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 !بايد بروند
مـن از يـکـي        .  سالم خسته نبـاشـيـد   

. ازشهرهاي خراسان زنگ  مـيـزنـم        
بنده خـودم سـر صـنـدوق هـاي راي                

در .  گيـري قـوچـان  حضـور داشـتـم              
يکي از شهرستان هاي خراسان طبق 

 ۷۰۰۰آماري که خوشـان داده انـد         
نــفــر بــيــشــتــر ســکــنــه نــدارد ولــي             

راي از صندوق ها درآورده    ۱۱۰۰۰
ــمــايــنــده مــقــابــل آقــاي            .  انــد کــه ن

شوشتري کـه در دادگسـتـري دسـت           
داشته اند و آقاي فرماندار نيشـابـور   
و فردي به نام رهنما که بـا اتـوبـوس      

 ۵۰۰۰آدم آورده بــودنــد و نــفــري              
تومن پول داده بودند که راي شان را 
بخرند، و بعد از اينـکـه ايـن هـا رو           

. شد تعدادي را به زنـدان انـداخـتـنـد       
آقايان اصـولـگـراهـا و آقـاي رهـبـر                

حاال ايـنـکـه    . کالشان را باال بگذارند
مي گويند مـال جـمـاعـت پـررويـنـد            
راست مي گويند با اين حال بـازهـم     
مي گويند ما خوشحالـيـم و مـا از          

نمي دانـم اگـر       .  مردم ممنون داريم 
. اين حرف را نزنند چي بايد بگوينـد 

واقعا اينها بايد خـجـالـت بـکـشـنـد          
واقعـا اگـر ايـن هـا شـعـور داشـتـه                   
باشند بايد خوشان کنار بروند و راه     

ديروز و امروز درمقابل زندان سنندج و 
دادگستري اين شهر مردم آزاديخواهـي  
که از چنديـن شـهـر بـه سـنـنـدج آمـده                 
بودند، دست به تجمع زدند و خـواهـان       

تـجـمـع    .  آزادي محمود صالحي شـدنـد    
کنندگـان اعـالم کـردنـد کـه تـا آزادي                 
محمود صالحي به تجمـع خـود ادامـه        
ميدهيم و چنانچه به خواست ما پاسـخ  
داده نشود درمقابـل قـوه قضـائـيـه در            

 . تهران تجمع ميکنيم

بنا به گزارش کميته دفاع از مـحـمـود        
بــا گــذشــت هشــت روز از          صــالــحــي،   

اعتصاب غذاي محمـود صـالـحـي در         
اعـتــراض بــه صــدور حـکــم بــازداشــت           

موقت وي از سوي دادستاني سـنـنـدج،    
فروردين بيش از    ٤ صبح روز  يکشنبه 

کارگري که بـعـضـا    نفر از فعالين  ٢٠٠ 

اطالع داريد که مـحـمـود صـالـحـي از             
چــهــره هــاي ســرشــنــاس کــارگــري در             

به جرم برپـايـي    ٢٠٠٧ آپريل  ٩ از   ايران
مراسم اول مه در سقز و دفاع از حـقـوق     

وضـع جسـمـي      .  کارگران در زندان اسـت 
محمود صالحي وخـيـم اسـت و خـطـر              

طبق آخـريـن     .  جاني او را تهديد ميکند
آپـريـل      ٢٣ گزارشات عليرغم اينکه در   

ــن        ٤ (   ــرورديــــ ــال  )  فــــ ــســــ ــکــــ يــــ
ــيــــت  ــکــــومــ ــام         او   مــــحــ ــمــ بــــه اتــ

 ٤ بــازپــرســي شــعــبــه          امــا   . مــيــرســد 
 ١٧    دادگستري شهر سنندج در تـاريـخ    

را احضـار       مارس مـحـمـود صـالـحـي          
به جرم ارتباط با خـارج       اين بار   کرده و

از زندان و انتشار پيام هاي حـمـايـت از        
مبارزات کارگران و دانشجـويـان، بـراي      
او قرار بـازداشـت مـوقـت صـادر کـرده             

تصميم جمهوري اسالمي مبـنـي   .  است
بر نگاهداشتـن مـحـمـود صـالـحـي در              
زندان، بويژه تحت شـرايـطـي کـه او در             

يـک  .  وضعيت وخيم جسمي بسر ميبـرد 
در اعـتـراض   .  تصميم جنايتکارانه است

به اين حکم محمود صالحي تهـديـد بـه      
بـا  .  اعتصاب غذاي خشـک کـرده اسـت       

اين تصميم هم اکنون خطر جانـي بـيـش      
از بيش مـحـمـود صـالـحـي را تـهـديـد                

 . ميکند
نه برپايي مراسم اول مه جرم است و نـه      
دادن پيام همبستگي با مبارزات برحـق  
کــارگــران و دانشــجــويــان از زنــدان کــه           
بعنوان جـرم بـراي مـحـمـود صـالـحـي                 

مـحـمـود    .  تعيين مـجـازات شـده اسـت        
صالحي بايد فورا و بدون قيد و شرط از   
زندان آزاد و تـحـت درمـان و مـراقـبـت             

 . الزم قرار گيرد
برای نجات جان محمـود صـالـحـی بـه           

یک اقدام جهـانـی و اضـطـراری نـیـاز             
این تنها راهی است که میتـوان  .  است

ــرای آزادی                جــمــهــوری اســالمــی را ب
محمود صالحی تـحـت فشـار فـوری و           
قدرتمند گذاشت تا او هـم مـجـبـور بـه            
ادامه اعتصاب غذا و به خطر انداخـتـن   

 6ادامه صفحه  

 6ادامه صفحه   6ادامه صفحه  

 

 اساس سوسياليسم انسان است 

 !آينده از آن ماست

 :به سردبیری 
 مصطفی صابر و نوید مینائی
jk.sardabir@gmail.com 

001 604 730 55 66 

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونيست کارگری ايران

 )منصور حکمت. (سوسياليسم جنبش باز گردادن اختيار به انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود
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شنـبـه سـوري ويـژگـي هـاي             ۴امسال 
متفاوني نسـبـت بـه سـال هـاي قـبـل                

جوانان بـا گسـتـردگـي هـرچـه           .  داشت
بيشتر و حتي در بعضي نـقـاط مـثـل         
رامــهــرمــز بــراي اولــيــن بــار بــه ايــن            
صورت به خيابان ها آمدند و مـراسـم     

الـبـتـه    .  شنبه سوري را بـرپـا کـردنـد      ۴
ايــن مــراســم ديــگــر بــه مــراســم ضــد            

به مراسـم  .  حکومتي تبديل شده است
حجاب بـرگـيـران و شـکـسـتـن ديـوار               
آپارتايد جنسي و سردادن شعار هـاي    

امسـال جـوانـان بـه         .  ضد حـکـومـتـي      
خصوص نه تنها حجاب را برگرفـتـنـد    
و با هم رقصيدند و شادي کردند بلکه 
ــگــونــي              ــراي ســرن مــيــل عــمــومــي ب
جمهوري اسالمي را بطور گسترده تـر  

 .به نمايش گذاشتند
ــيــســت در              ــان کــمــون ســازمــان جــوان
فراخوانش بـه جـوانـان بـراي بـرپـايـي              
مــراســم ايــن روز بــه اســتــقــبــال ايــن             
اتفـاقـات رفـت و سـعـي کـرد در دو                   
اطـالعــيــه خـبــري کــه داد،  پــوشــش             
ــاقــات و                 ــف خــبــري مــنــاســبــي از ات

 تجمع درمقابل زندان سنندج برای آزادی محمود صالحی
روز ســه شــنــبــه نــيــز 
درمقابل زندان سنندج 

 تجمع خواهد شد

 جان محمود صالحی در خطر است
 به تمامی سازمانھای کارگری در سراسر جھان

شنبه سوری و ۴
 شعارها 

 نويد مينائی

 انتخابات و مردم
 !شکايت به حزب
متن زير پياده شده چند 
پيام مردم به تلويزيون 

توضيح . انترناسيونال است
 !بيش از اين الزم نيست

 6ادامه صفحه  



اخبار دريافتي از تـهـران و بـرخـي             
شهرستانها حاکي از آن است که در   
چهارشنـبـه سـوري امسـال شـرکـت             
مردم و بخصوص دختران و پسـران      
در اين جشن فوق العاده چشـمـگـيـر     

در عمل مردم و جـوانـان   .  بوده است
توانسته اند در محالت قدرت خـود  
را برقرار کـنـنـد و اوبـاش رژيـم يـا               
ترجيح داده اند از ورود به مـحـالت     
پرهيز کنند و يا مردم با هـو کـردن       
آنها و گاه درگـيـري هـاي پـراکـنـده             

. اجازه مزاحمت به آنـهـا نـداده انـد          
در خيابانهاي اصلي نـوعـي      امشب

حکومت نظامي برقرار بود ولي در   
محالت قدرت عمال در دست مـردم  

 . بوده است
 

:  حــاکــي اســت        گــزاشــي از تــهــران    
ماموران رژيم خيابانهاي اصـلـي را     

اما اکثر جوانان و مـردم      .  بسته اند
خيابانهاي فرعي را قرق کرده اند و   
وسط خيابان آتش خيلي بلند روشن 

پليس هاي موتور سوار و   . کرده اند
بـعـضـي    .  گشت ها را هو ميـکـنـنـد    

جاهان همه پسر و دخـتـرهـا بـا هـم          
خـيـابـان    .  وسط خيابان مـيـرقصـنـد      

اصــلــي رو در تــمــام مــنــاطــق بــا                
ماشين هاي آب پـاش مـرتـبـا آب             

پليـس از درگـيـري        .  پاشي ميکنند
پرهيز ميکند چون جـوانـان کـامـال         

طـرقـه هـاي      .  آماده مقابله هسـتـنـد   
خــطــرنــاک هــم در اخــتــيــارشــان                

و .  کال خيلـي جـالـب اسـت         .  هست
ــوش                  بســاط شــادي و عــيــش و ن

الـبـتـه نـه تـوي خـيـابـان               .  برپـاسـت  
. کال پليس درگير نـمـيـشـود    .  اصلي

فــقــط گــروهــي بــا مــوتــور گشــت             
 .ميزنند

 
در :  حـاکـي اسـت        گزارشي از ساري

يکي از محالت جوانان با مـزدوران  
رژيم درگير شده  و آنـهـا را فـراري            

رقص دختران و پسـران بـه     .  داده اند
گرمي جريان دارد و تعداد جمعـيـت   

 .به نسبت هر سال بي سابقه است
: مـيـگـويـد       گزارش ديگري از تهران

تمام فروشگاه ها و در پاساژ هـا     به
ميـاديـن و دسـتـفـروش و غـيـره                   و

بــه    ٤گــفــتــه انــد از  ســاعــت                    
سـر تـمـام      .  اجباري بسته شـود    بعد

محالت حالـت حـکـومـت نـظـامـي            
بــراي .  کــنــتــرل شــديــد اســت     .  اســت

جلوگيـري از بـرپـايـي چـهـارشـنـبـه                
ميدان آريـا    .  ميدان انقالب . سوري

ميـدان امـام     .  شهر، ميدان وليعصر
ميدان آزادي کـه هـر سـال            .  حسين

امـا  .  مراسم چهارشنبه سـوري بـود      
در همه اين ميادين رژيم اوضـاع را    

هـمـه ايـن         . تحت کنترل گرفته بـود   
قـرار گـذاشـتـنـد کـه           .  وضعيت بوده

بــعــد از ســاعــت هشــت کســي در             
هـر کـس بـعـد از              . خيابانها نمـانـد  

اين ساعت بماند دستگير ميکنـنـد   
مـردمـي      . و تا فردا آزاد نميکـنـنـد   

که ميخواستند بـراي نـوروز خـريـد           
کنند و مغازه داران بسيا رمعترض 

جوانان با هو کشيدن و گاها .  بودند
با پرت کردن سنگ اعـتـراض خـود      

اما در مـحـالت       .  را نشان ميدادند
بساط طرقه زدن و سرو صدا بـه پـا       

بســاط آتــش بــازي و رقــص           .  ســت
 . پايکوبي در محالت هست

 
حـاکـي اسـت کـه            گزارشي از  کـرج   

شادي و سرور در محالت و پشت و   
ولـي مـيـاديـن       .  بام ها برقرار اسـت   

 .  تحت کنترل نيروي انتظامي است
 

امــيــد آزادي خــبــرنــگــار ســازمــان          
جوانان کمونيست  گـزارش جـالـبـي       
از آرياشهر ارسـال کـرده کـه عـيـنـا             

 :مي بينيد
ســالم رفــقــا، جــوانــان دوبــاره گــل          " 

ســه شــنــبــه    (  امشــب   .  کــاشــتــنــد    
چهار شنبه سوري )    ۲۸/۱۲/۸۶

رژيــم در هــراس از طــغــيــان         .  بــود   
مردم به جان آمـده ، تـمـام تـدابـيـر             
امنيتي و پليسي را به کار برده بود 
تــا مــانــع از تــجــمــع مــردم و بــه                  
خصوص جوانان و ابراز شـادي آنـان     
شود چون به خوبي آگاه است که هـر  
گونـه تـجـمـعـي و بـه ويـژه تـجـمـع                     

جوانان ، از کنترل خارج مي شود و   
مردم از اين وضعيت استفاده کـرده    
ــه                   ــعــي شــان را ک ، خــواســت واق
سرنگوني رژيم جنايتکـار اسـالمـي      
است ، با شعارهاي راديکال سرمـي  

بــنــابــرايــن تــمــام نــيــروهــاي     .  دهــنــد
سرکوبگرش را به مـيـدان فـرسـتـاده        

هم چـنـيـن بـه دکـان داران ،                .  بود 
صاحبان مغـازه هـا و پـاسـاژهـا و              
کليه اماکني که مايحتاج مـردم را    
در اخــتـيــار آنـان قـرار مــي دهــنــد              

 ۴دستور داده بـود کـه تـا سـاعـت              
بعد از ظهر بيشتـر حـق کـار کـردن           
ندارند و بايد تعطيل کرده و مـحـل       

رژيـم ايـن     .  کار خود را ترک کـنـنـد      
کار را انـجـام داده بـود تـا تـعـداد                 
کمتـري از مـردم کـه در آخـر سـال                  
براي خريد به خيابان مـي آيـنـد در          

