستور گـذاشـت و            
در برابر همه اين لشگر کشي ها و      
خــط و نشــان کشــيــدن هــا يــش،            
جواب خود را  در اعتراضـات هـر          
روزه مردم و در همين شـانـزده آذر           

با شعار مرگ بر ديکتاتور، سيد علي       
و پــيــنــوشــه ايــران شــيــلــي نــمــيــشــه             

شعارهاي نه به سنگسـار، رهـايـي         
هـر  .   زن رهايي جامعه است گرفـت    

چه  بر شـمـار اوبـاش حـزب اهللا و               
ايست هاي بازرسي شان اضافه تـر       
کردند، حجاب ها عقب تر رفـتـنـد         
و بنا بـه آمـارهـاي خـودشـان، بـا                 
مقاومت ميليوني زنـان در بـرابـر           

بـد  " طرحهاي حجاب و مبـارزه بـا          
 .  رو برو شدند" حجابي شان

بدين ترتيب ما امـروز شـاهـد          
با اين رژيم   يک جنگ هر روزه مردم      

براي زير پا گذاشتن قوانين اسالميش      
و کنار زدن حجاب ها و مبارزه علـيـه          

جنبـشـي کـه      .   آپارتايد جنسي هستيم  
در آرياشهر آنجا که اوبـاش حـزب اهللا        
رژيم مشـغـول اجـراي طـرح امـنـيـت                
اجتماعي رژيم بودند و زنـي را تـحـت          
عــنــوان بــدحــجــاب هــدف قــرار داده           
بــودنــد، ظــرف دقــايــقــي چــنــد،  بــه              
تظاهراتي با شـکـوه دوهـزار نـفـره بـا                
شعار حکومت اسالمي نمـيـخـواهـيـم         

جـنـبـشـي کـه        .   نميخواهيم تبديل شـد   
ــه يــک مــوضــوع هــر روزه                  امــروز ب
مـــــبـــــارزات دانشـــــجـــــويـــــان در           
اعتراضاتشان تبديل شده اسـت و در          

 آذر امسال و در شـعـارهـايـش در         ١٦
بعدي تـوده اي تـر از هـر سـال ابـراز                    

 .  وجود کرد
هشت مارس روز قدرتـنـمـايـي       

هشـت مـارس     .   اين جنـبـش اسـت      
بهـتـريـن فـرصـت اسـت کـه هـمـه                  
جوانان آريا شهر و دانشجـويـان در         
دانشگاههاي مختلف، همـه زنـان       
و مردان آزاديـخـواه و هـمـه جـمـع               
هايي که حـول کـانـال جـديـد گـرد               
آمده اند، وسيعا جمع شوند و ايـن         
روز را به عنوان روز آزاديخواهي و       

بـرابـري   روز مبـارزه بـراي آزادي و            
بايد از هـم اکـنـون بـه             .   جشن بگيرند 

 .استقبال اين روز بزرگ رفت
 

چگونه به استقبال هشت            
 مارس برويم      

امسال بهمراه کانال جديد، اين صـداي     
انسانيـت و صـداي آزاديـخـواهـي بـه               
استقبال روز جهاني زن  برويم و از هـم          

روز ( اکنون خود را براي هشت مارس       
.  اين روز مهم آماده کنيـم )    اسفند١٨

جمع هاي بزرگـي  در جمع هاي خود،   
که گـرد تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد                 
ــر ســر                  ــه اســت، ب ــت ــرف شــکــل گ
چگونـگـي گـرامـيـداشـت  هشـت              
مارس به بحث بنشـيـنـيـم و بـراي             
اين روز و يک قـدرتـنـمـايـي بـزرگ            

از همـه   .   براي آن برنامه ريزي کنيم    
اکنون فضاي تمام شهـر هـا را بـه             

در و   .   رنگ ايـن روز در بـيـاوريـم            

ديوار را از شعارهاي نه به آپارتايد       
جنسي، نه بـه حـجـاب، زنـده بـاد               

در هر کـجـا      .   سوسياليسم پر کنيم  
که مـيـتـوانـيـم پـالکـاردهـايـي در               

.  گراميداشت اين روز نصب کـنـيـم       
تراکت ها و اطـالعـيـه هـاي ويـژه              
هشت مارس را هـمـه جـا پـخـش               

تمام ابتکارات خود را بکـار      .   کنيم
ببريم و تجمعات اعـتـراضـي خـود         
را در تمام شـهـرهـا بـه مـنـاسـبـت                
گــرامــيــداشــت ايــن روز ســازمــان         

در جمـع هـاي خـود، جـمـع             .   دهيم
هاي کانال جديد، هشت مارس را       

در مـحـالت     .   وسيعا جشن بگيريم 
و در اتوبوسها بـه ايـن مـنـاسـبـت              

در جـمـع     .   شيرينـي پـخـش کـنـيـم          
هايمان در مورد تاريخ و اهـمـيـت           
گراميداشت اين روز سخن بگوييم     
و بـا صـدور قـطـعـنـامـه هـايـمـان                  
کيفرخواسـت خـود را عـلـيـه ايـن               
رژيم آپارتايد جنسي و تـوحـش آن          

 .عليه زنان اعالم کنيم
به مناسبت هشت مـارس در        

تلويزيون کانال جديد برنامـه هـاي        
مختلفي خواهيم داشـت، در ايـن          
برنامه ها وسيعا شرکت کنيم و بـا        
زنده باد کانال جديد، مرگ بر ايـن         
رژيــم آپــارتــايــد جــنــســي، هشــت         

 . مارس را گرامي بداريم
طبعا از شما ميـخـواهـيـم کـه           
ما را در جريان فعاليت هاي خـود         

از .   براي هشت مارس قـرار دهـيـد        
شــعــار هــا و پــالکــاردهــايــي کــه            
مينويسـيـد و نصـب مـيـکـنـيـد،               
عکس بگيريد و براي انعکـاس در     

از .   تلويزيون براي ما ارسال کـنـيـد       
تجـمـعـات و مـراسـمـي کـه بـرپـا                  
ميشود گزارش و فيلم تهيه کـنـيـد         

 . و بدست ما برسانيد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري      

ايـــران در ســـطـــح جـــهـــانـــي در              
کشورهاي مختلف نيـز بـراي ايـن          
روز تدارک مراسمهاي با شکـوهـي       
را ديده اسـت، امـا حـرف مـا در                

مـرگ  بـر       .   همه جا يک چيز اسـت      
مـا  .   ايـن رژيـم آپـارتـايـد جـنـسـي              

خواهان به محاکمه کشيـدن سـران        
جــنــايــتــکــار ايــن رژيــم آپــارتــايــد         

. جنسي در سطح جهانـي هسـتـيـم         
جمهوري اسالمي بايد از تـمـامـي         
مراجع بين المللي در سطح جـهـان        

مــا بــراي مــتــوجــه      .   اخــراج گــردد  
کــردن افــکــار جــهــانــي و جــلــب              
همبستگي بين المللي از مـبـارزه         
وســيــع مــردم عــلــيــه جــمــهــوري            
اســالمــي، ايــن رژيــم ضــد زن و              

.  آپارتايد جنسي تالش مـيـکـنـيـم         
با تمام قوا به استقبال يـک هشـت           

 *. مارس بزرگ  و با شکوه برويم

 ...هشت مارس روز نه به           ۱از صفحه   

 گفتگو با حميد تقوائي    جلسات
                                                                                  در چت روم هاي پلتاک و اينسپيک                                                                                                   

 :  گفتار اين هفته
 !      توحش و جنايت به توان صد
 بحثي در محکوميت سنگسار

 ! بعنوان شنيع ترين مظهر جنايت جمهوري اسالمي
 ،۲۰۰۹ ژانويه  ۲۳، ۱۳۸۷ بهمن  ۴جمعه   : زمان

 بوقت ايران،  و نيم شب ۱۰ ساعت  
 ۲ شب بوقت اروپاي مرکزي، ۸ 

 –اطاق ايران :  بعد از ظهر بوقت شرق آمريکامکان
  با حميد تقوائي دبير کميته مرکزي

  حزب کمونيست کارگري در اينسپيک و پلتاک
Iran – bA Hamid Taqvai, Dabire Komite 
Markaziye Hezbe Kominist-Kargari 
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فراخـوان  .   روز جهاني زن از راه ميرسد     
ما به همه فعالين مدافع حقوق زن، به        
برابري طلبان و آزاديخواهان، به هـمـه         
زنان آزاده در ايران ايـن اسـت کـه بـپـا               
خيزيد و هشت مـارس امسـال را بـه              
روز بـزرگـي در تـاريـخ ايـران تـبـديـل                  

روز اعالم نفرت از حـاکـمـيـن،           .   کنيد
روز بـه صـدا در آوردن سـوت پـايــان                 

 ! حکومت جنايت اسالمي
در آستـانـه هشـت مـارس، بـايـد              
همگان دست بکار شده و بـراي ابـراز            
انزجار از حکومتي به ميدان بيـايـنـد،      
که بر سرلوحه آن ضديت بـا حـقـوق و              

. حرمت انساني زنان نوشته شده اسـت      
اين حکومتي است که در پـرونـده آن،           
قتل و جنايـت، سـنـگـسـار و اعـدام،               
اسيد ريختن به صورت زنان و تحقـيـر         
و توهين مشمئزکننـده عـلـيـه جـنـس             

ايـــن .   شـــده اســـت   مــونـــث ثـــبــت         
حکومتي است که در پرونده سـيـاه        
آن، لــه کــردن حــقــوق زنــان و بــي              

. حرمت کردن زن نوشته شده اسـت      
اين حکومتي است که خـون زنـان          
را بــي ارزش تــر از خــون مــردان              
دانسته و شهادت دو زن را برابر بـا         

ايـن حـکـومـت       .   يک مرد مـيـدانـد     
 . فاشيست اسالمي است

در ايـران امـا،       روي ديگر سکه     
وجــود يــک نــفــرت و انــزجــار عــظــيــم            
اجتماعـي عـلـيـه ايـن قـوانـيـن، ايـن                  
سنتها و عليه سردمـداران  اسـالمـي           

در ايـران يــک      .   حـاکــم بــر ايــران اسـت        
جنبش عظيم عليه حکومت اسالمـي      

است کـه بـر سـرلـوحـه آن             در جريان   
مــبــارزه بــا حــجــاب، آپــارتــايــد و          
جداسازي و مبارزه با نـابـرابـري و           

. بي حقوقي زنان نوشته شده اسـت       
. ما به اين جنـبـش تـعـلـق داريـم                

جنبش دفـاع از بـرابـري و حـقـوق               
ــان، جــنــبــش عــلــيــه             انســانــي زن
آپارتايد جنسي، علـيـه حـجـاب و           
عليه دخالـت مـذهـب در زنـدگـي             
مــردم، جــنــبــش انســانــدوســتــانــه،      

طلـبـانـه، جـنـبـش         سکوالر و برابري    
احترام به انسان، و بـرابـري بـيـن زن و              

 . مرد
امسال در شرايطي بـه اسـتـقـبـال            
هشت مارس ميـرويـم کـه حـکـومـت             
اسالمي در چنبره اعتراضات گسترده     
ــان، دانشــجــويــان و            کــارگــران، جــوان

مـا  .   معلمين و همه مردم ايـران اسـت        
زنان و مردان آزاده  پـرچـمـدار مـبـارزه          
عليه حکومت ضد زن اسالمي بوده و       
سالهاي سـال اسـت کـه بـا بـرگـزاري                  

در محله و خـيـابـان،    هشت مارس    
در دانشگـاه و کـارخـانـه، نشـان             
مــيــدهــيــم کــه بــه ايــن از گــور              
برخاستگان، به مرتجعين حـاکـم      
معترضيم و از تمدن و پيشرفت،      
از برابري و رفاه و از همـه حـقـوق       

. انسانـي خـود دفـاع مـيـکـنـيـم              
روز .   هشت مارس روز مـا اسـت       

ــري و حــقــوق              ــراب ــعــيــن ب مــداف
انساني، روز مدافعين مـدرنـيـت       
و انساندوستي، روز معـتـرضـيـن        

زن سـتـيـز      عليه حجاب و قوانين      
ــان و                 ــب ــري طــل ــراب اســالمــي، روز ب

 . آزاديخواهان
به ميدان بيائيـد و هـمـه بـا هـم،                

ــال             ــارس س  درس   ٢۰۰۹هشــت م
عـبــرتـي بـه جـالدان حـاکــم بــر ايــران                

اگــر جـمــهـوري اســالمـي بــا          .   بـدهـيـم   
حجاب روي کار آمد و با فرمان رهبـر         

حکومت خميني، با حـملـه بـه          جالد اين   
زنان جاي پاي خود را محکم کرد، اين بار         

بـرگـيـران و حـجـاب          با فرمـان حـجـاب         
سوزان، با فرمان ما مـردم آزاديـخـواه          
در دفاع از حقوق و حرمت زنـان و بـا              
يک انقالب که بر پرچم آن برابري زن و           
مرد نوشته شده است، به زيـر کشـيـده           

خــيــزيــم و روز مــرگ        بــپــا   !   مــيــشــود

 . حکومت را نزديک کنيم
 

 سازمان عليه تبعيض        
در ايران و در دنيا به              
استقبال هشت مارس          

 .   ميرود 
ما درتهران و سـنـنـدج، در تـبـريـز و                  
ــان،                     ــم ــد و آل ــان و در ســوئ ــه اصــف
درانگلستان و  کانـادا، در سـويـس و             
نروژ و فنالند و در همه جا به استقبـال      

هـمـه بـا هـم         .   روز جهاني زن مـيـرويـم      
براي اعالم انـزجـار عـلـيـه حـکـومـت               
اسالمي، براي بيرون کردن مـقـامـات         
حکومتي از نهادهاي بين الـمـلـلـي و            
براي سرنگـونـي حـکـومـت آپـارتـايـد               

 ! جنسي به ميدان بيائيد
 

 زنده باد هشت مارس روز جهاني زن   
 زنده باد آزادي و برابري 
 نه به حجاب اسالمي،
  نه به آپارتايد جنسي  

 
 عليه تبعيض، 
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 ٢۰۰۹ ژانويه ١۵
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، ٢٠٠٩ ژانـويـه       ١۵جورج بوش روز     
آخرين نطق خود بعنوان رئيس جمهـور   
آمريكا، و به رسم تمام رؤساي جمهور       
ــت                     ــاسـ ــه دوره ريـ ــور كـ ــن كشـ ايـ
جمهوريشان به پايان مي رسـد، نـطـق          
خداحافظي با مردم آمـريـكـا را بـيـان           

منتها به قـول قـريـب بـه اتـفـاق               .   كرد
گزارشگران و روزنامه نـگـاران، كسـي         

با ايـنـحـال، هـمـيـن           .   به او گوش نداد   
گزارشگران و روزنـامـه نـگـاران نـطـق             
ايشان را چندين بار و با تفاسير خـود،         

