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مظفر محمدي اخيرا مـطـلـبـي         
نوشته است بـا عـنـوان سـخـنـي بـا                

وي .   و مبارزان رهايـي زن           فعالين
در اين نوشـتـه، در مـورد ضـرورت             
ــا هــم بــودن و يــا اتــحــاد                   هــمــه ب
گرايشات مختلف در جنـبـش زنـان         
حرف زده و از فعالين ايـن جـنـبـش             
خواسته است که بقول ايشان رقابـت       

و تنگ نظري را کـنـار گـذاشـتـه و                
طبق رهنمودهاي ايشان بـه اتـحـاد          

ايشان در نـوشـتـه خـود بـا              .   برسند
اشاره به زن ستيزي لجام گسـيـخـتـه          
جمهوري اسالمي معتقد اسـت کـه         
فمينيست و دوم خردادي و ليبرال و        
چپ و راست جنبـش زنـان هـمـگـي             
براي يک هدف فعاليت ميـکـنـنـد و         
چون همه زنان از کـارگـر و فـقـيـر و              
غني تا نماينده مـجـلـس و خـواهـر             
زينب قربانيان سيستم هستند، بـنـا       
بر اين بين گرايشات مخـتـلـف ايـن           
عرصه ميتوان وحدت ايجاد کـرد و        
بايد جلوي بحـثـهـا و يـا انـتـقـاد و                  

 . سرزنش ها را گرفت
اين نوشته را بايد پاسخ داد، نـه        
بدليل اينکه محـمـدي را کسـي در           

جنبش برابري طـلـبـانـه زنـان جـدي              
ميگيرد، بلکه به دليل اينکه ايشان      
در اين مطـلـب، بصـورت فشـرده و             
جمع و جـور از يـک خـط و جـهـت                   
گيري راست دفاع ميکند کـه کـم و          

پـراکـنـده     بيش بحثهاي آن ، بـطـور          
مطرح بوده و هر از چنـد گـاهـي بـه              
مناسـبـتـي و بـه دلـيـلـي از سـوي                   

. تعدادي ديگر هم مطرح شده اسـت       
اکنون مظـفـر مـحـمـدي هـمـه ايـن                
مبحث را منسجم و بـهـم پـيـوسـتـه             

پاسخ دادن  .   يکجا مطرح کرده است   
به اين تئوري پوپوليسـتـي هـمـه بـا             
هم، پاسخي است به همه کسانيکه،      
چشم خود را بر گرايشـات سـيـاسـي           
موجود و پرونده فعاليتهاي آنهـا در        

 به بهانه پاسخ به مظفر محمدي                    
 جنبش همه با هم، يا چرخش به راست؟                          

 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي   

 
 چرا نبايد به نيروي مسلح افتخار کرد؟                        

 

, مـحـمـد آسـنـگـران        ,   رفيق عزيز  
کردستان حزب کمونيست     دبير کميته   

اي در    کارگري ايران اخيرا در مصاحبه    
ها و سـبـک    ي ايسکرا به فعاليت   نشريه

انـد     کار حزب در کردستان اشاره کـرده      
. که به نظرم جـاي بـحـث زيـادي دارد             

کنم به چند نکـتـه    جا من سعي مي   اين
 .اشاره کنم

رفيق حمه با اظهار نظر عجيبـي        
کـنـد کـه گـويـي             جوري صحبـت مـي     

جدايي کـمـيـتـه کـردسـتـان از حـزب                 
کمونيست کارگـري نـهـايـتـا بـه نـفـع                

گـويـي آن     .   ما تمام شده اسـت       جنبش  
مـانـع   " بـار       انشعاب عظيم و فـاجـعـه        

در "   غـيـر کـارگـري         وجود سـنـتـهـاي      
حزب را از بـيـن بـرده و حـاال مـرکـز                   

شـده  "   اساس جـنـبـش کـارگـري        " توجه  
 .ايم است و خالصه پيشرفت کرده

هـاي    در ضمن رفيق در نقد تالش      
: " گـويـنـد کـه         منشعبين از حزب مـي    

نگاه کنيـد بـه مشـغلـه هـا و گـفـتـه                    
هايشـان هـنـگـامـي کـه در حـاشـيـه                  
کنگره شان، از آنها سئوال ميشود بـه         

قبأل الزم اسـت از رفـيـق آرش               
تشکر کنم که با حسـاسـيـت بـه ايـن               
مــوضــوع تــوجــه کــرده و نــظــرش را            

 . نوشته است
هنگامي که خواستم اين جوابـيـه     
را بــفــرســتــم، روزنــه نــوشــتــه اي از              
مهرنوش موسـوي را بـرايـم ايـمـايـل              

الحق که اين بار از فحش نـامـه          .   کرد
" نـقـد  " هاي قبلي خـبـري نـبـود و بـه                

اميـدوارم ايـن     .   بيشتر شباهت داشت  
جوابيه، مهرنوش موسوي را به تعمق      

 . بيشتري وادار کند
 *   *   *    *  * 

چرا نبايد به نـيـروي      
 مسلح افتخار کرد؟ 

اين سوال را رفـيـق آرش مـطـرح             
کرده است اما تـوضـيـحـات او حـول              
همين سوال به مسايل ديـگـري نـقـب           
زده است که من سعي ميکنم به آنهـا         

اميـدوارم کـه جـواب رفـيـق            .   بپردازم
در نـوشـتـه      .   آرش را کامل داده باشـم     

اي که تحـت عـنـوان چـرا نـبـايـد بـه                   
نيروي مسـلـح افـتـخـار کـرد نـکـات                
ديگري مطرح کرده است من آنـهـا را          
عينأ نقل ميکنم تا جواب مـن بـراي          

. خواننده سر راست و مشخص بـاشـد      
رفيق آرش در نقد مصاحبه من تحت        

ــوان      ــن ــاي حــزب در           " ع ــه ــت ــاس ــي س
 ۳۳۴در ايسـکـرا شـمـاره           "   کردستان

 :چنين نوشته است

منـظـورش مـحـمـد        ( رفيق حمه   " 
بــا اظــهــار نــظــر       )   آســنــگــران اســت    

کـنـد کـه         عجيبي جوري صحبت مي   
گويي جدايـي کـمـيـتـه کـردسـتـان از                
حزب کمونيست کارگري نـهـايـتـا بـه            

گـويـي   .   ما تمام شده است  نفع جنبش   
مـانـع   " بار     آن انشعاب عظيم و فاجعه    

در "   غـيـر کـارگـري         وجود سـنـتـهـاي      
حزب را از بـيـن بـرده و حـاال مـرکـز                  

شـده  "   اساس جنـبـش کـارگـري       " توجه  
. " ايـم    است و خالصه پيـشـرفـت کـرده         

 . داخل پرانتز از من است

در مــورد انشــعــاب مــا زيــاد              
نوشته ايـم، مـا هـيـچ وقـت مـوافـق                 
انشعاب نبوديم و بارهـا اعـالم کـرده           
ايم که آنها مـيـتـوانسـتـنـد در حـزب               

. بمانند و براي نظراتشان تالش کننـد      
اينکه منشعبين مـرتـب مـيـگـويـنـد           
انشعاب به آنها تـحـمـيـل شـده اسـت              

زيـرا نـه کسـي        .   جعل واقعيات اسـت   
نـه  .   تنبيه شد و نه کسي اخراج گرديد      

کسي به آنها گفت از حزب برويد و نـه          
اکـنـون   .   کسي خواهان رفتن آنها بـود      

هم يک بـار ديـگـر تـاکـيـد مـيـکـنـم                    
هرکدام از  آنها اگر بخواهند به حـزب         

مـن  .   برگردند من مانعـي نـمـيـبـيـنـم           

 آرش سرخ      
 

Arash_Redcat@yahoo.com 
/com.redarash.www://http 
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 محمد آسنگران
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مورد مسئله زنان بسته و با پس زدن        
عملي گـرايـش راديـکـال و چـپ کـه                
نــمــايــنــدگــي آمــال و خــواســتــهــاي            
ميليونها نفر را ميکند، عمال راه را         
براي گرايشات راست و دو خردادي و        
ــدار اصــالحــات و حــکــومــت             طــرف

من مـتـاسـفـانـه      .   اسالمي باز ميکند  
ناچارم براي درک ايـن مـوضـوع نـقـل             
قولهاي تـقـريـبـأ طـوالنـي از ايشـان                

ــيــاورم  ــر ايــن مــقــدمــتــأ از            .   ب ــنــاب ب
 .خوانندگان پوزش ميخواهم

  
 جنبش همه باهم 

. . . . اين جنبشي همه با هم است     " 
با سالح انتقاد و سـرزنـش و طـرد و                
رقابت و حساب خـود را جـدا كـردن              
نميتوان به پراكندگي و محدودنـگـري     
و تنگ نظري صفوف فعـالـيـن زن از            

 . ...راست و چپ فايق آمد
تحركات موجود در عرصه زنـان       
از نظر من نه در تقابل با هم بلكـه در     

من نميتوانـم  .   مسير همديگر هستند  
موافق كسي باشم كه مـبـارزه اش را           
از سرزنش فعاليني كه به حكومـت و      

نـامــه نـوشــتـه انــد شــروع             دولـتـيــهـا   
گويا اين مـانـع راه اسـت و             .   ميكند

ــا                       ــرد ت ــن را افشــا ك ــد اي ــاي اول ب
 ." جلورفت

  
اوال کسي به نويسندگان نامه بـه        
حکومت و دولتيها بـه صـرف نـامـه             

اگـر  .   نگاري اعتراضـي نـکـرده اسـت         
حرفي هسـت کـه هسـت، در مـورد                
فعاليتهاي تـا کـنـونـي و نـقـش يـک                 
ــه                  ــرخــورد ب ــن در ب ــي ــع ــرايــش م گ

مظـفـر   .   معضالت زنان در ايران است    
محمدي معتقد است که در جـنـبـش           
زنان، ضعف و پراکنـدگـي کـه وجـود            
دارد راه غلبه بر آن، نه نقد و بـررسـي             
گرايشات راست، بلکه کنـار آمـدن و          
باهم بودن و اتحاد چپ و راسـت ايـن            

سوال من اينست که در     .   جنبش است 
جنبش سرنگوني اوضاع چگونه است     
و آيــا ايــن نســخــه را مــيــتــوان                      

جــنــبــش انــقــالبــي و جــنــبــش           بــراي
سرنگونـي حـکـومـت اسـالمـي نـيـز               

 پيچيد؟ 
با کـنـار گـذاشـتـن سـالح نـقـد،                 

ميتوان به پراکندگي در جـنـبـش            آيا
سرنگوني پايان داد؟ با نـفـي طـرد و             
رقابت و حساب خـود را جـدا کـردن              

جــريــانــي کــه مــظــفــر           چــطــور؟ آيــا   
محمدي از آن دفاع مـيـکـنـد، سـالح            
نقد را در مقابل جريانات راست کنار       
مي گذارد؟ آيا جنبش زنان تافته جدا       
بافته اي است که بايد همه فعالـيـن و           

نقد و نظر و ارزيـابـي و            مبارزان آن،   
گرايش خود را کـنـار گـذاشـتـه و بـا                 
فمينيست و دوم خـردادي و طـرفـدار           
جناحي از حکومت اسالمي و مدافع      

در کنار يکديگـر آيـه       "   مترقي" اسالم  
وحدت خوانده و از اين طريق جـنـبـش     

را سـازمـان     "   گسـتـرده اي    " اجتماعي  
آيا تا کنون تجـربـه نسـلـهـاي              دهند؟

قبل و نسل ما و فعاليتهاي خود مـا          
در جنـبـش بـرابـري طـلـبـانـه درسـت                 

نـبـوده   "   گوهر بـار  " عکس اين سخنان    
 .است
  

ســوال مــحــوري ايــن اســت، راه           
دامن زدن به جـنـبـش هـاي گسـتـرده              
ــمــاعــي چــيــســت؟ هــمــکــاري             اجــت

وحدت گرايشات مختلـف در ايـن            و
جنبش ها، يـا نشـان دادن اهـداف و              
سياست گرايشات مختلف و يا بـقـول    
مظفر مـحـمـدي سـرزنـش و طـرد و                 
ــا                  ــردن؟ آي حســاب خــود را جــدا ک
فراخوان امروز ايشان در مبارزه عليه      
" حکومت اسالمي بازگشت به شعار      

اسـت؟ آيـا ايـن        "   وحدت کلمه اسـت       
شعار نتايج درخشاني داشته است که      
مظفر مجددا اين پرچم را بلـنـد کـرده          
است؟ و آيا اين شـعـار ويـژه جـنـبـش               

 زنان است، چرا؟ 
  

مظفر محمدي در اين چند جملـه       
بــا تــردســتــي خــاصــي، تــوده زنــان             
مــعــتــرض و مــتــنــفــر از حــکــومــت          
اسالمي را بـا گـرايشـي و جـنـبـشـي               
مترادف قرار ميدهـد کـه سـيـاسـتـي             
راست را نمايندگي و اهداف معيـنـي        

 . را در جنبش زنان تعقيب ميکند
: مــظــفــر مــحــمــدي مــيــگــويــد         

محدودنگري چپ و راسـت و تـنـگ           " 
کـار را    . . . .   نظري در بين صفوف زنان    

، ايـن حـرفـهـا        "   به اينجا کشيده است   
مـنـظـور از      .   اشاره به چه چـيـزي دارد      

راست در جنبش زنـان کـدام نـيـروهـا             
فمينيـسـت    است؟ مظفر محمدي که     
هـمـه را     . . . و دوم خردادي و ليبرال و         

جـا داده و شـيـپـور           "   خـلـق  "   در صف   
بـه  .   وحدت بين اينهـا نـواخـتـه اسـت           

بـنـظـر    .   کدام راسـت حـملـه مـيـکـنـد            
انتـقـاد بـه تـنـگ نـظـري               ميرسد که   

حـملـه   .   راست تعارفي بـيـش نـيـسـت         
ايشان اساسـا بـه چـپ اسـت، نـه بـه                  

 . راست
  

حمله بـه چـپ و        
 !فراخوان اتحاد با راست

  
اين حمله اي است به فـعـالـيـن و             
جنبشي کـه از روز اول، در مـقـابـل                
گرايش دوم خردادي و ملي مـذهـبـي          
ايستاد و از اکثريت گرفتـه تـا حـزب             
توده و از شيرين عـبـادي گـرفـتـه تـا                
مهرانگيز کار و شهال شـرکـت را بـه             
چالش طلبيده و پاسخ حرفها و نقـد و         
يا راه حلهاي ارتجاعـي آنـهـا را داده             
است و آنـهـا را يـک گـرايـش راسـت                  

مظفـر مـحـمـدي       .   ارزيابي کرده است  
او .   شايد نا آشنا به اين تـاريـخ اسـت           

نميداند که مهرانگيز کار در دفـاع از         
حضور زنان در جـبـهـه هـاي جـنـگ                
ــران و عـــــراق و پشـــــت                           ايـــ

قلم زده و اينرا جـزيـي         جنگ،   جبهه  
از حضور زنان در عرصه سـيـاسـت و            

ــابــي کــرده اســت           ــا .   مــثــبــت ارزي آي
نميداند که نوشين احمدي خـراسـانـي         
در نقد ماکـزيـمـالـيـسـت هـا و زنـان                 

زنان : "   معترض قلم زده و نوشته است     
نبايد بـه سـيـم آخـر بـزنـنـد، کـوچـک                   

ايشان خبر ندارد که ايـنـهـا         "   زيباست
با نيره توحيدي، و عفت مـاهـبـاز از            
طيف چريکهاي اکثريت، و هم نظـران       
خودشان در اروپا و امريکا ، همچـون        
عضو يک خانواده رفتار ميکـنـنـد، و       
کمونيستها را بدليل دوري نـظـري و           
تحليلي و جنبشـي هـمـواره رسـمـا و             

مـظـفــر   .   عـلـنـا سـانسـور مـيـکــنـنـد             
محمدي نشنـيـده اسـت کـه شـيـريـن               

و بعد از جايزه گرفتـنـش    عبادي قبل   
هم و غمش دفاع از اسالم بوده اسـت           

اينهـا  .   و نه دفاع از حقوق زن در ايران       
؟ آقاي محمدي دسـتـور      ! مهم نيستند 

مــي فــرمــايــنــد چــون هــمــه مــا زن              
ايشـان  !   هستيم، با هم کـنـار بـيـائـيـم           

امـيـد وارم     .   نرسيده مبصـر شـده انـد        
اين گفته هاي نخراشيده و نـتـراشـيـده          

در غـيـر     .   از روي عـدم اطـالع بـاشـد          
اينصورت ايشـان در کـنـار شـيـريـن               
عبادي قـرار خـواهـنـد گـرفـت و پـز                  

 .راديکالش رياکاري معني ميدهد

  
تــحــرکــات : "   ايشــان نــوشــتــه انــد     

موجود در عـرصـه زنـان در مسـيـر                
، اگر منظور کمپيـن     " يکديگر هستند 

عليه قوانين سنگسار است که اخـيـر         
اين طيف ناچار به طرح آن شـده انـد،            
بايد بگويم که اين فعاليتها در دنياي       
واقعي در ادامـه تـالش و تـقـالهـاي              
جرياناتي است که در ايران، راهـهـاي         
مختـلـفـي را بـراي مـانـدن و کـمـي                   
لطيف تر شدن رژيم اسالمي امتحـان       