. سطح شهر حضور داشتـه بـاشـنـد         
الــبــتــه خــود ايــن مــوضــوع بــاعــث         
نــارضــايــتــي بــيــشــتــر مــردم و                  
اعتراضات و درگيري هـاي گـاه بـه        
گاه آنان با اراذل نـيـروي انـتـظـامـي         

 . مي شد 
از طــرف ديــگــر جــوانــان نــيــز بــه               
استقبال اين روز شتافتند و از چـنـد   
روز قبل هر از گاهي صداي ترقـه و    
فشفشه به گوش مي رسيـد کـه هـر        
چه به امروز نزديک تر مي شديم بـر    

 .تعداد آن افزوده مي شد 
مــردم از بــعــد از ظــهــر امــروز در              
کوچه ها و معابر عـمـومـي ، کـپـه          
هاي آتش را بر پا کردند و دخـتـر و       
پسر، پير و جوان وکودک ، دست در 

و .  دست هم از روي آن مي پريـدنـد     
از هر گوشه صداي فشفشه و تـرقـه       
و بمب هاي صـوتـي بـه گـوش مـي            

 . رسيد 
 

بـه آريـا        ۷من امشـب در سـاعـت          
شهر رفتم تا از آن جا گزارشي تهيـه  

در بـيـن راه و در مـيـاديـن                .  کنـم    
اصلي شهر حضور نيروي انتظـامـي   
و پــلــيــس ضــد شــورش مــحــســوس         

در خيابان ستارخان و نرسيـده  .  بود 
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ود و هفتميـن کـنـفـرانـش سـازمـان            ن
کـه بـزودي در       "  آي ال او" جهاني کار 

ژوئـن بـرگـزار         ١٣ مه تا  ٢٨ فاصله 
ميشود، هر سـالـه مـيـزبـان هـيـات              
اعــزامــي جــمــهــوري اســالمــي در            
اجالس ساالنه خود ميباشد و عالوه 
بر جمهوري اسالمي، خانه کـارگـر و     

کـه رسـمـا         شوراهاي اسـالمـي نـيـز        
ارگانهاي دست ساز حکومت عـلـيـه    

تشـکـل   " کارگران هستند، به عنـوان    
در اجـالس    "  هاي کـارگـري از ايـران         

ساالنه آي ال او به رسميت شـنـاخـتـه     
 . ميشوند

  
کميته هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                   
کارگري به شرکت هـيـات جـمـهـوري        
اسالمي در اجالس ساالنـه سـازمـان      
جهاني کار شديدا معتـرض اسـت و       
خواهان اخراج جمهوري اسـالمـي از     
سازمان جهاني کار و تمامي مراجع 

 . بين المللي است
  

متاسفانه اينطور استدالل شده اسـت  
که حضور جمهوري اسالمي و خـانـه     
کارگر آن در اجالس هاي سـاالنـه آي     
ال او، راه را بـر ديـالـوگ و اعـمـال                  
فشار بـر جـمـهـوري اسـالمـي بـراي                
برسميت شناختن و رعـايـت حـداقـل       

امـا  .  حقوق کارگران فراهم مـيـکـنـد      
ــادرســتــي ايــن روش امــروز بــر                  ن

جـمـهـوري    .  هيچکس پوشيده نيسـت 
اسالمي همچنان فعالين کارگري را   
دستگيـر و زنـدانـي مـيـکـنـد، حـق                 
اعتصاب و تشکل و قـرارداد دسـتـه      
جــمــعــي و هــيــچ حــق ديــگــري را                
برسميت نشناخته و حتي شالق زدن   
بــه کــارگــران را نــيــز بــه روشــهــاي               

ــزوده اســت            ــران اف . ســرکــوب کــارگ
کارگران ايـران حـق دارنـد سـازمـان              
جــهــانــي کــار را بــدلــيــل بــرســمــيــت          
شناسي هيئـت جـمـهـوري اسـالمـي           
محکوم کنند و آنرا مانعي بر سر راه 

مبارزه خود بدانند و خواهان انـزواي    
 . هرچه بيشتر آن شوند

 
تنها در طول سـال گـذشـتـه صـدهـا            

اتحاديه کارگـري در سـراسـر جـهـان            
خــواهــان آزادي دو نــفــر از رهــبــران           
کارگري، منصور اسانلو و مـحـمـود      
صالحي، و نيز برسـمـيـت شـنـاخـتـن          
حقوق پايه اي کارگران در ايران شـده    
اند اما جمهوري اسـالمـي بـه هـمـه            

بـعـالوه   .  اينها دهن کجي کرده اسـت 
طبق تمام گزارشات نـهـادهـاي بـيـن        
المللي، جنايات اين حکومت علـيـه   
بخش هاي مختلـف مـردم در طـول          
سال هاي گذشته مدام شدت گرفته و 
پذيرش اين حکومت در نـهـادهـائـي       
مانند آي ال او را بيش از پيش غـيـر   

 . قابل دفاع کرده است
  

کميته هـمـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي                   
کارگري ضمن قدرداني صميمانـه از    
اقدامـات تـا کـنـونـي سـازمـانـهـاي                
کارگري در حمايت از کارگران ايران، 
بر ايـن اعـتـقـاد اسـت کـه يـک گـام                   
اســاســي در حــمــايــت از مــبــارزات          
کارگران و مردم ايران، طرد و انـزواي  
جمـهـوري اسـالمـي در سـطـح بـيـن                 
المللي و اخراج آن و همينطور ارگـان  
دولتي خانه کارگر از سازمان جهاني 

کميته همـبـسـتـگـي بـيـن          .  کار است
الــمــلــلــي کــارگــري از ســازمــانــهــاي        
کارگري در سراسر جهان انتظار دارد 
که از نفوذ خـود بـراي بـيـرون کـردن            
هيئت جمهوري اسالمي از آي ال او     

 . استفاده کنند
  
هال دانشفر هماهنگ کننده کميته ش

 کـارگـري   همبستگي بين الـمـلـلـي         
WPI ) ( 

 بهرام سروش مسئول روابط عمومي
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جمھوری اسالمی بايد از 
  سازمان جھانی کار

 !اخراج شود 
 به تمامی اتحاديه های کارگری در سراسر جھان 

 ؟!نوعی قدرت دوگانه: چھارشنبه سوری
 !حکومت اسالمی نمی خواهيم، نمی خواهيم: جوانان آرياشھر

 ادامه صفحه بعد



چهارشنبه سـوري امسـال در ايـران          
شــور و حــال ديــگــري داشــت و بــه              
صحنه مبارزه و اعتراض به آپارتايد 

در زير گزارشـات  .  جنسي تبديل شد
رسيده به سازمان جوانان کمونيسـت  

 را برايتان عينا مي آوريم 
 

 چهارشنبه سوري در نواب تهران
از يـکـي از       .  در نواب قيـامـت بـود     

منازل جوانان بلـنـدگـويـي را رو بـه            
کوچه به کار انداخته بودند و موزيک 
پــاپ پــخــش مــيــشــد و هــمـــه                    

نيـروي انـتـظـامـي در          .  ميرقصيدند
ولـي  .  خيابان اصـلـي مسـتـقـر بـود            

. جرات نميکردند وارد محـل شـونـد     
خيلي جاها ماشين هـا پـارک کـرده        
بودند و موزيک ضـبـط مـاشـيـن را          

 .روشن کرده و هـمـه مـيـرقصـيـدنـد         
چهارشنبه سوري امسال يک صحنـه  
جــدال مــردم بــا ايــن رژيــم بــود و                
براستي جشن و شادي بود و خـوش      

. گــذشــت جــاي شــمــا خــالــي بــود            
  .هيچوقت انقدر نرقصيده بوديم

 
 حامد از کرمانشاه

 
ــه ســوري در               ــب ــارشــن ديشــب چــه

شلوغ تر از هر .  کرمانشاه غوغا بود
سالهاي قبل خيـلـي وقـت هـا         .  سال

وقتي رنگ اعـتـراض مـيـگـرفـت ،           
اين دو    .اعتراض ناسيوناليستي بود

. سال بويژه امسال فضا عـوض شـده    
وقتي شعار ميدهد ميگويند مـرگ    

. آزادي برابـري .  بر جمهوري اسالمي
بــاور کــنــيــد ايــن را در هــمــه جــا                

ديشب ميادين اصلي را    . ميگويند
نيروي انتظامي گرفته بود و بسـيـج     

امـا در بـرخـي        .  نيرو کـرده بـودنـد        
بـهـمـن سـابـق           ٦ محالت مشخصا 

بهمن، بـولـوار اس      ٢٢ يعني ميدان 
ميدان فردوسي، نوبهار، فرهنگـيـان   

بــيــن جــوانــان و نــيــروهــاي            ١ فــاز   
جوانان در هر . انتظامي درگيري بود

کجا که مستقر ميشدند فورا بساط 
آتش را برپا مـيـکـردنـد و رقـص و              

و . پايکوبي دختر و پسر بر پا ميشد
. محل را تحت کنترل مـيـگـرفـتـنـد        

نيروهاي انـتـظـامـي جـرات نـزديـک            
شدن نداشـتـنـد امـا بسـيـج کـامـل               
بودند و نيـروي فـراوان بـيـرون آورده           

ــود ــود             .  ب خــالــصــه شــب شــادي ب
بــخــصــوص وقــتــي ضــعــف نــيــروي        
انتظامي را ميديدم و جوانان آنها را 

دق دلـي خـوبـي در          .  هو ميـکـردنـد   
آورديم و هر جا ميشد جوانـان آنـهـا      

به نظـر  .  را مورد حمله قرار ميدادند
من چهارشنبه سوري امسـال شـروع     
درگير کوچه به کوچه جوانان و مردم 

 .بايد آماده شد. با اين رژيم است
 
 

گزارش رسيده به روزنه از آريـاشـهـر        
 تهران

 
برنامه ترقه بـازي  ۹ سه شنبه ساعت 

مـعـمـوعـا     . شروع به اوج گيري کرد   
برنامه چارشنبه سوري هـا بـا تـرقـه         
شروع مي شود، جوانـان جـمـع مـي         
شوند و بعداز حـدودا دوسـاعـت بـه           
ترقه بـازي بـه مـرحلـه تـرکـيـبـي از                 
رقــص و تــرقــه مــي رســدو در ايــن             
مرحله است که معموال پليس حملـه  

ديشب پليس نيروي خـودرا  . مي کند
در خيابان هاي مهم شهر ومـيـاديـن    
مهم مـثـل شـهـرک غـرب وگـيـشـا                 
مستقر کرده بود در آريـا شـهـر نـيـز          
عمدتا در حد فاصـل مـيـدان ابـتـدا          
ووسطي صادقيه مستقـر بـودنـد بـا         
احتـسـاب مـوتـور سـواران حـداقـل              

نفر پليس روبروي يـک مسـجـد      ۲۰۰ 
ايستاده ، توي دوتا ميدان وپراکنـده  

موتور سواران ساعت .ايستاده بودند
شب به شدت فعال شدند در اين  ۱۰ 

نقطـه اطـراف      ۱۰ ساعت حداقل در 
ميدان وسطي آريا شهرتجمـع رقـص     
وترقه ايجاد شده بـود در هـر جـمـع           

پسر پاي ثابت رقـص   ۸ تا ۷ معموال 
تـا دخـتـر هـم         ۳ تـا ۲ بودند و گاهـي    

قاطي آنها مي شـدنـد جـوانـان دور           
آنها حلقه مي زدند ولـي بـه خـاطـر           

. خطر ترقه سـمـت پـيـاده رو بـودنـد            
صداي انفجار مرتب بـه گـوش مـي        
رسيد و در هر جمع تعداد زيـادي بـا     
گوشي موبايل درحال فيلـم بـرداري     

جمعيت اکتيو، در حال رفت . بودند 
مـوتـوسـواران    . وآمد ومواظب بودند

پليس کامال مجهزبودند و مثال در 
يک جاي خلوت در يک بلوار نـزديـک   

تـا   ۲۵ تا موتور وحدوا  ۱۰ مسجد 
جـرات  .  گارد آماده ايستاده بودنـد    

حمله ونـزديـک شـدن بـه جـمـعـيـت                 
نداشتند و يا طبق برنـامـه اي مـي        
خواستند در شرايط ويژه اي حرکـت  

اگر تجمـعـي زيـاد مـي شـد            . کنند 
آنها وحشيانه بـا سـروصـداي زيـاد           
حمله مـي کـردنـد امـا جـوانـان بـه                
سرعت خود را در امـان نـگـه مـي           
داشتند ضمنا به نظر مي رسيد کـه  
قصد زدن نـدارنـد و هـدف ايـجـاد                

با ماشين آب   . رعب ووحشت است 
پاش ويژه شسـتـشـوي خـيـابـان ،در           
چند جا آتيش ها را خاموش کردند 
و مردم هم سنک پرتاب مي کـردنـد   

در يـکـي از        ۱۱ تا  ۱۰ بين ساعت 
ــائــيــن               فــرعــي هــاي آريــا شــهــر پ
ستارخان تجمع مردم زياد شده بـود  
و به طرف سـتـارخـان کشـيـده مـي             

ــان              شــد ــاب ــد خــي ــن ــان داشــت جــوان
ماشيـن هـا        ستارخان را مي بستد

را تشويق به بـوق زدن مـي کـردنـد           
وماشين ها بوق مي زدنـد حـرکـت        
يکدست منظم و همراه شعار بود با 
انداختن اشياء سنگيـن راه را بـنـد          
آورده بودند ماشين هاي پلـيـس بـه      

قدمي آنها بود  ۱۵۰ تعداد زياد در 
نفـري رسـيـده       ۵۰۰ ولي جمعيت به 

بود و احتمال پليس نـمـي خـواسـت       
اين حرکت بيش .بي گدار به آب بزند

از نيم ساعت ادامه داشـت وتـالش       
اگاهانه مي شد که تـبـديـل بـه يـک          

 ۳۰ .  تظاهرات سياسي شود وشـد      
نفر در حال فيـلـم بـرداري بـا          ۴۰ تا 

عده اي به تظـاهـرات   . گوشي بودند 
ــد           شــعــار مــي     . شــکــل مــي دادن

کيوسک تلفن سرکوچه به زور .دادند 
عمال عـبـورومـرور      . از جا کنده شد 

ماشين ها در اين قسـمـت خـيـابـان        
ستارخان متوقف شد و به فرعي ها 
کشيده شد در عين حـال در سـايـر          