 . بخورد همه دادند
همه، از ژورناليستـهـا گـرفـتـه تـا             
مردم عادي و تا نزديكان سـيـاسـي و            
خانوادگي بوش اتفاق نظر دارند كه او       
منفورترين رئيس جمهورها در تـاريـخ       

او بـه درسـت در         .   آمريكا بـوده اسـت     
آخرين روزهاي رياست جـمـهـوري اش         
با لنگه كفـش مـورد اسـتـقـبـال قـرار                

 ميليون كـارگـري     ٣از بيش از .   گرفت
 تنـهـا در آمـريـكـا          ٢٠٠٨كه در سال    

بيكار شدند، تا ميليونها مردمي كـه        
خانه هايشان را در عرض چند روز در         
هــمــيــن كشــور از دســت دادنــد، تــا              
ميليونها مردم ديگري كـه در عـرض          
چند دقيقه پس اندازهاي چنديـن دهـه       

خود را يك شبه از دست دادند و حتـي       
سرمايه داراني كه ورشكسته شدنـد و        
بــه خــيــل بــيــكــاران پــيــوســتــنــد، تــا            
ــهــا داغــديــده در عــراق و               مــيــلــيــون
افغانستان و غيره، همـه آرزوي رفـتـن         
او را داشــتــنــد؛ و بســيــاري از ايــن                 
قربانيان سيستم جنگلي سرمايه داري     
هار، بـدون يـك چشـم انـدازي جـورج                
بوش را با لعن و نفرين از ته دل بدرقـه           

 .كردند
تا آنجا كـه سـيـاسـت پـارلـمـانـي                

ام، كمتـر رئـيـس         آمريكا را دنبال كرده   
جــمــهــوري بــوده كــه هــنــگــام نــطــق             
خداحافظي مورد لعن و نـفـريـن واقـع            

كمـتـر رئـيـس جـمـهـوري            .   نشده باشد 
بوده كه به حتي پيش پا افـتـاده تـريـن             
قول خود به تـوده رأي دهـنـده وفـادار              

جــورج بـوش اولـيــن و         .   مـانــده بــاشـد    
آخرين اين نوع رئيس جمهورها نـبـود         

 . و نخواهد بود
در عيـن حـال بـاراك اوبـامـا كـه                
هنگام انتشار اين مطلب رسما رئيس      
جمهور آمريكا خواهد شد، و با سنگر    

از "   تــغــيــيــر " گــرفــتــن پشــت شــعــار          
محبوبيت نسبتا بـاالئـي در جـامـعـه            
آمــريــكــا، بــخــصــوص در بــيــن قشــر          

فقيرتر اين جـامـعـه بـرخـوردار اسـت،             
شور و شوقي را در اين جـامـعـه و تـا               

قـرار  .   حدودي در دنيا دامن زده اسـت       
است در نطـق مـراسـم گشـايـش دوره              
رياست جمهوري او بيشتريـن شـركـت         

رسانه هـا حـدس       .   كننده شركت كنند  
مي زنند كه اين نطق پر بيننـده تـريـن            
نطق يك رئيس جمهور آمريكا خواهد       

اميدوارم كه او اين انتـظـارات را         .   بود
برآورده كند؛ اما بـعـيـد بـه نـظـر مـي                 

درســت چــنــد دقــيــقــه بــعــد از           .   رســد
انتخابش بـه ريـاسـت جـمـهـوري، در               
سـخــنــرانـي پــيــروزي خــود گـفــت كــه            

انتظارات زيادي از انتخاب من مـي        " 
بايد بگويم كه براي بـرآوردن ايـن         .   رود

انتظارات بسيار بيـشـتـر از يـك دوره             
 سـالـه زمـان الزم          ٤رياست جمهوري   

آب سـرد و پـاكـي ريـخـت رو                . "   است
دست تمام كساني كه آن شـب مسـت           

 .نبودند و متوجه سخنان او شدند
جامعه آمـريـكـا، و در سـطـحـي              

اسـت  "   تغيير" باالتر، دنيا چنان شيفته   
كه كمتر كسي در آمريكا را مي تـوان         
سراغ گرفـت كـه تـوهـمـي بـه اوبـامـا                  
نـداشـتـه بـاشـد؛ چــرا كـه مــي گـويــد                  

كمتر چپـي بـود كـه در ايـن              " !   تغيير" 
كشور حاضر باشد موضعي منفي بـر       

در مكاتبه اي كـه بـا         .   عليه او بگيرد  
يكي از مورخين چپ نسبتا راديـكـال         
بسيار شناخته شده جـنـبـش كـارگـري           
آمــريــكــا داشــتــم، در بــاره جــنــبــش             

كارگري آمريكا برايم نوشـتـه بـود كـه           
طبقه كـارگـر امـيـدوار اسـت كـه از                 " 

. " انتخاب شدن اوباما بهره منـد شـود       
: اولين واكنشم به اين جمله او اين بـود        

“Here we go again!”   . نــــمــــي
ايـن  .   خواهم اينها را اينجا نـقـد كـنـم           

روند چند سال ديگر به اشتباه خود در      
ايـنـجـا    .   زندگي واقعي پي خواهد بـرد     

اما اجازه بدهيـد بـه جـامـعـه اي كـه                 
واقعا از دست سرمايه داري هار تار و        
مار شده است و بـيـخـود دلـش را بـه                 
اوباما خوش كـرده اسـت بـگـويـم كـه               
اوباما قرار نيـسـت سـر سـفـره خـالـي                
كــارتــون خــوابــهــا، بــيــكــار شــده هــا،         

او .   مادران تنها و غيره را رنگين كنـد       
رسمـا گـفـتـه اسـت كـه مـي خـواهـد                    
رهبري شكـسـت خـورده آمـريـكـا بـر               

تـثـبـيـت     .   جهان را دوباره تثبيت كـنـد       
ايــن رهــبــري هــيــچــگــونــه ربــطــي بــه          

منظور ايشان،  .   شيفتگان تغيير ندارد  
همچنانكه در نوشته اي در تـابسـتـان           

 نوشته بود، فراتر رفتن از      ٢٠٠٧سال  
متأسفانه اينجـا نـوشـتـن        .   عراق است 

. در اين باره هم اهميت چنداني نـدارد        
نمي خواهـم وقـت خـوانـنـدگـان را بـا                 
تحليل اين مـوضـوع حـداقـل ايـنـجـا              

امــا يــك نــكــتــه را رو بــه               .   بــگــيــرم 
حامياني كـه بـا اوبـامـا در شـعـار و                  

او هم تصوير نيستنـد    "   تغيير" رتوريك  
بـگــويـم كـه ســرمـايــه داري بـحــرانــي              
آمريكا قرار نـيـسـت بـا يـك شـخـص                

تغييري بكند و گويا فصل جديـدي از       
نه ابـدا   .   تغيير در زندگي را شروع كند     

 . چنين نخواهد شد
انــتــخــاب اوبــامــا از يــك جــهــت          

اينكه كساني كـه     .   بسيار مثبت است  
رنگ پوسـت ايشـان را نشـانـه اي از                
تــغــيــيــر در وضــعــيــت اجــتــمــاعــي و          
اقتصادي خود مي ديدند، توهـمـشـان        

جـامـعـه از سـيـاسـت           .   خواهد ريخـت  
احزاب دمكرات و جمهوريخواه عبـور      

شــيــفــتــگــان تــغــيــيــر       .   خــواهــد كــرد   
مــجــبــورنــد چشــمــانشــان را بــر روي           

جامعه هـر چـقـدر       .   واقعيات باز كنند  
به تغيير واقعي نزديك بشـود، رئـيـس          
جمهور وقت آمريكا منفورتر خـواهـد        

آيا اوبـامـا ايـن رئـيـس جـمـهـور                .   شد
 .بايد منتظر ماند و ديد. خواهد بود

 ٢٠٠٩ ژانويه ١٦

 !به استقبال هشت مارس روز جهاني زن ميرويم
 نه به حکومت ضد زن اسالمی،
 اسالمی نه به آپارتايد جنسی  و حجاب 

 بوش رفت، اوباما آمد
 ! مشکل اما پابرجاست

 

 ناصر اصغري   
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سازمان هاي مدافع حـقـوق      :   به  

انسان،سازمانهاي کـارگـري و       
 دانشجوئي 

 
سرکوب و پيگرد دانشجويـان     :   درباره  

 دانشگاه شيراز 
 

 دوستان گرامي
ميرسانيم که طي روز هـاي      به اطالعتان   

اخير دانشجويان دانشـگـاه شـيـراز مـورد            
شــديــد تــريــن ســركــوب هــاي حــكــومــت           

ده ها دانشـجـوي     .   اسالمي قرار گرفته اند  
اين دانشگاه بدليل بـرگـزاري مـراسـم روز            

و اعتراض )    دسامبر۷( دانشجو در ايران    
و انتقاد بـه جـمـهـوري اسـالمـي بـخـاطـر                  
گسترش فقر و فالكت و سركوب و خفقان، 
از تحصيل محروم و تـوسـط نـهـاد هـاي                

اسـالمـي بـازداشـت       امنيتي جـمـهـوري       
 نفر از دانشجويان توسط ۳۷.  شده اند 

كميته انضباطي اين دانشـگـاه مـورد         

 نـفـر از       ۱۸بازخواست قرار گرفتـه و        
 ترم محروميت از    ۲۸آنان مجموعا به    

اين اما پايان . تحصيل محكوم شده اند
ــســت        ــي ــرا ن ــاج ــر از ايــن            ۱۰.   م ــف  ن

دانشجويـان بـه اداره اطـالعـات شـهـر               
شيراز احضار شدند كه پس از مـعـرفـي          
خود به آن اداره، بازداشت شده و چندين        

تعدادي از . روز را در زندان سپري كردند
اين دانشجويان با سپـردن وثـيـقـه هـاي            
سنگين موقتا آزاد شده اند و مـنـتـظـر            
احضار مجدد و برگزاري دادگاه هستند      

نـفـر ديـگـرشـان هـنـوز در زنـدان                   ۷و  
 .هستند

عليرغم اين، دانشجويـان سـاكـت       
ننشسته اند و براي آزادي بـي قـيـد و              
شرط و فوري همكالسي هاي خـود از     
زندان، پي در پي تـجـمـع و اعـتـراض               

اين اعتراضات که پيوستـه  .   مي كنند 
با سركوب وحشيانه حـكـومـت رو بـه            

رو مــي شــود از ســوي دانشــجــويــان            
شيراز براي آزادي دوستان خود دانشگاه 

دانشجويان در مراسم ها و      .   ادامه دارد 
تــجــمــعــات خــود، خــامــنــه اي رهــبــر            
جمهوري اسالمي، احمدي نـژاد رئـيـس         
جمهور و الريـجـانـي رئـيـس مـجـلـس                 
اسالمي را مورد انتقاد قرار شديد قـرار   
مــي دهــنــد كــه ايــن بــاعــث نــگــرانــي             
حكومت اسالمي و سركوب وحشـيـانـه        

 . دانشجويان مي شود
دانشجويان دانشگاه شيراز صـداي      
اعتراض مردم ايران به سرکوب و فقر و      
فالكت نـاشـي از حـكـومـت اسـالمـي                

حكومتـي كـه زنـدگـي ده هـا              .   هستند
مــيــلــيــون نــفــر را تــبــاه كــرده اســت،                

براي سرپا ماندنـش تـا       حكومتي كه   
امروز بيش از يـكـصـد هـزار نـفـر را                  
اعدام كرده و در مـاه هـاي اخـيـر               
بطور متوسط هر روز يـك نـفـر را             

حكم سنگسار جزء   .   کرده است اعدام  
 نـفـر     ۳قوانين آن است و هفته گذشته       

را ســنــگـســار كـرده اســت، آپــارتــايــد           
جنسي را به جامعه تـحـمـيـل كـرده و              
زنان را بطور سيستـمـاتـيـک سـركـوب            
مي كند، حقوق كارگـران را پـرداخـت           
نمي كند و دانشجوياني را كه دقـيـقـا           

كـنـنـد    مـي    به اين وضعيت اعتراض      
 .بزندان مي اندازد

 
مطالبات فوري دانشجويان شيـراز     

 :از اين قرار است
آزادي فــوري و بــي قــيــد و شــرط                 -

 دانشجويان دستگير شده
 لغو احكام كميته هاي انضباطي  -
لــغــو هــرگــونــه حــكــم بــازداشــت و            -

 احضار دانشجويان
 لغو احكام وثيقه براي دانشجويان -
برچيده شدن نهادهاي سركوبگر كميـتـه         -

 انضباطي و حراست از دانشگاه ها
از شما مصرانه مـي خـواهـيـم جـمـهـوري               
اسالمي را به خاطر سـركـوب و جـنـايـت               

از .   عليه مردم در ايـران مـحـكـوم كـنـيـد              
دانشجويان دانشگاه شيراز و مـطـالـبـات           
آنان دفاع كنيد و از مـقـامـات جـمـهـوري              
اسالمي بخواهيد مطالبات دانشجويان را  

 .فورا و بي قيد و شرط بپذيرد
  
 با احترام، 

 خليل کيوان
 دبير تشکيالت خارج کشور

  حزب کمونيست کارگرى ايران
 ۲۰۰۹ ژانويه ۱۵

  دالر ١٣٩٣٠جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه  
 کانال جديد به کمک مالی شما نياز عاجل دارد 

ليست چهاردهم اسپانسورهاي کانـال     
از هـمـه     . جديد را به اطالع ميرسانيم 

دوستان عزيزي که طـي هـفـتـه هـاي              
گذشـتـه اسـپـانسـور شـده و لـيـسـت                  
اسامي و مبالغ کمک آنها در پـائـيـن           

. آمده است، صميمانه تشکر ميکنيم    
با کمک هاي شماست که ادامه کـاري        
صداي آزايخواهي و بـرابـري طـلـبـي،           
ــزار                ــبــون اعــتــراض مــردم و اب ــري ت
ســازمــانــدهــي جــنــبــش ســرنــگــونــي       

جمهوري اسالمي را ميتوان تضمـيـن     
 . کرد

 ٥٠هزينه ماهانه کـانـال جـديـد           
هــزار دالر در مــاه اســت و تــحــقــق               
هدفهاي سه مـاهـه اول و دوم چشـم               

انداز روشنتري از تامين کـل هـزيـنـه          
 . هاي کانال جديد ايجاد ميکند

بار ديگر از دوستاني که در هفته       
هاي اخير بـه صـف حـامـيـان مـالـي                
کانال جديد پيوستند تشکر ميکنـيـم       

و صفـوف حـزب و هـمـه انسـانـهـاي                 
شريف و بينـنـدگـان کـانـال جـديـد را                
فراميخوانيم تا فعاالنه بيـاري کـانـال         

 . جديد برخيزند

 کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جديد تلويزيون کانال جديد                           
 : اسپانسورهاي اين هفته          