سـران و    .   کرده و شکست خـورده انـد        
ايــدئــولــوگــهــاي ايــن حــرکــت طــبــعــا       

واال تـعـداد زيـادي       .   منظور من است  
زنان معترض بـه اوضـاع و مـنـتـقـد               
حکومت نيز با اين فعاليتها همراهي      
ميکنند که حساب آنها را بـايـد جـدا         

روي سخن من با اولـيـن امضـا        .   کرد
کنندگان و چهر ه هـاي شـاخـص ايـن             

 . حرکت است
  
با شکست کامل دوم خرداد و با        

شکست دخيل بستن بـه آخـونـدهـاي           
متعدد و با کنار رفـتـن خـاتـمـي کـه                
رهبر اين طـيـف بـود، فـعـالـيـن ايـن                 
گــرايــش مــعــيــن در پــي بــررســي و             
ارزيابي موقعيت خـود و هـمـچـنـيـن            
موقعيت جنبش برابري طلبانه زنـان،     

اگـر  .   اين کمپين ها را اعالم کرده انـد       
جاي خـوشـحـالـي بـاشـد، هـژمـونـي                
گرايش چپ در جامعه است که اينهـا        

تغيير "   را ناچار به اعالم کمپين براي       
قانون سنگسار کرده است و نه      "   و لغو 

در قوانين و ادامـه خـط     " اصالحات"  
و سياست نزديـک بـه سـه دهـه قـبـل                 

 .خود
 سـال الس زدن        ۲۷اينها بعد از    

با آخوندها تازه متوجه شـده انـد کـه             
مــا تــنــهــا   .   بــايــد کــار ديــگــري کــرد      

جرياني بـوديـم کـه در مـقـابـل آنـهـا                  
گفتيم کـه ايـن       .  ايستاده و حرف زديم 

رژيم اصالح پذير نيست و گفتيـم کـه          
خاتمي يک بال ديگر نـظـام اسـت کـه             
براي نجات حکومـت اشـان از مـوج            
انزجاري که از پائين در جريان اسـت،         

 . تقال ميکند
چه کسـي فـرامـوش کـرده اسـت             
دعواها و جدلهاي حاد بين ما و ايـن          
جماعت را درمورد انتخابات و دفـاع       

حتي بـار دوم     .   جانانه اينها از خاتمي   
که خاتمـي کـانـديـد شـد و در طـول                  
دوران رياست جمهوري او صدها نـفـر        
اعدام و سنگسار شده بودنـد، ايـنـهـا           
نوشتند، با يـک چشـم گـريـان و يـک                 

چشم خندان باز هـم بـه خـاتـمـي راي               
 . ميدهيم

چه کسـي اسـت فـرامـوش کـرده             
باشد، تعـدادي از امضـا کـنـنـدگـان              
کمپين لغو قانون سنگسار ، بـعـد از           
کنفرانس برلين و به شکست کشـيـده         

پروژه بزک کردن حکـومـت       شدن طرح   
اسالمي از سـوي دولـت آلـمـان، چـه               
فحاشي هايي عليه کـمـونـيـسـتـهـا و             
حزب کمونيست کـارگـري کـردنـد؟ و           
چه کسـي فـرامـوش کـرده اسـت کـه                
بـرخــي از ايـن چـهــر ه هـا در خــانــه                   
آخوندها را زده و براي تلطيف قوانيـن       
ــهــا اســتــمــداد مــي               اســالمــي از آن
طلبيدند؟ آقـاي مـحـمـدي ايـنـهـا را               
ميداند و خـود را بـه جـنـبـش آنـهـا                    

ــد          ــکــن ــزديــک احســاس مــي ــاي .   ن آق
مـحـمــدي تــغـيـيــر کــرده اسـت آنـهــا               
چهرهاي هـمـان جـنـبـش مـدافـعـيـن                

 .همان سنتها هستند
  
اين وقـايـع مـربـوط بـه دو قـرن                 

پيـش نـيـسـت، بـه چـنـد سـال قـبـل                     
برميگـردد، ايـن مـبـاحـثـات و ايـن                
جدلها و اين مبارزات در حافظه همـه       
ما و جنبش برابري طلبانه زنان فـعـال         

داستان وحدت سنـتـهـا و        .   باقي است 
گرايشات متضاد سالهاي سال اسـت       

چرا .   که از سوي ما پاسخ گرفته است      
باز هم سر از دخمه هاي کپک زده در           
آورده است ايـنـرا بـهـتـر اسـت آقـاي                 
محمدي با کمي تعمـق بـه آن پـاسـخ              

 . دهد
  

آشتي چپ و راسـت      
 ! خريداري ندارد

  
زن معترض و بي حقوق و فـقـيـر            
در کنج زندان اوين، کبرا رحمانپـور و       
شهال جاهد و اشرف کلهر و زنـي کـه            
از دست قوانين اسـالمـي جـانـش بـه             
لب رسيده و خـود را آتـش مـيـزنـد،                 
زناني که زندگي و جـوانـي اشـان در              
زير سيطره اين حکـومـت فـاشـيـسـت            
اســالمــي نــابــود شــده اســت، بــراي            
حرفهاي امثـال شـيـريـن عـبـادي در              

 . ايران هيچگاه تره خورد نکرده اند
  

بارها و بارها زنـان مـعـتـرض از            
ايران، با ما تماس گرفته و حـرفـهـا و            

 . نقش اينها را به تمسخر گرفته اند
اگر چيز مثبتي در فـعـالـيـتـهـاي           
اخير اينها ديده ميشود نـه نـاشـي از            
خـلـوص آنـهــا بـلـکـه فشـار چـپ در                   

 
 ۱از صفحه   جنبش همه با هم، يا چرخش به راست؟
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شـايـد آقـاي مـحـمـدي           .   جامعه است 
چون فکر ميکند جـامـعـه بـه راسـت             
چرخـيـده اسـت مـيـخـواهـد جـنـبـش                 
برابري طلبانه زنان را هـم بـا گـرايـش             
راست سنتي و عـقـب مـانـده آشـتـي               

کنار آمـدن بـا گـرايـش راسـت              .   دهد
اسـالمـي و دوم خـردادي          "   فمينيسم" 

يک حرکت بديع در کمپ چپ جامـعـه         
است که قبأل پرچـمـش دسـت امـثـال             
طيف اکثريتي توده اي بوده است کـه         
ما سالهاي سال اسـت بـا ايـنـهـا در                

قوانيـن اسـالمـي      .   تقابل بسر ميبريم  
بايد از ايران جارو شـود و حـکـومـت             

ايـن  .   اسالمي بايد گورش را گم کـنـد       
شعار ما بوده اسـت امـا آنـهـا بـراي                

ايـن  .   تالش کرده اند"   نوع بهتر " اسالم  
گرايش قديـمـي اسـت ايـنـهـا بـخـش                

. مونث جنبش ملي مذهبي هستـنـد       
آنچه تازه است تالش براي پـيـوسـتـن           

 .آقاي محمدي به اين کمپ است
مــا دو جــنــبــش هســتــيــم، يــک           

. جنبش واحد در دفاع از زن نيسـتـيـم         
من هيچگاه به بخش مونث جـنـبـش          
دوم خرداد مدال جناح راست جـنـبـش      

يـک   .   برابري طلبانه زنـان را نـداده ام         
جــنــبــش بــرابــري طــلــبــانــه داريــم بــا          
ميليونها زن که براي پس زدن حجاب       
و لغو آن، سنگر به سنـگـر و قـدم بـه                

بـراي لـغـو      .   جنگيده و ميجنگـد    قدم  
قوانين ضد زن در هـمـه عـرصـه هـا                
روزانه مبارزه ميکند و به عينـه مـي       
بـيــنــد کــه کــوچــکــتــريــن تــغــيــيــر در          
زندگيش به عقب راندن حکومت و به       
جدايي مذهب از دولت و مـقـابلـه بـا             
مــذهــب و دفــاع از ســکــوالريســم و           

 .گره خورده است کمونيسم 
اين جنبش راديکال از اولين روز       

تولد حکومت زن ستيز اسـالمـي در          
امـروز  .   سنگر بوده و جنـگـيـده اسـت         

بيش از هميشه اين جنبـش تـئـوريـک           
تر، روشن تر متحدتر و با افـق تـر در          

جنبش مونـث   .   حال ايفاي نقش است   
فــمــيــنــيــســم  " هــاي دوم خــردادي و          

که براي تلطيـف حـکـومـت         "   اسالمي
اسالم، براي حضور خود در حاکميـت       

از "   قـرائـت بـهـتـر       " و براي تـفـسـيـر و          
اســالم مــبــارزه کــرده و هــيــچــگــاه              

عـلـيـه مـا        فراموش نکرده است کـه        
بي بهانه و يا با بـهـانـه شـمـشـيـر              نيز

ــه اي                ــانـ ــداگـ ــان جـ ــتـ ــد، داسـ ــزنـ بـ
درسـت در چـنـيـن اوضـاعـي              .   است

" سردار رشيدي پيدا شده است که از          
ميخواهد که کوتاه بيايند و      "   زنان ما 

بــگــذارنــد ايــن گــرايــش کــه تــنــهــا              
مشکلشان گويا ايـنـسـت کـه کـمـي              
کمتر از بقيه مطـالـبـات دارنـد، نـيـز              

؟ انـگـار مـا جـلـو            ! حرفشان را بزننـد   
دهان آنها را گرفتـه ايـم نـه آنـهـا کـه                  
صف اعدام و شکنجه ما را نظاره گـر        
بودند و سکوت را ترجيح دادند و در          

از اسـالم    "   دمکراتـيـک  " وصف قرائت   
 .قلمفرسايي کردند

  
جناب محمدي اين گرايش از مـا     
بيشتر امـکـان حـرف زدن داشـتـه و                
حتي با وجود خفقان و سرکوبـگـري و          

" تماميت خواهي و انحـصـارطـلـبـي     "  
که نقد آنها به حکومت اسـت، هـنـوز           

شـمـا    خيلي خيلي بيشـتـر از مـن و              
امکان ابـراز وجـود و ابـراز عـقـيـده                 

اگر اينها اکنون خواهـان     .   داشته است 
لغو قانون سنگسار و لغو قوانيني از        

چـه  .   قوانين ضد زن اسالمي شده انـد       
اين جنبش ما را قويتر ميکنـد      .   بهتر

و ما از ايـن حـرکـت و مضـمـون آن                   
اين آن سنـگـري اسـت        .   دفاع ميکنيم 

که ما تصرف کرده ايـم، بـا تـالش و              
تقال، با پاسخهاي تئوريک، بـا کـنـار           
نــيــامــدن بــا مــذهــب و اســالم، بــا               
جنگيدن در سنگرهاي مختلف، و بـا       
هژموني سياسي و عملي جنبش مـا        
اينها را ناچار کرده است يـک قـدم از             

 . حکومت عزيزشان فاصله بگيرند
  

سوال من از شادي صدر که بـراي        
نجات جان زنان از سنگسـار مـبـارزه          
ميکند، و مظفر محمدي که خواهـان     
وحــدت چــپ و راســت شــده اســت،              
اينست در مقابل حـرفـهـاي شـيـريـن             
عبادي در رابـطـه بـا عـدم تـنـاقـض                 
اسالم با حقوق زنان و يا عدم آمادگي        
زنان و مردم بـراي سـکـوالريسـم چـه              
ميگويند؟ نميتوان براي نجـات جـان        
محکومين به سنگسار کار کرد و از        
بغل دوباره يـک حـکـومـت اسـالمـي              

. کــمــي بــهــتــر را بــه مــردم فــروخــت           
فراموش نکنيم که ايـن افـراد الـيـت             
سياسي معيني هستنـد و حـرفـهـاي           

آيـا  .   خود را همواره مطرح ميـکـنـنـد        
معني شعـار وحـدت طـلـبـانـه آقـاي               
ــان                 ــيــســت کــه زن ــن ن مــحــمــدي اي
کمونيست و راديکال در کـنـار خـانـم            

 عبادي قرار بگيرند؟
  

ولــي ايــن چــهــره هــا و ايــن                     
شخصيتها تا ديروز حرفهايي ديگري     

. ميزدند که بـايـد جـواب مـيـگـرفـت             
شيريـن عـبـادي هـمـيـن امـروز ايـن                 
سياست نخ نما را باز هم تکـرار کـرده      

همه اين طيف وحد طلب بـايـد     .  است
جواب بدهند آيا بهمراه عبـادي بـراي         
اسالمي ماندن جامعه و در حکومت      
ماندن اسـالم سـيـاسـي سـيـنـه سـپـر                 
ميکنند؟ اين سوال مهمي اسـت کـه          
" نميتوان با تاکيد بر تحت ستم بودن         

آنرا دور زد و نشنيده     "   زنان جامعه ما  
 . گرفت
لب کالم اينست که مـا اوانسـي          

به جنبش اينها و سـيـاسـتـهـايـي کـه               
همين امروز مثال خانم عبادي اعالم       
ميکند که مردم ايران سکوالريسم را    

مـا بـه خـانـم         .   نميپذيرند نـمـيـدهـيـم       
عبادي ميـگـويـيـم شـمـا و دوسـتـان                
اسالميتان نميپـذيـريـد، مـردم ايـنـرا            
مـيــپــذيــرنــد و بـراي آن دهــهــا هــزار             

در ضـمـن     . اعدامي و زنداني داده اند 
سانسور کردن ما و سکوت طـوالنـي         
در مورد نقش و فعاليتهاي ما بـطـور         
ــه                  ــي ــل ــارزه ع ــب ــال در مــورد م ــث م
سنگسار، بازگو کننده يـک جـهـت و            
يک سياست معين است که اين سنـت     
سياسي به عنوان حربه اي عـلـيـه مـا            

آقاي مـحـمـدي نـوشـتـه          .   بکار ميبرد 
 :است
. اين جنبشي همه بـا هـم اسـت           " 

همه زنان از باال تا پـايـيـن شـهـر، از                
مدارس و دانشگاهها و كارخـانـه هـا          

مــحــالت شــهــرهــا تــا دورتــريــن              و
ايـن پـديـده هـيـچ          .   روستاهاي كشـور  

تقسيم بندي و مرزبندي و هيچ ايسـم         
زن بـودن در      .   و انگ ديگر برنميـدارد    

آن جامعه كافي است تا از حقـارت و          
هتك حرمت سازمانيافته و به قـانـون        
زنــدگــي تــبــديــل شــده رنــج بــرد از               
فــمــيــنــيــســت، لــيــبــرال، دمــكــرات،       
طرفدار اين و آن جـريـان سـيـاسـي و                
فرهنگي و غيره و تا سوسياليسـت و         

ايـن نـيـروي نـفـرت          . . .   برابري طـلـب      
عــظــيــم اجــتــمــاعــي و ايــن نــيــروي            
اعتراض و نارضايتي عميقا انسـانـي       

 ." را ميتوان و بايد به حركت در آورد
  

ستم بر زنان نه فقط در ايـران، و            

کشورهاي اسالم زده، بلکـه در هـمـه            
جـامـعـه    .   دنيا يک امر عمومي اسـت     

سرمايه داري به بي حـقـوقـي زنـان و              
اين سـتـم تـاريـخـي، رنـگ و لـعـاب                  
امروزي زده و اين سـتـم را جـزيـي از               
عملکرد و کارکرد سيـسـتـم مـوجـود           

زنان در هـمـه جـاي دنـيـا            .   کرده است 
بدليـل جـنـسـيـت خـود تـحـت سـتـم                   
هستند و اين امري مربـوط بـه هـمـه             

در آلمان و امـريـکـا نـيـز             .   زنان است 
زنان بدليل زن بودن از برخي از حقـوق     
اجتماعي و يـا اقـتـصـادي و غـيـره                 

کماکان خشـونـت بـر       .   محروم هستند 
عليه زنان در خانواده ها و جامعه در         
همه کشورها به وفور اتفاق مي افـتـد         
و در اين مورد بعـضـي وقـتـهـا خـبـر                
کتک زدن هنرپيشه هاليوود به دسـت        
دوست پسرش و يـا چـهـره مـعـروف                
تلويزيون آلمان را مي بـيـنـيـم کـه بـا              
صــورت کــبــود شــده عــکــســش در            
روزنامه ها است و گفته ميـشـود کـه           

پـس  .   همسرش او را کـتـک زده اسـت          
ستم بر زنان، خشونت بر عـلـيـه زنـان             
در جامعه سـرمـايـه داري جـزيـي از               
سيستم حاکم و در هـمـه جـاي دنـيـا،              

در ايـران و عـراق و           .   عموميت دارد  
افغانستـان و کشـورهـاي اسـالم زده             
طبعا اين ستم بسيار وحشيـانـه تـر و          
عنان گسيـخـتـه تـر اسـت و در ايـن                  

 . حرف زده ايم  مورد ما بارها
سوال اينست که در آلـمـان و يـا              
کانادا نيز که معضل زنان حال در هـر        
سطحي، امري عمومي است و هـمـه         
زنان بدليل زن بودن خود از اين سـتـم           
در رنج هستند، آيا مسئله گرايشـات       
ديگر و حضور آنها در جنبش بـرابـري         
طلبانه زنان مطرح است يانه و آيـا در     

کـارآيـي   "   همه بـاهـم    " اينجا نيز شعار    
آيا در اينجا نيز فمـيـنـيـسـت و            .   دارد