مکـان   ۱۵ نقاط آرياشهر حداقل در 
ديگر برنـامـه رقـص وتـرقـه ادامـه             

 ۱۱ داشــــت ســــاعــــت حــــدودا              
موتورسواران پليس وحشيانه حملـه  

شب خيابان هـاي     ۱۲ شايد . کردند 
آريا شهر خلوت شد ولي در مجتمع 

 ۱۲ هاي مسکوني برنامه رقـص تـا    
حرکت اگـاهـانـه      .  شب ادامه داشت

وابــتــکــاري مــردم در تــبــديــل يــک          
برنـامـه چـارشـنـبـه سـوري بـه يـک                  

ــا شــعــار حــکــومــت             تــظــاهــرات ب
اسالمي نمي خوايم بي سابقـه وبـي     

 .نظير بود
 

 مرگ بر رژيم آپارتايد جنسي
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به فلکه اول صادقيه شاهد هجوم گلـه  
نــفــره از نــيــروهــاي          ۲۵ تــا      ۲۰ اي   

انــتــظــامــي بــودم کــه از مــاشــيــن و             
موتورشان پياده شده و با لگد و باتـوم  
به يک تعمير گاه که دکانش را نبسـتـه   
بود حمله کردند و با فشار و درگـيـري     

. ، کرکره مغازه اش را پايين کشيدند 
همچنين در خيابان ستارخان نـيـز در       
چند جا ، باقـيـمـانـده آتـش هـايـي را              
ديدم کـه جـوانـان در وسـط خـيـابـان                  
روشن کرده بودند و نيروي انـتـظـامـي       
با استفاده از تانکرهاي آب شهـرداري  

 . آن ها را خاموش کرده بود 
هر چـه از مـيـدان تـوحـيـد بـه طـرف                   
خيابان ستارخان و آرياشهر مي آمـدم    
بر تعداد نيروهاي انتظامي ، پـلـيـس        
ضد شـورش و پـلـيـس هـاي مـوتـور                

به طوري که در .  سوار بيشتر مي شد 
ون و      ۱۰ مــيــدان آريــاشــهــر حــدود          

ماشين نيروي انـتـظـامـي پـارک شـده           
بود که همگي پراز پلـيـس هـاي ضـد         

البته ايـن بـه غـيـر از           .  شورش بودند 
پليس هاي موتور سوار و هـمـچـنـيـن        
پليس هايي بود که در پياده رو بودنـد  
و از ايستادن در محل جلوگيـري مـي     

در واقع پليـس سـعـي داشـت         .  کردند 
ميدان آرياشهر و خيابان ستـارخـان را     
تحت کنترل خود درآورده ، از تـجـمـع      

ولي جوانان از .  جوانان جلوگيري کند 
اين فرصت استفاده کرده و تجـمـعـات    
شان را خيابان هاي رحيمي ، بهاران ، 
بلوار شهدا و ديگر خيابان هاي فرعي 
و کــوچــه هــاي اطــراف بــرگــزار مــي             

و هر جايي هم که تجمع مـي    .  کردند 
شد با برافروختن کپه هاي بزرگ آتـش  
، خيابان را مسـدود کـرده شـروع بـه               

. دادن شعار عليه رژيـم مـي کـردنـد           
:  تعدادي از شعارها ايـن هـا بـودنـد             

حکومت اسالمي نمي خواهيـم نـمـي      

تا حاال عالف کـردي   ۵۷ از .  خواهيم 
و چـنـد     .  مرگ بر خامنـه اي      .  ما را 

مامور بيـا ايـن     :  شعار ديگر از جمله 
جوانان اين جمله را به اين خـاطـر   . جا 

مي گفتند کـه تـعـدادي از مـزدوران             
-۱۵۰ نيروي انتظـامـي بـه فـاصـلـه             

متري ايستاده بـودنـد و جـرات         ۱۰۰ 
نزديک شدن بـه جـوانـان را نـداشـتـنـد              
چـون بــا سـنــگ و پــاره آجـر از آنــان                  

ولي وقـتـي تـعـداد         .  پذيرايي مي شد 
پليس هاي ضد شورش زياد مـي شـد     
و پليس هاي موتور سوار هم بـه آنـان     
مي پيوستند ، از چند طرف به سـوي    
جوانان يورش مـي آوردنـد و جـوانـان           
هم پس پرتاب سنگ به طرف آن ها ،   
آن محل را ترک کرده و تجمع شـان را      
در کوچه و يا خيابان فرعي ديگري بـر  

ايـن جـنـگ و گـريـز            . پا مي کـردنـد       
 . چندين ساعت ادامه داشت 
 ۴۵/۱۰ هنگامي که من در ساعت   

مــحــل را تــرک کــردم اوضــاع هــنــوز            
متشنج بود و نيروهاي انتظامي براي 
متفرق کردن مردم ، از اين سـو بـه آن       

 .سو روان مي شدند 
مرگ بر حکومت جنايتکار اسالمي، 
زنده بـاد آزادي و بـرابـري، زنـده بـاد                  
انــقــالب، بــرقــرار بــاد جــمــهــوري                

 "سوسياليستي
 

ضمن تشکر از اميد عزيـز، سـازمـان      
جوانان کمونيست دست همه دخـتـران     
و پسراني را  کـه امشـب جـمـهـوري                
اسالمي و آپارتايد جنسـي اش را بـه         

. عقب راندنـد بـه گـرمـي مـيـفـشـارد              
جمهوري اسـالمـي بـايـد بـرود، بـايـد              
آزادي و بــرابــري و شــادي و رفــا و                  
جمهوري سـوسـيـالـيـسـتـي را بـرقـرار              

 . اين خواست جوانان ايران است. کرد
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ مارس  ۱۸ ، ۸۵ اسفند  ۲۸ 
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 ..نوعی قدرت : چھارشنبه سوری

 چھارشنبه سوری صحنه اعتراض به آپارتايد جنسی



  (Unite-The UNION) 
دبــيــر كشــوري بــخــش      "  جــنــي فــورم بــاي     

ـان       ترانسپورت و عمومي كارگري انـگـلـسـت
که بزرگترين اتحاديه کارگري ايـن کشـور         " 

ميليـون عضـو دارد، در          ٢ است و بيش از 
ـژاد               ـه مـحـمـود احـمـدي ن نامه اي خطاب ب
ــه مــحــمــود             ــامــات وارده ب ــه اتــه نســبــت ب
صالحي شديدا اعـتـراض کـرد و خـواهـان              

او .  او شـد      آزادي فوري و بدون قيد و شـرط     
ـو و       ـل همچنين خواستار آزادي منصور اسـان
ديگر فعالين کارگـري و دانشـجـويـي شـده            

 . است

اين نامه را   :  در بخشي از نامه او آمده است 
ـا       نوشتم كه اين اقدام ظالمانه حكومـت شـم
ـا بـخـواهـم كـه                       ـم و از شـم را محكـوم كـن
ـد و شـرط         محمود صالحي را فوري و بيقـي
آزاد كنيد؛ وي يك زنداني سياسي اسـت كـه       
ـز خـود       تنها بدليل فعاليتهاي مسالمت آمـي

و    ۲۰۰۴ در برگزاري تظاهرات روز كـارگـر     
حق وي براي آزادي بيان و تشكل در ارتـبـاط   
ـدانـي گـرديـده          با فعاليتهاي كارگري شان زن

 . است
اعتراض بين المللي به جمهـوري اسـالمـي       

ايران بخاطرسرکـوب مـردم و دسـتـگـيـري             

فعالين کـارگـري و دانشـجـوئـي روز بـروز                 
ـر مـيـشـود       ـيـسـت         .  گسترده ت ـون حـزب کـم

ـا               ـلـي ب ـل ـم ـيـن ال کارگري ايران همبستگي ب
ايران را ارج مينهد و بـراي گسـتـرش         مردم 

 . آن تالش ميکند
سرکوب مردم، دستگيري فعالين کـارگـري    

ـه          و دانشجوئي و تحميل آپارتايد جـنـسـي ب
ـلـي         زنان  ـل ـم ـيـن ال بايد با اعتراضات وسيع ب

جمهوري اسالمي ايران بايد در   .  پاسخ گيرد
روابــط .  طــرد و مــنــزوي گــردد       هــمــه جــا      

ـا ايـن              سياسي، ديپلوماتيک و فـرهـنـگـي ب
ـم  نماينـدگـان     .  شود رژيم بايد بکلي قطع رژي

ـيـن    جمهوري اسالمي ايران از همه مجامع ب
از سازمان جهاني کـار، آي    المللي و از جمله 

 .اخراج شوند ، بايدال او
زنده باد همبستگي جهاني با کارگران    

 ايران
کارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد  

 گردد
جمهوري اسالمي بايد از آي ال او اخراج  

 گردد
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست  

 کارگري ايران
 ۸۷ فروردين  ۲ ،  ۲۰۰۸ مارس  ۲۲ 

 ترجمه نامه  : ضميمه 
 ٢٠٠٨ مارس  ٢١ تاريخ جمعه  

  
 آقاي محمود احمدي نژاد

 رئيس جمهور جمهوري اسالمي ايران
  تهران، ايران

 محمود صالحي: موضوع 
من اين نامه را مينويسم كه اعتراض شـديـد   
خود را نسبت به اتهامات جديدي كه نسـبـت   

 ٢٠٠٧ آوريـل     ٩ به محمود صالحي ، كه از 
ـبـاشـد، اعـالم                 ـد مـي ـن در زندان سنندج در ب

آقاي صالحي، كه از فعالين كـارگـري        . نمايم
ـر    ـي شناخته شده ايران و نيز از بنيانگذاران و دب
ـز       سابق سنديكاي كارگران خباز در شهـر سـق
بوده اند، غيرعادالنه به يك سال زنـدان و سـه       

 .سال حبس تعليقي محكوم شده است
، مقـامـات   ٢٠٠٨ مارس  ١٧ روز دوشنبه،  

ـه جـرم             قضايي درشهر سنندج مـحـمـود را ب
ارتباط با خارج از زندان و ارسـال پـيـامـهـاي          

حمايتي به دانشـجـويـان مـتـرقـي و ديـگـر                 
ـهـا، در حـالـيـكـه           .  زندانيان متهم نـمـودنـد    آن

مـارس     ٢٣ ميبايست محـمـود در تـاريـخ           
آزاد ميگرديد، وي را تحت بازداشـت   ٢٠٠٨ 

در اعتراض به ايـن حـكـم        .  موقت قرار دادند
ـه           غيرعادالنه، محمود صـالـحـي بـالفـاصـل
. اعالم اعتصاب غذاي خشك نـمـوده اسـت       

ـد گـردد كـه آقـاي                     ـم اسـت تـاكـي بسيار مـه
صالحي از بيماري كليه كه ميتوانـد مـهـلـك       

ايشان فقط يك كليه دارند و .  باشد رنج ميبرد
آن كليه هم فقط در حدود ده درصد ظـرفـيـت      

 .خود عمل ميكند
ـه                  ـان ـم اين نامه را نوشتم كـه ايـن اقـدام ظـال

ـا                 ـم و از شـم حكومت شما را مـحـكـوم كـن
بخواهم كه محمود صالحي را فوري و بيقيـد  

وي يك زنـدانـي سـيـاسـي        ;  و شرط آزاد كنيد
ـتـهـاي مسـالـمـت           ـي است كه تنها بدليل فعال
آميز خود در برگزاري تظـاهـرات روز كـارگـر         

و حق وي براي آزادي بيان و تشـكـل        ٢٠٠٤ 
در ارتباط با فعاليتهاي كارگـريشـان زنـدانـي       

 . گرديده است
من همچنين خواستارم كه منصور اسانلو و    

ديگر فعالين كارگري و دانشـجـويـي فـورا و           
 . بدون قيد و شرط آزاد گردند

 احترام،  با
J e n n i e  F o r m b y   
National Secretary | T& G 

Section of Unite 
رونوشت به ديگر مقامات جمهوري اسالمي 

 .ارسال گرديده است
ـلـي در            اتحـاد    :  ترجمه و تكثير از ـل ـم بـيـن ال

 حمايت از کارگران در ايران
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کــنــفــرانــس دوم تشــکــيــالت خــارج        
کشور حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـرى             
ايران در مـاه آوريـل بـطـور عـلـنـى                

ــود        ــشـ ــيـ ــزار مـ ــرگـ ــر      .  بـ ــالوه بـ عـ
نمـايـنـدگـان، اعضـائـي از رهـبـري               
حزب نيز در کنفرانس شرکت شرکت 

 . خواهند کرد
عالقـمـنـدان مـيـتـوانـنـد از طـريـق                 

تــمــاس بــا آدرس هــاي زيــر بــراي               
 .شرکت در کنفرانس ثبت نام نمايند

  
مـارس     ۲۵آخرين مهلت ثبـت نـام       

 .ميباشد
 :ايميل و تلفن تماس

siabahari@yahoo.com 
۰۰۴۶۷۳۹۸۶۸۰۵۱ 
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کنفرانس دوم تشکيالت خارج 
کشور حزب کمونيست کارگرى 

برگزار  ۲۰۰۸ايران در آوريل 
 ميشود

 کنفرانس علنى است، ورود براى عموم آزاد است

با احتساب ليست زير مجموع کـمـک      
 ١٠ جمع آوري شده در کمـپـيـن مـالـي          

 ١٠٠ مارس که بـا هـدف        ٢٠ فوريه تا
ــه                    ــود، ب ــده ب ــورو اعــالم ش ــزار ي ه

بـديـن   .  يورو بالغ مـيـشـود    ٠٠ ۷ ١٠٠ 
ترتيب بـه هـمـت مـردم آزاديـخـواه و               
برابري طلب، دوسـتـداران و اعضـا و          

ــا           کــادرهــاي حــزب    ايــن کــمــپــيــن ب
بـارديـگـر    .  موفقيت به پايان مـيـرسـد   

دست تک تک شما ياري دهنـدگـان بـه      
. حزب خودتان را به گرمي ميفشاريـم 

حزب کمونيست کارگري با اتکـاء بـه     
کمک هاي شما مردم آزاده ميتواند به 
فعاليت گسترده خـود ادامـه دهـد و            

با اتکاء به همـيـن   .  آنرا وسعت بخشد
کمک هاست که ما تـوانسـتـه ايـم در           
هشت ماه گذشته مـخـارج سـنـگـيـن           
تلويزيون کانال جـديـد در هـاتـبـرد را            
تامين کنيم و در آينده نـيـز تـنـهـا بـا           
حمايت شما قـادر بـه تـامـيـن ادامـه             