  دالر ماهانه۵۰                      امريکا  هوشمند
  دالر ماهانه۵۰  رضا پايدار

  دالر ماهانه۲۵   ارغوان  فروغ
  کرون ماهانه ۲۰۰  آقاي ياوري

  يورو  ماهانه ٥٠ دوستي از ايتاليا               
  کرون ماهانه ١٠٠  علي از سوئد 

  دالر ماهانه ٢٣٠ جمع اسپانسورهاي اين هفته 
 

   دالر ماهانه ٢٣٠جمع اسپانسورهاي اين هفته              
 

 : کمک به تلويزيون کانال جديد       
 

  دالر۲۳۰   امريکا  تورج
  دالر۲۰۰  )  تورنتو(قصاب   تورج

  دالر۱۰۰سهيال ميالني                              
 دالر ۵۰                      امير حسن زاده
  دالر۵۰      حسين احمدي
  کرون١۷٥۰    حسين کسائي

  دالر ٥٠                         از ايران  
  دالر ٤٠٠  دامون از ايران                    

 
 دالر    ١١٠٠ عادل         جمع کمک هاي اين هفته م

 

   دالر ١٣٩٣٠ماهانه : جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا اين تاريخ
مجمـوع کـمـکـهـاي مـالـي بـه دوازده مـاه سـرشـکـن شـده و بـه                                 ( 

 ) اسپانسورها اضافه شده است
 

 ٢۲٦ نفر از ايـران و      ٦١ نفر،   ٢۸۷الزم به توضيح است که تاکنون       
نفر از خارج کشور اسپانسور کانال جديد شده و يا به آن کمک مالي کـرده    

 . اند
شماره تلفن، آدرس تماس و شماره حساب براي کمک مالي به کـانـال          

 : جديد
  

 : اگر از ايران تماس ميگيريد
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨: شهال دانشفر

com.yahoo@daneshfar_Shahla 
 و يا با شماره فريده آرمان و شهال دانشفر 

٠٠١٤٦٠٣٣٠٤٨٨٨ 
  

 :اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   :فاتح بهرامي: شرق

com.yahoo@bahrami_fateh 
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر: غرب

  
 : اگر از اروپا و ساير کشورها تماس ميگيريد

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري
siabahari@yahoo.com 

 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي

 :  شماره حساب در برخي کشورها               
 

Sweden 
 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

------------------ 
  

England  
 

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  

Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 
6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

------------------ 
 Germany 

 
Rosa Mai 

Konto. 
Nr.:   583657502  

Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

------------------ 
Canada 

 
ICRC  

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Missis-

sauga 
L4W 2R1 

Account #: 84392 
00269 13 

 !به سرکوب و پيگرد دانشجويان دانشگاه شيراز اعتراض کنيد
 نامه خليل کيوان به سازمان های مدافع حقوق انسان، سازمانھای کارگری و دانشجوئی 

 

 خليل كيوان  
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 حکومت ضد زن نميخواهيم            
 برنامه از شهال دانشفر         

سالم خانم دانشفر، مـن بـعـنـوان يـک              
مرد از تمامي زنان ايران شرمنده ام و        
به تمام مردان اين پيغام را مـيـدم کـه             
اگر واقعا دم از اين چـيـزهـا مـيـزنـيـد                
بلند شويد و واقعا جلوي ظلم و سـتـم            

خانم دانشفر ببينيد بـه ايـن         .   بايستيد
االن تـوي    !   زنهـاي مـا چـه مـيـگـذرد            

ــد زن را                     ــه بــاي ــانــواده ک ــاه خ دادگ
ــدگــي                  ــه زن ــنــد و ب ــن ــمــايــي ک راهــن
برگردانند، همان آخوند دادگاه پاي زن     
شوهردار نشسته و اگر ببيند کـه زنـي          
خوشگل و جوان هسـت بـراي خـودش           

مگر ميشه زني را کـه    !   صيغه ميکند 
! هنوز طالق نـگـرفـتـه صـيـغـه کـرد؟               

اينها تازه توي دادگاه خانـواده بـر سـر            
زنان بـدبـخـت و بـيـچـاره ايـن بـال را                     

. مياورند چه رسـد در جـاهـاي ديـگـر             
توي زندانها مرداني هسـتـنـد کـه بـي            
پولند و يا بخشي از آنها مـعـتـادنـد و        
بخشي هم هست کـه جـرائـم ديـگـري              
دارند، آنجا يک اتاقي هست کـه بـراي          
کســانــي کــه زن دارنــد مــالقـــات                  
خصوصي ميدهند، آنوقت آن آخوندي     
که مسئول اين کار هست ميايد از آن        
کالهبردارهاي بزرگي که بخاطـر چـک        
و غيره توي زندان است از آنهـا پـولـي            
ميگيرد و برايش يک زني که بـي پـول           
و بدبخت در قسمت زنان هست رابطـه        
ميسازد و نصـف آن پـول را خـودش               
برميدارد و نصفش را هـم بـه ايـن زن              

يعني زن يک مرد ديـگـري را         !   ميدهد
و ايـن تـازه       !   ميفروشد به مـرد ديـگـر       

کارهايي هست که بـا زن شـوهـر دار              
اين از وضع زنـدانـهـاي ايـن           !   ميکنند

و اما در خـيـابـانـهـا هـم زن را                 .   رژيم
بخاطر تـار مـويـي کـه بـيـرون اسـت                  
مــيــگــيــرنــد ولــي هــمــان مــامــوريــن          
مربوطه که يکي از آنها مشخصا بنام    
ستوان قرباني از کالنتري کن است، و        
يکي هم ستوان خداوردي از کـالنـتـري        
نود و هشت نواب تهـران ايـنـهـا زنـان              
جوان و دختران بـدبـخـت را بـه هـواي               
اينکه ببرند به کالنتري سوار ماشـيـن         
ميکنند و ميبرند بـه يـک بـاغـي کـه               
درست بغل آن کالنتري هست و مـورد      

لذا واقعا نـبـايـد       !   تجاوز قرار ميدهند  
حتي يک روز اين نظام ضد زن و ضـد            

 . بشر ايراني سر پا بماند
 مردي از تهران

 
خانم دانشفر سالم، همه مـا در ايـران            
شما را حمايت ميکنيم و دنبالـه روي         
شما هستيم و ميخواهيم کاري کـنـيـم         
تا زنان ايران آزادي را بدست بيارند تـا         

به آن چيزي که از ته دل مـيـخـواهـنـد               
 .برسند

 مردي از ايران
 

من در قبرس هسـتـم و         .   سالم عليکم 
از ايراني بودنم شـرم مـيـکـنـم و االن                
خيلي دلم لک زده که برگردم بـه ايـران            
ولي ميبينم کـه بـقـول مـثـلـي خـودم                 
کردم که لعنت بر خودم باد و جمهوري       
اسالمي را روي کار آورديم که با اسـم          
خدا دارند اينقدر به زنـان مـا و بـراي               
دختران و مادران ما تجاوز ميکنند و       
ما بايـد دو دسـتـي بـزنـيـم تـوي سـر                    
خودمان که چرا اينکـار را کـرديـم، و             
حاال دوباره بايد برگرديـم و روي پـاي            
خودمان بايستيم و بـزنـيـم تـوي دهـن             
اين آخـونـدهـا و حـزب الـلـهـي هـا و                    

البته خود    -بسيجي ها و دين پرستها    
منهم يک مسلمان شيعه هسـتـم ولـي         
از ايراني بودنم نفرت دارم و اي کـاش           

آخه اي مـردم، اي        !   بدنيا نيامده بودم  
انسانها و اي مـردان ايـرانـي تـا کـي                 

ديگر بلند شـويـم و پـاي          !   صبر کنيم؟ 
تلويزيونها نگوييم که آخوندها فالننـد      
بلکه بلند شويم و اين رژيم را سرنگون        

 .کنيم
 مردي از قبرس

 
اول از همه سالم ميرسانم به  .   الو سالم 

تمام زنـان سـتـمـديـده ايـران زمـيـن و                  
ــبــش                   ــن ــراي ج ــم ب ــگــوي ــي ــن م ــري آف
پرشورشـان و لـعـنـت مـيـفـرسـتـم بـه                   
رژيمي که حق و حقوق مادر و خـواهـر          

زن .     و همسر ما را زير پا مـيـگـذارنـد     
زاينده است و خدا هست و ما مرداني        
که به عربي اسممـان را گـذاشـتـه انـد               
مذکر بايد بلند شويم و نـگـذاريـم کـه             

بـراي  .   حقوق اين زنان را پايمال کـنـنـد        
مردمي که بـويـژه بـراي مـردانـي کـه                
تماشا ميکنند به شالق زدن اين زنـان      
و کاري نميـکـنـنـد افـت دارد و شـرم                 

ما نبايد تماشگر باشـيـم بـلـکـه           .   دارد
. بايد بلند شويم و بـزيـرشـان بـکـشـيـم             

بايد بياري چنين حزب خوبي که داريم      
 .اينها را بزير بکشيم

 مردي از ايران
 

سالم خانم دانشفر، قباد هستـم، درود       
بر حزب کمونيست کارگري، درود بـر         

مرگ بر رژيـم آپـارتـايـد         .   سوسياليسم
ما خـواهـان     .   جنسي و تبعيض نژادي   

برابري زن و مرد هستيم و حـکـومـت            
مـا خـواهـان      .   اسالمي نـمـيـخـواهـيـم        

آزادي بي قيد و شرط هسـتـيـم و ايـن              
رژيم توتاليتر اسالمي بـا مـزدورانـش         

 . بايد برود

 مردي از ايران
 

مـن خـداي مـحـمـد          .   دانشـفـر  سالم خانم   
نميخواهم، من خدا نميخواهم، مـن ضـد          

مـن  .   دين هستم بـراي ايـنـکـه آزاد بـاشـم             
قوانين ضد زن نميخواهم براي ايـنـکـه زن           

من ضد دين هستم براي اينکه    .   آزاد باشد 
سـي سـال از عـمـر           .   زنان سنگسار نشوند  

حکومت جهنمي ميگذرد، ريشه کـثـيـف         
چنـيـن حـکـومـتـي در کـجـا قـرار دارد؟                    
واقعيت اين است کـه زنـدگـي زن و مـرد                
ايراني در گرو آن چاه هاي نفتي است که بر 
رويشان يک شيخ دستار بند نشسته اسـت         
تا بالمنازع به خوشبختي خود ادامه دهد 
و اگر چنين نبود رئيـس جـمـهـور روسـيـه               
بديدار خامنه اي نـمـيـشـتـافـت و از ايـن                  
حکومت اسالمي که روي درياي خون      

اما همـه  .   شناور است حمايت نميکرد   
درد اين نيسـت بـلـکـه بـايـد ديـد کـه                   
سازمان ملل در کـجـاي جـهـان قـرار               

علت چشم بستن سـازمـانـهـاي      !   دارد؟
حقوق بشري چيست و چرا اعترضـات        

چرا نبايد عليه   !   آنها هيچ اثري ندارد؟   
اين جنايتکاران دادگاه بـيـن الـمـلـلـي             

 .تشکيل شود؟ درود بر شما
 مردي از ايران

 
ايـن حـکـومـت       .   سالم خسته نبـاشـيـد     

ضد زن ترين و ضد بشرترين در تـمـام           
جهان است و ما چنين حکـومـتـي در           

مـرگ بـر جـمـهـوري          !   دنيا نـديـده ايـم      
اين حکومت درست شـدنـي      .   اسالمي
مــن مــيــخــواســتــم در بــاره         .   نــيــســت

حکومت شاه به مردم بـگـويـم کـه آن              
حکومت به اين راحتي نـرفـت، بـلـکـه            
بچه هاي ما از شـانـزده سـالـگـي در                
خيابانها بودند و شعار مينوشـتـنـد و          

االن شـمـا مـردم،        .   مبارزه ميـکـردنـد    
شما جـوانـان و زنـان و کـارگـران هـم                  
نترسيد و بلند شويد و ايـن حـکـومـت          

اگر جـوانـان مـا مـبـارزه            .   را براندازيم 
نميکردند و مردم بلند نمـيـشـدنـد کـه            

مـن خـودم     .   حکومت پهلوي نميـرفـت    
مسلـمـان بـودم و دخـتـرم مـهـرنـوش                 

 سـالـش     ١٦موسوي که ميشناسـيـد       
آيا تو ميخـواهـي     :   بود و بمن ميگفت   

به رژيم خميني راي بدي؟ منهم گفـتـم         
! بله، به دخترم گفتم مگـر تـو کـافـري            
. بله ما ميـخـواهـيـم بـريـم راي بـديـم                

باشـه شـمـا بـرويـد ولـي             :   دخترم گفت 
مـن  .   بعدا ميبيـنـيـد کـه چـه مـيـشـه               

کمونيست نبودم و به دخترم ميگفـتـم         
که شما کافريد ولي وقتي دروغـهـا و           
جنايات اين رژيم را ديدم و از طـرفـي            
هم وقتي به جلسات و سخـنـرانـيـهـاي           
کمونيستهايـي کـه هـمـيـن حـزب  و                 
همين کانال را تشکيل داده اند رفتم و        

ــا و                   از    ــه ــک خــودشــان را و حــرف ــزدي ن
کارهايشان را ديدم فـهـمـيـدم کـه حـق بـا                 

اينهاست، و در اپوزيسيون هـيـچ حـزب و            
سازماني نيست که مثل اين حزب دنـبـال          

از مردم ميخوام که به ايـن        .   حقيقت باشد 
حزب بپيوندند و بـه کـانـال جـديـد کـمـک                  
مالي کـنـنـد تـا ايـن حـکـومـت کـثـيـف                      
جنايتکار را بيرون کنيم وگرنه مـردم مـا،          
نه زن نه بچه نه جوان، هيچکـدام آسـايـش            

از مـردم و از جـوانـان            .   نخواهيـم داشـت    
ميخواهم که نترسيد و آدم بـاالخـره بـايـد             

مـن  .   تالش کند تا استـفـاده اش را بـبـرد             
گفتم که مسلمان بودم و به اين رژيـم راي            

آنها را ديدم و هـم      دادم ولي هم جنايات  
ــودن                   ــي ب ــودن و انســان ــقــت ب ــي ــق ح

شــمــا .   کــمــونــيــســت کــارگــري هــا را        
ميگوييد رهبر نداريم ولي مـا رهـبـر           
داريم و حزب کمونيست کارگري رهبر      
ماست و اينها همه رهبرند و شما هـم       
بلند شويد و به حزب بپيونديد تـا ايـن       
حکومت ننگين و فاسد را از مملکت       

 . بيرون کنيم و بروند
  ساله٧٠مادر 

 
قبل از هر چيـزي     .   سالم خسته نباشيد  

براي بچه هاي کمپـيـن يـک مـيـلـيـون               
امضا که اليق جايزه جهـانـي گـلـوبـال            