لـيـبـرال و دمـکـرات و مسـيـحـي و                   
سوسياليست و کمونيسـت و بـرابـري          

بايد دسـت در دسـت هـم          . . . . طلب، و 
حرکت کنند؟ چـگـونـه مـيـتـوان ايـن              
حرکت دسته جـمـعـي و عـمـومـي را               

بر محور کدام خواستـه،     .   سازمان داد 
کدام سـيـاسـت و کـدام سـبـک کـار؟                  
امروز اوضاع در آلـمـان و کـانـادا و                

 امريکا چگونه است؟ 
گفته ميشود کـه زنـان در ايـران             
تحت ستم وحشيانه اي هستند و يـک         
خط در ميان مظفر محمـدي تـاکـيـد           

بايد زن باشي تا اين درد   " ميکند که  
اوأل اين يک تز کهنه و       "   را درک بکني  

پوپوليستي است که بايـد خـودت زن          

باشي تا درد زن را درک کـنـيـد و يـا                 
کارگر باشيد که استثمار را بفهميد و        

خانم تاچر زن بود و خـون زنـان       . . . .   يا
را بيشتر از هر مرد ما قـبـل خـودش            
در شيشه کرد و لخ والسا هـم کـارگـر            
بود و مثل هر بورژواي ديـگـري و بـا             

. همان شدت عـلـيـه کـارگـر ايسـتـاد              
دومــأ ســوال ايــنــســت ســازمــانــهــاي        
فمـيـنـيـسـتـي کـه در اروپـا ، فـيـلـم                      
ــنــد و ايــن                   ــي ســنــگــســار را مــي ب
وحشيگري را درک مـيـکـنـد و از آن              
متنفر هستند، چرا حرکتي اجتماعي     

 بر عليه آن نميکنند؟ 
همه اين سـواالت بـا يـک پـاسـخ              
جواب ميگيرد، بستگي به ايـن دارد        
که کـدام گـرايـش و کـدام جـهـت بـر                   
جنبش زنـان تسـلـط داشـتـه و کـدام                
گرايش توده زنان را نمايـنـدگـي و يـا             

گرايش فميـنـيـسـتـي       .   رهبري ميکند 
مســلــط از عــيــنــک دولــتــهــا و                    
مطبـوعـات رسـمـي، دنـيـا را نـگـاه                 
ميکند و همان ورد و جادو را تـکـرار          
ميکند که اينها مسلمان هسـتـنـد و           
فرهنـگـشـان بـا مـا فـرق دارد و يـا                    

شايد خـودشـان مـيـخـواهـنـد               اينکه
حجاب داشته باشند و شـايـد بـدشـان           

کجاسـت آن    .   نمي آيد سنگسار شوند   
وحــدت و هــمــه بــاهــم بــودن، چــرا                
فمينيـسـتـهـا دنـيـا را روي سـرشـان                 
نگذاشته اند ، بـه دلـيـل سـنـگـسـار                 

در ايـن سـوي دنـيـا؟           "   خواهـرانشـان  " 
هستيـم و    "   زن"  مگر نه اينکه همه ما 

سيستم حاکم بر دنـيـا بـر عـلـيـه مـا                 
 ! حرکت ميکند

در کشــورهــاي اســالم زده نــيــز            
اگـر فـرقـي نـمـيـکـنـد             .   چنـيـن اسـت     

سوسيالـيـسـت و فـمـيـنـيـسـت و دو                  
" زن   "   خردادي و رفرميست هـمـگـي         

هستند و تفـاوتـي بـا هـم نـدارنـد، و                 
حتي زن چادر چاقجـوري مـجـلـس و            
ــه صــرف زن                  ــنــب هــم ب خــواهــر زي
بودنشان تفاوتي با مـا نـدارنـد، پـس            
چرا آقـاي مـحـمـدي و امـثـال او در                  
کشورهاي اسـالم زده بـا يـک جـبـش               
وسيع و اجـتـمـاعـي ايـن زنـان روبـرو                

 نيستند؟ 
پاسخ من اينست که اين تـئـوري         
آقاي محمدي تنها با ماهيـت راسـت        

اين سياست  .   آن توضيح داده نميشود   
بـايـد ديـد ايـن         .   عمـلـي هـم نـيـسـت          

گرايشات از چه چيزي دفاع ميکنند،      
خواهان چه تغييراتي هسـتـنـد، کـدام          
هدف را تعقيب ميکنند و آيـا بـدون            
نقد گرايشات راست ميتوان کسي را       

 

 ۲از صفحه     جنبش همه با هم، يا چرخش به راست؟

 ۴صفحه  
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مـــتـــحـــد کـــرد و مـــتـــحـــد نـــگـــه              
مسئله ايـنـسـت کـه ايـنـهـا                 داشت؟

ساکت ننشسته و براي اعمال نظـر يـا        
هژموني خود در جـامـعـه فـعـالـيـت               
ميکنند، چنانچه تا کـنـون هـم کـرده          

اگر اين تـئـوري آقـاي مـحـمـدي             .   اند
طرفداري پيدا کند تنها نـتـيـجـه ايـن            
خواهد بود که کمونيـسـتـهـا را خـلـع              
سالح و اسلحه را دست امـثـال خـانـم            

 .عبادي ميدهد
اين سوال را در مـورد مـبـارزات           
ــگــونــي               ــراي ســرن ــران ب مــردم در اي

نيز ميتوان مطرح      حکومت اسالمي 
تمايل به وحدت و همه باهـم در         .   کرد

جنبش سرنگوني و مبارزات انقالبـي      
مــردم بــراي ســرنــگــونــي حــکــومــت         

مـگـر نـه      .   اسالمي نـيـز کـم نـيـسـت           
اينکه هـمـه مـردم جـانشـان بـه لـب                   
رسيده است، مـگـر نـه ايـنـکـه هـمـه                 

وخـواهـان      مخالف حکومت هستنـد   
پـس چـرا بـا        .   رفتن حکومت هستنـد   

هم اتحاد نميکنند و اينهمه يکديگـر       
را نقد ميکـنـنـد و يـا بـقـول مـظـفـر                    

 .محمدي بهانه ميگيرند
پــاســخ در مــورد هــر دو ســوال             
ايــنــســت، وحــدت بــر مــحــور کــدام            

نــمــيــتــوان ســازمــان و يــا        .   ســيــاســت
گرايشي کـه از حـکـومـت اسـالمـي               
کمي تلطيف شده دفـاع مـيـکـنـد بـا              
گرايشي که خواهان رفتن حکومت و       
اجراي کامل سکـوالريسـم و جـدايـي          
مذهب از دولـت و بـرابـري انسـانـهـا               

همـيـنـطـور     .   است، وحدت ايجاد کرد   
که نميتوان بين سازمان و يا گـرايـش          
فمينيستي کـه مـعـضـل زنـان را بـه                
قــدرت طــلــبــي و خشــونــت مــردان            
مربوط ميداند و نـقـدي و حـرفـي از               
سيستم نمـيـزنـد، بـا گـرايـش چـپ و                 
راديکالي که سيستم و حـکـومـت را           
مسئول بي حـقـوقـي زنـان مـيـدانـد،               

اتـحـاد در بـيـن         .   وحدت ايـجـاد کـرد      
. مردم امري عملي و جـداگـانـه اسـت          

اتحاد بر محور خواستهاي مشـتـرک،       
بــر مــحــور نــقــد عــمــيــق ســيــســتــم             

حکومتها و نشان دادن راه حـلـهـا،            و
اتحادي است کـه مـرتـب در جـريـان               

اما اتحاد در سطـح احـزاب و           .   است
يا گرايشاتي که تفاوتهاي عميقي بـا        

  . هم دارند، يک توهم بيشتر نيست
  

آيا وحدت و شعار هـمـه بـا هـمـه             
مخصوص ايران اسـت، مـخـصـوص          
ــا                 ــاي اســالم زده اســت، ي کشــوره

اسـت آنـگـونـه       "   زنان مـا  "   مخصوص  
در کشـورهـاي     .   که محمدي ميگويد  

غربي و در طول تاريخ اگر دستاوردي       
بوده و اگر جنبش زنان به حقي دسـت          
يافته است، بدليل وجود و هـژمـونـي          
جنبـش چـپ و سـوسـيـالـيـسـتـهـا و                   

. کمونيستها در اين جنبش بوده است     
کـه  " انـگ و ايسـم      " اين نه شعار و نـه         

ــاکـــت اســـت      ــن         .   فـ ــريـ ــه تـ دو آتشـ
ــه               فــمــيــنــيــســتــهــا کــه امــروز ســاي
کمونـيـسـتـهـا را بـا تـيـر مـيـزنـنـد،                     
نميتوانـنـد بـه ايـن واقـعـيـت اذعـان                 
نکنند که هشت مارس روز جـهـانـي           
زن دستاورد حضور فعالين و جنـبـش        
کمونيستي و چـپ بـوده و يـا مـهـد                  
کودک و دفاع از حقوق برابر و حرمـت         
زنان و حق طالق و غيره و غـيـره نـيـز              
به درجات زيادي به انقالب اکتبر، بـه        
نقش کمونيستها در آلمان و فرانسه و    

دخـالـت و فـعـالـيـت چـهـر هـاي                   به   
سرشناس کمونيست و سوسياليـسـت      
و جنبش عظيم اجتماعـي ربـط دارد          
که در قرن نوزده و اوايل قـرن بـيـسـت             

هـر چـه     .   ،براي حقوق زنان ميجنگيـد    
نقش اين جنبـش و فـعـالـيـن چـپ و                 
کمونيست در جنبش زنان کمرنگ تـر       
شده است، اوضاع کامال بـر عـکـس           

  . چرخيده است
  

احتماأل آقاي محمدي ميداند که     
از دهه هفتاد ميالدي ، هژمـونـي در          
جنبش زنان در کشورهـاي غـربـي بـا            

در غـرب،    .   جنبش فمينيستـي اسـت     
خط و جهت اين جنـبـش بـر جـنـبـش               

و در ايـن جـنـبـش           .   زنان تسلط دارد  
امروز نه فقط همه با هم نيستند و نـه         
فــقــط وحــدتــي ايــجــاد نشــده اســت            

حرف زدن از چپ، از سوسياليسم       که  
جنبشي کـه بـا       .   و کمونيزم تابو است   

سيستم و دولتهاي حاکم چک و چـانـه          
ميزند، گرايشي که بـعـنـوان سـوپـاپ           
اطمينان سـيـسـتـم و حـاکـمـيـن کـار                 
ميکند، جنبشي که از خـواسـتـهـا و            
مبارزات پايـه و خـود زنـان هـر چـه                 
فاصله گرفته و مردان را بطور کـامـل         
از اين جنبش خط زده است، اين يـک          
گرايش معين در جنـبـش زنـان اسـت           

که ميتوان آنـرا ديـد و خـواسـتـهـا و                 
پـيـشـروي    .   اثرات آنرا کامال شنـاخـت     

جنبش برابري طلبانه زنان در گرو نقد       
اين گرايش و ديگر گـرايشـات راسـت          

امـا هـمـيـنـجـا         .   است نه اتحاد بـا آن      
الزم به ذکر است که حـتـي نـمـيـتـوان              
جنبش فمـيـنـيـسـتـي را بـا جـنـبـش                  

. اسالمي خانم عباديها مقايسه کـرد      
من با ذکر اين نمونه هـا مـيـخـواهـم              
بگويم در اين سطح هم جـواب سـوال           

اتحاد اين گرايشات و سنـتـهـاي         ما،  
 .متضاد نيست

در آلــمـــان، آلــيـــس شــوارتـــزر             
فمـيـنـيـسـت مـعـروف، بـراي آنـجـال                 
مرکل که صدر اعظم آلمان شده، پيام       
درود مي فرستد و زنان را بـدلـيـل زن            
بودن مـرکـل بـه دفـاع از او دعـوت                 
ميکند، در حاليکه سياستهاي آنجال     
مـرکــل کــامـال راسـت روانـه و ضــد               

هـمـيـن    .   حقوق زنـان در آلـمـان اسـت           
خانم شوارتزر حواسش کـامـال جـمـع           
است که از فعاليتهاي کمونيستـهـا و         
يا فعاليتهاي ما در آلمان حرف نـزنـد       
و حتي اگر در مـورد ايـران بـخـواهـد              

خـود و هـم       "   خواهـران "   حرفي بزند با    
جنسان خود مثال از همين طيـف دو         
خرداديهاي فمينيست نوع شـرقـي آن        
حرف مـيـزنـد و نـه کـمـونـيـسـتـهـاي                   
کارگري و چهر هايـي هـمـچـون هـمـا              

او مـيـدانـد      .   ارجمند و يا مريم نمازي 
که با کمونيستهـا نـمـيـتـوان عـکـس              
گرفت چرا که با سـيـاسـت و روش و               
نقد ما بر عليه سيستم مشکل دارد،    
و يـا ايـنـکـه بـا عـکـس گـرفـتـن بـا                       

ممکن است، بودجه اي از سـوي          ما  
دولت و يا نهادي خـط بـخـورد و يـا                
اينکه نقدي و حرفي مطرح شـود کـه           

و يـا   .   صاحبان قدرت را دل آزرده کند     
اينکه ما را در برخي از عرصـه هـاي           

  . رقيب خود ميداند
  

جنبش برابري طلـبـانـه زنـان يـک            
جنبش عميق و اجتماعي است، امـا        
سوال اينست کـدام خـط و جـهـت و                
کدام سياست ميتواند هـمـه زنـان را             
بـراي رسـيـدن بـه خـواســتـهـاي خــود                
متحد کند؟ کدام جنبش ميتواند زن       
کارگر و زحمتکش و پايين شـهـري و         
زن باالي شهر ومـرفـه را بـهـم وصـل               

گرايشـي     کند؟ آيا بغير از اينست که     

که عميق ترين نـقـد را بـه اوضـاع و                 
سيستم داشته و بـراي بـيـشـتـريـن و                
اساسي ترين تغييرات در مـوقـعـيـت          
زنان مبارزه ميکنـد، مـيـتـوانـد ايـن             

 نقش را بازي کند؟
  

گرايشات سياسـي و     
 شعار وحدت کلمه 

  
در ايـن راسـتـا آقـاي مـحـمـدي                

 :نوشته است
ميگويند جنبش زنان و مـبـارزه       " 

براي رهايي زن سخنگويان گـونـاگـون        
از دوم خــرداديــهــاي ســابــق و           .   دارد

طيف شيرين عباديها تا ليبرالـهـايـي        
چون شادي صدرها و تا فمنيستـهـاي        
درون و بيرون مركز فرهنگـي زنـان و           
تا برابري طلبان در محافل و گروههـا     

بــه     . . . و نــهــادهــاي غــيــر دولــتــي           
و بــه   .   راســت   اصــطــالح از چــپ تــا       

همين اندازه هم روشهاي گونـاگـون از         
استغاثه و خواهش و دادخـواهـي تـا            

ــراض ــتـ ــوده اي               اعـ ــعـــي و تـ ــمـ جـ
راديكال و حـق طـلـبـي و                مبارزه   و

 . برابري طلبي وجود دارد
مـن از       از من بپرسند ميگويـم،    

خـــيـــل زنـــان و مـــردانـــي هســـتـــم             
تمامي حقوق برابر و انسـانـي زن             كه

را ميطلبند و خـواهـان لـغـو تـمـام و                
در .   كــمــال تــبــعــيــض جــنــســي انــد          

همانحال حاضرم با هـر زن و مـردي             
كه حقـوقـي ولـو كـوچـك از زنـان را                   
ميخواهد، خواهان لـغـو گـوشـه ولـو             
كوچكي از آپارتـايـد جـنـسـي اسـت،             
صدايي ولو ضعيف براي حقـخـواهـي        

بـه  .   زن است، كـار و هـمـكـاري كـنـم             
جــلــســات و مــحــافــلــشــان بــروم، بــه          
جلسات و محافـل خـودم دعـوتشـان           

بـا هـم     .   كنم، با هم به خيـابـان بـرويـم          
نهاد و سازمان و محفل درست كنيـم        

تنها بـا    .   طرح دوستي بريزم   و با همه  
شــركــت در ايــن حــركــت وســيــع و                
گــونــاگــون تــالش و مــبــارزه عــلــيــه           
ــه                  ــت كـ ــان اسـ ــي زنـ ــوقـ ــقـ ــحـ ــيـ بـ

همزمان روشهاي غير موثـر        ميتوانم
را زير سوال ببرم، و روشهاي درست و        

 ."موثر را پيش پا بگذارم
بحث در مورد گرايشات سياسـي     
در جنبش بـرابـري طـلـبـانـه زنـان در                
ايران و يـا کشـورهـاي اسـالم زده ،                 
يکي از مباحث مهم اسـت کـه بـايـد             

در کشورهاي  .   مفصلتر به آن پرداخت   
اسالم زده مثل مصر و الجزايـر و يـا            

مراکش و عربستان سعـودي و ايـران          
، سالهـاي سـال اسـت کـه بـراي               . . .   و

. دفاع از حقوق زنان مبارزه مـيـشـود         
ــن                    ــره هــاي اي ــه ــل، چ ــب ــه ق دو ده

ــوال          جــنــبــش      کســانــي هــمــچــون ن
السعـداوي و يـا فـاطـمـه مـرنـيـسـي                  
بودند، اينها به دانشگاهها و مـراکـز         
متعدد دعوت مـيـشـدنـد، و چـپ و               
راست از رفرم در اسالم و يا ضـرورت          