 .کاري آن خواهيم بود
  

کمپين جمع آوري کمک مـالـي فـوريـه       
عالوه بر اهميت مالي آن،    مارس،  –

جـمـع      . حائز اهميت سياسي نيز بـود   
آوري صدهزار يورو توسط يـک حـزب       

 ٦    سياسي کمونيستي طي کـمـتـر از     
قـدرت     هفته به سهم خود نشانه اي از

و توان صف آزاديـخـواهـي و بـرابـري            
طلبي، صف سوسـيـالـيـسـم در ايـران           

 . است
  

با آرزوي موفقيت هاي بيشتر در سال 
جديد و با شادباش صميمانه سـال نـو     
به همه شما عزيزان، اينجا اسـامـي و     
مبالغ آخرين ليست کمک کنندگان بـه  

ضمن تشکـر از هـمـه ايـن              کمپين را
 :به اطالع ميرسانيم  عزيزان

  
  

 : آلمان
 يورو  ٥٠٠ فرزانه درخشان 

  
 : سوئد

 کرون  ١٢٠٠ اميد  
 جمع آوري کمک توسط 
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 : کانادا

 ٢٥٠ فعالين حـزب در ويـکـتـوريـا               
 دالر 

  يورو  ١٠٠ جمشيد هاديان 
 دالر  ٥٠٠ ايرج عبدالهي  

 دالر  ١٠٠٠   سارا و جورج 
 دالر  ٥٠ آرش اميرزاده  

 دالر  ٣٠٠ تشکيالت شرق کانادا 
جـمـعـا    ( دالر    ١٠٠٠ حبيب بکتاش  

 ٢٠٠٠( 
  

 : هلند
 کمک جمع آوري شده 

 يورو  ٥٢٠   از طريق تشکيالت هلند
  
 حزب کمونيست کارگري 

 
 ١٣٨٧ فروردين  ١  ،٢٠٠٨  مارس ٢٠ 

 مارس –کمپين جمع آوری کمک مالی فوريه 
 !با موفقيت پايان يافت

اتحادیه ترانسپورت و عمومی انگلستان خواهان 
 آزادی فوری محمود صالحی شد



گــزارش زيــر را از ســايــت راديــو فــردا                
بخوانيد و يکـبـار ديـگـر       .  انتخاب کرديم

سنخيت ارتجـاع پسـت مـدرنـيـسـتـي و              
نسبيت فرهنگي را با اسـالم و ارتـجـاع          

بــايــد عــلــيــه ايــن      .   مــذهــبــي بــبــيــنــيــد   
بايد خواهـان جـدايـي      .  الطائالت جنگيد

اکيد مذهب چه اسالم و چـه يـهـوديـت و         
هر خرافه  ديـگـر از دولـت و آمـوزش و               

واقعا خنده دار است، اسـالم  .  پرورش شد
سياسي در مهد خـود يـعـنـي جـمـهـوري            
اسالمي مورد تمسخـر مـردم و جـوانـان           
است و  آنـوقـت مـقـامـات هـاروارد از                   
ــخــش                ــاي دانشــگــاه اذان پ ــوه ــدگ ــن ــل ب

و راديو فردا هم با آب و تـاب          .  ميکنند
گزارش آنرا ميدهد و سعي مـيـکـنـد کـه        

" آداب و سـنـن مسـلـمـانـان            " آنرا بعنوان   
تعـجـبـي هـم       .  تخفيف دهد و توجيه کند

مگر همين صداي آمريـکـا نـبـود       .  ندارد
که همراه بي بي سي خميـنـي را در مـاه          
کرد؟ حاال هم دارد  تولرانس و بـردبـاري       
و دمکراسي در مقابل اذان و مزخـرفـات   
!  اسالمي و ساير مذاهب را ياد مـيـدهـد     

مردم و جوانان ايران بـا رهـايـي خـود از           
شر جمهوري اسالمي در عين حال نشـان  
ميـدهـنـد کـه مـتـحـد مـردم و جـوانـان                     
سکوالر در آمريکا اند تـا  بـه کـل ايـن               
عقبگرد و افتضاحي کـه  در جـهـان راه            

جــوانــان . ( افــتــاده  اســت پــايــان دهــنــد         
 )  کمونيست

آداب و سنن مسلمـانـان، بـحـث داغ         
 دانشگاه هاروارد 

اخيرا دو موضوع مربوط به رعـايـت   
و اجراي آداب مذهبي مسلمانـان در    
دانشگاه آمريکايي هاروارد، موجـب  
برانگيخته شدن بحث و گفت و گويي 

 . داغ شده است
نخست اينکه، آيا صـداي اذان ظـهـر        
بايد در سـراسـر مـحـوطـه دانشـگـاه              
هاروارد پخش شود، و دوم آنـکـه آيـا      
بايد ساعات ورزشي متفـاوتـي بـراي      
 دختران مسلمان تعيين شود يـا نـه؟      

  
بـه   نيويورک تايمز روزنامه آمريکايي

نــقــل از دانشــجــويــان مــي نــويســد            
عليه هر دو موضوع بـحـث هـاي         که

هــاي ويــژه   »  چــت روم  « داغــي در     
خوابگاه هاي دانشـگـاه هـاروارد در          
گــرفــتــه و انــواع مــقــاالت انــتــقــادي         

، روزنـامـه     » هاروارد کريمـسـون  « در
 . چاپ شده است دانشجويان هاروارد

جسا بريدسال، يـک دانشـجـوي سـال           
: دوم دانشــگــاه هــاروارد مــي گــويــد        

دانشگاه بايد شرايط برگزاري آداب «
 ».سنتي تمام مذاهب را فراهم کند

من فکر مي کـنـم   «  :  وي مي افزايد
چون دانشگاه هاروارد يـک دانشـگـاه        
سکوالر است، برخي بيم از آن دارنـد    
که ممکن است اعتقادات مذهبي بر 
آنهايي که هيچ عالقه اي به پيروي از 

 ».آن را ندارند، تحميل شود
اين بحث دراوايل ماه فوريه، زمـانـي   
آغــاز شــد کــه بــخــش مــتــعــلــق بــه              
دانشجويان دوره ليسـانـس دانشـگـاه       
هاروارد، يکي از سه سـالـن ورزشـي        
بزرگ محوطه اصلي را بين سـاعـات   
سه تـا پـنـج بـعـد از ظـهـر روزهـاي                   
دوشنبه، و ساعات هشت تا ده شـب      
روزهــاي ســه شــنــبــه و پــنــجــشــنــبــه          
منحصرا دراختيـار دانشـجـويـان زن         

 .قرار داد
رابرت ميتچل، سخنگـوي دانشـگـاه      
توضيح نداد که اين تصميـم چـگـونـه       
گرفـتـه شـد امـا بـه گـفـتـه چـنـديـن                      
ــران                 ــت ــروه از دخ ــک گ دانشــجــو، ي

لـورت  « مسلمان، کـه در خـوابـگـاه           
زندگي مي کـنـنـد خـواسـتـار ايـن            » 

 .تغيير برنامه شدند
اعضاي اين گروه احساس مي کردنـد  
که لباس هاي مخصوص ورزشي، که 

تمرين به تن  دختران و پسران در حين
مي کنند مخـالـف شـئـونـات اسـالم           

 . است
لذا خواستار آن شـدنـد کـه دانشـگـاه          
ورزشگاه هاي کـوچـک خـود را بـراي           
چنـد سـاعـت در هـفـتـه مـنـحـصـرا                   

 .دراختيار دختران قرار دهد
اين درخواست سرانجام به مرکز زنـان  
دانشگاه هاروارد ارائه شد و نـهـايـتـا     
اين تصميم گرفتـه شـد کـه يـکـي از              
 سالن هاي ورزشي، که به گفته آقاي 

 
مــيــتــچــل، کــمــتــر مــورد اســتــفــاده          
ورزشکاران قـرار مـي گـرفـت، بـراي            
ــاعـــات مـــحـــدودي در طـــول                 سـ

در اختيار دخـتـران قـرار       فقط  هفته،
وي اضـافـه کـرد کـه ايـن يـک               .  گيرد

تغيير آزمايشي بود که قـرار بـود در       
 .ماه ژوئن مورد ارزيابي قرار گيرد

 
  پخش اذان ظهر در هاروارد

دومـيـن   :  مي نـويسـد     نيويورک تايمز
بحث جدال آميز زماني آغاز شـد کـه     
صداي اذان ظهر به مدت چند روز در 
اواخر ماه گـذشـتـه در بـلـنـدگـوهـاي             
 .محوطه دانشگاه هاروارد پخش شد

اين اقدام به عنوان بخشي از بـرنـامـه    
ويژه اي صورت گرفـت کـه بـه مـدت           
يک هفته بـا هـدف آگـاهـي بـيـشـتـر                 
دانشجويان درباره دين اسالم بـرگـزار     
شــده بــود و انــجــمــن دانشــجــويــان             
ــه جــامــعــه              ــمــان، مــتــعــلــق ب مســل

 . مسلمانان هاروارد، باني آن بود
حتی اگر ما لباس هـای گشـاد بـه        « 

آنها چـيـزهـايـی را            تن کنيم، باز هم
. مشاهده می کنند که نبايد ببينـنـد  

اسالم شما را تشويق نمی کند که در   
مقـابـل چشـم مـردان نـامـحـرم دراز                

 » .بکشيد
 راودا تالوی، یک دانشجوی مسلمان
سه دانشجوي اين دانشگاه در مقـالـه   
اي انتقادي که در روز سـيـزدهـم مـاه       
مارس منتشر شد، اعالم کردنـد کـه     

با وجود آنکه تـعـدد مـذهـبـي امـري           
قــابــل قــبــول اســت، امــا اذان ظــهــر           
منعکس کننده تعـصـب ديـن اسـالم         
نسبت به ديگر اديـان اسـت زيـرا در          

اسالم اعالم  اذان، نام محمد، پيامبر
 . مي شود

دانشجويان درايـن مـقـالـه انـتـقـادي            
بـه نـظـر مـي رسـد در              «  :  نوشتـنـد  

قوانين نوشته نشـده کـه هـاروارد در          
رابطه با تعصبات مذهبي، اذان ظهر 
مسلمانان مورد استثناء قرار گرفـتـه   

 ».باشد
اظهار نظرهاي مطرح شده در رابـطـه     
با هر دو موضوع به اين سئوال خـتـم     
شد، که آيا بايد مـوضـع مسـئـولـيـن         
دانشگاه هاروارد نسـبـت بـه ايـن دو           
مسئله مورد تاييد و سـتـايـش قـرار         
گيرد و يا بايد آنهـا را مسـئـول آزار          
مــزاحــمــت هــمــگــان در ازاي جــلــب          
رضايت گروه معدودي از دانشجويان 

 .دانست
 ۲۱ راودا تــالوي، يــک دانشــجــوي            

ساله، که موهاي خود را زير حـجـاب   
: اسالمي پوشانده اسـت، مـي گـويـد        

اظهار نظرهاي پر احساسي کـه در    « 
چت روم خوابگاه دانشگاه دررابطه بـا  
ساعات باشگاه ورزشي مـطـرح شـده      
است، نشان دهنده آن است که حـتـي     
برخي از پسرها از حضور دختران در   
سالن ورزشـي مـعـذب هسـتـنـد ودر             
مقابل دخترها تحت فشار رقابـت بـا     

 » .دوستان خود قرار مي گيرند
اغلب اوقات وقتي :  خانم تالوي گفت

کـه مــردان در انــتـظــار اسـتــفــاده از              
دستگاه هاي ورزشـي کـنـار او مـي             
ايستند، احساس معـذب بـودن مـي        
 .کرد و نهايتا سالن را ترک مي کرد

حتي اگر ما لبـاس هـاي     « : افزود وي
آنـهـا      گشاد بـه تـن کـنـيـم، بـاز هـم               

چيزهايي را مشاهده مي کـنـنـد کـه         
اسالم شمـا را تشـويـق        .  نبايد ببينند

نمي کند که در مقابـل چشـم مـردان        
 ».نامحرم دراز بکشيد

خانم تالوي احسـاس نـمـي کـنـد کـه             
اختصاص دادن چند ساعت از وقـت      
ســالــن ورزشــي بــه دخــتــران، امــري           

بـرعـکـس او      .  تبـعـيـض آمـيـز اسـت          
احساس مي کند اين نـوعـي سـازش      

 . سالم با مقتضيات محيط است
دانشـجـويـان     : وي متـذکـر مـي شـود        

يهودي که غذاي مـخـصـوص تـهـيـه           
خـود   شده بر طبـق دسـتـورات ديـنـي         

صــرف مــي کــنــنــد، داراي ســالــن              
نهارخوري جداگانه و مخصوص خود 
هستند و همچنين برخي از زنان غير 
مسلمان نيز از داشتن سـاعـات ويـژه      
سالن ورزش براي زنان استقبال کـرده    

 . اند
اين تغيير برنامه جديد عمدتا به ايـن  
دليل مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت،     
که تعداد دانشجويان زني که از سالن 
استفاده مي کنند، زياد نيسـت و بـه       
گفته بـرخـي از دانشـجـويـان، دراوج            

نـفـر از        ۱۵ ساعات ورزشي حداکثر   
سالن بسيار مجهز باشگاه اسـتـفـاده      

 .مي کنند
نيکوالس جي ولس، يـک دانشـجـوي        
سال سـوم کـه عـادت داشـت صـبـح               

اين تغييرات را «  : ورزش کند، گفت
بي عدالتي نسبت به دانشجويان مرد 

براي دانشجويان زن مي    و نامناسب
 ».داند

با وجود اينکـه او کـامـال از حـقـوق              
زنان مسلمان دفاع مي کند ولي مي 

بايد راه هاي عملي تـري بـراي     :  گويد
اســتــفــاده از ســالــن هــا يــافــت، کــه            
ورزشکاران امکان آن را داشته باشند 
که راحتتر بـه سـالـن هـاي اصـلـي و               
نزديک خوابگاه هاي خـود دسـتـرسـي       

 .داشته باشند
لوسي ام کالدول نيز با نيکوالس هـم    

وي از ساعاتي که بـراي  .  عقيده است
دختران در نظر گرفته شده بود انتقـاد  

 .کرد
زمــانــي کــه ســاعــات جــديــد ســالــن          
ورزشي به طور عمومي اعـالم شـد،       
دانشگاه هاروارد مورد حمله وبـالگ    
نويساني قرار گرفت که معقتد بودند 
ــر                ــگـ ــنـ ــي سـ ــانـ ــه زمـ ــاروارد کـ هـ
آزاديخواهي بود، اکنون عنان اختيار 