يــک دخــتــر ايــرانــي،      شــدنــد  بــعــنــوان        
موفقيتشان را تبريک بگويم، ما ميدانـيـم      
که بچه هاي جنبش يک ميليون امضا در         
ايران جمع ميشدند تا از تک تک شير زنان         
ايران بر عليه قوانين ضد زني که در قانون   
اساسـي جـمـهـوري اسـالمـي وجـود دارد                

بنظـر مـن حـرکـتـشـان در             .   امضا بگيرند 
شرايط ايران که خفقان وجود دارد حـرکـت         
خيلي مفيدي هست و واقـعـا بـچـه هـاي               

ميخواهم بگويم که مـا      .   شجاعي هستند 
بچه هاي ايران و زنان ايران به تک تک شما         

. افتخار ميکنيم و آرزوي موفقيـت داريـم        
در مــورد جــمــهــوري اســالمــي هــم کــه               
ميپرسيد خب نظرم در صحبتـهـايـم بـود،           
بعد از سي سال با گوشت و پـوسـت مـان               
لمس کرده ايـم کـه حـکـومـت جـمـهـوري                  
اسالمي چيست، و همه زنان ايران درکـش        
کرده اند و از واضـحـات اسـت، مـنـتـهـا                  
مسئله اينست که چه جوري واکنش نشان       
دهند و چگونه بمـيـدان بـيـايـنـد، و فـکـر                  
ميکنم که وظيفه هـر انسـانـي هسـت           
که براي اينکه اين وضعيت را تـغـيـيـر      
دهيم آنوقت هر کسي به هر شکلي که        
معتقد هست و در هـر شـرايـطـي کـه               
هسـت، هـرکـدامـمـان در ايـن جـهــت                

نکتـه ديـگـر      .   ميتوانيم قدمي برداريم  
اينکه يکي از خـانـم هـايـي کـه االن                 
زنگ زدند و صحبت کردند کـه خـانـم           
مسني هـم بـودنـد، گـفـتـنـد کـه مـن                   
مسلمان بودم و دينم را کنار گـذاشـتـم          
و به جمع کمونيستها رفتم و ديدم کـه           

کمونيست چقدر حرفهايشان خوبست و     
شدم، در اين رابطه نکته مهمي که بـنـظـر            
من ميايد همانطوري که از بـرنـامـه هـاي            

تلويزيون خود شما هم شنيده ام کمونيسـم        
مخالفتي با مذهب افراد بعنـوان عـقـايـد           
شخصي ندارد، و شرط الزم کـمـونـيـسـت            
شدن اين نيست که شما مذهبتان را کنـار         
بگذاريد بلکه مذهب يک عقيده شـخـصـي      
است که شما مـيـتـوانـيـد داشـتـه بـاشـيـد                 
منتها مهم اينست که شما اجازه نـدهـيـد           
کــه در جــامــعــه تــان مــذهــب بــيــايــد و                
حکفرمايي کند، همانـطـوري کـه در ايـن             
سي سال حکمفرمايي کرد و نتيجه اش را        
هم ديديم که بجز اينکه فساد را در جامعه 

ديـگـري نـبـوده و         افزايش داده هيچ چيز     
 . جامعه را هم نتوانسته اصالح کند

خانمي نماينده کمپيـن يـک مـيـلـيـون             
 امضا

 
مـن  .   با سالم به شما و بينندگان عزيز      

ميـخـواسـتـم در       .   حميد تقوايي هستم  
دو .   اين فرصت چند تا نکته را بگويـم       

نفـر ايـنـجـا صـحـبـت کـردنـد و مـن                     
ميخواهم بر اساس صحبتهاي اين دو    

. يک جمعبندي داشته باشم  نفر بقول شما    
يــکــي مــادرعــزيــزمــان مــادر مــهــرنــوش         
موسوي زنگ زد و خيـلـي روشـن تـجـربـه             
خودش را گفت که چطور مذهبـي بـوده و            
چطور فکر ميکرده که کمونيستها بـرحـق         
نيستند و بايد طرفدار مذهب بود، و بـعـد         
با آشنايي بيشتر با نظرات کمونيستهـا و          
بــا تــجــربــه خــودش فــهــمــيــده کــه ايــن                 
کمونيستها هستند که پرچم آزادي زن را          
در دست دارند و پرچم آزادي و بـرابـري را              

. دارند و بعد مذهب را کنار گـذاشـتـه انـد          
من ميخواهم بگويم که اين تجربه، تجربه       
بخش عظيمي از مردم ايران است و تجربه 
اين مادر را ميخواهم در برابر آن بـيـنـنـده            
دوم قرار بدهم که زنگ زد و در دفـاع از                
کمپين يک ميليون امضا گفـت کـه شـمـا             
کمونيستها مـذهـب را بـعـنـوان عـقـيـده                 

بلـه  .   شخصي برسميت ميشناسيد و غيره    
دقيقا همينطور است و ما ميگويـيـم هـر           
کسي آزاد است مذهب را بعنوان عـقـيـده           
شخـصـي داشـتـه بـاشـد، بلـه دقـيـقـا                   
همينطور است ولي نه بخاطر ايـنـکـه          
! بعنوان عقيده طرفدار مذهب بـاشـيـم       

بلکه بخاطر اينکه فکر ميـکـنـيـم کـه         
مذهب را بايد کرد توي سوراخ و بايـد         
دســت و پــايــش را از قــوانــيــن و از                 
اجتماع و از دولت جمع کرد، بـخـاطـر           
اينکه مذهـب ارتـجـاعـي اسـت و از               
جمله االن اين جمهوري اسالمي وضع      
ضد انساني و مـادون انسـانـي را بـه               
زنان آن جامعه تحميل کـرده بـخـاطـر            
اينکه يک حکومت مذهبـي اسـت، و          
اساسا نه فقط اسالم که تمام مـذاهـب         
ضد زن هسـتـنـد، در مـذهـب يـهـود                 
دعايـي هسـت و مـردم مـيـخـوانـنـد                 
بعنوان اينکه خدايا شکر که من را زن       

 صداي مردم در کانال جديد

 ٩صفحه  
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و هـمـه مـذاهـب ضـد زن              !   نيافريـدي 
هستند و وقتي که مذهبي بر مسـنـد          
قدرت مينشيند ضديت بـا زن را بـه             
قانون تبديل ميکند و به چهره رسمـي         
آن حکومت تبديل ميکند، و تـبـديـل           
به زندان و شکنجه و اسيد و شـالق و             
حجاب که بر سر زنـان جـامـعـه فـرود              

بنابراين وقتي  ما مـيـگـويـيـم           .   بيايد
مذهب بايد برود توي سوراخ عـقـيـده،        
بدين مـعـنـي اسـت کـه مـيـخـواهـيـم                  
مذهب را رسوا کنيم، بعنوان عـقـيـده          
با مذهب جنگ سياسي نميـکـنـيـم و           
اينرا درست نميدانيم و اينرا نخواهـيـم        
کرد ولـي بـعـنـوان عـقـيـده رسـوايـش                 
ميکنيم و نشان ميـدهـيـم کـه خـرافـه              
اســت و ضــد انســان اســت، و نشــان              
ميدهيم که حتي بعنوان يـک عـقـيـده            

بـنـابـرايـن     .   بايد از جامعه جـمـع شـود        
من ميخواهم در قبال آن کسـانـي کـه          
به اسالم نـوع ديـگـري قـائـلـنـد و يـا                    
ظاهرا در دفاع از زن ميگويند که اين        
اسالم حاکم اسـالم واقـعـي نـيـسـت و               
ميـخـواهـيـم يـک اسـالم طـرفـدار زن                 

پس آنوقت بـايـد بـگـويـم کـه             !   بياوريم
شما نه خواهان آزادي زن هستيد و نـه          

کسي کـه بـعـد      .   خواهان آزادي جامعه  
از ســي ســال بــخــصــوص بــا ديــدن                
جنايات جمهوري اسالمي هـنـوز هـم          
فکر ميـکـنـد کـه مـيـشـود يـک نـوع                   
اسالمي را نگهداشت و حـقـوق زن را           
هم نگهداشت، اين شخص يـا در ايـن           
دنيا نيسـت و تـوهـم دارد و يـا دارد                  
مردم را فريب ميدهد و يـکـي از ايـن             

اکثريت مـردم ايـران،       .   دوحالت هست 
هم زنان و هم مردان بـخـصـوص زنـان             
ــنــد کــه مــذهــب چــه                  ــدان ــران مــي اي
جنايتهايي ميکند و مذهـب را بـايـد           

مـا  .   از جامعه جارو کـرد و کـنـار زد             
کــمــونــيــســتــهــا در دولــت جــمــهــوري         
سوسياليستي، هم مـذهـب را از کـل            
جامعه جارو ميکنيم و هم بعنوان يک       
عقيده عليه آن روشنگري مـيـکـنـيـم،           
عقيده را بايد بعنوان عقيده نقد کـرد،         
عقيده را بايد بعنـوان عـقـيـده عـوض             
کرد و در اين جبهه ما جنگ فکري و          
مبارزه روشنگرانه با مذهب داريم،  و       
با مذهب در حکومت نيز بعنوان يـک         
مذهب سياسي ميجنگيـم و دسـتـش         
را از جامعه قطع خـواهـيـم کـرد و از                
زندگي مردم قطع خواهيم کرد و ديگر       
اجازه نميدهيم که بخشـي از جـامـعـه            
که بنظرشان گويا اسالم نـوع مـتـرقـي           
هــم وجــود دارد بــاز هــم بــيــايــنــد در             
جامعه بساط  ضد انساني و ضـد زن          

مـا بـعـنـوان       .   ديگري بوجود بـيـاورنـد      
کمونيست به مذهب معتقد نيستيم و      
معتقديم که هر مذهبي جنايت اسـت        

و ضد انسان هست، و ميکوشيم همـه        
مردم را قانع کنيم که اين خرافه را کـه          
مال عهد عتيق بشـريـت اسـت کـنـار              

اين مذهب باعث جنگها و بـي       .   بزنند
عدالتيها و بـاعـث نسـل کشـيـهـا در               
دنيا شده و هـمـيـن امـروز هـم ايـنـرا                   
ميبينيم لذا حتي بعنوان عـقـيـده هـم            

بنظر مـا جـامـعـه         .   بايد کنار گذاشت  
اي واقعا آزاد و رها و انساني است که         
مذهب بعنوان حتي عقيده هـم در آن           

بـنـابـرايـن مـن        .   جايي نداشـتـه بـاشـد       
ميخواستم به اين تاکيد کنم که آزادي       
زن بخصوص وقتي در جـامـعـه ايـران            
در نظر بگيريم که جمهـوري اسـالمـي          
سي سال بر آن حـکـومـت کـرده اسـت             
بدون آزادي کـامـل از مـذهـب غـيـر                 

هر جامعه اي حـتـي در         .   ممکن است 
کشورهاي غربي هـم تـا آنـجـايـي کـه               
مذهب هسـت بـمـوازات خـودش بـي             
حقوقي زن و ستم کشي بر زن را نـيـز              
توجيه کرده و تبديلش کرده به يک امر        
مقدس و به يک امر اخالقـي، و هـمـه             
جاي دنيا اينطوري هست، و جمهوري      
اسالمي کثيفترين و ارتجاعي ترين و       
ضــد زن تــريــن نــمــونــه ايــن ارتــجــاع             
مذهبي اسـت و بـهـمـيـن خـاطـر مـا                  
معتقديم که بايد ريشه مـذهـب را از            
جامعه کند و بايد دستش را از دولـت      
و قوانين قطع کرد و بعنوان يک عقيده        
بايد با آن مبارزه نظري کرد و مـبـارزه           

 .  فکري کرد و از جامعه جمعش کرد
 

                                   
از دانشجويان شيراز و               

 بابل حمايت کنيم         
 برنامه اي از اصغر کريمي              

 
سالم آقاي کريمي، خواهش ميکنم از      
دانشجويان بخواهيم که ايـن کـمـيـتـه            
حــراســت و کــمــيــتــه انضــبــاطــي کــه           
دانشــجــويــان را احضــار مــيــکــنــنــد          
شخصا اسم ببرند و بما بشناسانند که       
اينها کي ها هستند که در بازجوييهـا        
دخــيــلــتــنــد و دانشــجــويــان را اذيــت           

ما ميخواهيم بشناسيم کـه      .   ميکنند
مثال آقاي ايـکـس يـا آقـاي ايـگـرگ                
عزيزان ما را صدا ميزنند به حـراسـت         

ما مـردم شـيـراز       .   و کميته انتظامات  
ميخواهيم بدانيم کـه کـدام اشـخـاص           
هستند که اينها را احضار ميکـنـنـد؟     
ما حـمـايـت کـنـنـدگـان دانشـجـويـان                 
هستيم و ميخواهيم ببينيم ايـنـهـايـي         
که در شهر شيراز زندگي ميـکـنـنـد و            
دانشـــجـــويـــان را احضـــار و اذيـــت             
ميکنند کي هستند؟ شما اين آقـايـان        
را از طــريــق خــود دانشــجــويــان بــمــا           

 . معرفي کنيد

 مردي از شيراز
 

اين .   سالم آقاي کريمي، خسته نباشيد   
پدر و مـادرانـي کـه مـيـرونـد دنـبـال                   
عزيزانشان بنظرم تنها نروند بلـکـه بـه          
ملت اطالع بدهند و ملت هم با آنـهـا           

بعدش هم مـا نـمـيـدانـيـم کـه              .   بيايند
ايـنــهــا چــه ســاعــتــي مــيــرونــد و چــه            
ساعتي برميگردند،اگـر ايـن والـديـن          
دانشجويان اعالم کنند که مثال فـردا        
ميرويم دادگاه يا دادسـرا آنـوقـت مـا             
مــلــت هــم بــا آنــهــا هســتــيــم و ايــن               
دانشجويان براي شخص خودشـان کـه        
مبارزه نميکنند، ايـنـهـا دارنـد بـراي             
خواسته هاي ما ميجـنـگـنـد و دفـاع             
ميکنند، پس ما هم با آنها هستيم و         
خون ما از خون آنها رنگين تر نيـسـت          
و اگر بميريم باهم ميميريم و اگـر هـم            
زنده مانديم باهم ميمانيم فقط اطـالع   
بدهند که اي ملت مـا فـردا مـيـرويـم              
جلوي دادگاه و تحصن داريـم، آنـوقـت          
ما هم با آنها همراه ميشويـم و بـاهـم             

 . ميرويم
 کارگري از ايران

 
مـن  .   سالم آقاي کريمي خسته نباشيد    

مـيـخـواسـتـم در جـواب کسـانـي کــه                 
ميگويند دانشجويان امتحان دارند و      
االن وقت اين کارها نيست بگويـم کـه       
دانشجويي که خودش و خـانـواده اش          
در رنج و اذابند و هر روز يا دستـگـيـر             
ميشـونـد و بـازداشـت مـيـشـونـد يـا                  
شکنجه ميشوند آنوقت شما چرا ايـن         