. تفسير بهتر از اسالم حرف مـيـزدنـد         
در جنبشي که در الجزايـرو يـا مصـر         
بـرپــا بــود، مــادام حــرف اول را ايــن              
گــرايشــات مــيــزد، جــنــبــش بــرابــري        
طلـبـانـه زنـان نـمـيـتـوانسـت چـنـدان                  

  . پيشروي بکند
تسلط اين جنبش و ايـن گـرايـش          
جز نـاکـامـي بـراي جـنـبـش بـرابـري                  
طلبانه زنان چيزي بـه ارمـغـان نـمـي              

اگــر زنــان در     .   آورد و نــيــاورده اســت      
کشــورهــاي اســالم زده قــدم از قــدم             
برداشتند، بدليل نقد راديکـال عـلـيـه          
جــنــبــش اســالمــي، نــقــد قــوانــيــن و          
سنتهاي اسالمي و مبارزه جانانـه بـا         

اسالمي بوده است و نـه          جنبش سياه 
 . هيچ نسخه همه باهمي 

در ايـران امـا داســتـان بــه نـحــو               
بـعـد از     .   ديگري پـيـش رفـتـه اسـت             

شکست انقالب در ايران و روي کـار           
آمدن حکومت اسالمي ايران، حـملـه        

يـا روسـري يـا تـو           .   به زنان آغاز شـد     
سري فرمان خميني بـراي زيـر پـا لـه              
کردن حقوق و حـرمـت انسـانـي زنـان             

و جنگ از همـان روز اول آغـاز            .   بود
در مــدارس، دانشـگــاهـهـا، در          .   شـد 

منازل و در خيابانهـا، هـمـه جـا ايـن               
جنگ خونين زنان برابري طلب را زير        

 .تيغ برد
زنان بدليل اعتقاد به يک مذهـب       
و يا سنت، دهان خود را نبستند و بـر          
عليه قوانين و بي حقوقي خود حـرف         
زدند و اگـر کـارد بـه اسـتـخـوانشـان                 
رسيـد کـه رسـيـد، حـتـي بـه خـدا و                     
پيغمبر فـحـش دادنـد، چـه رسـد بـه                 

از هـمـان   .  خميني و اعوان و انصارش 
اولين روزي که يک زن را وحشيانه در         
مرکز شهر تهران سـنـگـسـار کـردنـد،            
جنبش عليـه ايـن سـبـعـيـت آغـاز و                 
مبارزه علـيـه سـنـگـسـار و شـالق و                 

 . راه افتاد.... اسيد و 
اين مبارزات لحظه بـه لـحـظـه و            
سنگر به سنگـر، سـالـهـاي سـال، بـا               
وجود شکـسـت انـقـالب و بـا وجـود                
موج وسيع اعدامها و کشتـار دسـتـه          

 
 ۳از صفحه   جنبش همه با هم، يا چرخش به راست؟

 ۵صفحه  
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جمعي همواره در جـريـان بـوده و بـه                
پيش رفته است اما تا همين سالهـاي      
اخير امکان ابراز وجود علني نداشت      
و يا به نسبت قدرتش بسيار مـحـدود         

ولــي ايــن    .   ابــراز وجــود کــرده اســت        
اعتراضات هـمـواره در جـريـان بـوده             

 . است
بيست سال بعد از روي کار آمـدن        
حکومت اسالمي اينهـا کـه بـيـسـت            
سال تمام سکوت کرده و الم تـا کـام              
حرفي نميزدند، يکباره به ميدان آمده      

نفس اين مثبـت بـود ،       .   و حرف زدند  
مـهـرانـگـيـز کـار در           .   اما چه گفتـنـد    

توضيح کمپين قانون بي سنگسار در      
همان جمله اول به ما حمله ميکنـد و          

تعدادي کـه در مـقـابلـه بـا                ميگويد
سنگسار همـواره بـحـث را سـيـاسـي              

از تــغــيــيــرات بــزرگ حــرف           کــرده و  
ميزدند، نشان مـيـدادنـد کـه سـنـگ             

از . . .   بــزرگ عــالمــت نــزدن اســت و         
جناب محمدي ميـخـواهـم کـه قـبـال            
پاسخ ايشان را بدهـد کـه اکـنـون کـه               
بعد از بيست و چند سال چنـد کـلـمـه             
در مــورد ســنــگــســار مــي نــويســد،          
منظورش از اين اشـبـاح کـه سـنـگ              
بزرگ برداشته و طبق مقررات اسـالم        
ســنــگ مــنــاســب بــرنــمــيــدارنــد، چــه        
کساني هستـنـد و مـهـرانـگـيـز کـار                 
چگونه است که اول بايد يک نيـش بـه           
تعدادي بزند و بعد علـيـه سـنـگـسـار             

لطفا کارت قرمزتان را بـه      .   حرف بزند 
ايشان نـيـز نشـان دهـيـد کـه سـنـگ                  
پرتاب نکـنـد و طـلـبـکـار از آب در                  

 . نيايد
  
شش ، هفت سـال تـمـام پـيـام                  

اينها ، اين بود، از تغييـرات کـوچـک           
سنـگ  .   دفاع کنيد، کوچک زيبا است    

دسـت بـه     .   بزرگ عالمت نـزدن اسـت      
و "   لــيــبــرال" دامــان ايــن و آن آخــونــد         

در بيست سـالـي      .   لبخند بر لب شدند   
که اين گرايش ساکت بود، و يـا اگـر             
حرف زده بود، از اهميت حضور زنـان        
در پشت جبهه جنگ ايران و عـراق و          
از مثبت بودن حکومـت اسـالمـي و           
حجاب براي به ميدان کشاندن زن اين       
و آن آخـونــد و صــاحـبــان قــدرت در               

 جنبش ما در     .سياست حرف زده بود   
نقد اين گرايشات و حکومتشـان يـک         

جنبـشـي و     .   کار هرکولي را پيش برد    
گرايشي که مظفر محمدي حـتـي بـه           

اکـراه اســم آنــرا مــي آورد، مشــغــول            
شمشير زدن در سنگرهاي مخـتـلـفـي         

دفاع از کمونيزم، دفاع از حقـوق       .   بود
برابر زن، دفـاع از کـارگـر و نـقـد بـه                   
ــا جــمــهــوري               جــامــعــه و مــبــارزه ب

ايـن  .   در سنگرهاي مختلف   اسالمي  
جنبش و اين گرايش با صـداي بـلـنـد            
عليه قوانين و سنـتـهـاي اسـالمـي و             
عليه اسالم سياسي بود و در کـلـيـت            

. خود از حقوق کامل زنان دفـاع کـرد         
جنبشي کـه تـابـو هـا را شـکـسـت،                  
جنبش عليه آپارتايد جنسي و عـلـيـه         
حجاب اسالمي جنـبـش در دفـاع از            
بــرابــري کــامــل زن ومــردم و آزادي             

اين جـنـبـش و نـقـش            .   روابط جنسي 
منصور حکـمـت در تـئـوريـزه کـردن              
خواستها، در نقد عميق اجتماعـي از      
اوضاع و موقعيت زنان در کشورهاي      
اسالم زده، در شکستن جو خـفـقـان و           
کنار زدن تزهاي نـاامـيـد کـنـنـده اي              
نظير شکسـت ايـده آلـهـاي بشـري و               
شکست بشـردوسـتـي ويـا شـکـسـت              

 همه و هـمـه در        ,تالش براي تغييرات  
شکل گيري و پيشـروي يـک جـنـبـش             
معين براي آزادي و برابري زنان نقـش         

 . تعيين کننده اي بازي کرد
نميتوان با يک چرخش قـلـم تـمـام         
اين تاريخ را فاکتور گـرفـت و از سـر              
وحدت طلبي، خواهان کنار گذاشـتـن       
گرايشات و خـواهـان نـقـد نـکـردن و                

ايـن تـز     ́ . کنار آمـدن بـا راسـت شـد            
راست ترين و شکست طلـبـانـه تـريـن            
راه حل در مـقـابـل جـنـبـش بـرابـري                  

 . طلبانه زنان است
  

 فلسفه نجات اسالميها 
عــبــادي را نــه بــه عــنــوان                  "  

سياستمدار و جايزه بگيـر، بـلـكـه بـه             
عنوان زن تـحـت سـتـم و حـقـارت و                  
تــبــعــيــض جــنــســي در ايــران تــحــت          
حاكميت رژيم اسالمي، بايـد نـجـات         
داد تا از حجاب اجباري و اسالمي و         
از درجه دو بودن و تحقير به خاطر زن         

عـبـادي را بـايـد از           .   بودن رها گـردد   
اسالم و حقـوق زن         تناقض آشتي بين  

جنـبـش   . . .   به عنوان انسان نجات داد    
رهايي زن در ايران رهايي عبادي هـا         

 .را به عنوان زن نيز در بر دارد
هــيــچ قشــر و طــبــقــه و گــروه                 
اجتماعي ديگر را نميتوان با اين درد       
عميق مشـتـرك كـه زنـان بـه خـاطـر                 

جنسيتشان دارنـد، شـنـاخـت و بـهـم              
ايــن درد مشــتــرك، مــنــافــع        .   بــافــت

مشترك و همدردي مشـتـرك، تـالش         
 مشترك براي رهايي ميخواهد

دعواي زنان جامعـه مـا دعـواي          
گرايشات درون اعتراض و مـبـارزه و         

جـهـت حـركـت       .   جنبش زنان نـيـسـت      
رهـايـي از     .   زنان به سوي رهايي است    

تحقير و بي حرمتي و بـيـحـقـوقـي و              
 ."تالشي براي نجات انسانيت شان

  
مظفر محمدي خوب ميداند کـه       

. بحث در اين سطوح فلسفـي نـيـسـت          
اگر چنين بود احمدي نژاد و فالحـيـان         

. . . . و خاتمي و خلخالي و الجوردي و     
فــيــلــســوفــان انســان     " را نــيــز بــايــد         

هم بدليل زنـدانـي بـودن در           ،  " دوست
سيطره افکار و عقايد ارتجاعي و هـم    
بدليل از خود بيگانگي و جنايت کـار        

کـابـوس بـه نـوعـي             بودنشان از ايـن    
 !مي دادند" نجات"

بحث سياسي است و روي زميـن        
سفت و در مقابل يک سيستم و دولت        

در ايــن   .   فــاشــيــســت اســالمــي اســت    
مورد هـم بـحـث در مـورد شـيـريـن                  
عبادي است که جـايـزه نـوبـل گـرفـت             
چــرا کــه تصــور مــيــشــد مــيــتــوانــد            

" رفـمـيـزه   " حکومت اسالمي ايران را       
را در ايـران      "   غـائلـه  " قـرار بـود       .   کند

بخواباند و با اصالحاتي در سيسـتـم،        
از اسالميت نظام دفاع کند و بـا ورد          

. و جادو کـمـي اوضـاع را آرام کـنـد                
عبادي نسخه مونث خـاتـمـي بـود و             
اينها فکر ميکـردنـد دقـيـقـا بـدلـيـل               
مطرح بودن مسئله زنـان در ايـران ،             
شانس عـبـادي در ايـران بـيـشـتـر از                 

ولــي چــنــد مــاهــه        .   خــاتــمــي اســت    
نگذشت ديدند که افسـانـه عـبـادي و          
راه نجات بخش و ظفر نـمـون او پـوچ             

چـرا کـه ابـعـاد         .   شد و بـر بـاد رفـت           
نارضايتي زنان و مردم بسـيـار فـراتـر          

 . رفته است
عبادي هر جا کـه حـرف زده از              

اگـر چـه خـود        .  اسالم دفاع کرده است 
در ايران تهديد ميشد و يا بعنوان زن         
تحت ستم بود ولي بر اسـاس مـنـافـع           
سياسي و گرايشـي کـه بـه آن تـعـلـق                 
داشت، با تمام وجـود از سـيـسـتـم و               
حکومت اسالمي و کمي بـهـبـود در           
اوضاع دفاع کرد و هـر جـا الزم بـود              
عليه جنبش بـرابـري طـلـبـانـه و مـا                 

" تـازه " بـا ايـن کشـفـيـات            .   رجزخواند
آقــاي مــحــمــدي بــايــد بــراي نــجــات          

قضـات جـنـايـتـکـار و            زندانبانها و     
پاسداران اسالم محمدي پليـس هـاي        

به فکر اتحادبا آنها بيفتـيـم،    . . . .   زن و 
. زيرا خود اينها هم قربـانـي هسـتـنـد           

فيلسـوفـان ايـن چـنـيـنـي بـراي درک                 
قوانين حرکت جامعه و مـکـانـيـسـم            
تغيير جامعه بايد چند کتاب بيـشـتـر      

 .بخوانند
  

 زنده باد رنگارنگي 
طــول و عــرض ايــن نــهــضــت          "    

را در بــر        عــظــيــم اجــتــمــاعــي هــمــه    
كسي كه باورش نـمـيـشـود،     .  ميگيرد

ميشود حقوق زنان را يكجا خـواسـت        
و فكر ميكند نميـتـوان از ايـن رژيـم              
انتظار داشت كه برابري زن و مـرد را           
برسميت بشناسد، حق دارد اينـگـونـه        
فكركند و يا كسي كه فكـر مـيـكـنـد             
زنان به حقوقشا ن آشنا نيستند و بنـا         
بر اين بايد كار فرهنگي و آگاهگرانـه        
كرد و يا كسي كه به كم قانع اسـت و             

لغو يك حكم و يـك قـانـون               آرزويش
است تا همه آن زيـاده خـواهـانـي كـه               
فكر ميكننـد اگـر جـنـبـش زنـان بـه                 
حركت در بـيـايـد نصـف انسـانـهـاي                

هـمـه و هـمـه         ... جامعه رها ميشوند 
سر و ته اين جنبش و صف و كـاروان            

 . عظيم اجتماعي براي رهايي اند
  

تزهاي پست مدرنيستـي مـظـفـر         
محمدي در اين چند خـط تـمـاشـايـي            

در اروپا ميگـويـنـد اگـر چـادر          .  است
سر زنان و دختران ميکنند، و کـالس         
قران سازمان ميدهند و يا حتي قـتـل         
ناموسي ميکنند، فرهنگشـان اسـت       
و نميتوان گفت چه چيز درسـت و يـا             

" اينها هـمـه زيـبـا اسـت         . " غلط است 
چرا که رنگي را به زندگي ما ميـاورد         
ــا                    ــب ــظــرات زي ــعــدد ن ــوع و ت ــن و ت

زنان را نيمـه انسـان          کسي که    . است
ميداند حق دارد نظرش است و کسـي        

فکر مـيـکـنـد رژيـم را مـيـتـوان                   که
اصالح کرد حق دارد و کسي هـم کـه            

. ميگويد رژيم بايـد بـرود، حـق دارد           
 ؟!زنده باد رنگارنگ بودن دنيا

آقاي محمدي ميگويد کسي کـه       
ميگويد بايد زنـان را آگـاه کـرد حـق               

در دنـيـاي     .   دارد ايـن حـرف را بـزنـد           
واقعي اينرا اکثـريـت و تـوده اي هـا               

منظـور هـم ايـن بـود کـه              .   ميگفتند
. مشــکــل زنــان از خــودشــان اســت            

ناآگاهي باعث وضـع ايـنـهـا اسـت و             

حکومت در يک چشم   .   بايد آگاه شوند  
بهم زدن کنار ميـرفـت و سـيـسـتـم و                
آخـونــد ومــال و اســالم و قــوانــيــن و              
سنتها و زندان و شکنجه وسـنـگـسـار        
همه و همه کنار مـي رفـتـنـد و قـرار               

اول .   بود اول کـالس اکـابـر بـگـذاريـم             
زنان ناآگاه را که در اينجا بدهکار هم        
شده اند، بايد آموزش دهيم و سـپـس          

البـد  .   آزادي را به اينها خـواهـيـم داد          
اگر زني در کنکور آگـاهـي جـمـاعـت            
دو خردادي و اکثريـت و تـوده اي رد              
ميشد، حق طالق و حضـانـت بـه او              

 ! تعلق نميگرفت
اين يک سنت و سـيـاسـت ديـگـر           
مــا از آغــاز بــا ايــن تــزهــاي            .   اســت

مسخره و تحقير آميز و غلط مبـارزه        
کرديم، نميتوان بـا جـنـبـشـي کـه از                
کالس اکابر دفاع ميکنـد، بـا کسـي           
که خواهان اصالحـات در حـکـومـت           
است و کسـانـي کـه خـواهـان رفـتـن                 
حکومت هسـتـنـد، دسـت بـه گـردن               

 . حرکت کنند
  

مبارزه عليه سنگسـار،    
 چند نکته مهم 

  
مشكل و معضل امروز مـا در         " 

رابطه با جنبش عـظـيـم حـقـخـواهـي              
زنان نصف جامعه تحت حاكميت زن       

اسالمي، مرزبندي و رقابت بـا         ستيز
اين و آن گروه و دسته و محفل و نهاد           

كســي كــه بـراي لــغــو        .   زنـان نــيـســت    
ــه       ــگــســار ب ــن ــرودي    س ــاه ــه     ش ــام ن

كسـي كـه فـكـر         .   مينويسد، بنويسـد  
ميكند ميتواند به تنهايي به جـنـگ         
فالن گوشه قانـون ضـد زن اسـالمـي             