 .خود را از دست داده است
در رابطه با اذان ظهر،  نيويورک تايمز

به نقل از دانشجويان مسـلـمـان مـي         
نويسد که اذان تـنـهـا اعـالم عـقـيـده            
ديني آنها است و هيچ گـونـه ديـن و          

 . مذهب ديگري را نفي نمي کند
بسياري از دانشجويان نسبت بـه هـر     

ابراز بي توجهي کردند و   دو موضوع
گــفــتــنــد افــکــارشــان مــعــطــوف بــه          

 .امتحاناتشان است
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 !اذان در هاروارد



  .ان خود نشودج
 
کميته همبستگي بين المللي کارگري از    

همه سازمانها و نـهـادهـاي کـارگـري در            
سراسر جهان انتـظـار اقـدامـي عـاجـل و             

 . فوري دارد
ـتـه        ش   هال دانشفر هماهنگ کننـده کـمـي

ـلـي کـارگــري                ــل ـيــن الـم  هـمـبــسـتـگــي ب
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ـان و مـردم در ايـن شـب                اعتراضات جوان
ـاره چـاپ      .  بدهد اين اطالعيه ها در اين شـم

ـه اعـتـراضـات و وسـعـت                 شده،  ولي دامـن
ـار هـاي ضـد            درگيري مردم با پليس و شـع
ـر از ايـن گـزارشـات             حکومتي بسيار بيشـت

مثال گزارش رسيده از رامـهـرمـز    .  بوده است
مراسم اين شب را بي سابقه تـوصـيـف مـي       
کند و وقتي به فيلم اين مـراسـم نـگـاه مـي            
کني دقيقا اعتـراضـي ضـد حـکـومـتـي و              
صحنه هاي يک شورش را مي بيني کـه آدم    
ـا                   ـدازد کـه مـردم ب را به ياد انـقـالب مـي ان
ـار سـرنـگـونـي          پليس درگير مي شوند، شـع
ـد    طلبانه مي دهند، شيشه ها را مي شکنـن
ـيـک مـي             و خيابان ها را با آتـش زدن السـت

شنبه سوري در تهران پـارس    ۴ يا فيلم . بندند
ـه    ۴ با اعتراض و شعار هـاي جـوانـان           ـب شـن

سوري امسال را از اين مراسم در سـال هـاي     
کيان پـارس اهـواز       .  قبل را متمايز مي کند

ـيـس و                    ـا پـل هم صحنه درگـيـري جـوانـان ب
شعارهاي ضد حکومتي و شکستـن ديـوار     

 .آپارتايد جنسي و رقص و آواز بوده است
حـکـومـت    " شعار هاي غالب در ايـن شـب         

مرگ بر جمـهـوري   " و "  اسالمي نمي خواهيم
ـار هـاي سـرنـگـونـي               "  اسالمي ـر شـع و ساي
البته شعارهايي هم مـثـل تـوپ      .  طلبانه بود

ـه اي            هـم تـوسـط      ...  تانک فشفشـه خـامـن
ـايـد          .  جوانان داده مي شد اولين چـيـزي کـه ب

گفت اينست که بايد از جـوانـان خـواسـت از         
ايــن شــعــارهــا    !   ايــن شــعــار هــا نــدهــنــد         

نشاندهنده يک فرهنگ مردسـاالر و عـقـب        
ـد    مانده در جامعه است که هر جايي ميتـوان

ـا        ۴ اتفاقا مراسم .  ظهور کند شنبـه سـوري ب
حجاب برگيران و شکستن آپارتايد جـنـسـي    

ـده               مي خواهد همين فـرهـنـگ عـقـب مـان
اسالمي را عقب بزند و فـرهـنـگ          -شرقي 

ـد           ولـي  .  انساني و مدرني را جـايـگـزيـن کـن
ـارهـا نشـان از          نکته اينست که اين نوع شـع
خشم و نفرت بي پايان جوانان از حکومـت و    
سران آن دارد، جواناني که تا حـدودي تـحـت      
تاثير همان حکومت ارتجاعي و فـرهـنـگ        
عقب مانده اش هستند و دارند تـالش مـي     
ـد، نشـان        ـن کنند خود را از شر آن خالص کـن
ـيـن جـوانـان بـراي                     ـانسـيـل بـاالي هـم ـت از پ
براندازي جـمـهـوري اسـالمـي دارد و رمـز               
ـه             ـارهـا ب پيروزيش در اين است که ايـن شـع
ـه                  ـان ـدن ـم شعارهاي راديکـال و مـدرن و مـت

اين تبديل، و   .  سرنگوني طلبانه تبديل شوند
ــاء کــار مــاســت        ــق ــه   .  ايـن ارت ــب ــد مــطــال ــاي ب

ـار               ـا شـع سرنگوني جمهوري اسـالمـي را ب
هاي راديکالي مثل حکومت اسالمي نمـي  
خواهيم و شعارهاي سوسياليستـي مـطـرح      

ـم  تـالش بـراي     .  کنيم و در جامعه جا بيندازي
ارتفاء دادن و راديکال کـردن ايـن بـخـش از             
ـانسـيـل و                      ـت ـزم درک ايـن پ ـل ـه مسـت جامـع
ـرانـدازي جـمـهـوري           خواست عمومي براي ب
اسالمي در جامعه و به رسميت شناختن آن   

 . و محق دانستن آن است
ـران و      گزارشاتي که از رامهرمز و اهواز و تـه
ـر هـا         کرج و کرمانشاه و سنندج و ساير شـه
ـا                  رسيد و نوع اعـتـراض مـردم و جـوانـان ب
شعارهاي ضد حکومتي و شکستـن ديـوار     
آپارتايد جنسي و برگرفتن حجاب نشـان داد    
ـه                ـام قـوا در صـحـن جنبش سرنگوني با تـم
ـيـن و                  ـه حضـور دارد و اول سياست جـامـع
فوري ترين خواستش سرنگـونـي جـمـهـوري        
اسالمي با تمام مـظـاهـر عـقـب مـانـدگـي             
ـر بـخـش هـاي            اسالمي و فقر و ستمي که ب
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 چھارشنبه سوری و شعارها
همراه خانواده هاي خود، از شـهـرهـاي    به 

سقز، بوکـان، اشـنـويـه، مـريـوان، پـاوه،              
رشت، کرج و تهران، بـه سـنـنـدج  آمـده            
بودند در مقابل زندان اين شـهـر تـجـمـع        

 ٨ در اين تجمـع کـه از سـاعـت             .  کردند
صـبــح شــروع شــد، تــجــمــع کــنــنــدگــان          
خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شـرط    
مـحـمـود صـالـحـي شـده و نسـبـت بــه                    
وضعيت جسمي او اظهار نگراني کردند 
و خواهان مالقات خانواده محمود با او   

تجمع کنندگان از نجيـبـه صـالـح       .  شدند
زاده همسر محمود صالحي خـواسـتـنـد       
که پيـام آنـان را مـبـنـي بـر شـکـسـتـن                     
. اعتصاب غذا به گوش محمود برسانـد 

به گفته نجيبه صالح زاده، مـحـمـود هـر       
ـلـفـنـي        روز يکبار با خانواده اش تماس ت
داشته است، اما در دو روز اخـيـر هـيـچ         
تماسي با وي نگرفته و ايـن نشـان مـي          
دهد که حـال مـحـمـود رو بـه وخـامـت                

نــجــيــبــه صــالــح زاده در       .  گــذارده اســت  

سخناني خطاب به حاضريـن گـفـت کـه         
اين اتهام واهي که به خاطر آن مـحـمـود      
مجبور است مدت نامعلوم ديـگـري در     
زندان بماند، صرفا در هراس از بـرگـزاري   

وي در   .  اول ماه مه صورت گرفته اسـت   
ادامه با تاکيد بر اين که براي من، ديگر 
فعالين کارگري و دانشجويان فـرقـي بـا        
محمود ندارند، اظهار داشت ما نـبـايـد      
در مقابل دستگيري هر فعال کارگـري و    

 . يا هر فعال ديگري سکوت کنيم
فروردين نـيـز از سـاعـت          ٥ روز دوشنبه 

بعدازظهر مجددا حـدود     ١ صبح تا  ١٠ 
نفر درمقابل دادگستـري سـنـنـدج        ٢٠٠ 

سه نـفـر     .  دست به تجمع اعتراضي زدند
از تجمع کنندگان به نمايندگي از طـرف    
جمع براي مذاکره به داخـل دادگسـتـري        

تجمع .  رفتند اما پاسخ روشني نگرفتند
کنندگان اعالم کردند تا آزادي مـحـمـود    
به تجمع اعتراضي خود ادامه خـواهـنـد      
داد و چنانچه به نتيجه نرسند درمـقـابـل    

 . قوه قضائيه در تهران تجمع ميکنند

الزم به توضيح اسـت کـه امـروز عصـر             
بــعــد از مــالقــات خــانــواده مــحــمــود             
صالحي با او، و رسـانـدن پـيـام شـرکـت           
کــنــنــدگــان مــبــنــي بــر پــايــان دادن بــه            
اعتصاب غذا، مـحـمـود صـالـحـي بـه              
اعتصاب غذاي خشـک پـايـان داد امـا           
اعالم کرد که به اعتصاب غـذاي تـر تـا        

 . زمان آزادي ادامه خواهد داد
حزب کمونيست کارگري مردم شهرهاي 
ــويــژه مــردم ســنــنــدج را                مــخــتــلــف ب
فراميخواند در اين تـجـمـعـات شـرکـت           
کنند و خواهان آزادي فوري و بي قـيـد و     

قرار اسـت  .  شرط محمود صالحي شوند
صـبـح      ٩ فـرورديـن در سـاعـت            ٦ فردا 

تجمعي در مقابل زندان سننـدج بـرگـزار      
 . شود
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ـه چـه            . را براي مردم باز بگذارند ـايـد ب مـردم ب
ـم؟ اگـر           زباني بگويند اين ها را نمـي خـواهـي
 .واقعا عشق حکومت ندارند بايد بروند کنار

 !لطفا پيگيري کنيد
ـتـخـابـات        .  سالم خسته نباشيد آقا چرا ايـن ان

ـد        ـرمـن شهرستان انديمشک آقاي فريدون اسـف
يـک  .  تقلب کرده و هيچ کس پيگيـري نـکـرده     

آدم دروغگو که هرکاري بگوييد ازش بر مـي  
ـم ايـن مـوضـوع را                   .  آيد خـواهـش مـي کـن

 ممنون. پيگيري کنيد
 انقالب يا انتقال فدرت؟

سالم من از مشهد زنـگ    .  به نام خدا با سالم
ـد از                .  مي زنم ـع آقاي غفـوري فـرد در بـدو ب

مـن انـقـالب کـردم         .  نه انقالب!  انتقال قدرت
ـال قـدرت بـود               ـق ـت ـه ان . ولي در پشت صـحـن

ايشان استاندار خراسان شد و دستش به خـون  
ـا مـي خـواهـد بـرود در                    آلوده است، ايـن آق
مجلس از خون به نا حق ريخته در مـجـلـس      
دفاع بکند؟ کدام عقل سليم قبول مي کـنـد؟   
ـاسـد و          خامنه ايي هم خوب من را مـي شـن
خوب مي داند من در اين مشهـد چـه کـرده        

ـا         .  ام ـم ايـن آق آن وقت من چه جوري قبول کـن
مي خواهد برود در مـجـلـس از حـق دفـاع              
ـم فـريـاد            ـان قـائ بکند؟ کسي که در بيمارسـت
ـد                  مي زد اسالم خـون مـي خـواهـد بـکـشـي

ـوان وکـيـل مـردم                  !  بکشيـد  ـه عـن آن وقـت ب

ـدر        ـم؟ چـق درمجلس برود؟ چقدر ما بد بختـي
ـد                  ـاده ان ـه ايـي ايسـت کساني که بغـل خـامـن

ـه    .  مي شناسمشان!  حقيرند اين ها اگر قادر ب
درک فراعنه نيستند حداقل شاه را ببينند کـه    

ـم  اگـر  .  با چشمان خودمان سرنوشتش را ديدي
شاه را نمي بينند هم پالکي هاي خودشـان را    
ببينند که يکي پس از ديگري مشاعـر شـان     

ـد  بـي  .  را از دست مي دهند و از دنيا مي رون
ـا   . اختياري مي گيرند و از دنيا مي روند اينـه

 بينه هاي آشکار نيست؟
 يک خبر خوب

با سالم خدمت عـزيـزان در شـبـکـه کـانـال                
ـادان زنـگ مـي             ....  من . جديد هستـم از آب
ـتـخـابـات       .  زنم مي خواستم خبري بدهم در ان

ـتـخـابـات     .  ايران و مخصوصا در آبادان اين ان
چـون مـردم     .  چيزي نبوده به جـز خـريـدن راي       

ـد       ـرن کال در شرايط نا به ساماني به سر مـي ب
ـه             ـد ب برگزار کنندگان انتخابـات شـروع کـردن

ـه قـيـمـت            ـا       ۵۰۰۰ خريدن راي ب  ۷۰۰۰ ت
ـه                   ۷۰۰۰۰ تومن و آخـراي شـب قـيـمـت ب

و کال مردم آبادان انتخابـات  .  تومن هم رسيد
ـا         .  را تحريم کردند خود من و تمام فـامـيـل ب

اينکه بعضي شان در نهاد هـاي حـکـومـتـي        
ـم            هم خدمت مي کنند انتـخـابـات را تـحـري

ـد پـخـش       .  کرديم ـي اين خبري بود که مي توان
 .دست شما درد نکند خدانگهدار. کنيد

 کراوات و کمونيسم
بنده از کرج زنـگ مـي       .  سالم خسته نباشيد

مي خواهم بگم هيچ دوره ايي مثل ايـن  .  زنم 
ـبـود           مـردم  .  دوره صندوق ها از راي خـالـي ن
ـد     ـن ـداشـت امـا در    .  اصال تمايلي به راي دادن ن

ـيـسـم     ـا                !  مورد کمـون ـم ب ـيـکـن ـم مـن فـکـر ن
شکستي که کمونيسم در دنيـا خـورده ايـران        

ـاشـه   چـون  . بتونه حکومتيکمونيستي داشته ب
! به قول معروف آزموده را آزمودن خـطـاسـت   

ـا          در ضمن من يک سوال برايم پـيـش آمـده آي
کروات زندن براي شما ممنوع است؟ چـطـور     
ـامـه هـا کـروات                  ـرن هيچکدام از مـجـريـان ب