شــمــا بــايــد بــه      !   حــرف را مــيــزنــيــد؟     
وقـتـي پـدر و        .   دانشجويان کمک کنيد  

ــه احضــار                ــي را ک مــادر دانشــجــوي
ميکنند صد نـفـر و هـزار نـفـر بـايـد                   

اين دانشـجـويـان و        .   دنبال اينها بروند  
ايــن جــوانــان بــراي مــا دارنــد تــالش            

همه بايد در شيراز يـا بـابـل          .   ميکنند
جــمــع شــونــد و از ايــن دانشــجــويــان             

ايـن دانشـجـويـان در         .   حمايت کـنـنـد     
اذابند و زندگي ندارند، نه خـودشـان و          
نه خانواده هايشان هيچکدام آسـايـش        

مثل آن آقـايـي کـه مـيـگـفـت              .   ندارند
معلم بندرعباس هسـتـم و هـفـتـصـد              
هزار تومان حقوق ميـگـيـرم، اوال کـه           
دروغ ميـگـويـي تـو جـيـزه خـور ايـن                  
آخوندها هستي  و اينها نـفـت و گـاز              
بندر عباس را مـيـدزدنـد و بـتـو هـم                 

حـاال  !   چيزي مـيـدن کـه سـيـر بـاشـي               
فرض کنيم تو هفتـصـد هـزار تـومـان             
! ميگيري با اين گراني بکجا مـيـرسـه        

يـا آن آقـايـي کـه           !   چرا دروغ ميـگـي؟    
ميگويد احمدي نژاد به روستاهاي ما      

مـردم  !   رفاه آورده آنهم دروغ ميـگـويـد       
روستاها در مـاه يـکـبـار يـک کـيـلـو                   
گوشت نـمـيـخـورنـد ولـي هـمـه شـمـا                  

دانشـجـويـان مـا       .   شکمتان سير اسـت   

خيلي عزيزند و خيلي مبارزند و پـدر          
و مادرهاي شان هم عـزيـزنـد و اکـثـر             
مــردم مــا خــوبــنــد و مــا از مــردم                  
ميـخـواهـيـم کـه ايـن دانشـجـويـان و                  
خانواده هايشان را کمک کنند و تنـهـا          

بخدا اگر خود من آنجا بـودم  .   نگذارند
با اين سن و سالم االن جلوي دانشگـاه         

وقتي دانشجو اذيـت مـيـشـه و            .   بودم
دسـتــگــيـر مــيـشــه و گـيــر چـهــار تــا                
بسيجي ميافته چه جـور مـيـتـونـه بـا              
امــتــحــانــش فــکــر کــنــه کــه شــمــا از            

بايد کمکشـان   !   امتحان حرف ميزني؟  
کنيم و مـردم بـايـد بـريـزنـد بـيـرون و                   
اعتراض کنند و حمايت کننـد و ايـن            
جمهوري اسـالمـي را بـا کـمـک ايـن                 
کانـال جـديـد بـردارنـد و بـکـشـنـدش                  

مرگ بر جمهوري اسـالمـي از         .   پايين
سر تا پا، مـرگ بـر تـمـام مـزدوران و                

درود بر حزب کمـونـيـسـت        .   حراستيها
از مردم هم خواهش ميکـنـم   .  کارگري

که به اين کانال کمک کـنـنـد چـونـکـه               
مدام دارد درد مـردم را مـيـگـويـد و                

 . حرف دل مردم را ميزند
  ساله٧٠مادر 

 
سالم آقاي کريمي، مـن مـيـخـوام در             
جواب اين آقايـي کـه گـفـت هـمـه در                 
رفاهند بـگـويـم کـه آقـاي عـزيـز، اي                 
مردک، تو که جيره خور اين دولـتـي و           
از در و همسايه خبر نـداري نـيـا روي              

آقاي کـريـمـي      !   چرا دروغ ميگي  !   خط
تمام دور و بـري هـاي مـا هـمـه شـان                  
 .شاکي اند از دست جمهوري اسالمي

 مردي از کرج
 

ايـن  .   سالم آقاي کريمي خسته نباشيـد     
شکم سيرهاي جمهوري اسالمـي هـي        
روي خط ميايند و نميگذارند کـه مـا          
که صد در صـد مـخـالـف ايـن رژيـم                  

. هستيم بياييم حرف دلمـان را بـگـيـم           
اين آقاي شکم سيري که زنگ زد و از          
اسطوره جنايت و جهـل احـمـدي نـژاد            
طرفداري کرد خواستم بهش بـگـم کـه           
واقعا شرم بر تو که چشمانت را بستـي      
و تظاهر به اين مـيـکـنـي کـه فـقـر و                   
بدبـخـتـي اقشـار مـخـتـلـف مـردم را                  

يـعـنـي داري مـيـگـي کـه              !   نميبيـنـي  
يـعـنـي داري      !   کارگران بيکار نيستنـد   

مـيــگــي کــه حــقـوق هــاي خــوبــي بــه             
و هـيـچ کـس از          !   کارگران داده ميشه  

تو نميبيني که !   بي حقوقي رنج نميبره  
درب بيمارستانهـا بـه روي افـراد کـم              
درآمد بسته است و اينها را نميبيـنـي         
و داري ميگي که مردم باندازه کـافـي          
خورد و خـوراک دارنـد و مـيـتـوانـنـد                 

امـروز در ايـن       !   خوب زنـدگـي کـنـنـد        
کشور کسي از اين حرفها مـيـزنـد کـه            
خودش در رفاه باشد و شرم بر شما کـه        
بغير از اينهم از شما نمـيـشـه انـتـظـار              

داشت اما بدانيد که مهلت شما ديگر       
شما کاري کرديـد کـه       .   تمام شده است  

اکثر خانواده ها شرمنـده سـيـر کـردن             
تـو  .   شکمهاي بچه هـايشـان هسـتـنـد          

چشمانت را بستـي و اعـتـيـاد را کـه                
عــوامــل جــمــهــوري اســالمــي مــثــل         
خودت در جامعه رواج داده و بـعـنـوان        
کشــور درجــه يــک در جــهــان شــده                 

تو مجبوري چـنـيـن کـنـي،           !   نميبيني
تو چشـمـانـت را بسـتـي و              !   مجبوري

خانمهاي تن فـروشـي را کـه بـخـاطـر                
گرسنگـي بـچـه هـايشـان تـن بـه تـن                   

تـو چـي را       !   قروشي داده اند نميبينـي    
تو خودت را زدي به اون راه       !   ميبيني؟

و تظاهر ميکنـي کـه گـيـر انـداخـتـن                
دخــتــران فــراري و تــجــاوز کــردن و                

تـو  .   فرستادنشان به دوبي را نميبيـنـي      
از بهترين داروهاي گرانبهايـي کـه در          
کشور ناياب شده و بدست مردم فقـيـر         

کسـانـي   !   نميرسد بـوفـور بـرخـورداري        
مثل تـو جـيـره خـوار ايـن جـمـهـوري                  
اسالمي کثيفند و يک چيـزي بـهـشـان           

مـمـکـن اسـت کـه درآمـد             !   ميـمـاسـه   
صوري شـان مـبـلـغـي بـاشـه در حـد                   
هفتصد هزار تومان اما در پشـت سـر       
از طريق عوامل خودساخـتـه تـان کـه            

شـمـا   .   زياد هم هستند تامين هستيـد     
مجبوريد که بـه جـمـهـوري اسـالمـي              
جنايتکار و ارتجاعي و کثيف وابسته      

. مرگ بر جـمـهـوري اسـالمـي         .   باشيد
دانشــجــويــان ايــنــرا بــدانــنــد کــه مــا            
پشتشـان ايسـتـاده ايـم و لـحـظـه اي                  
تنهايشان نميگذاريم، و آن آقـايـي هـم          
که گفـتـنـد کـه دانشـجـويـان هـنـگـام                  
احضار تماس مستقيم داشته بـاشـنـد         
درست گفتند که بايد زمـان و مـکـان            
احضارشان را اطـالع دهـنـد و مـردم              
عزيز را باخبر کنند و پشت به پشت و         
دوش به دوش هم در حمايت از حرکت        
دانشجويان بـاشـيـم  و نـگـذاريـم کـه                  
کوچکترين دست درازي به عزيزان مـا       

دانشجويان مـا افـتـخـار مـردم           .   کنند
ايران هستند چه االن و چـه از زمـان               
شاه، و همنطور هم خواهد بود و ملت        
ايران هم پشت اين دانشجويان را گـرم         
خواهند کرد و اين تلويـزيـون کـانـالـي            
است که صداي ما را بـه تـمـام ايـران                

اي مزدوران چشـمـانـتـان را         .   ميرساند
باز کنيد و تـمـامـي کشـورهـايـي کـه                
مذهب اسالم و اسالم سياسي در آنجا       
فعال است ببينيد که هيـچـکـدامشـان         
پيشرفت نداشته انـد و هـمـه شـان عـقـب                 

لياقت شما هم همين است کـه        .   افتاده اند 
مــرگ بــر   !   از ايــن رژم طــرفــداري کــنــيــد         

درود بــر حــزب        .   جــمــهــوري اســالمــي       
 .کمونيست کارگري

 زني از فرانسه

 ...صداي مردم در كانال جديد    ٨از صفحه    

 ١٠صفحه  
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من ميخوام از رئـيـس       .   سالم خدمت شما  
دانشگاه شيراز و از اتفاقهايي کـه افـتـاده           

اگر از همه اخبار خـبـر داريـد کـه              .   بگويم
کوتاه بگم و اگر نداريد بطور کـامـل شـرح          

فضاي اخير، جمهوري اسالمـي     بدم؟ در   
فقط خواست که ترس و واهـمـه ايـجـاد             
کند و براي گرفتن چند تا دانشجو همـه         
ما را به اين وضع دچار کرد کـه يـعـنـي             
اگر شما هم نسبت به وضعيت جـامـعـه          
اعتراض کنيد دستگيرتان ميکنيم و به 

در جريان اين اعـتـراض،     . بند ميکشيم 
دانشجويان مارکسيست کـل اعـتـراض        
را بــدســت گــرفــتــه انــد چــه قــبــل از                  
دستگيريها و چه بـعـد از آن آمـدنـد و                 
اعتراض شکل دادند و اينبار بـه خـارج          

اين وضعيتـي کـه      .   از دانشگاه کشيدند  
ما االن داريم هيچ اعتراضي نخوابيده و 

اي ايـجـاد نشـده بـلـکـه             هيـچ واهـمـه        
ممکن است در يک مقطعي مـجـبـور          
باشيم و سکوت کنيم تا در ترم جـديـد          

در .   دوباره اعتراضمان را شروع کـنـيـم     
هر شرايطي که باشد ما نميتـرسـيـم و           
کــمــپ مــبــارزه مــان را دوبــاره بــراه              
خواهيم انداخت تا همه مردم ببينند و    
اين کمپ به امضاي همه دانشجـويـان        
شيراز که همه شان معترضند و آماده       
اند، هم براي اعتصاب غذا و هم براي        
تــجــمــع و اعــتــصــاب و تــظــاهــرات،           
خواسته هايشان را بگوش تمام مـردم        

 .آزاديخواه خواهند رساند
 يکي از دانشجويان شيراز

 
ســالم بشــمــا آقــاي کــريــمــي خســتــه            

صـداي شـمـا را مـيـشـنـويـم               .   نباشيد
سـوالـي   .   خيلي خـوشـحـال مـيـشـويـم           

وقتي ما بـخـواهـيـم بـه حـزب           .   داشتم
کمونيست کارگري بپيونديم در تبـريـز       

بـه کـجـاي      .   به کجا بايد مراجعه کنيم    
تبريز بايد بروم و آنها را پيدا کنم؟ مـا          
هر روز که صداي شما را مـيـشـنـويـم           
خيلي خوشحاليم ولي نـمـيـتـونسـتـيـم            
تماس بگيـريـم و حـاال کـه صـحـبـت                 

زنده .   ميکنيم خيلي خيلي خوشحاليم   
 .باشيد

 مردي از تبريز
 

ميخواستم از  .   الو سالم خسته نباشيد   
اين حرکت دانشجـويـان شـيـراز دفـاع            
کنم و مـا بـه چـنـيـن حـرکـتـي نـيـاز                      
داشتيم و واقـعـا عـالـي بـود، واقـعـا                 
عالي بود و بـراي هـمـه شـان تـبـريـک                 
مــيــگــويــم و امــيــدوارم کــه ايــن                    

بلـه  .   اعتراضات ادامه داشتـه بـاشـنـد       
من هم با شـمـا مـوافـقـم کـه اگـر در                    
دانشـــگـــاهـــهـــاي ديـــگـــر هـــم ايـــن           
اعتراضات نباشد آنوقت دانشـجـويـان       
شـيـراز را در صـف اعـتــراض تــنـهــا                

ميبينند و فشـار بـيـشـتـري بـرايشـان              
مياورند و شايد ادامـه اعـتـراضـشـان           
بجايي نرسد بنابراين منهم مـعـتـقـدم          
که اين وظـيـفـه هـمـه مـا هسـت کـه                    
هرکداممـان در هـر دانشـگـاهـي کـه               

اعتراضات مان نشان دهيم که   هستيم با   
پشت اين دانشجويان هستيـم و حـمـايـت            
ميکنيم و ما بايد اين اعتـراضـات را بـه             
همه دانشگاهها بکشـيـم تـا مـحـدود بـه               
دانشگاه شيـراز و بـابـل و جـاي خـاصـي                  

بنظر من بهترين شکـلـي کـه االن           .   نباشد
عملي هست که مشکالتي هم پيش نيايد      
امضا جمع کردن از دانشجويان و حمايـت        
مردم است چونکه هم در داخـل کشـور و              

. هم در خارج کشور اين حرکت ادامه دارد       
مهمترين خواسته دانشجويان هميـن االن       
آزادي بيان و عقيده و آزادي دانشـجـويـان            
زنداني است و کال آزادي در هـمـه جـهـات        
خواست دانشجويان است کـه بـطـور واقـع          

هـمـه دانشـجـويـان بـا           .   هيچ آزادي نداريـم   
حراست و گيت هاي امنيتي مشکل دارند 
و در تمام دانشگاهها اين مشکـل هسـت          
که در اول کار ميترسند که حرکتي بکنند        

ــگــران       و شــروعــش ســخــت           اســت و ن
ميشوند که حاال چي ميشه و چـکـار           
ميکنند، آيا مـيـگـيـرنـد و مـيـبـرنـد                 
چــکــار مــيــکــنــنــد ولــي وقــتــي کــه             
اعتراضي شروع ميشود آنوقت ديـگـر      
ادامه دادنش خيلي راحت ميشـود، و        
زماني هم که اين اعتراضات در اکثـر        
دانشگاهها شروع بشود آنوقت ديـگـر       