كساني هـم هسـتـنـد كـه           .   برود، برود 
سراغ جامعه و مردم و سـازمـانـدهـي          
اعتراض و نارضايتي عميق و عظـيـم    

   ."زنان ميروند
در مورد مبارزه عليه سـنـگـسـار      

. هــم بــايــد نــکــاتــي را تــاکــيــد کــنــم           
سنگسار وحشيانه است و همه به اين       

سوال اينـسـت کـه       .   اصل اذعان دارند  
چرا با اولين سنگسارها در ايـران در          
دنيا چرخها از حرکت نايستاد و چـرا          
در ايران همـيـن جـنـابـان الم تـا کـام                  

اينها زنان معمـولـي در       .   حرفي نزدند 
محل کار و يا دانشـگـاه و خـانـه دار             
نبودند، اليت سياسي معيني بـودنـد        
با دفتر و دستک و نشـريـه و اظـهـار                
نظر در مورد مـعـضـالت زنـان بـراي             

 .جنبششان کار کرده اند
مظفر محمدي چه بـخـواهـد چـه           
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 تلويزيون کانال جديد را                  
 ! همزمان در اينترنت ببينيد                  

us.pamtv.www 
 تلويزيون انترناسيونال                

 ١١: ٣٠ تا   ٩: ٣٠هر شب ساعت           
  به وقت تهران           

 مشخصات فنی ماهواره

Satellite: Telstar 12 
Frequency: 11494 
Symbol Rate: 17469 
FEC: ¾          به  ايسکرا 

 کمک مالي کنيد         

نـخـواهـد و چـه آشــفـتـه شــود يـانــه،                  
مجبورم بگويم که مبارزه جدي عليـه       
سنگسار و يا اعدام نيز دست فعالين        
راديکـال، چـپ و سـوسـيـالـيـسـت و                 
کمونيست مدافع حـقـوق زن را مـي             

تاريخ ايـن مـبـارزه را کـه بـه                .   بوسد
صورت خاطرات هم ميتـوان مـطـرح         

کدام جريانات  !    لطفا نگاه کنيد   �کرد
عليه سنگسار تالش کردند و کمپيـن       
راه انداختنـد و در دنـيـا و در ايـران                  
پاسخ اراجيفـي از نـوع مـدافـعـيـنـي               
مثل شرق شناسان در غرب و شيريـن        

پـاسـخ   .   عبادي در ايران را داده اسـت       
توجيهات تئوريک را ، پـاسـخ پسـت            
مدرنيستـي بـه مـعـضـل را، پـاسـخ                 
نسبيت فرهنگي و پـاسـخ تـهـديـدات           
تروريستي جمهوري اسـالمـي را مـا          

 . داديم
نميتوان عليه سنگـسـار مـبـارزه         
جدي کرد، مادام نقدي اساسي عـلـيـه     
اسالم سياسي و قوانيـن و سـنـتـهـاي             
ضد زن اسالمـي نـداشـت، نـمـيـتـوان             
عليه سنگسار با جـان و دل مـبـارزه             
کرد، مادام در نقد اين تز که دنـيـا را         
به دو بخش اسالمي و غير اسـالمـي          

مــا .   تـقـســيـم مــيـکـردنــد، نـايســتـاد           
نميتوانستيم جنبـش جـهـانـي عـلـيـه             
سنگسار راه بياندازيم اگر پاسخ حتي      
عفو بين الملل را در کمـپـيـن نـجـات             

کـه مـيـگـفـت        .   آمنه الوال نمـيـداديـم     
عليه قوانين اسالمـي حـرف نـزنـيـد،            
اسالميها تحريک ميشوند و ما بـايـد       
راه حل قانوني در البـالي صـفـحـات            

نميتوانستيم در دنيـا    .   قران پيدا کنيم  
جنبش جهاني عـلـيـه سـنـگـسـار راه              
بياندازيم، مادام پاسخ شرق شنـاسـان        
و اسالم شـنـاسـان و خـيـل اسـتـادان                 

و "   خ"   دانشگاه را که از قبـل تـلـفـظ             
چند کلمه عربي ارتزاق ميکنند و از         
اسالميت ايران و عراق و افغـانسـتـان         

تعريف حقوق زنان در چـهـارچـوب             و
 . شريعه دفاع ميکنند نميداديم

  
نميتوانستيـم عـلـيـه سـنـگـسـار             
مبارزه موثر بکنيم، مادام عـيـنـکـي         
را که بر چشـم جـامـعـه جـهـانـي زده                  

کـه ايــران    .   بـودنــد، پــاک نــمـيــکـرديــم       
جامعه اسالمي نيست و زنان و مردم       
در کشورهاي اسـالم زده مـهـمـتـريـن             
هويت اشان مسلمان بودن نـيـسـت و           
اينکه يک جنبش عظيم اجـتـمـاعـي،          
يک جبنش خالصي فرهنگـي و ضـد          
مــذهــبــي در ايــن کشــور در جــريــان           

همه اينـهـا را در دنـيـا پـيـش                .   است
برديم و همـزمـان بـا پـاسـخ دادن بـه                 
شيرين عباديـهـا کـه بـلـنـدگـوهـا در                
اخــتــيــارش بــود و کشــور بــه کشــور           
مــيــرفــت و از اســالمــيــت نــظــام و              

مــن و شــمــا دفــاع          مســلــمــان بــودن  
خط کشيدن روي اين حقايق      . ميکرد

و دميدن به شيپور وحدت، سرنا را از        
پوپولـيـسـمـي     .   سر گشادش زدن است   

 . وارونه است
  

اما با اين اوصاف گرايش ساکت      
در مورد سنگسار و فعـال در جـهـت            
ديگر، در جهت دفاع از تـغـيـيـرات و            
اصالحات نظام، بـا ديـدن واقـعـيـات            
سرسخت و با پيشروي جنبش چپ در       
ايران و در مبارزه عليه سنگسار ، بـه         

. حرف آمده و خواهان لغو قانون است      
مـا از ايـن حـرکـت           .   اين مثبت است  

ولي جـامـعـه و مـردم         .  دفاع ميکنيم 
عليه سنـکـسـار،        نبايد تاريخ مبارزه  

پيچيدگيـهـاي ايـن مـبـارزه و عـلـل                
موفقيت در دامـن زدن بـه جـنـبـش                
جهاني عليه سنگسار را نـبـيـنـنـد و             

نه بدليل رقـابـت و تـنـگ            .   نشناسند
نــظــري و يــا بــه رخ کشــيــدن و                        
سکتاريسم، بلکه به دليل قويتر شـدن      
همين مبارزه و شنـاخـتـن مـکـانـيـزم             

و بـه دلـيـل ايـنـکـه            .   هاي قويتر شدن  
جنبش چـپ و راديـکـال بسـتـري را                
فراهم کرده که امکان همين کـار حـد          
اقل را براي ديگر گرايشات هم فراهـم    

منشا قـدرت گـيـري ايـن          .   کرده است 
حقـايـق را     .   جنبش عباديها نبوده اند   

اگر قرار اسـت بـگـويـيـم بـايـد هـمـه                   
 . حقيقت را گفت

در اين مبارزه معين بايد عـلـيـه          
اسالم سياسي، علـيـه حـکـومـتـهـاي            
اسالمي، عليه مذهب واسالم، علـيـه       
ســيــاســت دولــتــهــاي غــربــي، عــلــيــه        
نســبــيــت فــرهــنــگــي عــلــيــه پســت           
مدرنيسم و عليه سکوت و مماشـات       
نهادهاي بين المللي، همزمـان حـرف        

ســنــگــســار يــک وســيلــه ايــجــاد         .   زد
عليه آن بايـد  . ارعاب در جامعه است 

مبارزه کرد و در اين مبـارزه خـود را            
به جنبشي جهاني وصل کرد کـه هـم           
اکنون پيشـرويـهـايـي داشـتـه و جـان               

. تعداد زيـادي را نـجـات داده اسـت              
سکوت و سانسـور ايـن مـبـارزات و             
توجيه آن با فاکتور خفقان، در عـيـن           
حال اعالم اين حرکت اخـيـر بـعـنـوان             

، دروغـي    "   بـديـع و جـديـد        " حرکـتـي     
آشــکــار اســت کــه بــاز هــم اهــداف              

در .   سياسي معيني را دنبال ميکـنـد      
دنياي سياست بايد واضح حرف زد و        
در عين حال اگـر حـتـي هـدف فـقـط                
مبارزه با سنگسار هم باشـد بـايـد از         

سياست راديکال چپ و نقادانـه دفـاع         
آقاي محمدي براي درک حقايـق   .   کرد  

و اطالعات خودش بهتر اسـت کـمـي          
تاريخ ايـن مـبـارزه را مـرور کـنـد و                  
جايگاه جنبشهاي سياسي و سنتهـاي    
سياسي و شخصيتهاي اين جنبـشـهـا        

ما جنبش همـه بـا هـم          .   را مرور کند  
ما جنبشي راديکال، برابـري  .   نيستيم

آقـاي  .   طلب و بدون تحفيف هسـتـيـم        
محمدي ميتواند با شـيـريـن عـبـادي           
وحدت کند ما در نـقـد عـبـاديـهـا و                
ــمـــهـــوري اســـالمـــي و              افشـــاي جـ
سازماندهي يک حرکت برابري طلبانه     
و مدافع حقوق انساني اين جنبـش را         

   .به اينجا رسانده ايم
  

 سخن آخر 
  

جنبش بـرابـري طـلـبـانـه زنـان ،                
يکي از جنبش هاي اجتماعي و مهـم    
و تعيين کننده در اوضاع سياسي در        

تــا هــمــيــن امــروز ايــن        .   ايــران اســت  
جنبش با راديکاليسم، بـا مـبـارزه و           
مقابله با قوانين و سنتـهـاي ضـد زن            
اسالمي، با دفـاع کـامـل از جـدايـي             
مذهب از دولت و آمـوزش و پـرورش        
و با مدرنيسم و دفاع از جهانشمـولـي     
حقوق انساني ، گامها به پيش رفـتـه          

اگر اين جنبش اسير تـوهـمـات        .   است
و يـا اسـالم گـرايـي و مـمـاشـات بـا                    
حکومت اسالمي مـيـشـد، اگـر ايـن            
جنبش تحت تسلط دوم خـرداديـهـا و        
فمينيست هاي با اتيـکـت مسـلـمـان           

در .   ميشد، قدم از قدم بر نـمـيـداشـت         
ايران توده وسيـع و مـيـلـيـونـي زنـان                

ستم خواهان زدن به سـيـم آخـر           تحت
اين گرايـش و ايـن جـنـبـش             .   هستند

پايـه نـفـوذ مـا در جـنـبـش عـظـيـم                     
اجتماعي است که در ايران در جـريـان    

ما نبايد اجازه دهيـم، مـجـددا         .   است

تعدادي از جنبش ملي اسـالمـي، بـر          
تن زنان لباس اسالمي دوخته و خـود         

زنـان قـلـمـداد کـرده و در               را نماينده   
عرصه سياست از قبل ايـن عـالمـت           

ايـران  .   گذاري ارتزاق سياسي بـکـنـنـد       
حـکـومـت    .   جامعه اسالمـي نـيـسـت       

اسالمي برآيند و نتيجه تـمـايـالت و           
" مسـلـمـان   "   خواستهاي زنان و مردان    

اين يک حکومـت فـاشـيـسـت        .  نيست
اسالمي است که با کـمـک دولـتـهـاي            
غربي و بر شانه هـاي جـنـبـش مـلـي               
اسالمي و ضد امپرياليسـت و شـرق          
زده، براي مقابله با چپ و کمونيزم در        
منطـقـه و در ايـران روي کـار آمـده                  

ايــن حــکــومــت مــنــتــيــج از          .   اســت
تروريسم اسالمي و اسـالم سـيـاسـي            

زنان در ايران فرمان سرنگـونـي       .   است
و رفتن اين حکومت را صـادر کـرده            

اگر عبـاديـهـا و دوسـتـان او در               .   اند
کمپين قانون بي سنـگـسـار زبـانشـان           
لکنت ميگيـرد از رفـتـن حـکـومـت              
اســالمــي حــرف بــزنــنــد، لــطــفــا در            

جنبش عظـيـم اجـتـمـاعـي و               مقابل
رنسانس فرهنـگـي و فـکـري کـه بـه                
قوانين و سنت و مذهب و اسـالم نـه             

 . ميگويد ، نيز مانع ايجاد نکنند
مظفـر مـحـمـدي قصـد فـرار بـه                
کمپ کساني را دارد که از اسالميـت        
نظام و از اتيکت مذهبي براي زنان و         

. از رها نشـدن آنـهـا دفـاع مـيـکـنـد                 
. مظفر محمدي مسلمان نشـده اسـت       

اما تئوريهاي راست او و جريانـي کـه          
بــه آن تــعــلــق دارد او را در کــنــار                   
راستترين جريانات قرار داده اسـت و         
خواهان اتحاد و سـازمـان و تشـکـل             

ايــن .   مشــتــرک بــا آنــهــا شــده اســت          
  . انتخاب او سقوط به ته دره است
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چه چيزي افتخار ميـکـنـيـد هـمـگـي             
گـارد  " جوابشان يک کلمه واحد اسـت         

، ما تالش ميکنيم هيچ وقـت    " آزادي
نيروي مسلح ما اين جايگاه را پـيـدا           

 ."نکند
اي کـه بـايـد مـورد              اولين نکتـه   

تاکيد قرار بگيرد اينست که انشعاب      
 در حـزب کـمـونـيـسـت             ۲۰۰۲سال   

اي براي جـنـبـش مـا            فاجعه,   کارگري
اي که بايد هـر شـب دعـا           فاجعه.  بود
به قيمت گراني بـرايـمـان تـمـام           ,   کنيم
آيا من منکر اختالفات جـدي       .   نشود

. درون حزب در آن سال هسـتـم؟ خـيـر           
ولي آيا اين اختالفات لزوما بـايـد بـه           

. شد؟ باز هم خـيـر       انشعاب منجر مي  
حـرف حـمـيـد       .   اين حرف من نـيـسـت        

ي چـهـارم        تقوايي است که در کنـگـره      
حزب کمونـيـسـت کـارگـري بـه هـمـه                

 :   "کساني که نگران حزب بودند گفـت      
من اين جا مي خواهم ايـن را اعـالم            

مطمئن باشيـد اگـر ايـن حـزب            ,   کنم
, منشعـب هـم بشـود       , حتي,  بخواهد

اول جمهوري اسالمي را سرنگون مي      
اما چگونـه قـرار بـود در           ! "   بعد,   کند

اين حزب عليرغم اختالفات مـتـحـد         
بــمــانــيــم؟ رفــيــق حــمــيــد در هــمــان            
سخنراني هميـن را هـم اعـالم کـرده              

آن چيزي که مارا متـحـد نـگـه           : " است
انــقــالب !   جــامــعــه اســت   ,   مــي دارد  

! زنـان ايـران انـد       !   مبارزه اسـت  !   است
ايــن هــا مــا را       !   کــارگــران ايــران انــد    
 ".متحد نگه مي دارند

اين انشعاب هر دليل و منشايـي         
بـــار بـــود و           فـــاجـــعـــه,   کـــه داشـــت   

به نظر مـن    .   توانست اتفاق نيافتد    مي
همين االن امکان فعالـيـت دو حـزب           
قبلي در هماهنگي با هم و کنـار هـم           
هست و تالش عناصر پـيـشـروي هـر           
دوي حزب بايد براي اين هـمـاهـنـگـي       

ما هر اختالفي داشتـه بـاشـيـم       .   باشد
زنـان و کـارگـران        ,   به قول رفيق حميد   

 !ايران بايد ما را متحد کنند
  

امـا بــه طـور مشـخـص اتـفـاقــا               
ي انشـعــاب       بـارتـريـن جـنـبـه           فـاجـعـه   

 جـدا شـدن کـمـيـتـه             ۲۰۰۲آگوست   
کردستان و در واقـع نـيـروي مسـلـح               

ايـن  .   حزب کمونيسـت کـارگـري بـود         
گـارد  " نيروي مسلح که امروز بـا نـام           

کـنـد واقـعـيـتـي            فعاليت مـي   "   آزادي
ايـن يـکـي از        .   عينـي بـود و هسـت         

هاي حزب کمونيست کارگري      سرمايه
گـيـري     بود که رفيق حمه با هزار جهت      

توانـد آن      درست و کمونيستي نيز نمي    
هر چقدر که جنبـش  .  را جايگرين کند 

کارگري و جنـبـش کـودکـان و غـيـره               
هرچقدر که فـعـالـيـن      ,   رشد کرده باشد  

کارگري با اسـم و رسـم ظـاهـر شـده                 
باشند و هر چـقـدر کـه حـزب مـا در                 

دهـــي مســـتـــقـــيـــم ايـــن            ســـازمـــان
کـه  ( اعتراضات نقش داشـتـه بـاشـد            

ايــن واقــعــيــت   )   مــن مــعــتــقــدم دارد    
عيني که نيروي مسلح ما امـروز بـا           

. شود فراموش کرد    را نمي ,   ما نيست 
ي واقـعـي انشـعـاب            به نظر من پـايـه     

 جـدا شـدن هـمـيـن چـپ              ۲۰۰۲سال  
راديکال و ميلـيـتـانـت کـردسـتـان از              