 ندارند؟ مرسي
 انتخابات چيه؟

ـد   ـلـي             .  آقا خسته نباشـي ـامـه هـاتـون خـي ـرن ب
آقا مـن    .  قشنگه از برنامه تان خوشم مي آيد

ـا مـلـت رو                      ـن ـا؟ اي ـاب ـه ب راي ندادم، راي چـي
ـام مـن        .  دمتون گرم .  گذاشتن سرکار ـي اين پ

 .رو صد در صد پخش کنيد
 ساله ۳۰ يک جوان 
ـم در کـانـال                 . با سالم  تمايـل دارم کـه صـداي

ـتـخـابـات            .  جديد پخش بشـود  ـا ايـن ان واقـع
ـا        ـم ب مزخرف و ختده دار ايران را من نمي دان

ـم       ايـن  .  چه بياني به بينندگان تلويزيون بـگـوي
ـا     انتخابات ايران فقط به چند دليل است که ت
ـوان         ـه عـن همين جا هم مي تواند به شکلي ب
يک انتخـابـات در جـهـان خـودش را نشـان                 

ـه         .  بدهد ـد ايـرانـي، ب من به عنوان يک شهرون
ـا ايـن را            ۳۰ عنـوان يـک جـوان           ـه واقـع سـال

ـتـي سـت کـه          .  مزخرف مي دانم  اين وضعـي

 شکايت به حزبانتخابات و مردم 

ـد     ـن خودشان مي خواهند به مردم حکومت کـن
ـد، از روز         و چيزي نيست که مردم مي خـواهـن

ـه اعـتـراض          .  اول هم اين نبود من به ايـن وسـيل
ـتـخـابـات اعـالم مـي               شديد خودم را به ايـن ان

ـا        .  کنم من با اين حکومت با اين رياسـت هـا ب
اين ها فقط مـرد  .  اين دولتمردان واقعا مخالفم

ـد پـول مـردم را                   پول هستند کـه مـي خـواهـن
هپولي هپو کنند و ادعا کنند مـا بـراي مـردم        

ـم   کـدوم مـردم؟ ايـن مـردم اگـر              .  کار مي کنـي
ـه خـاطـر                 امروز صداشان در نمـي آيـد فـقـط ب

ـم            .  اينست که نمي توانند ـن ـي ـا مـي ب ـن من عـل
مـن و    .  مردم در چه وضعيت فجيعي  هستنـد 

ـول         هم سن و سال هاي من اين وضعيـت را قـب
 .نداريم

 ...جان محمود صالحی در خطر



اولين تصويري که از هوشنگ کـيـانـي    
در ذهن دارم از خانه کـارگـر اصـفـهـان        

قـد بـلـنـد و         .  اسـت  ۵۸ در اوائل  سال 
گردن کشيده ، هـيـکـلـي تـکـيـده امـا             
چهارشانه،  چـانـه قـوي و خسـتـگـي                 
ناپذير که مـيـتـوانسـت سـاعـتـهـا بـا                
حــوصــلــه و شــمــرده حــرف بــزنــد تــا               
مخاطب خود را قانع کند، توجـه مـرا     

هــوشـنـگ قـبـل از         .  جـلـب کـرده بـود        
هرچيز بسيار سمج و پيگير بود و فکر 

ايـن  .   ميکردي هرگز خسته نمي شـود 
تصوير از هوشنگ هنوز هم زنده ترين 

 . خاطره از اوست
 

خانه کارگر آنوقت در دسـت کـارگـران        
مثل تهران، در اصـفـهـان هـم بـه          .  بود

تصرف کارگران بيکـار درآمـده  و بـه            
آنـوقـت   .   ستاد  آنها تبـديـل شـده بـود        

هنوز زنـده بـود و سـوداي           ۵۷ انقالب 
مــردم عــلــيــه شــاه      .  پــيــشــروي داشــت  

انقالب کرده و سرنگونش کـرده بـودنـد      
حاال با توهم به پيروزي،  مـطـالـبـات         
خود را مي خواستند و کارگران بيکار 

اواخر دوره شـاه بـا     .  در صف اول بودند
بحران اقتصادي و بـيـکـارسـازي هـاي        

صدهـا هـزار کـارگـر         .  وسيع همراه بود
ايــن .   پــروژه اي بــيــکــار شــده بــودنــد         

جــمــعــيــت وســيــع مــاه هــا درآمــدي            
.  نداشتند و جانشان به لب رسيـده بـود    

حاال اين بـيـکـاران در هـمـه شـهـرهـا                 
بسرعت متشکل ميشدند و تظاهرات 
و اجتماعات مکرر و پرشوري در برابر 
ــرپــا                   اداره کــار و  مــراکــز دولــتــي ب
ميکـردنـد و خـواسـتـار کـار،  بـيـمـه                    

. بيکاري و تامين زندگي خـود بـودنـد     
نيز که به نـام انـقـالب       ۵۷ ضد انقالب 

به قدرت رسيده بود حتي يـک لـحـظـه         
هم در سرکوب کارگران بيـکـار تـرديـد       

بعضي جـاهـا کـمـي دسـت بـه               .  نکرد
عصاتر عمل کرد و خيلي جاها رسـمـا   

در هـمـان     .   کارگران را به گلوله بسـت   
تظاهرات حـدود  ده       ۵۸ فروردين سال 

هزار کارگر بيکار در اصفهان با حـملـه   
اوباش حزب اهللا روبرو شد و يـکـي از         
تظاهر کنندگان به نام ناصر توفيقـيـان   
که دانشجويي کمونيست بود به ضرب 
گلوله کلت يکي از اوبـاش حـزب اهللا         
که او را شـنـاسـايـي کـرده و از پشـت               

نـاصـر   .  هدف قرار داد  به قتـل رسـيـد     
توفيقان اگر اشتـبـاه نـکـنـم از طـيـف              

دانشجوياني کـه     " ( دانشجويان مبارز"
يـا  "  خط سياسي تشکـيـالتـي   " طرفدار 

بود و مي گفتند  بـه    )   بودند"  ۳ خط " 
او  جـزو      .  سازمان پيکار نـزديـک بـود     

اولين قربانيان يـک قـتـل عـام وسـيـع               
کمونيست ها و يک نسل از انقـالبـيـون    

بود که جمهـوري اسـالمـي بـراي           ۵۷ 
مــتــوقــف کــردن انــقــالب و تــثــبــيــت           

 .حکومت خود برپا کرد
 

 ...هوشنگ هم يکی از همين نسل بود 
 

اما اجازه بدهيد قبل از ادامه صحبت 
در باره هوشنگ يک موضوع را بـراي      

آنوقـت بـهـتـر       .  خودم و شما روشن کنم
مــيــتــوانــيــم  بــه داســتــان هــوشــنــگ           

 . بپردازيم
بايد بگويم که بخشي از اين مطلب را   
هفته قبل نوشته بودم و نيمه کاره رهـا  

چون  قصـد نـداشـتـم راجـع بـه                 .  کردم
بنويسم، اما مي بينيد که  ۵۷ انقالب 

دست آخر از نوشتن در مورد  انـقـالب   
موضـوعـي ذهـنـم را         !  سردرآوردم ۵۷ 

مشغول کرده بود که در نگاه اول حتـي  
ترديد داشتـم بـه درد نشـريـه جـوانـان               

و آن نـوشـتـن در          .   کمونيست بـخـورد  
باره عزيزي بود که اکنون در بـيـن مـا        

. نيست، يعني همان هوشنگ کـيـانـي   
سالها بود که فکر نوشـتـن در بـاره او          
بودم و اين برايم  يـکـجـور اداي ديـن             

داستان را که بخـوانـيـد    .  شخصي است
خواهيد ديد چرا يک جـنـبـه شـخـصـي           

شايد به همـيـن   .   قوي اين وسط هست
ايـن  .  دليل،  آنرا به تعويق مي انداختم

هفته هم عليرغم همه  سـمـاجـتـي کـه        
موضوع به سراغم آمده بود،  بـاز ايـن     
سوال قديمي را جلوي خـودم گـذاشـتـم       
که چرا موضوعي کـه يـک اداي ديـن            
شخصي است بايد در نشـريـه جـوانـان         
کمونيست منعکس شـود؟ امـا فـکـر         
نوشتن در مورد هوشنگ رهايم نکـرد  
و وقتي جدي تر بـه صـرافـت نـوشـتـن             
افتادم، ديدم اين مساله اي شـخـصـي        

يک مسالـه سـيـاسـي مـهـم و             .  نيست
اتفاقا مربوط به بحث هاي چند هفـتـه   

 . است ۵۷ اخير ما در مورد انقالب 
داستان هوشنگ گوشه اي از داسـتـان     
ــيــون اســت کــه                ــقــالب يــک نســل از ان
سرنوشتي عجيب و خونين و در عـيـن   
حال شـورانـگـيـز و پـر از قـهـرمـانـي                    

نسلي که داستانـش هـنـوز بـه         .  داشت
تمامي بازگو نشده اسـت و يـا مـثـل             

تحريف شده ، وارونـه     ۵۷ خود انقالب 
جلوه داده شده، و يا صاف و سـاده در        

نسـلـي کـه       .  باره آن سکوت شده اسـت   
بدالئل مختلف مـا هـنـوز کـه هـنـوز             
است داستان بسياري افراد آنرا بـدقـت     

چرا که فـقـط دژخـيـمـان و          .  نمي دانيم
شکنجه گران و جانياني ميـدانـنـد کـه       
در يک روز صدها نفر از ايـن نسـل را         
دار ميزدند و گاه هنوز نيم جـان سـوار     
کاميون ميکردند و در گورهاي دستـه  

ــد          ــعــالوه   .  جــمــعــي خــاک مــيــکــردن ب
ــا                 بســيــاري از کشــتــه نشــدگــان و ي
شکست نخـوردگـان ايـن نسـل آنـقـدر             
درگير کار و فعاليت سياسي بـوده انـد     
که فرصتي بـراي بـازگـويـي مـاجـراي             

بسياري شان پيش از   .  خود نداشته اند
آنکه فرصت بازگويي سرنوشت خود را 
داشته باشند در نبردهاي کردستان يـا    
مناطق ديگر و يا در دسـتـگـيـريـهـاي         

وقتي داستان اين .   مجدد کشته شدند
ــه                    ــود، روزي کـ ــو شـ ــازگـ ــل بـ نسـ
نمايشگاهي از عـکـس و بـيـوگـرافـي           
هــزاران و هــزاران کشــتــه شــدگــان و              
شکنجه شدگان و نابود شدگان و تـرور    

 -شدگان جنايات جمهوري اسـالمـي       
خـرداد و       ۳۰ که  قصابي هايي مثل    

تنها شـاخصـتـريـن شـان           ۶۷ تابستان 
برپا کنيم،   دنيا از مشـاهـده         -است

هالکاست اسالمي که عليه ايـن نسـل     
برپـا شـد بـر خـود            ۵۷ و عليه انقالب 

 .خواهد لرزيد
 

 انقالب و شکاف نسل ها 
 

خب  ايـنـهـا      :  اما ممکن است بگويند
درست، ولي چرا داستـان ايـن نسـل و           
کسي مانند هوشنگ کياني بـايـد در       

ربـط  .  بيايد"  جوانان کمونيست" نشريه 
آن به جوانان و نسل امروز چيست؟ آيـا  
اين به عقب کشيدن جـوانـان امـروز و        
مشغول کردن آنها با داستـانـهـاي غـم       
انگيز و وحشتناک نـيـسـت؟   جـواب           

چـون  .  اين براي خودم نيز جـالـب اسـت     
اتفاقا مـتـقـاضـيـان نـوشـتـن در بـاره                  
هوشنگ جواناني هستند که هرگـز او    

 ۲۰ کساني که االن بـيـن       .  را نديده اند
سال دارند و از آشـنـايـان اسـم              ۳۰ تا 

هوشنگ و کساني نظير او را شـنـيـده        
اند و حاال بسيار کنجکاوند که بداننـد  

فکر کـنـم ايـن      .  چگونه آدمهايي بودند
يک پديده وسيع در بـيـن نسـل امـروز             

الاقل شخصا بارها به جوانـانـي   .  باشد
برخورد کرده ام که کسـي از  اقـوام و             
آشنايان و هم شهري و هـم مـحلـه اي            

  ۵۷ شان در فالن جريان سياسـي دوره      
فعال بوده و توسط رژيم  اعدام شـده و    
يا در نـبـردي از بـيـن رفـتـه اسـت، و                  
اکنون ميخواهند در باره آن فرد بيشتر 

کال مـيـشـود گـفـت کـه نسـل              .  بدانند
، ۵۷ جوان نسبت بـه وقـايـع انـقـالب              

داليل شکـسـت آن، نـقـش جـريـانـات              
مختلف، و انقالبيون واقـعـي آن دوره          

ــجــکــاو اســت             ــن ــن .   حســاس و ک اي
 . موضوع جالب و قابل تعمقي است

براي مثال براي من خيلي جـالـب بـود      
که همين چـنـد هـفـتـه پـيـش جـوانـان                

عـالف کـردي     "آرياشهر شعار ميدادند 
پـيـش خـود      "!!  تـا حـاال       ۵۷ ما را، از 

ــچــکــدام از                 ــد هــي ــکــر کــردم شــاي ف
 ۵۷ شعاردهندگان آرياشهر حـتـي در         

امــا در   .  بــدنــيــا هــم نــيــامــده بــودنــد        
شعارهاي اعتراضي شان دارند ادعاي 

را مـيـکـنـنـد و تـلـويـحـا                 ۵۷ انقالب 
ميگويند ما چيز ديگري ميخواستيـم  
و به جاي ديگري ميخواستيم برويـم و    

" عـالف " تـا حـاال مـا را               ۵۷ شما از 
 ! کرده ايد

 
مـنـظـورم ايـن       .  دوره ما اينطور نـبـود    

است که رابطه ما با نسل ماقبل مـان    

مـا در سـال       .  کامال  طور ديگري بـود 
از تــحــوالت ســيــاســي مــاقــبــل            ۵۷ 

و تجربـه نسـل     )   ۳۲   –  ۲۰ سالهاي ( 
اما در عين .  آن دوره  تصوري نداشتيم

حال هيچ کنجکاوي هم نسـبـت بـه آن        
از کسي در اين مـورد    .  دوران نداشتيم
در مـحـافـلـمـان بـحـث            .  نمي پرسيديم