 . نميتوانند جلوي مردم بايستند
 دانشجوي از تهران

 
منهم ميخواسـتـم    .   سالم خسته نباشيد  با  

سيد علي پينوشه " همبستگيم را با جمله 
مـرگ بـر جـمـهـوري          "   ايران شيلي نميـشـه    

 . اسالمي از باال تا پايين رژيم اعالم کنم
 يک زن آزاديخواه

 
خسته نباشيد، خوستم سوالي بکنم که در       
ايران که اين آخوندها دم از اسالم ميزنـنـد          
آيا اهل سنت را هم مسلمان ميـدانـنـد يـا        
نه؟ و بنظرم حکومت بايد مذهبي نبـاشـه          

 . بلکه مردمي باشه
 جواني از ايران

دانشجويان شيراز االن يـکـي از     .   الو سالم 
جبهه هاي مردم هستند که در مقابل رژيم 

گرفته انـد و اعـتـراض دانشـگـاه             قرار  
شيراز بمعني اعتراض و فـريـاد هـمـه            
مردمي اسـت کـه ايـن حـکـومـت را                 
نميخواهـنـد، لـذا بـنـظـر مـن امـروز                 
وظيفه همه جـوانـان و دانشـجـويـان و              
مردم است که جانانـه از ايـن مـبـارزه             
دفــاع کــنــنــد و نــگــذارنــد کــه ايــن                 
دانشجويان را تحت فشار قـرار دهـنـد       
و اذيتشان کنند و خانواده هايشـان را         

تهديد بکنند و بکشانـنـد بـه جـاهـاي           
مختلف بلکه همه بايد کمک بکنند و        

 . از اين دانشجويان حمايت کنند
 جواني از ايران

کسـانـي   .   جامعه قدمي عملي بـردارد     
که بخاطر کمبود ماليـشـان خـجـالـت           
ميکشند ميتوانند در حـد تـوانشـان           

يـک  .   اين تغيير را عمال نشـان دهـنـد          
خبري هم از فرانسه بـدم کـه چـون در               
اينجا رفتن بـه بـانـک و فـرسـتـادن از                 
بانک کمي  مشـکـل اسـت لـذا بـراي                
کساني که از فرانسه بخواهـنـد کـمـک           
مالي کنند يک شماره تلفني ميگـويـم       
و ميتوانند با من تماس بـگـيـرنـد تـا              
همگي باهـم کـمـک مـالـيـهـايـمـان را                 

 ٠٦٣٦٣٣٩٠٥٤.   ارسال کنيـم  راحت تر   
بخاطر کمک ملي و بخاطـر پـيـوسـتـن بـه               
حزب کمونيست کـارگـري پـرچـمـي بـلـنـد               
کرديم و پا جلو بگذاريد و دور ايـن پـرچـم              
حلقه بزنيم تا براي ايجاد واحدهـاي حـزب          

 .  در فرانسه تالش کنيم
 يدي کوهي از فرانسه

از برنامه خوبتان واقعـا تشـکـر         .   الو سالم 
ميکنيم چون که ما جوانـان هـيـچ جـايـي              
نداريم که درد ايـن جـامـعـه و جـوانـان را                  

جامعه اي که بخواهي حرف حساب . بگيم
بزني صورت جلسه ميکنند و ضد رژيمت   

من براي هـيـچـي رفـتـم          .   حساب ميکنند 
دادگاه و زماني که برگشتم با يک سربـازي    
درگير شدم و برايم پرونده ضد خـمـيـنـي و             
ضد رفسنجاني و ضد خاتمي ضد امنيت       

در جامعـه مـا آزادي        .   ملي درست کردند  
بيان نيست و حتي جوانان نميـتـوانـنـد بـه             
خانواده خـودشـان اعـتـمـاد کـنـنـد آنـهـم                    
خانواده اي که اصال معلوم نيست کـه چـه           
جوري بوجود ميايد و چه جوري دارد نـان         

جامعه ما را فقر و ! شبش را مهيا ميکند
فساد گرفتـه و شـمـا در خـيـابـان تـهـران                    
نميتوانيد يکي را پيدا کنيد که بـا لـبـاس        

صد رحـمـت بـه زمـان           !   درست بياد بيرون  
اين چه وضعـي اسـت کـه جـمـهـوري             !   شاه

اينها هـرکـاري کـه        !   اسالمي بوجود آورده  
دلشان ميخواهد ميکنند و اصال معـلـوم        
نيست که کي به کيـه و هـرکـي پـول داره                 
زندگي ميکنه و هر کسـي هـم کـه نـداره                

تمام جوانان مـا رو    !   فقط بياد نفس بکشه   
 ! به اعتياد کشوندن

 جواني از ايران
هدف از زنـگ زدن    . سالم و خسته نباشيد 

من اين است که شما قدم بگذاريد به ايران 
و هر کاري که باشه براي تغيير اين اوضاع 
انــجــام مــيــديــم و حــاضــريــم در مــقــابــل            

هـمـه مـردم      .   جمهوري اسالمي بـايسـتـيـم      
ميگويند خسته ايم از اين رژيم و به حرف         
دل جوانان گوش نميدن و باز فردا همه پاي 

بيشتر ما مـردم     !   صندوقهاي راي هستند  
اين رژيم را نميخواهيم و حاال بگذريم کـه          
بچه هـاي مـدرسـه را بـزور مـيـبـرنـد بـه                      

من تا حال راي نداده ام و اگـر            .   تظاهرات

من با اين رژيم مخالفم ديگر نبايد سرم را 
بياندازم جلو و  بـه هـر کـاري کـه ايـنـهـا                     

من بايد با سر بلند جلو برم ! گفتند تن بدم
جامعه ما  .   و نبايد چشم بسته حرکت کنم     

از درون نابود شده و فقط دلشان را خـوش     
انرژي هستـه اي حـق مسـلـم            " کرده اند به    

بيايند جـواب    !   اين که نشد حرف" ! ماست
اين پولهايي که خرج ميکنند بدهـنـد کـه           

ما جوانان ديـگـه خسـتـه         !   کجا ميره؟ 
هيچ تفريحي نداريم و حتـي در      !   شديم

. توانمان نيست که يک سينمايي بـريـم       
اين چه جامعه اي است کـه بـراي مـن             
جوان درست کرده اند که نميتونـم يـک          
سقفي براي زن و بچه ام درست کنـم و           
! زندگي کنم و حتي نتونم نفس بکـشـم    
! هم خودم بدبختم و هم زن و بـچـه ام              
! يک کيلو گوشت هم نميتونيم بخوريـم   

 .مرسي از برنامه قشنگتان
 جواني از ايران

ــيــکــخــواه        مــن تــمــام    .   ســالم آقــاي ن
حرفهاي شيوا و رسـاي ايـن جـوان را              
تاييد ميکنم کـه هـمـه اش راسـت و                

من کمک مالي ناچيزي    .   حقيقت است 
در نظر گرفتم و اگر شما قـبـول کـنـيـد         

 .شماره ام را ياد داشت کنيد
يــک مــيــلــيــون تــومــان کــمــک مــالــي          

 .ميکنم
 جواني از ايران

درود بر کاظم نيکخواه و زنده باد حـزب         
کمونيست کـارگـري و مـرگ بـر رژيـم                

ما در ايران هـمـه چـي        .   پوشالي لمپنها 
داريــم امــا فــقــط جــمــهــوري اســالمــي          

همين کوبا بـا تـنـهـا          .   چپاولش ميکند 
امکانشان که نيشکر است جامعه شـان     
را ميگردانند و ما صـاحـب چـاهـهـاي             

در باره کـمـک مـالـي مـن            !   نفت هستيم 
هرچه زنگ ميزنم خانم دانشفر را پـيـدا          

اگر شما يک تلـفـن راحـت         !   کنم نميتونم 
تري روي تلويزيون بگذاريد آنـوقـت مـا         

. بهتر ميتونم کمک ماليها را بـرسـانـيـم         
ما چـنـد   .   خانم دانشفر تلفن ما را دارند 

نفر هستيم و ميخواهيم چهارصـد دالر        
درود بر حزب شما و حـزب        .   کمک کنيم 

 .ما حزب کمونيست کارگري
 قباد از ايران  

 
اين . من ميخوام کمک مالي کنم. سالم

آقايي که زنگ زدند و جمهوري اسالمي 
را با سگ يکي کردند درواقع توهين به        

اين رژيم آخوندي از کفتار هم ! سگ بود
بدتر است و اينها را حـتـمـا بـايـد بـزيـر                 

. کشيد و حقمان را از اينها بايد بگيريم       
ما بايد بلند شويم و حقمان را ميگيريم   

. و اينها به پايان عمرشان نـزديـک شـدن          
من خودم بارها کمک مالي کرده ام و از         
مردم ميخواهم که به اين کـانـال کـمـک            

 مرگ بر جمهوري اسالمي . کنند
 جواني از ايران 

آقـا، شـمــا کــه مــيـگــويـيــد           .   الـو ســالم   

کمونيست، اگر شما هم روي کار بياييد       
همين مکافات را خـواهـيـم داشـت کـه             
االن ميکشيم؟ االن ما آزادي داريم اما       
و ! با شرايطي که برايمان تعيين کرده اند

هزار و يک تبصره و آئين نامه بـراي مـا      
ما برنامه هـاي شـمـا را هـم            !   گذاشتند

شنيديم که از آزادي بـي قـيـد و شـرط                
 شـب  ٩االن جواني که از    .   حرف ميزنيد 

و !   به بعد بيرون باشد بهش گيـر مـيـدن          
اگـر بـا دخـتـري         !   بازداشتش ميـکـنـنـد     

يــکــجــايــي نشــســتــي و فــقــط در حــال           
صحبت باشي حاال ممکنه که دانشجـو       
باشيد و شايد ميخواهيد جزوه رد کنيد       

به ! بازهم گير ميدن و بازداشت ميکنند
رنگ پيراهن و به پرچم مـثـال امـريـکـا             
روي پيراهـن گـيـر مـيـدن و بـازداشـت                 

من ميگم شما بياييد به ايـران       !   ميکند
اينجا يـارو   .   اما با پرچم خودمان باشيم    

بخاطر نداشتن پول ميره گدايي ميکنـه      
و همان گدا را هم از اينجا بلند ميکنند 
و حاال از اينطرف هم حرف از کـمـيـتـه              

درصـورتـي کـه      !   امداد خميني ميزنـنـد    
بنظر من شما بايـد     .   چنين چيزي نيست  

وارد کشور بشيـن تـا حـداقـل کـمـکـي                
االن . باشيد که اين ملت بتونن بلند شن

هرکي بخواد بلند  بشه درجا خـفـه اش            
 !  ميکنند

 جواني از ايران
من يک کـارگـرم و       .   سالم آقاي نيکخواه  

مـيـخـوام    .   از صبح تا شب کار ميکـنـم       
مبلغ ناچيزي براي پيشرفت کارتان براي 

مـن چـهـار صـد دالر           .   شما هديه کـنـم     
ميدم و لطفا شـمـاره مـنـو يـاد داشـت                 

 .کنيد
 کارگري از ايران

آيا شـمـا بـا گـروه           .   سالم آقاي نيکخواه  
هاي ديگر چپ هـمـکـاري نـداريـد؟ در              

براي کمک مالي از ايـران حسـاسـيـت            ضمن  
هست آيا راه بهتري هست که کمک مـالـي ام      

 را برسانم؟ 
 مردي از ايران

من ميخـوام افشـاگـري       .   آقاي نيکخواه سالم  
من سرباز نيروهاي انـتـظـامـي بـودم و             .   کنم

نــوبــت بــه گشــت نصــف شــب کــه مــيــشــد                
ميرفتـنـد زنـهـا را مـيـگـرفـتـنـد و وسـايـل                       

 . آرايششان را ميگرفتند
 جوان سرباز نيروي انتظامي

 
از مشـهـد     .   الو سـالم آقـاي نـيـکـخـواه            

هستم و يک ميليون تومان کمک مـالـي     
 . ميکنم

 مردي از مشهد
مـنـهـم از اسـتـان          .   آقاي نيکخواه سـالم   

فارس زنگ ميزنم و پانصد هزار تومان       
 .کمک ميکنم

 مردي از استان فارس
 

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      

 ...صداي مردم در كانال جديد       ٩از صفحه    
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مسلمين جهان را فرا بخواند که عليـه        
، بـه    " کفار حربـي  " اسرائيلي ها، عليه      

 . ميدان بيايند
رهـبـر مسـلـمـيـن         " اين فـراخـوان       
فقط در ميان بخـش کـوچـکـي           "   جهان

از صفوف حکومت جدي گـرفـتـه شـد           
که آنهم بخاطر مالحظـات و جـهـت           ( 

گــيــري هــاي ســيــاســي شــان عــلــيــه             
و در مـيـان       )     جناحهـاي رقـيـب بـود        

بيشتر بخش هاي خود حکومـتـي هـا         
به هيچ گرفته شد تا چه برسد در ميان    
باصطالح مسلمـانـان جـهـان و سـايـر              

حتي خود حـمـاس      .   نيروهاي اسالمي 
با اينکـه مـي دانـيـم          ( و حزب اهللا هم     

نقطه اتکـايشـان جـمـهـوري اسـالمـي             
است و اينها را جمهوري اسـالمـي از           
نظر مالي و تسليحاتي و سياسي سـر         

هـيـچ وقـعـي بـه          )   پا نگاه داشته است   

اين فتوا نگذاشتند و هيـچ اعـتـبـاري           
براي اين باصطالح اعالم جهاد جناب      

 . فقيه قائل نشدند
در .   قضيه از اين هم فـراتـر رفـت          

خود جمهـوري اسـالمـي، سـايـتـهـاي             
نظام  اين فتواي فقيه را علنـا  " خودي" 

سـايـت حـزب      .   به باد انتقاد گـرفـتـنـد        
، " رهـروان حسـيـن     " اللـهـي  اي بـنـام             

سايت ايـران فـردا وابسـتـه بـه احـمـد                  
تــوکــلــي، و ســايــت نــوع دوخــردادي            

را درج کردند که در آن       مشروح  مطلبي    
صريحا اعالم ميشود  سياستهاي احمدي      
نژاد   آب به آسياب اسرائيل مـي ريـزد و          

بـا حـمـايـت از ايـن            "   مقام معظم رهبري  " 
حـمـايـت    "   خط جـديـد نـفـاق        " سياستها از   

گفته ميشود نزديکي دولـتـهـاي       .     ميکند
نـتـيـجـه مسـتـقـيـم           " عربي و اسرائيل     

" اشتباهات مقام معظم رهبـري اسـت      

در سايـت ديـگـري هـم کـه             .     ( و غيره 
متعلق به يکي از وکـالي دادگسـتـري          
است ولـي فـقـيـه بـه مـالنصـرالـديـن                  
تشبيه مي گردد که  حکم جهادش بـه          
مضحکه و بـي آبـرويـي  خـود فـتـوا                  