هـا و       شکي بر ضـعـف     .   حزب ما بود  
گرچـه  .   ( مشکالت اين جنبش نيست   

دهم آن را مثل بـرخـي          من ترجيح مي  
" ناسـيـونـالـيـسـم مـيـلـيـتـانـت چـپ                 " 
اما اين جنبـش کـه       )    . گذاري کنيم   نام

از مقطع تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت            
امــروز از   ,   ايــران در کــنــار مــا بــوده        

ي    اين يک فاجعه  .   کنارمان رفته است  
تاريخي اسـت و بـايـد بـراي خـنـثـي                  

حــکــکــا بــايــد   .   کــردنــش تــالش کــرد    
بـه  ,   دوباره نيروي نظامي داشته باشـد     

عمق خاک ايران برود و در شـرايـطـي             
, مطلوب بـه ضـرب قـدرت نـظـامـي             

قدرت سياسي را در کردستان چـلـنـج         
ي ايـران       بعيد نيـسـت در آيـنـده        !   کند

بـه  ( قدرت سياسي در کردستان واقعا  
ي تـفـنـگ بـيـرون             از لولـه )   قول مائو 

ما بايد براي آن شـرايـط آمـاده      .   بيايد
باشيم و شکي ندارم کـه خـود رفـيـق              
 .حمه نيز بر اين ضرورت واقف است

اما گويا يک ايراد بـزرگ رفـيـق            
حمه به منشعبين اينست کـه زيـادي          

شان   شان و نيروي مسلح     به گارد آزادي  
قبال هم شنيده بودم    !   کنند  افتخار مي 

هـا     که گويي مشکل اين است که اين      
اسلحه و کـواپـانـتـول و روسـتـاهـاي                
اطــراف مــريــوان را زيــادي دوســت            

 ! دارند
فهمم ايراد افتخار     من واقعا نمي   

بـه  ,   کردن به نيروي نظامي کمونيست    
رفـيـق   .   کـجـاسـت   ,   ميليشياي مسلح 

اگر افتـخـاري هسـت       :   " گويد  حمه مي 
ما به وجـود رهـبـران کـارگـري آگـاه،               
مدافعين راديکال کودک، مـدافـعـيـن        
ــش                     ــنـ ــدرت جـ ــوق زن، و قـ ــقـ حـ

اينهـا  .  سوسياليستي افتخار ميکنيم 
ــبــش مــا در                   ــاورد مــا و جــن دســت

اگر ما در کـردسـتـان       .   کردستان است 
ناچار به مقابله با سنت و گـرايشـات           

ــگــر         ــه دي ــان احــزاب و       مــاجــرا جــوي
مشخصأ احزاب ناسيوناليـسـت کـرد        
نبوديم، شايد فعأل از نـيـروي مسـلـح           

تـمـام   !   رفـيـق جـان     "   .حرفي نـمـيـزديـم     
قضيه اينست کـه مـتـاسـفـانـه فـعـال               

ها و     ناچار به مقابله با تمام اين سنت      
کـال  .   گرايشات ماجراجويانه هستـيـد    

شرايط کـردسـتـان طـوري اسـت کـه                
مــتــاســفــانــه بــدون نــيــروي مســلــح           

ي    توان حرفي براي گفتن در آينـده        نمي
امـيـدوارم ايـن وضـع بـه            !   ( آن داشت 

ــده نشــود            ــران کشــي ــام اي ــم پــس )   ت
زحمت لطف کنيد و از اين نـيـروي            بي

اسـتـراتـژي    " !   حـرفـي بـزنـيـد       " ,   مسلـح 
مصـوب کـنـگـره       ,   رسمـي حـزب مـا       

کـنـد کـه يـکـي از               تاکيد مـي  ,   پنجم
کسـب آمـادگـي بـراي         "   وظايف مـا      

دخالت سريع سياسي و نظامي حـزب       
در شرايط تضعيـف حـکـومـت و يـا              
برکـنـاري و فـروپـاشـي آن بـويـژه در                  

اگر فردا ايران شلـوغ     .   است"   کردستان
و ما نيروي مسلحي داشتيم کـه    ,  شد
کـردسـتـان قـدرت          توانستـيـم در         مي

آيــا شــمــا بــه آن افــتــخــار          ,   بــگــيــريــم
 کرديد؟  نمي

هـاي     راستش من به کمونـيـسـت       
ــم                 ــرچ ــا پ ــه ب ــحــي ک اســاس " مســل

از مـدنـيـت      "   سوسياليسم انسان است  
ي    اعــالمــيــه,   جــامــعــه دفــاع کــنــنــد     

کمونـيـسـتـي پـخـش کـنـنـد و بـراي                   
گيري حزب کمونيسـتـي تـالش          قدرت
من حـتـي بـه        .   کنم  افتخار مي ,   کنند

جنبش مقاومت ضدفاشيستي مـردم     
بــه .   کــنــم    فــرانســه افــتــخــار مــي           

خواهان مسلح جنگ داخلي      جمهوري
بـه جـنـبـش       .   کـنـم    اسپانيا افتخار مي  

هـاي     ارتش ضدژاپني خلـق   ,   " امپاجا" 
کـه در جـنـگ جـهـانـي دوم               ,   مااليـا 

گـر در شـبـه           هاي اشـغـال      عليه ژاپني 
مالزي و سـنـگـاپـور        ( ي مااليا     جزيره
. کـنـم    افتخار مي ,   جنگيد  مي)   امروز

من به رفيق حمه آسنـگـران کـه خـود             
ي مســلــحــانــه در        ي مــبــارزه     ســابــقــه
 . کنم افتخار مي, له را دارد کومه
ــا بــراي                   ــالش م ــکــي بــر ت ش

ديميليتـاريـزه و غـيـرنـظـامـي کـردن               
شکي نيسـت کـه مـا         .   جامعه نيست 

کنيم جامعه به سمتي بـرود       تالش مي 
که اصال نيروي مسلح نداشته باشـيـم        

بـه  .   که بخواهيم به آن افتـخـار کـنـيـم           
ارجــحــيــت جــنــبــش کــارگــري و                 

هاي مدني سوسياليـسـتـي در          جنبش
امـا در ضـمـن        .   جامعه شکي نيست  

اين را نبايد با پزهاي دمـکـراتـيـکـي            
که امروز در جهان مـد شـده اشـتـبـاه              

اصال منظورم اين نيست کـه  .   ( گرفت
ايـن  ,   رفيق حمه اين چنين کرده اسـت       
) کـنـم     بخش از نقدم را کال بيـان مـي         

چــه    ي نــيــم     امــروز از هــر لــيــســانســه      
ــاســوادي کــه تــازگــي کــمــي پــاي               ب

, هــاي گـنــجـي نشـسـتــه اســت             حـرف 
رود    بپرسيد نيم ساعت پاي منبر مي     

و "   ها تـمـام شـده        ي اين حرف دوره" که  

ظــاهــرا االن عصــر زور و انــقــالب              
مـدل  "   انقـالب مـخـمـلـي       " نيست و با    

اعــتــراضــات " و   ,   جــهــان دوم ســابــق     
شود نـظـام حـاکـم را            مي"   دمکراتيک

عوض کرد و نهايتا هم همه چـيـز بـا             
! شـود    رفراندوم و راي مردم حـل مـي         

يک جز دائمي سياست مـا بـايـد ايـن             
باشد که اعالم کنيم اين دنـيـا هـنـوز             
همين دنياي کثيف زور است و ما بـه         

به ضرب حضور مردم در      ,   ضرب زور 
کـه بـه قـول رفـيـق حـمـيـد                 ( خيابـان    

و )   تــقــوايــي مــنــشــا قــدرت مــاســت       
متاسـفـانـه گـاهـا بـه ضـرب نـيـروي                  

 .نظامي بايد قدرت بگيريم
بهرحال بـه نـظـر مـن واقـعـيـت                 

حـزب مـا     .   مـان اسـت       جلوي چشمـان  
اش را      پس از انشعاب نيروي مسـلـح      

در کردسـتـان از دسـت داده اسـت و                
ــح در                  ــادگــي مســل ــراي آم ــد ب ــاي ب

در ســطــح   .   تــالش کــنــد   ,   کــردســتــان
تر من معتقدم با اوج گرفـتـن          عمومي

جنبش انقالبي مردم براي سرنـگـونـي        
بايد کاري کرد کـه  , جمهوري اسالمي 

نيز بـراي انـقـالب و بـه            "   گارد آزادي " 
بـراي بـه     !   قدرت رسيدن چپ بجـنـگـد      

قــدرت رســيــدن حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري ايران که اميدواريـم و تـالش          

کنيم تا آن هـنـگـام چـون غـولـي                 مي
ي سـيـاسـت ايـران            عظيم در صـحـنـه     

گيري باشد و     ي قدرت   ايستاده و آماده  
هر چپي مجبور باشد در آن شـرکـت            

 . کند
  

 زنده باد قدرت    
 ! حزب کمونيست کارگري ايران         

  
تــوجــه خــوانــنــدگــان را بــه       :   ن. پ
حزب کمونيست کـارگـري     " هاي    مقاله

حزب ما و گـارد      " و "   و نيروي نظامي 
. کـنـم     از همين قلم جـلـب مـي     "   آزادي

ها هر دو قـبـال در سـايـت                اين مقاله 
اند و به تـرتـيـب در           روزنه منتشر شده  

 : شوند ها يافت مي اين آدرس
 

 *  * * 
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قبأل هم تاکيد کـرده ام تـنـهـا مـورد               
استثنا کورش مدرسي است کـه اگـر          
بخواهد برگردد بايد قبأل تزهايش کـه       

 .مبناي انشعاب شد را نقد کند
بنابر اين سوال اين نيست که آن          

انشعاب به نفع بود يا به ضرر، سـوال          
درست اين است اگر حزب به آن ريلـي         
که اينها رفتند تغيير جهت ميداد بـه        

اگـر  .   نفع جنبش کمونيستي بود يا نه     
به نفع بود، ما بـايـد تـزهـاي کـورش               
مدرسي را مبناي فعاليت و سياسـت       

و بـايـد اعـالم        .   حزب قرار مـيـداديـم      
سوسياليسم مردم را رم    " ميکرديم که   

و انقالب را بايد مـرحلـه اي          "   ميدهد
کــرد، بــايــد مــيــپــذيــرفــتــيــم کــه دوم          
خــرداديــهــا جــنــاح راســت را کــنــار            
ميزنند و بـه فـکـر تشـکـيـل دولـت                  

بـايـد مـجـلـس        .   حجارياني ميفتاديـم  
مــوســســان و نــافــرمــانــي مــدنــي را           
مبناي اتخـاذ تـاکـتـيـک حـزب قـرار               
ميداديم و اعالم ميکرديم حـکـومـت        

بايـد کـلـمـه       . حزبي استراتژي ما است   
انقالب و شورا را از ادبـيـاتـمـان پـاک             
ميکرديم و  مطرح نميـکـرديـم يـا بـا           

بايد تمـام   .   تمسخر از آن اسم ميبرديم    
هم و غم ما اين ميشد که بگوييم در       
کردستان ناسيوناليسـم تسـلـط پـيـدا           
کــرده و در عــيــن حــال از هــمــيــن                  
کردستان ناسيـونـالـيـسـم زده، هـديـه             

مرحله اي شـده را بـه          "   سوسياليسم  " 
 ....!!تهران ميبرديم و

 
اگر مارکسيستهاي حـزب اجـازه       
ندادند اين سياستهاي وارونه و غـيـر          
مارکسيستي به حزب تحـمـيـل شـود          
معلوم است کـه بـه نـفـع حـزب بـوده                 

و اگر اين دوسـتـان سـابـق مـا              .   است
ناسازگاري خود را با خط و سـيـاسـت      
کمونيستي حـزب آن چـنـان عـمـيـق               
ديدند که انشـعـاب کـردنـد نـمـيـشـد                
کاريش کرد، راهي بود کـه خـودشـان          

بنـابـر ايـن، ايـن         .   انتخاب کرده بودند  
انشعاب به ضرر بود يـا بـه نـفـع، نـه               
سوال درستي است و نـه رفـيـق آرش              

. جــواب درســتــي بــه آن داده اســت              
معلوم است که ما دوست نداشتيم  و    
به ضـرر حـزب بـود کـه تـعـدادي از                   
کادرهاي حزب دنبال تـزهـاي کـورش         
مــدرســي افــتــادنــد و از حــزب جــدا            

اما ايـنـکـه اجـازه نـداديـم آن               .   شدند
تزها به سياست حزب تبديل شود پـر         

. واضح است کـه بـه نـفـع حـزب بـود                
بنابر اين موضوع را آنطور که اتـفـاق          

 .  افتاده است بايد ديد
رفيق آرش براي ايـنـکـه مـتـوجـه            
اين بحث بشـود بـهـتـر اسـت کـه بـه                   
تزهاي توجه کـنـد کـه ايـن دوسـتـان                
سابق مطرح کـردنـد و اگـر آن تـزهـا                 
سياست حـزب مـيـشـد در بـهـتـريـن                
حالت حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه            
همين مـوقـعـيـت رانـده مـيـشـد کـه                  

بـايـد   .   اکنون آنهـا در آن قـرار دارنـد            
مثل منشعبين آن تزهـاي مشـعـشـع          
آقاي مدرسي را زير فرش ميکرديم و    
بدون تاييد يا رد آنها يک کار ديـگـري       

اين مقايسه ساده ميتوانـد     .   ميکرديم
. ما را به جواب سوال نزديکـتـر کـنـد           

اگر حزب تغيير ريل ميداد بايد مثـل        
منشعبين براي مذاکره و سـازش بـا           
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم بــر         
کردستان عراق که خودشان به درسـت       
پذيرفته اند کـه يـک پـاي سـنـاريـوي                

. سياه هستند سياستگذاري مـيـکـرد      
بايد به اعتراضـات مـردم کـردسـتـان            
پشت ميکرد و اعالم ميکرد که ايـن         
اعتراضات به ما مـربـوط نـيـسـت و             
بايد تمام سايتـهـا و نشـريـاتـمـان در               

تزيين ميشد و کارگـر  "   اسلحه" وصف  
و جنبش کارگري اين چنيـن حـاشـيـه           
اي ميشد کـه اکـنـون در مـيـان ايـن                 

 . دوستان سابق ما شده است
حال موضوع اين است اگر حـزب        
اينچنين تغيير ريل ميداد آيـا رفـيـق          
آرش کــه خــودش مــيــگــويــد ايــنــهــا          

" ناسـيـونـالـيـسـم مـيـلـيـتـانـت چـپ                 " 
هستند حاضر بـود آنـرا ادامـه خـط              
منصور حکمت بدانـد و ايـن چـنـيـن              
فعاليت کند کـه اکـنـون مشـغـول آن              
است؟ قطعأ جـواب مـنـفـي اسـت و               
هيچ کمونيست و کارگر کمونيـسـتـي        
عالقه اي به يک جريان ناسيونال چـپ         
نشان نميداد و ما هم يک جريان چـپ          

آن .   در کنار ديگر جريانات ميـشـديـم       
وقت نه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
باقي ميماند و نه اين چنيـن اقـبـالـي            
در مــيــان فــعــالــيــن کــارگــري پــيــدا           

 . ميکرديم
به نظر مـن هـمـيـن االن امـکـان               
فعاليت دو حزب قبلي در هماهنـگـي      
با هـم و کـنـار هـم هسـت و تـالش                     
عناصر پيشروي هر دوي حـزب بـايـد          

 ." براي اين هماهنگي باشد

هماهنگي و کنار هم قرار گرفتـن    
با جرياناتي که خود را چپ ميـدانـنـد          

امـا شـرط ايـن        . هميشه ممکن است 
کار اين است که اين هماهنگيـهـا در          
جهت اهداف و سياستي باشد که مـا         
کمونيستهاي کارگري در ايـران و بـه           

در غـيـر     .   تبع جهان تعقيب ميکنـيـم     
مـن بـا     .   اينصورت نقض غرض است   

شعار توخالي ديگر جريـانـات کـه از            
. . . هماهنگي و  ائتـالف و اتـحـاد و            

حرف ميزنند اما سکتاريسم و فـرقـه         
گـرايـي از سـرو رويشـان مـيـبـارد و                  
خالف جهت اعتراضات بـحـق مـردم          

 . حرکت ميکنند توافقي ندارم
براي هماهنگي و در کـنـار هـم              
بودن بايد ديد منظور پـراتـيـک کـدام            

مثأل همين چـنـد روز        .   سياست است 
قــبــل مــهــرنــوش مــوســوي طــي دو           
نوشته، خود را مـدافـع سـيـاسـتـهـاي             
کميته بين المللي عـلـيـه سـنـگـسـار              
دانسته و در مقابل گـرايشـات ديـگـر        
از نقش و تالش مـيـنـا احـدي دفـاع               

من اينرا سياستي درسـت     .   کرده است 
ميدانم و طبيعي است که در هـمـيـن           
چهار چوب مورد توافق ميـتـوانـد بـا           

 . اين کميته هم کار کند
اما عکـس ايـن بـه وفـور وجـود               

 مـرداد    ۱۰پارسال روز     .   داشته است 
ما فراخوان بـه خـيـابـان آمـدن مـردم               
سنندج را داديم و اين دوستان سـابـق          
فراخوان خانه نشيني دادند و کـوملـه         

اينجا ديـگـر نـمـيـتـوان           .   سکوت کرد 
ايـنـهـا دو      .   هماهنگ فـعـالـيـت کـرد        