چـيـز   .   چندانـي در بـاره آن نـمـي شـد               
زيادي هم درمورد تحوالت آن دوره در 
دسترس نبود و اگر هم بود رغبتـي بـه     

. خواندن و بررسـي نشـان نـمـي داديـم           
دوره ما  کسـي نـمـي خـواسـت بـدانـد              

. حزب تـوده و مصـدق چـه کـرده انـد               
. راستش تره برايشان خرد نمي کـرديـم    

صاف و ساده فکر نـمـي کـرديـم هـيـچ           
جوابي براي مسائلي که ما درگـيـرش     

يــک تــلــقــي    .   بــوديــم داشــتــه بــاشــنــد     
عمومي غالب وجود داشت  که حـزب    

کـرده اسـت و خـالـصـه            "  خيانت" توده 
همه شـان خـراب کـرده انـد و بـا يـک                   

. کودتاي شاه ميدان را خالي کرده انـد   
 !  گويي آنها مال قرنها پيش بوده اند

مشي چريکي و مبارزه مسلـحـانـه بـا       
شاه نقطه شروع تعقل سيـاسـي  نسـل        

بـود کـه        ۵۷ انقالبيون مقطع انقـالب    
اين مبـارزه مسـلـحـانـه چـريـکـي هـم                 

. شروع شده بود ۴۹ بطور جدي از سال 
چه فدايـي و چـه       ( گرچه مشي چريکي 

در اسـاس در هـمـان سـنـت              )  مجاهد
اجتماعي و سيـاسـي قـرار داشـت کـه            
حزب توده و جبهه مـلـي قـرار دارنـد،           
يــعــنــي تــداوم هــمــان جــنــبــش مــلــي           
اسالمي بود، امـا ظـاهـرا طـرفـداران            
مشي چـريـکـي گسـسـت راديـکـال و              
انتقادي با اولي ها  کرده بودند و آنـهـا   

قـلـمـداد    "  سـازشـکـار   " و "  خيانتکار" را 
تازه قبل از انقالب يعني از .  ميکردند

نـقــد مشــي          ۵۴ و      ۵۵ هـمـان سـال        
چريکي بطور جدي در محافل پـيـشـرو    

. چپ و در دانشگاهها شروع شـده بـود    
ــان             ــزونــي از دانشــجــوي ــعــداد روزاف ت
کمونيست با نقد مشي چريـکـي درس     
و دانشگاه را ول ميکردند و بـراي کـار     
در بين کـارگـران روانـه کـارخـانـه هـا                

و  جـالـب اسـت کـه وقـتـي               .  ميشدند
انقالب شـروع شـد  و بـازار ادبـيـات                

کـتـابـهـاي جـلـد         ( ممنوعه و انقـالبـي     
رونـق بسـيـاري گـرفـت، ايـن             )   سفيـد 

کتابها مستقيـمـا رجـوع بـه لـنـيـن و                
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 ۵۷نسل جوان و انقالبيون 
 و چند کلمه بياد هوشنگ کيانی

 مصطفی صابر

 ادامه صفحه بعد



. انقالب اکتبر و مارکس و کمـون بـود    
در يک کلمه نسـل مـا، نسـل قـبـل از              

ايـن  .  خودمان را اصال قـبـول نـداشـت        
مساله آنقـدر حـاد بـود کـه شـکـوه و                 
شکايت کساني مثل طالقاني را بلـنـد   

او نسـل مـا را بـا خشـم و                 .  کرده بود
 ۳۰ جوجه کمونيست هاي زيـر    " طعنه 
تصويري کـه او      .  خطاب ميکرد"  ساله

ارائه ميداد يک عده جوان کلـه شـق و         
راديکال بود کـه نسـل قـبـل را قـبـول               

حــتــي وقــتــي اکــثــريــت      !   نــداشــتــتــنــد
سازمان چريکهـاي فـدايـي بـه راسـت            
چرخيد و عمال خط حـزب تـوده را در         
پيش گرفت، باز نمي توانست خـود را      

سـعـي مـيـکـرد        .  توده اي قلمداد کـنـد  
 .نوعي فاصله گذاري کند

بسـيـار      ۵۷ گسست نسلي در انقالب  
دلـيـل آنـهـم ايـن بـود کـه                .  عميق بود

ديـگـر يـک       ۵۷ جامعه ايران در مقطع 
جامعه سرمايه داري بـود و بـا تـمـام             
گذشته ماقـبـل سـرمـايـه داري قـطـع              

در انـقـالب     .  رابطه اساسـي کـرده بـود       
بطور آبـژکـتـيـو نـوعـي جـديـد از                ۵۷ 

انقالبيگري عـروج مـيـکـرد کـه نـمـي              
توانست الـگـوي خـود را در گـذشـتـه               
بالفصل جـامـعـه ايـران و آرمـانـهـاي              

جنبش نسـل  ( اسالمي   –جنبش ملي 
اگـر مـيـخـواسـت        .  جستجو کند)  قبل

گذشته خود را ببيند، همانطور کـه در    
نوشته هـاي پـيـشـيـن اشـاره کـرديـم،                 
مجبور بود اين گذشته را در مـبـارزه         
سوسياليـسـم کـارگـري در غـرب، در              
کمون و اکتبر جستجو کند و تازه مـي  

آنــهــا کــه   .  بــايســت از آن فــراتــر بــرود        
ميخواستند در جستجوي الگوي هاي 

نظير فدائـيـان   ( گذشته و وطني باشند 
. به ارتجاع کشيده ميـشـدنـد   )  اکثريت

جمهوري اسالمي همان الگوي وطنـي  
جمهوري اسالمـي هـمـان چـيـزي          .  بود

و "  مـلـي  " بود کـه از آرزوهـا و اوهـام              
نســل قــبــل    "  ضــد امــپــريــالــيــســتــي    " 

و  دور و       .  ميتوانست حـاصـل بشـود     
برش را هم همان نسل قـديـمـي هـا از         
توده اي ها نظير کيانوري و طـبـري و         
غيره تا جبهه ملي چي ها  و نـهـضـت      
آزادي و بازرگان و طـالـقـانـي و غـيـره           

نسل انـقـالبـيـون واقـعـي         .  گرفته بودند
مجبور بود که بنوعي همه چيز را  ۵۷ 

عجـيـب نـبـود در         .  از صفر شروع کند
فضاي سياسي باز در ماههاي قبـل و    

بعد از قيام بهمن دهها گروه مخـتـلـف    
عــجــيــب نــبــود کــه      .  چــپ ســر بــرآورد    

فضاي بحث و مبارزه ايدئولوژيک بيـن  
اين گروهها بسيار داغ بود و جريانـات  
سنتي چپ آن دوره، يعني سوسياليسم 
تاکنون موجود از نوع روسي و چـيـنـي    
تا ناسيوناليسم خلقي و جهـانسـومـي،    
بسرعت مضمحل مـيـشـدنـد و رنـگ          
مي باختند و در عوض مـارکسـيـسـم       
انقالبي منصور حکمت، که چيزي جـز  
بيان مارکس و لنين در اوضـاع ايـران       

ــکــرد                ــود،  بســرعــت رشــد مــي ــب . ن
همچنانکه در مبـاحـث قـبـلـي هـفـتـه             

  ۵۷ هاي گذشته اشاره کرديم  انقـالب    
يـک     ۵۷ و بطبع آن انقالبيـون واقـعـي        

گسست هـمـه جـانـبـه بـا گـذشـتـه را                    
ــه                 ــچــه ک ــد، آن ــکــردن ــي ــجــو م جســت
ميخواست گذشته را حفظ کـنـد ضـد        

 . بود ۵۷ انقالب 
 

دقيقا همين خاصيت انقالبيون واقعـي  
است که براي نسـل جـوان امـروز          ۵۷ 

خـاصـيـت بـه زيـر سـوال             .  جذاب است
 !کشيدن همه چيز

 
. اما مسائل ديگري هم دخـيـل اسـت       

خيلي  ۵۷ اول اينکه شعائر و خاطرات 
يـک     ۵۷ چـرا کـه انـقـالب           .  زنده است

انقالب عظيم توده اي بود که از لحاظ 
 ۳۲   –  ۲۰ ابعاد اجتماعي با تحوالت 

قابـل مـقـايسـه نـيـسـت و در تـاريـخ                    

مـعــاصــر بشــر کــمــتــر نــظــيــر داشــتــه          
اغلب پدران و مادران و عمه هـا    . است

و خاله ها و دائي و عموي هاي تقريبـا  
هــمــه جــوانــان امــروز بــنــوعــي در آن            
انقالب درگير بودند و خـاطـرات خـود      

. را براي نسل جـوان بـازگـو کـرده انـد             
تقريبا در هر خانواده اي را کـه بـزنـيـد         
مي بينيد که يک يا چـنـد اعـدامـي و         

دوم اينـکـه   .  زنداني و فراري داده است
حکومت اسالمي هنوز دارد خـود را        

و بـعـنـوان رژيـم        ۵۷ به اعتبار انقالب 
. مشروع آن انقالب تـعـريـف مـيـکـنـد         

 ۲۲ يعني نه فقط  هرسال در مـقـطـع          
بهمن بلکه تقريبا  هر روز نسـل جـوان     
که جنايات وحشتناک رژيم اسالمي را 

مــي بــيــنــد مــقــابــل ايــن ســوال قــرار            
ميگيرد که آيا واقعـا ايـن بسـاط  از            

برخاست و نـاگـزيـر اسـت            ۵۷ انقالب 
راجع به آن انقالب و حقايق آن بدانـد و    

سـوم ايـنـکـه درسـت          .  موضع بـگـيـرد   
چـنـان وحشـيـانـه         ۵۷ است که انقالب 

 ۵۷ سرکوب شد، امـا از دل انـقـالب            
يک اپوزيسيون فعال و پرسر و صـدا و      
بخصوص يک چپ کارگري کمونيستي 
قدرتمند بوجود آمد که در تـمـام ايـن          

سـال عـلـيـرغـم هـمـه فشـارهـا و                   ۳۰ 
سرکوبهاي جمهوري اسـالمـي رابـطـه         
اش را با جامعه ايران و نسـل جـوانـتـر       

بخصوص جريان ما به يمن .  حفظ کرد
منصور حکمت در گذشته فرو نـرفـت،   
بلکه برعکس پا به پاي زمـان خـود و       

حتي جلوتر از زمان خود جـلـو آمـد و        
پرچم تحوالت عميق و انقـالبـي آيـنـده       

.  را در پيشاپيش جـامـعـه بـرافـراشـت          
اين رابطه بخصوص بعد از دوم خـرداد  
و شــکــســت آن و پــا گــرفــتــن چــپ و               
کمونيسم کارگري در صحنه سـيـاسـت    
ايران به معناي وسيع،  بسيار محـکـم   

چنـدانـکـه شـعـارهـاي ايـن            .  شده است
نسل جـوان از دانشـگـاه تـا مـيـاديـن                

" آزادي برابري هويت انسـانـي  "شهر، از 
بـا  "  حکومت اسالمي نمي خواهيم" تا 

بخش چپ اين اپوزيسيون و مشخـصـا   
حزب کمونيست کارگـري و مـنـصـور         

چهارم و شايد .  حکمت تداعي ميشود
 ۵۷ مهمتر از همه،  ايـنـکـه انـقـالب            

چيزي را شـروع کـرد کـه هـنـوز و بـا                   
قدرت بيشتر در بـرابـر جـامـعـه ايـران           

هـمـچـنـانـکـه          ۵۷ انـقـالب     . قرار دارد
پيش از اين اشاره کرديم دنبال رهـايـي   
اجتماعي بـود و اکـنـون ايـن رهـايـي               
اجتماعي با ضرورتي هزار بار بيـشـتـر    
و با آمادگي ذهني غير قابل قياس بـا  
هرجاي ديگر  دنيا در دستور جـامـعـه      

با توجه به تمـام  . ايران قرار گرفته است
اين فاکتورها ميتوان دريافت  که چـرا   
نسل جوان امروز نسـبـت بـه انـقـالب            

 ۵۷ واقــعــي و  انــقــالبــيــون واقــعــي              
چنين است که  رابـطـه     .  کنجکاو است

در قياس بـا      ۵۷ اين نسل با انقالبيون 
رابطه ما بـا نسـل مـاقـبـل خـودمـان                

 .بسيار متفاوت است
با اينهمه بايد در مورد يک سوء تفاهم 
احتمالي هشدار دهيم و  تاکيد کـنـيـم      
که  نسل جوان امروز بهيچ وجه پـا در      

و حتي  انقـالبـيـون     ۵۷ جاي پاي نسل 
نـبـايـد هـم       .  واقعي آن نخواهد گذاشت

. دنيا و ايران عوض شده است.  بگذارد
نـبـايـد    .  تکرار نخواهد شد ۵۷ انقالب 

خصوصا .   از گذشته الگو برداري کرد
بـدرسـت      ۵۷ برخي خصوصيات نسل   

و .  مورد نفي و نقد نسـل جـوان اسـت         
اينرا بايد در   .   خوبست که چنين است

. فرصت ديگري بيشتر صحبت کـنـيـم     
نسل جوان بدالئلي که گفته شد نسبت 

و شعائـر و آرمـانـهـا و            ۵۷ به انقالب 
متفکران و انقالبيون آن کنجکاو اسـت  
صرفا به اين خاطر که  ميخواهد آينده 

. اي چنانکه خود دوسـت دارد بسـازد        
و نسل قـديـم    ۵۷ نسل جوان به انقالب 

دنياي امـروز  . خود را وامدار نمي داند

را مي بيند و مـطـالـبـات خـود را بـر             
اساس بهترين هاي همين دنيا تنـظـيـم    

تا آنجا به نسل قبل عالقمنـد  .  ميکند
است که اشتباهات آن نسل را مرتکب 

را    ۵۷ نشود و کار نـا تـمـام انـقـالب            
بعبارت ديـگـر در انـقـالب           .  تمام کند

آتــي ايــران حــرف نســل جــوان پــيــش            
تـا     ۵۷ خواهد رفت، انقالبيون واقعي   

آنجا مورد رجوع قرار خواهنـد گـرفـت      
که با زمان خود جلو آمده باشند و در     
مورد مـطـالـبـات امـروز نسـل جـوان              

. حرفـي بـراي گـفـتـن داشـتـه بـاشـنـد                  
کـه انـقـالبـيـون           ۵۷ برخالف انـقـالب     