 ).   دهنده منجر شده است
اينهـا، نـمـونـه هـايـي اسـت کـه                  

نشاندهنده وضعيت نـزار، درمـانـده و         
مستأصل نه تنها ولي فقيه بلکه  کـل         

اينها بازتاب  .   حکومت اسالمي است  
تشديد و اوجگيري اعتراضـات مـردم        
و مقابله مستقيم و صريح آنان با ولي         

. فقيه و کليت جمهوري اسالمي اسـت      
به همين دليل بايد بر اين تاکـيـد کـرد       
که اين نوع تمهيدات بـاالئـيـهـا بـراي             
نجات جمهوري اسالمي بـا عـبـور از           
ولــي فــقــيــه خــواب و خــيــالــي بــيــش            

اين توهمي از سر استيصال و       .   نيست
را "    رهبر"درماندگي است که ميشود  

کنار گذاشت و جمهـوري اسـالمـي را           

همانطور که مردم جـواب     .   نگاه داشت 
سلطنت کند نه حـکـومـت       شاه فقط   

يک انقالب عظيم عليه کـل       را با   
ــد، از                 ــي دادن ــت ــن ــط ــل ــظــام س ن
سرکوبگران آن انقالب نـيـز خـط          

را "   نظـام بـمـانـد و فـقـيـه بـرود                " 
در انـقـالب       .   نخواهنـد پـذيـرفـت      

پنجاه و هفت جامعه بلند شـد و         
اعالم کرد که نـه سـلـطـنـت مـي              
خواهيم و نه شاه و بايد کـل ايـن            

حـاال هـم     .   بساط را جمـع کـنـيـد       
جـامـعـه    .     همان حـکـايـت اسـت        
حــکــومــت  " اعــالم کــرده اســت         

و "   اسالمي نميخوايم، نميخوايـم   
مـقـام   " عده اي بياد اشتـبـاهـات         

 .   افتاده اند" معظم رهبري
بنظر من،  ايـن تـالش بـراي            
عبـور از رهـبـر، قـبـل از آنـکـه                  
نشاندهنده راه چاره و فراري بـراي   
جــمــهــوري اســالمــي بــاشـــد،             

نشانـدهـنـده بـن بسـت و ريـزش               
سـتـون   .   وسيع اين حکومت است   

فقرات اين حکومت زير ضرب و      
ــن     .     فشــار مــردم اســت        کــل اي

حکومت از طـرف مـردم مـورد            
حمله قرار گرفته و نفس طرح اين   
گفتمان که رهبر و فقيه را کـنـار           
مي گذاريم، نشاندهنده اين است     
که اين حکومت دارد به روزهـاي       

.  آخر عمـرش نـزديـک مـي شـود            
من ترديد نـدارم ديـري نـخـواهـد           
پــائــيــد کــه  مــردم ايــران بــلــنــد            
خواهند شد و کل اين حـکـومـت       

حـزب  .   را به زير خواهنـد کشـيـد        
ما تمام توانش را بکار مي گيرد  
تا چنين روزي هر چه زودتـر فـرا           

 .برسد

الـبـتـه مـن در ايـنـجـا              .   آن رجوع کنيـد  
جواب مـوجـزي مـيـدهـم  ولـي بـحـث                   

نکتـه اول    .     مشروحترش در آنجا هست 
قالب که گويا بحـث بـر سـر           اينکه اين   

هوشمند کردن يـا هـوشـمـنـد نـکـردن               
ــاســت صــورت ظــاهــر و                  ــه ه ــاران ي

ايـن ظـاهـر      .   عوامفريبانه قضيه است  
مسخره اي است که حکومتيها بـه آن         
داده اند و دارند سر همين  هـم دعـوا              
ميکنند درصورتي که اسـاسـا بـحـث           

بـحـث بـر سـر قـطـع             !   سر اين نـيـسـت      
ســوبســيــدهــا اســت ، يــعــنــي قــطــع             
کمکهاي مالي که دولـت بـراي ارزان            

کاالهايي مثل ارزاق و نـان       نگهداشتن  
و انرژي و آب و برق و غيـره مـيـداد تـا                
مــردم جــامــعــه از پــس مــخــارج ايــن              
نيازهاي اساسي بربيايند، و تازه با تمام 
ايــن ســوبســيــدهــا هــم آمــار خــودشــان          
اينست که نـزديـک بـه هشـتـاد درصـد                
جامعه در زير خـط فـقـر دارد زنـدگـي                

ايــن طــرح قــرار اســت کــل           .   مــيــکــنــد 
وقتي صحبت .   سوبسيدها را قطع کند

از هوشمند کردن يارانه هـا مـيـکـنـنـد              
 را بگذاريد   "هوشمند کردن "شما بايد   

عوامفريبانه اين صرفا اصطالح    .   کنار
ميگويـنـد   !   اي است براي قطع يارانه ها 

که يارانه ها را ميزنيم و بـجـايـش پـول              
اما همه ميدانند  بـا       .   ميدهيم به مردم  

قطع يارانه ها، قيمتـهـا بـطـور سـرسـام              
آوري  افزايش پيدا خواهد کرد، و خـود           
مقامات مخالف احمدي نژاد ميگويند 

اسـاسـي   که قيمت خيلـي از کـاالهـاي            
چــهــار صــد درصــد افــزايــش خــواهــد         

و اينـهـا هـر کـمـکـي هـم کـه                  !     يافت
تازه آنهم اگر بکنند، چـونـکـه          -بکنند

بحثشان اينست که فعال بودجه اش را       
اوال صرفا  اقليت کوچکي از    -ندارند

توده مردمي که در معرض اين گراني       
سرسام آور قرار ميگـيـرنـد را شـامـل             
ميشود و ثانيا  حتي يک صدم گـرانـي      

 !را هم جبران نخواهد کرد
 اما چرا اين سياست را طرح کـرده         
اند؟ اساسش اين نيست که احمدي نژاد       
خوابنما شده و يا از چاه چمکـران بـه او             

اگرالهامي  شـده اسـت       !   الهام شده است  
ايــن !    طــرف بــانــک جــهــانــي اســت          از

سياست شناخته شده اي اسـت کـه بـه          
آن  ميگويند سياست ريـاضـت کشـي         

قطع سوبسيدها فقط يـک      !     اقتصادي
منجمد کـردن   .   جزء اين سياست است   

دستمزدها، و يا بهتر است که بـگـويـم          
واگذار کردن دستمزدها به بـازار آزاد،        

که با توجه به بحران و نرخ بـيـکـاري        (   
موجب کـاهـش شـديـد  دسـتـمـزدهـا                

يک قلم ديـگـر ايـن طـرح           )   خواهد شد 
است، برداشتن سقف قيـمـتـهـا و آزاد           
گذاشتن قيمتـهـا بـه بـازار آزاد بـراي               
اينکه هرچقدر که ميـخـواهـد بـتـوانـد            
صعود پيدا کـنـد، و زدن از تـمـامـي                
خـدمــات اجــتــمـاعــي مــثــل بــهـداشــت و            
تحصيالت و غيره و غيره،  هـمـه ايـنـهـا                
اجزا ديگر اين طرح هستند که جـمـهـوري          
اسالمي بخشهايي از اينها را پياده کرده و 
حاال ميخواهد شديد تـر و وسـيـع تـر از                 

از جمله . پيش اين سياست را به پيش ببرد
اليحه اي که برده اند به مجلس، حاکي از          
اينست که اساسا حداقل دستمزد تـعـيـيـن       
نشود و بـگـذاريـم بـعـهـده بـازار آزاد کـه                    

اينها همه يـعـنـي       .   دستمزد را تعيين کند   
باز گذاشتن دسـت سـرمـايـه دارهـا بـراي               
چپاول و غارت و استـثـمـار، و بـاز  پـس                  
گرفتن  هر نوع دستـاورد قـانـونـي طـبـقـه               

سـوبسـيــدهـا و تـعــيـيـن حـداقــل              .   کـارگـر  
دستمزد و کنترل قيمتها و غـيـره هـمـه از           
نتايج سالها مبارزات کارگران جهان است      

هـمـه   .   کارگران در کشورهـاي غـربـي       و ازجمله   
اينها را ميخواهند پس بگيرند و همه را بنوعي         

گرچه  جمهوري اسالمـي عـمـال         .     کنار بگذارند 
از همان روز اول مـقـابـل ايـن حـقـوق کـارگـران                    
ايستاده اما االن ميخواهـد رسـمـا و عـلـنـا بـه                   
راست ترين و ضد کارگري سياستهاي اقتصادي       
سرمايه داري لباس قانوني بدهد و بـه اجـرا در              

 . آورد
در ايــن مــيــان دعــوايــي کــه بــيــن                
حکومتيها سر اين مـوضـوع هسـت يـک             

قضيه اين نيست کـه      .   دعواي داخلي است  
دولت با يارانه هـاي هـوشـمـنـد يـا غـيـر                   
! هوشمندش گلي بـه سـر مـردم  مـيـزنـد                 

درواقع جناح مقابل ميگويد  سوبسيدهـا        
را که حذف ميکنيد  يارانه نقدي به کسي         

منظورشان از گـدا پـروري کـردن             !   ندهيد
و خودشان !   اينستکه به کسي پولي ندهيد   

هم اين را ميگويند کـه پـولـي در بسـاط                
جنبه ديگر  قضيـه هـم        !     ندارند که بدهند  

اينست که دارند از اين وضعيت اسـتـفـاده          
ميکنند براي اينکه با احمدي نژاد تسويه       

 ! حساب بکنند
اما درد مردم  کل فقر و بـيـحـقـوقـي              

بـايـد در     .     است و نـه فـقـط سـوبسـيـد            موجود  
مقابل کل اين طرح ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي               

بـايـد  کـارگـران و مـردم              .   ايستاد و مبارزه کرد   
کارکن و حقوق بگير در برابر اين طرح بايستـنـد           

ايـن طـرح     .   و کل اين نظام را زيـر سـوال بـبـرنـد               
احمدي نـژاد و جـمـهـوري اسـالمـي              خاص  

نيست بلکه سياست بـانـک جـهـانـي بـراي             
. تسمه کشيدن از گرده طبقه کارگـر اسـت         

جــمــهــوري اســالمــي مــيــخــواهــد فــقــر و          
بسيار بيشتري را به مردم تحميل کننـد         بيحقوقي  

حکومـت هـم دارنـد در ايـن             و جناحهاي داخل    
وسط از آب گـل آلـود مـاهـي خـودشـان را                     

ولي اعتراض مردم ربـطـي بـه ايـن           .   ميگيرند
ندارد بلکه اعـتـراض مـردم عـلـيـه کـل ايـن                    

  .سيستم ضد انساني سرمايه داري است

 ٠٠٠از ميان سئواالت جلسات          ٤از صفحه   

 اين مطلب را ناصر احمدي     
 .   پياده و تايپ کرده است      

 ...”  سيد علي پينوشه ”      ٣از صفحه   

 هادي وقفي     اين مطلب را  
 .   پياده و تايپ کرده است      

از طريق حزب کمونيست کارگري چپ    
عراق مطلع شديم که با کمـال تـاسـف           
رفيق حکيم حسن فنجان مـعـروف بـه          
ابوعطير بعلت بيماري در بيمـارسـتـان     

 سـالـگـي      ٥٢شهر ناصريه عـراق در         
 . جان باخته است

ابوعطير عضو کـمـيـتـه مـرکـزي            
حزب کمونيست کارگري چپ عـراق و        
دبير کميـتـه نـاصـريـه ايـن حـزب، از                 

رهبران کـارگـري در عـراق و رئـيـس                
شـــــوراي کـــــارگـــــران خـــــدمـــــات           

ابوعـطـيـر    .   بيمارستانهاي ناصريه بود  
از مبارزان پرشور امر رهائي کارگـران       
و مــردم بــود و نــقــش مــهــمــي در                   
سازماندهي اعتـراضـات کـارگـري از          
جمله تظاهـرات کـارگـران بـيـکـار در              

او همراه بـا چـنـد نـفـر          .   ناصريه داشت 
ديگر از فعالـيـن کـارگـري ايـن شـهـر                

شوراي کارگران خدمات بيمارستانـهـا      
را ســازمــان داد و کــارگــران مــوقــت            
بيمارستانها به رهبري او موفق شدنـد       

روز اول مـاه      .   به استخدام دائم درآيند   
 ٣٥ ابـوعـطـيـر هـمـراه بـا              ٢٠٠٨مه  

کارگر ديگر که قصد برپـائـي مـراسـم           
اول مه در ميدان مرکزي شهر ناصريه       
را داشتند توسط حکومت ارتـجـاعـي        

امـا  .   عراق دستگير و زنـدانـي شـدنـد          

اين فشارها و فشـارهـا و تـهـديـدات               
مختلف از جانب جريانات تـروريسـت        
اسالمي و ارتجاعي عـراق نـه تـنـهـا              
خللي در اراده او وارد نکرد بلکه عـزم          
او را در دفاع از کارگران و مردم عراق         
ــراي آزادي و                     ــارزه ب ــب ــر م و در ام

 . سوسياليسم راسخ تر نمود
بــا درگــذشــت ابــوعــطــيــر حــزب          
کمونيـسـت کـارگـري عـراق يـکـي از                
کادرهاي بـرجسـتـه خـود و کـارگـران               
ناصريه يکي از رهبران محبوب خـود      

جــاي ابــوعــطــيــر   .   را از دســت دادنــد      

کمونيست پرشور عراق براي همـيـشـه        
 . عزيز و گرامي خواهد ماند

حزب کمونيست کـارگـري ايـران،         
جانباختن رفيق ابوعطير عـزيـز را بـه           
رهــبــري، اعضــا و فــعــالــيــن حــزب             
کمونيست کارگـري چـپ عـراق و بـه              
کــارگــران و مــردم عــراق صــمــيــمــانــه         

 . تسليت ميگويد
 گرامي باد ياد رفيق عزيز   

 )ابوعطير ( حکيم حسن فنجان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ ديماه  ٢، ٢٠٠٩ ژانويه ٢١

 اطالعيه به مناسبت درگذشت رفيق ابوعطير 
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آيت اهللا بي بي سي و            
مشکل نفرت مردم از           

 !   سازش با نظام     
مدتي است که بي بي سـي کـه مـردم              
بحق نام آيت اهللا به آن نـهـاده انـد، بـه               
جمع تلويزيونهاي ماهواره اي پيوستـه      

ظهور بي بي سي نه از سر تفنن       .   است
رسانه اي است و نه بـه رقـابـت مـديـا               
براي کسـب بـازراهـاي جـديـد ربـطـي               

بي بـي سـي آمـده اسـت تـا بـه                  .   دارد
مثابه ابزار سياسـي حـفـظ وضـعـيـت             
موجود، به نفع جنـاحـهـايـي در رژيـم             
جمهوري اسالمي و بـر عـلـيـه مـردم               