سيـاسـت مـتـضـاد بـودنـد و نـتـايـج                   
در آذر   .   متفاوتي هـم بـه بـار آوردنـد           

بايجان و خوزستان هم اگر نگاه کنيـد        
مــنــشــعــبــيــن ســيــاســتــي بــرخــالف         

بـه بـهـانـه       .   اعتراضات مردم داشتنـد   
مخالفت با قومپرستي شـعـار خـانـه           
نشيني دادند و مـدافـع آزادي بـيـان              
يــکــي از روزنــامــه هــاي جــمــهــوري           

ما دخـالـتـگـري را و          .   اسالمي شدند 
ــمـــهـــوري اســـالمـــي و              افشـــاي جـ
ناسيوناليسـم و قـومـپـرسـتـي را در               
ــتــيــم و کشــتــار مــردم                پــيــش گــرف
خوزستان و آذربـايـجـان را مـحـکـوم              

تالش کرديم آن بخش از مردم      .   کرديم
که تحت تاثير  نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و                
قومپرستان هستند را متوجه کـنـيـم         
که جريانات قومپرست را افشا و تـرد        

 . کنند

براي درک ايـن مـوضـوع کـافـي              
است نگاهي به تاريخ تالش منـصـور        

در طـول تـمـام        .   حکمت داشته باشيم  
دوران فعاليت او  يـک نـمـونـه حـتـي                 
بـراي يـک بـار هــم از ايـن سـيـاســت                   
فراخوان به خانه نشيـنـي مـردم ديـده            

حتي آنجا کـه پـر واضـح          .   نشده است 
ــراق                  ــان عـ ــتـ ــردسـ ــه در کـ ــود کـ بـ
ناسيوناليسم کرد دست باال را داشـت       
و چپ پراکنـده و نـامـنـسـجـم  بـود،                  

 طـي    ۱۹۹۰منصور حکمت در سال     
نامه اي به فعـالـيـن کـوملـه و حـزب                
کمونيست ايران نوشت که در جنـبـش        
اعتراضـي مـردم عـلـيـه رژيـم بـعـث                 
شرکت کـنـيـد و تـالش کـنـيـد خـط                   
سوسياليستي و تشکيـل شـوراهـا را          
تقويت کنيد و تالش کنيد در مقـابـل         

. ناسيوناليسم کرد سنگر بندي کنـيـد      
 .... و

اما هنـگـامـي کـه بـعـد از ايـن                 
اتفاقات ناسيوناليسم کـرد قـدرت را         
قبضه کرد عبداهللا مهتـدي خـواسـت         
دنبال دوستانش در مـيـان اتـحـاديـه             
ميهني برود و منـصـور حـکـمـت در             

دوستـان مـا     :   مقابلش ايستاد و گفت   
در مــيــان مــردم و جــنــبــش چــپ آن             
ــان                   ــيـ ــه در مـ ــه اســـت نـ ــعـ ــامـ جـ

ايـن  . . .   ناسـيـونـالـيـسـتـهـاي کـرد و                
سياست دخالتگرانه و کـمـونـيـسـتـي            
منصور حکمت و حزب کـمـونـيـسـت          
کارگري را مقايسه کنيد با سـيـاسـت         
دوستان سابق ما و فـاصـلـه آنـهـا بـا                

نگاه کـنـيـد بـه       .   متد منصور حکمت  
روابطشان با احزاب ناسيوناليـسـت و        
ناسيونال چپ کردستان و خصـومـت         
کورشان با ما، اينها اتفاقـي نـيـسـت           
سنتهاي سياسي متفاوتـي اسـت کـه          
جريانات سياسي را متمـايـل بـه يـک            
سمت و فاصله گرفتن از سمت ديـگـر         

براي درک اين موضوع نـگـاه      .   ميکند
کنيـد بـه روابـط کـوملـه بـا احـزاب                  
ناسيوناليستي کرد و قهر کردنشان از      
ما، اين همان سنت است که در ميان        
منشـعـبـيـن هـم بـه شـکـل ديـگـري                   

 .تکرارش را مشاهده ميکنيد
در جريـان جـنـگ لـبـنـان عـمـأل                
اينها در کنـار شـيـخ حسـن نصـراهللا              
قرار گرفتند و در سنندج بـه طـنـز بـه          
 ! آنها ميگويند بچه هاي شيخ حسن

اما به طـور مشـخـص اتـفـاقـا             "  
ي انشـعــاب       بـارتـريـن جـنـبـه           فـاجـعـه   

 جـدا شـدن کـمـيـتـه             ۲۰۰۲آگوست   
کردستان و در واقـع نـيـروي مسـلـح               

ايـن  .   حزب کمونيسـت کـارگـري بـود         

گـارد  " نيروي مسلح که امروز بـا نـام           
کـنـد واقـعـيـتـي            فعاليت مـي   "   آزادي

ايـن يـکـي از        .   عينـي بـود و هسـت         
هاي حزب کمونيست کارگري      سرمايه

گـيـري     بود که رفيق حمه با هزار جهت      
توانـد آن      درست و کمونيستي نيز نمي    

هر چقدر که جنبـش  .  را جايگرين کند 
کارگري و جنـبـش کـودکـان و غـيـره               

هرچقدر که فـعـالـيـن      ,   رشد کرده باشد  
کارگري با اسـم و رسـم ظـاهـر شـده                 
باشند و هر چـقـدر کـه حـزب مـا در                 

دهـــي مســـتـــقـــيـــم ايـــن            ســـازمـــان
کـه  ( اعتراضات نقش داشـتـه بـاشـد            

ايــن واقــعــيــت   )   مــن مــعــتــقــدم دارد    
مسلح ما امـروز بـا          عيني که نيروي  

. شود فراموش کرد    را نمي ,   ما نيست 
ي واقـعـي انشـعـاب            به نظر من پـايـه     

 جـدا شـدن هـمـيـن چـپ              ۲۰۰۲سال  
راديکال و ميلـيـتـانـت کـردسـتـان از              

هـا و       شکي بر ضـعـف     .   حزب ما بود  
گرچـه  .   ( مشکالت اين جنبش نيست   

دهم آن را مثل بـرخـي          من ترجيح مي  
" ناسـيـونـالـيـسـم مـيـلـيـتـانـت چـپ                 " 
اما اين جنبـش کـه       )    . گذاري کنيم   نام

از مقطع تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت            
امــروز از   ,   ايــران در کــنــار مــا بــوده        

ي    اين يک فاجعه  .   کنارمان رفته است  
تاريخي اسـت و بـايـد بـراي خـنـثـي                  

حــکــکــا بــايــد   .   کــردنــش تــالش کــرد    
بـه  ,   دوباره نيروي نظامي داشته باشـد     

عمق خاک ايران برود و در شـرايـطـي             
, مطلوب بـه ضـرب قـدرت نـظـامـي             

قدرت سياسي را در کردستان چـلـنـج         
ي ايـران       بعيد نيـسـت در آيـنـده        !   کند

بـه  ( قدرت سياسي در کردستان واقعا  
ي تـفـنـگ بـيـرون             از لولـه )   قول مائو 

ما بايد براي آن شـرايـط آمـاده      .   بيايد
باشيم و شکي ندارم کـه خـود رفـيـق              
 ."حمه نيز بر اين ضرورت واقف است

اين نکات بـاال هـم تـنـاقضـات              
زيادي در خـود دارد و هـم تـحـلـيـل                  

 . نادرستي را بيان ميکند
کساني که از حزب رفتند مسلـح       
نبودنـد کـه آنـهـا را نـيـروي مسـلـح                   

اگـر کسـي دوره اي از           .   قلمداد کنيم 
زندگي سياسيش مسلح بوده است بـه       
اين معني نيست که تا آخر عمر او را         

کساني کـه    .   با اين ويژه گي بشناسيد    
رفـيـق آرش آنـهـا را نـيـروي مسـلـح                   
ميداند خودشان ايـن اسـم گـذاري را            

اينها آدمهاي سـيـاسـي       .   قبول ندارند 
هستند و نقد به سياستهايشان مـورد       

سـابـقـه مسـلـح        .   مجادله بـوده اسـت      
بودن آنها هـيـچ ربـطـي بـه سـيـاسـت                 
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همـچـنـانـکـه صـف         .   امروزشان ندارد 
طوالني از رفقايي که مسـلـح بـودنـد            
اکنون در حزب کمونـيـسـت کـارگـري           
ايران با سياستشان شناخته ميشـونـد       

 . نه سابقه مسلح بودنشان
رفيق آرش کسـانـي را کـه نـيـرو               

مــيــدانــد و   "   گــارد آزادي  " مســلــح و     
ميگويد از ما فاصله گرفـتـه انـد، از           

نــاســيــونــالــيــســم   " لــحــاظ ســيــاســي      
. ارزيابي کـرده اسـت      "   ميليتانت چپ 

من با ماهيت ناسـيـونـال چـپ بـودن             
. منشعبين با رفيق آرش تـوافـق دارم        

اما اگر اينطور است چـرا جـدا شـدن             
مـا بـرخـالف      .   آنها فاجعه بـوده اسـت      

سياسـت آنـهـا حـزب تـعـدد نـظـرات                 
ما يک حـزب کـمـونـيـسـتـي            .   نيستيم

هستيم که سياسـت و پـراتـيـک مـان              
بايد يک جهت و يک هدف را تعـقـيـب           

حزب تعدد نظرات شبيه احـزاب   .   کند
سبز و يا جبهه ملي و نهـضـت آزادي           

قابـل تصـور اسـت امـا احـزاب              . . .   و
جدي کمونيستي و حـتـي بـورژوايـي            
 . نميتوانند با تعدد نظرات کار کنند

ــان در حــزب                ــن دوســت خــود اي
کمونيسـت کـارگـري عـراق هـم ايـن               

حـتـي   .   تعدد نظرات را تحمل نکردنـد    
فــراکســيــون درونــي خــود را اخــراج           

اينها با بيان سـيـاسـت تـعـدد           .   کردند
نظرات يک رياکاري و اپورتونيـسـم را       

کسـي  .   دارند به نمـايـش مـيـگـذارنـد          
نبايد اين ادعاي غير واقعي آنـهـا را           

تعدد نظرات در هر حـال    .   جدي بگيرد 
مـا  .   تعدد پراتيک را هم به دنبال دارد      

يک مجموعه اي ائتالفي از نظرات و        
مـا يـک     .   گرايشات متفاوت نيستـيـم    

حزب منظبط و محکم کمونـيـسـتـي         
هستيم و به چـنـيـن حـزبـي احـتـيـاج                 

به همين دليل اگر رفـيـق آرش         .   داريم
آنها را ناسيونال چپ ميداند فـاصـلـه          
گرفتن آنها از کمونيستهاي کـارگـري        
 . امري اجتناب ناپذير و طبيعي است

اگر رفيق آرش به درست آنـهـا را           
ناسيونال چپ ميداند بايد قبول کـنـد         
که آنها ميخواستند کل حزب بر ايـن         

اين هـدف را     .   اساس تغيير ريل بدهد   
. در بيانيه قبل از جدائيشان نوشـتـنـد    

آيا آن هنگام بايد انتظار ميـداشـتـيـم           
کـه انـقــالب سـوســيـالــيــسـتــي را بــا              
سياستهاي ناسيـونـال چـپـهـا بـه سـر               
انجام برسانيـم؟ آيـا ايـن يـک اتـوپـي                

آيــا آن کــارگــران و فــعــالــيــن           .   نــبــود

کارگريي که اکنون اين حزب را اميـد        
خود و حزب خود ميدانند آن هـنـگـام          
حق نداشتند که در مقابل يـک حـزب           

قد علم کنند و بـرونـد       "ناسيونال چپ" 
حزب کـمـونـيـسـتـي خـود را درسـت                

 کنند؟ 
اينکـه گـويـا بـا رفـتـن کـمـيـتـه                   
کردستان حزب از نـيـروي مسـلـحـش           

زيرا نـه    .   محروم شد غير واقعي است    
آنها نيروي مسلح حزب بودند نه ايـن         
تصوير از آنها منصفانه است و نه در         
ايران واحد مسلحي از مـا جـدا شـده            

اما اينکه حـزب بـايـد نـيـروي            .   است
مسلح خودش را داشته باشد هميشـه       

بـحـث ايـن      .   سياست مـا بـوده اسـت         
بحث بر سر اين است کـه مـا           .   نيست

در کردستان چه وقت دست به اسلـحـه         
ميبريم و چگونه اين نيروي مسلح را        

در ايــن رابــطــه     .   ســازمــان مــيــدهــيــم  
خواننده را به مصاحبه من با ايسکرا       

 . رجوع ميدهم
ــد حــزب              ــگــوي ــيــق آرش مــي رف
کــمــونــيــســت کــارگــري بــايــد نــيــروي       
نظامي داشته باشد و به عـمـق خـاک            

با داشتن نـيـروي مسـلـح          .   ايران برود 
فکر نميکنم کسي مشـکـلـي داشـتـه           

اما اينکه بايد بـه عـمـق خـاک            .   باشد
ايران برود، تصـويـري قـديـمـي غـيـر               
ممکن و نـاالزم اسـت، بـويـژه بـراي                

يـک دوره    .   شرايط امروز غـلـط اسـت       
اي حزب براي معرفـي خـود و چـهـره              
هايش اين کار را ميکرد آنهـم نـه در            
عــمــق خــاک ايــران بــلــکــه در هــمــان            

امــا .   مــنــاطــق مــرزي در کــردســتــان      
اينها کادرها و فـعـالـيـنـي از حـزب                
بودند که با چهره آشکار و عـلـنـي بـه             
مناطقي ميرفتند که مـردم آنـهـا را             
مــيــشــنــاخــتــنــد و بــه ايــن تــرتــيــب            
ميخواستيم حضـور حـزب را نشـان            

اما در شرايط فـعـلـي حضـور           .   دهيم
ــحــظــه در                    حــزب هــر روزه و هــر ل

. شهرهاي مختلف قابل رويـت اسـت        
چه از طريق تلويزيون و چه چهره هـاي         
ديگري در مـحـل ايـن کـار را دارنـد                

بخشي از مردم ميدانند که     .   ميکنند
ايــنــهــا حــزبــيــهــا هســتــنــد کــه فــالن         

. اعتراض و مبارزه را پيش مـيـبـرنـد          
ــنــد ايــن                بــخــشــي از مــردم مــيــدان
قطعنامه حزبيها است و اين مراسم و       
تجمع و اعتصابي است کـه حـزبـيـهـا            

. سازمان داده و يا هدايت مـيـکـنـنـد        

آيا در اين شرايط ما بايـد مـثـل يـک              
آيـا نـمـيـشـود        .   دهه قبل کـار کـنـيـم         

همين کـادرهـا و رهـبـران عـلـنـي و                  
قديمي حزب با تلويزيون و راديـو بـا            
مردم حـرف بـزنـنـد و از کـانـالـهـاي                   
مختلف سـازمـانـدهـي جـنـبـشـهـاي              

و آن   .   اجتماعي را وظيفه خود بداننـد  
رفقاي کمونيستي که در کارخانـه هـا         
و مراکز کار و زيسـت خـود هـمـيـن                 
سياستها را بطور علني نـمـايـنـدگـي           

بـحـث ايـنـجـا        .   ميکنند پيش بـبـرنـد     
ديگر به تغـيـيـر شـرايـط سـيـاسـي و                 
امکانات تشـکـيـالتـي و تصـويـر و               
سنت مبارزاتي ما مـربـوط اسـت و            
اگـر جــريـانــي ايــن تــغــيــيـرات را بــه              
رسميت نشناسد از فضـاي فـعـلـي و             
تناسب قواي امـروز جـامـعـه عـقـب              

حزب کمونيست کارگري بـراي      .   است
. معرفي خود اکنون مشـکـلـي نـدارد         

مشکل ما اکنون در مـرحلـه بـعـدي             
است، مردمي که ما را ميشـنـاسـنـد          
در ابعادي ميليوني اين حزب را بايـد        

ما نبايد از اين غـافـل   .   انتخاب کنند 
بمانيم اين دوره بايد اقداماتي انـجـام         
بدهيم و سياستي را در پيش بگيـريـم         
که مردم بتوانند ما را انتخاب کنـنـد         
و امکان اين انتخـاب را بـراي مـردم           

 . بايد فراهم کنيم
 

اما در مورد اين تز کـه مـمـکـن             
است روزي قـدرت از لـوـلـه تـفـنـگ                 
بيرون بيايد، اجـازه بـدهـيـد يـک بـار                
براي هميشه اين تـز مـائـو را کـنـار                 
بگذاريم قدرت ما کمونيستهـا نـه از          
لوله تفنگ بلکه از کارخانه و تشکـل        
و سازمـان و حـزب کـمـونـيـسـتـي و                  

قدرت ما  .   تاکتيک درست در مي آيد    
جدا از قدرت انقالب کارگري نيـسـت        
و انقالب کارگري قدرتش از اتـحـاد،          

نقش اسلحـه   .آگاهي و حزبش مي آيد 
ممکن است در دوره هـاي کـوتـاه و               
معيني تعيين کننده باشد و ما بـايـد         

 . به اين مسئله هم حواسمان باشد
فهمم ايراد افتخار     من واقعا نمي  " 

کردن به نيروي نظامي کمونيسـت بـه         
 ."کجاست, ميليشياي مسلح

بـديــهــي اسـت کــه نــبـايــد هــيــچ            
ــظــامــي                  ــروي ن ــي ــک ن ــا ي ــرادي ب اي