ديـگـر   .   ايران، دخالت جانبدارانه بکند   
کسي در اين رسانه حتي بـراي حـفـظ            

رســانــه " هــم ژســت     "   حــقــوقــي" ظــاهــر   
نـمـيـتـوانـد کـه         .   را نميگـيـرد   "   بيطرف
بي بـي سـي در انـقـالبـي کـه                .   بگيرد

برپادارندگانش هنوز زنده انـد، نـقـش          
سخنگو و ستاد تبلـيـغـي خـمـيـنـي و             
جناح اسالميون را به عهـده گـرفـت و         
بــعــد از بــقــدرت رســيــدن آنــهــا و در              
تمامي لحظاتي که مـاشـيـن جـنـايـت            
رژيم اسالمي روزانـه صـدهـا نـفـر از               
کمونيستها و آزاديخواهان را به جوخه      
تير مي سپرد، در کنار رژيم و بعنـوان         

راديـو و تـلـويـزيـون          "   خـارجـي  " بازوي   
صدا و سـيـمـاي جـمـهـوري اسـالمـي                

اين در خاطره مردم حفـظ      .   عمل نمود 
است و به فرهنگ سـيـاسـي جـامـعـه              

 . تبديل شده است
اما اوضاع عـوض شـده اسـت و             

سياسي بـي بـي سـي، ديـگـر              "   مزاج" 
مـردم بـا     .   هواخواهي در جامعه ندارد   

تـوقــعــات بــاال و مـطــالــبــات چــپ و             
راديــکــال،عــزم بــه ســرنــگــونــي رژيــم         

االن جـامـعـه ايـران        .   اسالمي کرده اند  
. صحنه تقابل دو قطب سياسـي اسـت     

کمپ تغيير طلبان، سرنگوني طـلـبـان        
که در راس آنـهـا حـزب کـمـونـيـسـت                  
کارگري ايستاده است و قطب راسـت،        
کمپ دفاع از وضعيت موجود، حـفـظ    
نظام، استحالـه آن از بـاال و انـقـالب                

کل بورژوازي از اين وضـع و        .   مخملي
. از اين تقابل احساس خطـر مـيـکـنـد           

کمونـيـسـتـهـاي سـر         " داريوش همايون   
را به بقيه نشـان مـيـدهـد،           "   بلند کرده 

کيهان شـريـعـتـمـداري بـه تـحـقـيـق و                  
تــفــحــص افــتــاده اســت کــه چــرا                    
مارکسيستها در جـامـعـه رشـد کـرده           
اند و جنـتـي در نـمـاز جـمـعـه عـلـيـه                     

ســخــنــرانــي "   تــوســعــه کــمــونــيــســتــي   " 
سهم بي بي سي در اين ميـان  .  ميکند

اين است که براي تقابل با خطر عـروج         
چپ و کمونـيـسـت کـارگـري مشـغـول             

 تمـريـن آن      ۵۷کاري بشود که در سال      
اين صـورت مسـئلـه و          .   را کرده است  

نگراني مشترک رژيم اسالمي،بي بـي       
بـي  .   سي و کل اپوزيسيون راست است    

بي سي ظهور کرده است تـا در دفـاع             
ــر روي چــپ و                    ــم اســالمــي ب از رژي
چپگرايي مردم عمليات کنـد و بـراي          
به تعويق انداختن سرنگوني جمهـوري      
اسالمي از طيف هاي پرو غـرب دوم           

ايـن پـروژه     .   خردادي، حمـايـت نـمـايـد        
" تــحــوالت آرام  "   غــرب بــراي انــجــام        

اســت، ايــن هــمــان طــرح مــعــروف               
بي بي سي پـلـي اسـت        .  مخملي است 

که صـداي امـريـکـا را بـه جـمـهـوري                  
اســالمــي وصــل مــيــکــنــد و دســت             
داريــوش هــمــايــون و ســازگــارا را در           
دست حزب مشارکت و دفتر تحـکـيـم         

بي بي سي بخشي از پـروژه       .   ميگذارد
و گفتگو بـا رژيـم     " تعامل"غرب براي  

بــراي پــيــشــبــرد ايــن      . اســالمــي اســت  
ســيــاســت، بــي بــي ســي شــيــادي در            
عرصه مديا را معـنـاي جـديـدي داده            

هنوز از راه نرسيده بـراي جـلـب        .   است
خاطر جمهوري اسالمي تـحـت لـواي          

اعـالم کـرده اسـت کـه           "   نظر سـنـجـي   " 
شـتـر از نـود درصـد مـردم ايـران                 بيـ " 

موافق برنامه هاي هسته اي جمهوري      
اسالمـي هسـتـنـد، بـيـش از پـنـجـاه                  
درصد آن ها خواهان داشتن بمـب اتـم          
مي باشند و بـاز بـيـشـتـر از پـنـجـاه                    
درصــد آن هــا جــهــت گــيــري هــاي                

صــحــيــح و   جــمــهــوري اســالمــي را        
مـطـابـق ايـن       .   درست مـي دانـنـد       

نظرسنجي تنها يـک درصـد مـردم          
ــاي ســيــاســي و                  ــران آزادي ه اي
دموکراسي را جزو نيازهاي مـبـرم        

ايـن  " .   و فـوري کشـور مـي دانـنـد            
جــعــل ســيــاســي کــه جــمــهــوري             
اسالمي بالفاصله به آن خـوشـامـد        

 که بي    است گفت، روند و سياستي   
 سال است مشـغـول آن      ۳۰  بي سي 

ميباشد و نفرت مردم پـاسـخ ايـن           
 بي بي سي نـه      . عملکرد بوده است  

ديروز و نه امروز در هيچ برهـه اي          
صــداي آزادي خــواهــانــه مــردم را         

 برعکـس   . و نميکند منعکس نکرده   
در کنار نيروهاي اطـالعـات، نـاجـا و            
سپاه، آزاديخواهي و بـرابـري طـلـبـي،           
ســرنــگــونــي نــظــام و جــنــبــش ضــد              
استبدادي مردم را تحريف کـرده و بـا           

 بـي بـي       . آن به مقابله پرداخـتـه اسـت        

سي آمده است تا بـا دفـاع و تـبـلـيـغ                  
سيـاسـي بـراي دوم خـردادي هـا، در                

 .انتخابات آتي رژيـم تـاثـيـر بـگـذارد             
جالب است که بالفاصله دوم خـردادي        
هــاي رژيــم نــقــش بــي بــي ســي در                 
تحوالت آتي را بخوبي دريافته انـد و          

دوم .   آنرا به رخ جناح مقابل ميکشنـد      
خردادي ها ميگويند که آمدن بي بـي        
ســي نــتــيــجــه بســتــن روزنــامــه هــاي          

از همينرو اتفاقي نيـسـت کـه         .   ماست
از روز نخست، مغضوبين درگاه سـيـد     
علي خامنه اي و محلـل هـاي خـارج            
کشوري رژيـم اسـالمـي مـانـنـد فـرخ               
نگهدار، صحنه گردان بي بي سي شده 

روزنامه تـايـمـز لـنـدن در اولـيـن               .   اند
روزهاي آغاز بکار تي وي آيت اهللا بي        

هـدف  :   بي سي بي پرده اعالم کرد کـه        
از سرويس فارسي جديد تغـيـيـر رژيـم           

 تـايـمـز بـه         .اسـت  نيست بلكه تعامـل   
روشني اعالم کرد کـه ايسـتـگـاه ايـن              
تعامل انـتـخـابـات خـرداد سـال آتـي                

سرويس فـارسـي     :   " تايمز نوشت .   است
 ميليون پوند بيـشـتـر بـراي آن            ۱۵كه  

صرف شده، در فرصتي مناسب شروع   
ايران يك جـامـعـه      . .   .كرده است   به كار 

پويا، پر چالش و متفرق اسـت كـه در            
 .برگزار مي کـنـد   انتخابات خرداد ماه 

نبرد بين واقع گرايان و تندروها شديـد       
بي بي سي مي تـوانـد بـر          .   خواهد بود 

تأثير گذار بـاشـد و ايـن             آن مباحثات 
تـعـامـل بـا رژيـم          "   .كار را خواهد كرد   

اسم رمز امروز سياست بـي بـي سـي             
در سال پنجاه و هـفـت، اوضـاع          .   است

فرق ميکرد، لذا بـي بـي سـي بـازوي               
اجرايي توافقات کنفـرانـس گـوادلـوپ         
براي تغيير حکـومـت شـاه و بـقـدرت              

. رساندن اسالم سياسي در ايـران بـود          
اينکه امروز جـاي سـيـاسـت تـغـيـيـر                
حکومـت شـاه  را تـعـامـل بـا رژيـم                    
اسالمي گرفته است فقط و تـنـهـا بـه             

. خاطر فاکتور چپ جامعه ايران اسـت      
چپ و کمونيست کارگري نه فقط آيـت     

سي بلکه  کل بـورژوازي       اهللا بي بي    
آنروز .     غرب را محتاط کرده است    

در غــيــاب جــنــبــش کــمــونــيــســم          
کــارگــري و حــزبــش، تــحــقــق ايــن          

اما بي بي سي    .   سناريو ميسر شد  
امروز ديگر مانند سي سال پـيـش        
براي کول کـش کـردن مـلـيـيـون و               

اسـالمـي،   "   سـلـيـم الـنـفـس        " جناح  
امـروز حـزب     .   دستش باز نـيـسـت      

کــمــونــيــســت کــارگــري يــکــي از           
بازيگران اصلي صحـنـه سـيـاسـت          
در ايران است که روزانه با مـديـاي       
خود مهمان خانه ميليونها نفر در       

ــال        .   ايــران اســت    اســم امــروز کــان
ــال              ــان ــران، ک مــحــبــوب مــردم اي
سرنگوني طلبي و نـه مـردم ايـران بـه              

بـي بـي سـي        .   نظام، کانال جديد است   

ديگر نميتوانـد اسـالم را بـراي مـردم              
بي بي سي ديـگـر بـا         .   ماله کشي کند  

هيچ درجه تبليغات نخواهد تـوانسـت       
اين جناح و آن شخصيت اسـالمـي را           

ديگر هيچ جـوان،     .   به مردم حقنه کند   
هيچ زني در آن مملکت ادامه حـيـات         
قوانين اسالمي را با هر پـوشـشـي از            

ديـروز  .   بي بي سي نخواهند پـذيـرفـت       
بي بي سي بر متن ترجيحات سياست       
غرب و تحت فشار قيام مردم، رفـتـن          

. شاه و تغيير سلطنت را تبليغ ميکرد      
اما امروز بي بـي سـي و کـل رسـانـه                 
هاي غربي و اپوزيسيـون حـامـي اش           

. خواهان حفظ شرايط موجود هستند    
از همينرو بي بي سي کالمي بر عليـه         
استبداد رژيم اسالمي به زبان نخواهد      
آورد، توحش اسالمي بر عـلـيـه زنـان             
مسئله اش نيست و بر عليه  جـنـبـش           
ضد اسالمي مردم؛ شمـشـيـر خـواهـد           

بي بي سي با خميني آمد، بـا       .     کشيد
حمايت از جـنـايـات اسـالم سـيـاسـي               
ــگــونــي رژيــم                  ــا ســرن رســوا شــد و ب

 .اسالمي، خواهد رفت
 

ي ک   ج ا ي ز ه   د ي گ ر   ب ه   ه و ا خ و ا ه ا ن   
 "ا س ال م   م ي ا ن ه   ر و "

جايزه سيـمـون دوبـووار را امسـال بـه               
. کمپين يک مـيـلـيـون امضـاء دادنـد             

شــايــد دادن جــايــزه در غــرب امــري             
عادي باشد اما وقتي  جايزه بـه چـهـر            
هاي يک طيف خاص سيـاسـي تـعـلـق            
مـيـگـيـرد مـانـنـد شـيـريـن عـبـادي،                   

گــنــجــي؛ بــاقــي؛ پــرويــن     ســروش،   
اردالن و کـمـپـيـن يـک مـيـلـيـون                
امضاء؛ ديـگـر نـمـي تـوان آنـرا               
اتفاقي دانست، آنهم زمانيکه که     
وزارت خارجه امريکا حمايت از      

در خـاورمـيـانـه     "  اسالم ميانه رو" 
را سياسـت رسـمـي خـود اعـالم             

 . ميکند
سرنگوني دژ اسالم سيـاسـي؛      
خاورميانه و جهان را دستـخـوش       
تغييرات عظيمي خواهد کـرد و        

صف بندي هاي جهاني را بـطـور         
امـا  .   اساسي تـکـان خـواهـد داد         

غرب از تغييرات سياسي آيـنـده        
بــه ايــن   .   در ايــران نــگــران اســت      

علت که کـمـونـيـسـم کـارگـري و              
ــده اي در                  ــم ــزبــش ســهــم ع ح
تحوالت سياسي کنـونـي دارد و         
دخــالــتــگــري اش در اوضــاع              
سياسي نه تنها موجب باال رفتن   
توقعات سياسي مردم شده اسـت      
بلکه به طيفي از رهبران سياسي       
چـــپ و راديـــکـــال در راس                   
اعتراضات مردمي، شکـل داده      

غرب بـراي جـلـوگـيـري از           .   است
تغييرات راديکال، حمايـت خـود       

ــه رو        " را پشــت        ــان ــي " اســالم م
گذاشته است تا با همـيـاري پـرو           
غروبي هاي خارج از حـکـومـت،        
چنج حـکـومـت را بـه آرامـي و                
خارج از دسـتـرس مـردم، انـجـام            

کــمــپــيــن يــک مــيــلــيــون      .   دهــنــد
امضاء به همين طيـف مـتـعـلـق           

طيـفـي کـه در تـقـابـل بـا                .   است
مطالـبـات مـاکـزيـمـوم جـنـبـش              
آزاديــخــواهــانــه زنــان، تــالش            
ميکند با طيفي از آيت هللا هـاي         

نـويـن از     "   تفسيـر " شده و   "   مدرن" 
اسالم؛ خواسته هـاي زنـان را در           
چهارچوبهاي مـورد قـبـول رژيـم           

فـمـيـنـسـيـم       .   اسالمي نـگـه دارد     
اسالمي کمپين بخشي از تحـرک      

جريانات دوم خـردادي     "   مخملي" 
اســت کــه تــالش مــيــکــنــنــد بــا          
تعديل و حفظ نظـام اسـالمـي و           

بــا غــرب، بــه تــحــرک       "   تــعــامــل" 
سرنگوني طـلـبـانـه مـردم تـرمـز             

غـرب بـا اهـداي جـوايـز            .   بزنـنـد  
مختلف مي خواهد چـهـره هـاي          
اين جنبش را بـه راس جـامـعـه              
ــســم و                  ــي ــکــال ــا رادي ــرد و ب ــب ب

. چپگرايـي مـردم مـقـابلـه کـنـد             
اسالم در آيـنـده     .   اينها دير آمدند  
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