. کــمــونــيــســت وجــود داشــتــه بــاشــد        
مشکل اين است که نيـروي نـظـامـي           
نبايـد هسـت و نـيـسـت يـک جـريـان                   

بـه عـنـوان بـازوي         .   کمونيستي بشود 
مسلح کارگران و حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري اين نـيـرو مـيـتـوانـد و بـايـد                 

اگـر کسـي ده بـار بـه             .   تشکيل شـود  
. . . جنبش کارگري و سوسياليسـتـم و       

افتخار کرد هيچ ايرادي ندارد يک بـار        
هم به اين بازوي مسلح کمـونـيـسـتـي           

عکس اين مـعـادـلـه       .   هم افتخار کند  
 . صادق نيست

کال شـرايـط کـردسـتـان طـوري           "   
است که متاسفانه بدون نيروي مسلح      

ي    توان حرفي براي گفتن در آينـده        نمي
 !" آن داشت

اين تحليل رفيـق آرش نـادرسـت          
اين مطلق گرايي در سـيـاسـت        .   است

اولين اشکالش ايـن اسـت کـه فـرض             
مطلق اين مـيـشـود کـه در جـامـعـه                
کردستان بدون اسلحه نميتـوان کـاري        

بنابر اين تـز تـقـدم بـه اسـلـحـه                 .   کرد
مــن خــيــلــي ســاده مــيــگــويــم       .   اســت

هم اکنون در جـامـعـه      . اينطور نيست 
کـردسـتــان حــرف مــيـزنــيـم، تشـکــل            
درست ميکنيم، اعتـراض و مـبـارزه          
را سازمان مـيـدهـيـم و اسـلـحـه هـم                 

هـمـه بـحـث بـر سـر             .   دستمان نيسـت  
 احتمالي است و من ميـگـويـم         فرداي

اگـر  .   اين فردا را بايد امـروز سـاخـت          
ما بتوانيم جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي و             
شهري را سازمان بدهيم و از هـمـيـن            
امروز افق انقالبي و سوسياليستي را    
در جامعـه بـه افـق مسـلـط تـبـديـل                  

اگـر مـا بـتـوانـيـم رهـبـران و                 .   کنـيـم  
فعالين کارگري و ديگر جـنـبـشـهـاي           
اجتمـاعـي را بـا ايـن افـق سـازمـان                  
بدهيم و يک حزب قـدرتـمـنـد داشـتـه              
باشيم، هر آن اراده کنيم نيروي مسلح       

بحث بـر    .   قوي ميتوانيم داشته باشيم   
سر اين است که من فـکـر نـمـيـکـنـم                
کردستان ايران مثل کردسـتـان عـراق         

عالوه بر اين اسلـحـه و نـيـروي         .   است
مسلح امروز نبايد در مرکز توجه مـا        
و کمونيستهاي کارگـري در جـامـعـه           

رهبري جنبشهاي اجتماعـي و      .   باشد
ســازمــان دادن کــارگــران و ايــجــاد             
تشکلهاي کارگري، ايجاد شـوراهـاي       
مردم و فردا حاکميت شورا ها را بايد        
مد نظر داشته باشيم و براي سـاخـتـن          

 . چنين شرايطي تالش کنيم
 

نيروي مسـلـح مـيـتـوانـد بـازوي             
اول بـايـد     .   مسلح اين جـنـبـش بـاشـد         

روشن باشد که اصل و اساس فعاليت       
کمونيستها تمـرکـز و تـوجـه بـه ايـن                

در کـنـار ايـن اصـل،           .   جنبشها است 

حزب براي تشکيل نيروي مسلـح هـم       
بايد تالش کند، طبيعي است کـه در        
کردستان ما نميتوانيم و نبايد به ايـن        

امـا امـروز روز       .   امر بي توجه باشيـم    
امـروز  .   ابراز وجود مسلحانه نـيـسـت      

روز قدرت مند کردن حزب و انتخاب       
تـا جـايـي کـه بـه            .   کردن حزب اسـت    

اسلحه و نيروي مسلح مـربـوط اسـت          
ما بايد جمعهاي مسلح حزبي داشتـه       
باشيم و اين پتانسيل را حفـظ کـنـيـم            
که در روز و شرايط منـاسـب خـودش         
بالفاصله اينها ستون فقرات ميليـس      

امـروز هـيـچ ابـراز         .   توده اي بـاشـنـد       
وجود و فعاليت مسلحانـه را درسـت          

مسوالنه نيست، نـه تـنـهـا          .   نميدانيم
کمکي به جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي                
کارگران و ديگر جنبشهاي رو به رشد       
در جامعه نميکند بلکه بهانه نظامي       

ايــن يــک   .   کــردن جــامــعــه مــيــشــود      
. ماجراجويي خـرده بـورژوايـي اسـت          

اين تاکتيک در شرايط کنوني نشـانـه         
استيصـال جـريـانـي اسـت کـه بـه آن                  

 . توصل جسته است
 
هـاي     راستش من به کمونيـسـت  "  

ــم                 ــرچ ــا پ ــه ب ــحــي ک اســاس " مســل
از مـدنـيـت      "   سوسياليسم انسان است  
ي    اعــالمــيــه,   جــامــعــه دفــاع کــنــنــد     

کمونـيـسـتـي پـخـش کـنـنـد و بـراي                   
گيري حزب کمونيسـتـي تـالش          قدرت
من بـه رفـيـق        .   کنم افتخار مي,   کنند

ي    حـمـه آسـنـگـران کـه خـود سـابـقـه                  
لـه را       ي مسلـحـانـه در کـومـه            مبارزه
 ." کنم افتخار مي, دارد
رفيق آرش حق دارد به هرچي که        

دوست دارد افتحار کند امـا مـن بـه           
رفيق آرش و همه رفقاي کـمـونـيـسـت           
کــارگــري تــوصــيــه مــيــکــنــم کــه بــه           
کمونيست بـودن و تـالـشـشـان بـراي               
سازمان دهي جنبش کارگري و ديگر       

. جنبشهاي اجتماعي افتحـار کـنـنـد        
من و رفقاي ديگري که اين سابـقـه را       
داشته ايم از سابقه و تجربه فـعـالـيـت           
نظامـي خـودمـان حـتـمـأ در جـهـت                 
تقويت فعاليت کمونيستـي اسـتـفـاده         

اما مـن و امـثـال مـن            .   خواهيم کرد 
بــراي اهــداف کــمــونــيــســتــي و بــراي         
پراتيک سياستي کمونيستي يک دوره      

مـثـل هـر تـاکـتـيــک           .   مسـلـح شـديــم     
ديگري براي رسيـدن بـه ايـن اهـداف             
روزي مسـلـح بـودن ضـرورت داشـت             
ممکن است در آيـنـده هـم ضـرورت              

ابـراز وجـود مسـلـحـانـه و             .   پيدا کند 
مبارزه نظامي به يک شـرايـط خـاص           
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

. امري هميشگـي نـيـسـت       .   ربط دارد 
اما کمونيسم و تالش بـراي جـامـعـه            
اي سوسياليستي امر هميشـگـي مـا       
و ضرورت زندگي سيـاسـي هـمـه مـا             

اين ضرورت فـقـط     .  کمونيستها است 
با از بين رفتن طبقات و کـار مـزدي          

اگر افـتـخـاري هسـت       .   پايان مي يابد 
همين اهدافي است که بـراي رسـيـدن           
به آن در هر شرايطي ممکن است کار         

تـمـام تـالش      .   متفاوتي انجام بـدهـيـم    
من ايـن اسـت کـه ايـن سـيـاسـت و                    
اهداف زير آوار هيچ تـاکـتـيـکـي کـم              

تمـام بـحـث      .   رنگ و حاشيه اي نشود    
من اين است فعالين ما در کردستـان        
امروز نبايد دچار شتابزدگي و اتـخـاذ      

ــد           ــه شــون ــان ــاکــتــيــک مــاجــراجــوي . ت
کمونيسم ما کـارگـري تـعـريـف شـده             

. است و اين مـرکـز تـوجـه مـا اسـت                
اسـلـحـه    .   کمونيسم اسلحه اي نـداريـم      

يک وسيله است که بايد استفاده از آن         
را با دقت بررسي کرد بحـث مـا ايـن             
است که امروز وقت استـفـاده از ايـن            

اين تز غلط کـه گـويـا          .   وسيله نيست 
دست بردن به اسلحه مرحله عاليتـري       

 . از مبارزه است را بايد کنار گذاشت
اما در ضمن ايـن را نـبـايـد بـا                " 

پزهاي دمـکـراتـيـکـي کـه امـروز در               
اصـال  .   ( جهان مد شده اشتباه گـرفـت      

منظورم اين نيست که رفيق حمه ايـن        
اين بخـش از نـقـدم        ,   چنين کرده است  
امـروز از هـر       )   کـنـم     را کال بيان مـي     

چه باسوادي که تازگـي       ي نيم   ليسانسه
هاي گنـجـي نشـسـتـه           کمي پاي حرف  

بپرسيد نيم ساعت پاي مـنـبـر         ,   است
هـا تـمـام       ي اين حرف دوره" رود که     مي
و ظــاهــرا االن عصــر زور و               "   شــده

" انقالب مخمـلـي   " انقالب نيست و با     
اعتـراضـات   " و  ,   مدل جهان دوم سابق   

شود نـظـام حـاکـم را            مي"   دمکراتيک
عوض کرد و نهايتا هم همه چـيـز بـا             

! شـود    رفراندوم و راي مردم حـل مـي         
يک جز دائمي سياست مـا بـايـد ايـن             
باشد که اعالم کنيم اين دنـيـا هـنـوز             
همين دنياي کثيف زور است و ما بـه         

به ضرب حضور مردم در      ,   ضرب زور 
کـه بـه قـول رفـيـق حـمـيـد                 ( خيابـان    

و )   تــقــوايــي مــنــشــا قــدرت مــاســت       
متاسـفـانـه گـاهـا بـه ضـرب نـيـروي                  

 ."نظامي بايد قدرت بگيريم
طبعأ اينجا رفـيـق آرش نـکـات            

درستي را تاکيد کرده اسـت امـا بـاز           
هم سوال اين است ما زور خـود را از            

جواب من اسـلـحـه و         .   کجا ميگيريم 
جـواب مـن     .   نيـروي مسـلـح نـيـسـت          

قدرت بسيج جنبش کارگري و بسـيـج       
مردم معترض و ديـگـر جـنـبـشـهـاي             

اگـر  .   اجتماعي به وسيله حـزب اسـت       
توجه کنيد حميد تقويي هـم نـوشـتـه            

بــه ضــرب حضــور مــردم در           " اســت   
من ميدانـم کـه بـاالخـره يـک             " خيابان

روز آفتابي بـايـد تصـمـيـم گـرفـت بـا                 
اسلحه فالن کاخ و پادگان را تصـرف          
کرد و يا فالن نيروي مرتجع و مـخـل           

امـا  .   جامعه را سـر جـايـش گـذاشـت           
همين کار را بايد در ادامه رشـد يـک            
سلسله جنبشهاي اجـتـمـاعـي انـجـام           
داد يا بايد يـک شـرايـط اسـتـثـنـايـي                
پيش آمده باشد که چنين تـاکـتـيـکـي       

 . را بتواند توضيح دهد
 

براي ما در شرايط عادي قدم اول       
در اين راستا اين اسـت کـه جـامـعـه                

بپذيـرد کـه مـا نـمـايـنـده مـنـافـع و                     
مطالباتش هستـيـم و اگـر فـراخـوان             
فالن جـنـگ را صـادر کـرديـم فـقـط                 
تعدادي آدم فدايي نباشند کـه سـيـنـه           
سپر ميکـنـنـد، بـلـکـه بـخـش قـابـل                  
توجهي از جامـعـه ايـن سـيـاسـت را               
بپذيرد، از آن دفـاع کـنـد و فـعـال آن                 

اينـبـار نـبـايـد اجـازه بـدهـيـم                .   بشود
سنتهاي ديگر به بهانه هاي مختـلـف        
باز هم جنبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و در                
راس آنها جنبش کارگري را حـاشـيـه           
اي کننـد و نـيـروي مسـلـح خـود را                   

اگــر .   مــرکــز تــحــوالت فــرض کــنــنــد      
جامعه بـه ايـن سـنـت عـادت کـنـد                   
خطرش براي جنبش سوسـيـالـيـسـتـي         

 . مرگبار خواهد بود
در پايان الزم است تاکيد کنـم بـا          
اين اشتهايي که رفيق آرش دارد کـه           
با زور اسلحه هم ما نبايد مـرزبـنـدي           
کنيم و روزي مـمـکـن اسـت اسـلـحـه               

. حرف آخر را بزند کامأل تمـايـل دارم         
حزب کمونيست کارگري بايد نـيـروي        
مسلـح خـود را داشـتـه بـاشـد، ايـن                  
سياستـي درسـت و هـمـيـشـه مـورد                

مـا از مـدتـهـا         .   تاکيد ما بوده اسـت     
قبل دست به کار اين عرصه شده ايـم          
اما در همان حال نميخـواهـيـم تـوجـه            

فعالين کمونيست را بـه ايـن سـمـت              
در ايـن راسـتـا کـه           .   منحـرف کـنـيـم      

نيروي مسلح يک نياز حزب و جنبـش        
ما است مشکلي نداريم مشکل ايـن        
اســت در شــرايــط فــعــلــي هــدايــت              
جنبشهاي اجتماعي و در راس آنـهـا          

چـپ  .   جنبش کارگري حاشيه اي شـود   
در ايران به هر سمت ديگري مـمـکـن           
است برود، زمينه منحرف شدن چـپ        

. به جاهاي ديگر هميشه مهيـا اسـت        
اما يک بار هم شده اجازه بدهيد توجه        
و تمرکز فعالين کمونيست کـارگـري،        
بر جـنـبـش کـارگـري و جـنـبـشـهـاي                  

نگران نـبـاشـيـم       .   انقالبي شهري باشد  
نيروي نظامي و اسلحه در کـردسـتـان          
و حتي ايران هميشـه قـابـل دسـتـرس             

در تاريخ هم بياد ندارم که يـک         .   است
جريان کمونيسـتـي و حـتـي چـپ بـه                
معنـاي عـامـش فـقـط بـا اتـکـا بـه                    

اسـلـحـه    .   اسلحه به جايي رسيده باشد    
و نيروي نظامي فـاکـتـوري اسـت کـه             
بايد مد نظر باشد اما اصل بـراي مـا         
جــنــبــش کــارگــري و جــنــبــشــهــاي             

 . اعتراضي شهري است
 

 *  * * 
 

 
 ۹از صفحه   پاسخ به سوال رفيق آرش سرخ 

 راديو انترناسيونال 
 !به خانه هاي شما برميگردد

  
 ! راديو انترناسيونال؛ صداي کارگران، صداي آزاديخواهان، صداي جنبش آزادي و برابري مجددا آغاز بکار ميکند                    

راديو انترناسيونال راديويي سياسي،  اجتماعي و فرهنگي             .  راديويي متعهد به حقيقت ومردم       . راديو انترناسيونال يك راديوي مستقل است، به هيچ دولت و خبرگزاري رسمي متعلق نيست                  
شما را با اهداف و سياستها و برنامه هاي احزاب            . در اين راديو از تحليل گران و صاحبنظران در اين عرصه ها، از شخصيت هاي سياسي و اجتماعي دعوت ميكنيم تا با شما صحبت كنند                         . است

 .  و گروههاي سياسي و نهادهاي مختلفي كه به نحوي از انحاء فعاليتي در رابطه با مردم ايران ميكنند، آشنا ميكنيم                        
 ! راديو انترناسيونال مجددا برنامه هايش را آغاز ميکند             ۱۳۸۵ آذر   ۳ برابر با     ۲۰۰۶ نوامبر  ۲۴جمعه   به اطالع ميرسانيم که از روز         

 !   آغاز خواهد شد   کيلوهرتز    ۶۲۲۵ متر برابر با     ۴۹موج   به وقت تهران روي طول      ۹ساعت   هر شب    برنامه هاي راديو انترناسيونال        
 ! لطفا طول موج و ساعت پخش راديو انترناسيونال را به اطالع عموم برسانيد                 .   به وقت تهران بشنويد     ۹ ميتوانيد برنامه هاي راديو انترناسيونال را هر شب ساعت              ۱۳۸۵   آذر  ۳شما از   

راديو انترناسيونال همزمان با ايران در اروپا نيز             ! خبر آغاز بکار مجدد راديو انترناسيونال را وسيعا و به طرق مختلف در شهرهاي مختلف ايران به اطالع همه دوستان و آشنايانتان برسانيد                                 
 . شنيده ميشود  

 .  نظرات و پيشنهادات و همچنين نحوه دريافت و كيفيت صداي راديو انترناسيونال را به ما اطالع دهيد                    
  

  ۰۰۴۶۷۰۷۰۶۵۶۳۶۲شماره تلفن؛   
 ۰۰۴۶۸۶۵۹۰۷۵۵ شماره پيامگير؛     

  
  شب تهران  ۹ساعت   –  ۱۳۸۵ آذر   ۳جمعه  

   کيلوهرتز  ۶۲۲۵ برابر با     متر  ۴۹طول موج   
    

 مدير راديو انترناسيونال،           
 سياوش دانشور      

 ۲۰۰۶ نوامبر     ۷