واقعي و جوان آن شکسـت خـوردنـد و        
مرتجع تـريـن و عـقـب مـانـده تـريـن                   
عناصر و جريانات نسل قبل قدرت را   
بدست گرفتند، در انـقـالب آتـي نسـل         
جوان ميتواند و بايد پيروز شـود و در      
ــن و                    ــري ــشــروت ــي ــط پ ــق ــال ف ــن ح اي
راديکالترين و  مدرنتريـن و انـقـالبـي         
ترين عناصر نسل قبل شـانسـي بـراي      

دو    ۵۷ انـقـالب     .  ايفـاي نـقـش دارنـد        
جنبه انقالبي و محافظه کـار در خـود        

بـه  ( داشت و  اين جنبه محافظـه کـار       
لطف کنفرانس گوادولپ، هـمـيـن بـي         
بي سي و صداي آمـريـکـا کـه سـنـگ           
دمکراسي به سينه ميزنند  و بـا بـردن     
حاج آقا خميني از حجره نجف بـه زيـر     
درخت سيب پاريس و وسـاطـت ژنـرال        
هويزر که ارتش بـا خـمـيـنـي و دار و                

بر جنبه انقالبي )  دسته اش کنار بيايد
غلبه کرد و اين افتضاح پيش آمد کـه    

براي نسـل  .  جمهوري اسالمي نام دارد
جوان امروز فقط آن دسته از انقالبيـون  

جالب تـوجـه انـد کـه بـالفـاصـلـه                  ۵۷ 
شــروع بــه نــقــد جــنــبــه ارتــجــاعــي و             
محافظـه کـاري کـرد کـه خـود را در                  

براي نسـل جـوان     .  انقالب جا کرده بود
امروز، همانطور که مثال در دانشـگـاه   
بروشني مي بينيم،  امـثـال مـنـصـور          
حکمت و ديگر نماينـدگـان ايـن نسـل         

 . انقالبيون جالب اند
 

هوشنـگ کـيـانـي هـم بـه صـف ايـن                    
 .تعلق داشت ۵۷ انقالبيون واقعي 

 
 از خانه کارگر تا ذوب آهن 

 
در بـيـن     .  به موضوع اصلـي بـرگـرديـم      
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 هوشنگ كياني

 ادامه صفحه بعد



کارگران بيکار اصفـهـان چـنـد جـريـان           
بيش از همه جرياني که به .  فعال بودند

ايـن  .  مشـهـور بـودنـد      "  ل. رزمندگان م" 
رفقا عمال رهبري را به دسـت گـرفـتـه         
بودند و اعتماد کارگران بيکار را جلب 

بعد از سرکوب تظـاهـرات   .  کرده بودند
فروردين ماه کارگران بيکـار در خـانـه        
کارگر اصفهان جمع ميشدند و شـروع    

" ســنــديــکــاي بــيــکــاران  " بـه تشــکــيــل      
گــروه ديــگــري کــه در بــيــن            .  کــردنــد

بيکاران فعال بود فدائيان خلق بود کـه  
هنوز آنوقت اکثريـت و اقـلـيـت نشـده            

عالوه براين دو گـروه کسـانـي از          .  بود
پيکار و اتـحـاديـه کـمـونـيـسـت هـا و                
کــمــونــيــســت هــاي مــنــفــرد در ايــن            

در .  اعتراضات نقش ايفاء مـيـکـردنـد    
مقطع تشکيل سنديکاي بيکاران مـن  
هم که تازه به اصفهان نقل مکان کـرده  
بودم وارد عرصه مـبـارزات بـيـکـاران          

بودم "  آزادي کار" آنوقت با گروه . ( شدم
پيوست و بعـد  "  سهند" که به سرعت به 

تشـکـيـل    "  اتحاد مبارزان کمونيـسـت  " 
از اولين کساني که توجـه ام را      .)   شد

جلب کرد و سعي کـردم بـا او نـزديـک             
شوم هوشنگ بود که فکر کنم کـارگـر     

الـبـتـه    .  بيکار شده کارخانه فـلـور بـود     
بعدها فهميدم کـه هـوشـنـگ سـابـقـه              
سياسي قديمي تري داشت و از زمـان      
شاه با گروهي در نـهـاونـد در ارتـبـاط          

يک روز هوشنگ را به خانه .  بوده است
ام، يعني اتاقي که در  نزديکي سه راه   
نظر اصفهان کرايـه کـرده بـودم، بـراي           

بــعــد از مــدتــي     .  نــهــار دعــوت کــردم    
صحبت فهميدم که او فدايي است و او 
هم فهميد که من هم بـه گـروه کـوچـک         
آزادي کار کـه عـمـدتـا در ذوب آهـن                

هـردو  .  اصفهان فعال بـود تـعـلـق دارم        
گروه همديگر  "  جذب" فورا فهميديم که 

اما تصميم گرفتيم کـه در      .  نمي شويم
يـادم هسـت     .   هر حال با هم کار کنيـم 

که به او گفتم که ما در آيـنـده در يـک          
و ايـن تـعـارف        .  سنگر خـواهـيـم بـود        

به نظرم او فرد بسيار انقـالبـي و     .  نبود
راديکالي بود و فکـر مـيـکـردم هـردو          

 .دنيال يک چيز بوديم
تالش کارگران بيکـار اصـفـهـان بـراي          
تشکيل سنديکا با هجوم وحشيـانـه و     
مسلحانه اوباش حزب اهللا  درسـت در    
روز تشکيل مجمع عمومي سنـديـکـا    

آن روز يـکـي از         .  به شکست انجاميد

. تلخ ترين روزهايي است که بيـاد دارم   
آمدند به زور کلت و بگير و بـبـنـد بـا           
فـحـش و تــحـقـيـر و کـتـک  مـجـمــع                      
عمومي را بهم زدند و رهبران کارگران 

مـا هـم     .  را دستگير کـردنـد و بـردنـد          
الـبـتـه    .  نتوانستيم کار چنداني بکنـيـم  

بعدا بدنبال اجتماع هرروزه  در مقـابـل   
دادگستري رهبران دسـتـگـيـر شـده را            
آزاد کردند اما خانه کارگر را از دسـت    
کارگران درآوردند و مـبـارزه بـيـکـاران         

بعد از خانه کـارگـر   .  را درهم شکستند
فقط يـکـبـار      .  ديگر هوشنگ را نديدم

در يک تظاهرات کـارگـران فـوالدشـهـر        
ذوب آهن او را اتفاقـي ديـدم و قـدري          

يادم هست که بـه  .  باهم صحبت کرديم
او گفتم که سياست ما اين نيسـت کـه     
خودمان را با شعار نـويسـي در شـهـر         

چيزي که آنوقت در بيـن  . ( سرگرم کنيم
گـفـتـم    .)   جريانات چپ خيلي مد بـود 

که ما تـمـام انـرژي خـود را در بـيـن                   
کارگران و بـويـژه کـارگـران ذوب آهـن            

و البته ما  به قـدرتـي در       .  گذاشته ايم
ذوب آهن تبديل شديم که در فـرصـت       

. ديگري بايد در مورد آن صحبت کـرد 
 –کـمـيـتـه ذوب آهـن            " اعالميه هاي 

چـنـان   "  اتحـاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت            
تــاثــيــري داشــت کــه در مــواردي در             
تلويزيون مـحـلـي اصـفـهـان مـجـبـور                

 .بودند عليه آنها آژيتاسيون کنند
ــاي                      ــق ــکــي از رف ــا ي ــه ب يــک روز ک

کارگري کـه  ( جديدترمان در ذوب آهن 
مشـهـور بـود و        "  علي کمونـيـسـت   " به 

االن فــامــيــل او مــتــاســفــانــه خــاطــرم         
جلسه داشتيم، او يـادداشـتـي      )  نيست

را به من داد و گفت ايـنـرا هـوشـنـگ          
با تعجب گـفـتـم مـگـر        .  فرستاده است

. هوشنگ را  ميـشـنـاسـي؟ گـفـت نـه           
ولي دوست همکارم در کارخانه کـه او    
هم کمونيست است و بـه او اعـتـمـاد             
کامل دارم اين يادداشت را به من داد   
و گفت به دسـت مصـطـفـي  بـرسـد و               

يادداشـت را    .  هوشنگ فرستاده  است
: چيزي شبيه اين نوشته بـود   .  باز کردم

صبح از يکـسـر    ۷ صبح شنبه ساعت " 
کوچه خاقاني راه بيفـت و مـن از سـر            

کـوچـه   ."  وسط راه بهم ميرسـيـم  .  ديگر
خاقاني يکي از کـوچـه هـاي قـديـمـي             

.  خيلي طوالني و بـاريـک  .  اصفهان بود
وقـتـي   .  ترديد نکردم و سر قـرار رفـتـم       

همديگر را ديديم برايم توضيح داد کـه  

او در جريان انشعاب فداييان به اقليـت  
و اکثريت، جـانـب اقـلـيـت را گـرفـتـه                 

ولي پس از مدتي متـوجـه شـده      .  است
. است که اقليت هم بدرد بخور نيـسـت  

و بعد شروع کرد به يک نـقـد عـمـومـي        
تري  نسبت به کل کـمـونـيـسـت هـاي           
آنــوقــت و نــحــوه فــعــالــيــت در بــيــن              

گفت که من ديگه هيچ کـس  .  کارگران
ما بايد خيلي پايه اي و .  را قبول ندارم

االن .  عميق و کمونيستـي کـار کـنـيـم         
تعدادي از کمونـيـسـت هـا و عـمـدتـا              
کارگر و شاغل در ذوب آهـن هسـتـيـم       

اما کار شمـا را    .  که باهم کار ميکنيم
در ذوب آهن ديده ايم و فکر کرديم کـه    

اتـــحـــاد مـــبـــارزان    ( شـــايـــد شـــمـــا       
جــريــان بــدرد بــخــوري      )  کــمــونــيــســت

بــراي هــمــيــن بــرايــت پــيــام         .  بــاشــيــد
 ...فرستادم که همديگر را ببينيم

 
. حرفهاي هوشنگ برايم عـجـيـب بـود      

عجيب از اين جهـت کـه او گـويـي از             
آخرين بحث هـاي درونـي مـا مـطـلـع             

نقدي که او به فعاليت کمونيسـت  .  بود
ها داشت بسـيـار شـبـيـه بـحـث هـاي               

بـود کـه تـازه در اتـحـاد              "  سبـک کـار    " 
هميـن بـحـث      .  مبارزان شروع شده بود

سبک کار است که در کنگره اول اتحاد 
مبارزان بطور همه جانبه تـري مـطـرح      
شد و در واقع اولين جوانه هـاي بـحـث      
کمونيسم کارگري از نـقـد سـبـک کـار            

به او گفتم کـه مـا     .  پوپوليستي درآمد
هم بحث هايي شبيه هـمـيـن داريـم و           

و در   .  قرار شد که با هم همکاري کنيم
عين همکاري و فعـالـيـت عـمـلـي در           
مورد مواضع و ديـدگـاه هـاي اتـحـاد          

مـبـارزه   " مبارزان کمونيست بـحـث و         
 .داشته باشيم" ايدئولوژيک

 
هر هفتـه در خـانـه هـوشـنـگ کـه بـا                   
همسـرش زنـدگـي مـيـکـرد مـالقـات               

اسطوره بـورژوازي  " ميکرديم و خواندن 
مـوازي  .  را شروع کـرديـم  "  ملي مترقي

با اسطوره ، کاپيتال مارکس را هـرجـا   
. که بحث ايجاب ميکرد، ميخوانـديـم  

جر و بحث هاي زيـادي داشـتـيـم و او           
ســواالت هــوشــيــارانــه اي را مــطــرح           

هــوشــنــگ بســيــار جــدي و       .  مــيــکــرد
بسيار دقيق و در عـيـن حـال بسـيـار                

به اصطالح مـو را    .  صريح و قاطع بود
يـک روز    .   از ماست بيرون ميـکـشـيـد    

. سرانجام  گفت شما درست مـيـگـويـد    
و .  شما بحث مارکـس را گـرفـتـه ايـد           

امـا در    .  قرار شد که باهم کـار کـنـيـم        
عين حال اصـرار داشـت کـه بـخـاطـر               
مسائل امنيتي فعال رفـقـاي آنـهـا در         

بـلـکـه    .  تشکيالت مـا ادغـام نشـونـد        
بصورت مجزا به کار خود ادامه دهند 
و از طريق هوشنگ با ما هـمـاهـنـگ       

. ما از اين طرح استقبال کرديـم .  شوند
ــا                   ــش ب ــاي ــق ــنــگ و رف ــوش ــدن ه آم
تشکيالت اتـحـاد مـبـارزان در ذوب             
آهن ما را بر تـمـام بـخـش هـاي ذوب            

مسـلـط   )  که بسيار وسـيـع بـود       ( آهن 
امـا ايـن درسـت در مـقـطـع               .  ميکرد

و تشکيل کنگـره اتـحـاد       ۶۱ تابستان 
از اصفهان دو .  مبارزان کمونيست بود

نماينده به کنگره ميرفت کـه يـکـي از        
وقتي به هوشنگ گفتـم  .  آنها من بودم

که براي مدت يک يـا دومـاه نـخـواهـم          
بود او فورا گفت خوب وقتي برگشـتـي   

من مخالفت کـردم  و      .  ادامه ميدهيم
گفتم ممکن است براي من مشـکـلـي      

. پيش بيايد و به ايـن زودي بـرنـگـردم          
تلويحا متوجه شـد کـه بـه کـردسـتـان             

ولي او بـاز اصـرار داشـت کـه           .  ميروم
ايــراد نــدارد اگــر هــم بــه ايــن زودي                
برنگردي ما دوباره همـديـگـر را پـيـدا          

قويا اصرار داشت که بـا    .  خواهيم کرد
فــرد ديــگــري در تشــکــيــالت اتــحــاد          
مبارزان مرتبط نشود و من باالخره او 
را قانع کـردم کـه در غـيـاب مـن بـا                   

 .تشکيالت مرتبط شود
 

 !احساس گناه پنجاه هفتی 
 

احـتـيـاط او      .  هوشنگ راست ميگفت
او مجموعا اوضاع را   .  کامال بجا بود

چون بـه  .   صحيح تر تشخيص داده بود
مجرد حرکت ما به سـمـت کـردسـتـان          
پليس که تشکيالت اتحاد مبارزان را   

. زير نطر داشت  حمله را شـروع  کـرد        
عزيزان بسياري و از جـملـه هـوشـنـگ        

ايـن آن تـکـه اي از            .  دستگيـر شـدنـد     
ماجراي  هوشنگ است که مـن هـيـچ      

. وقت نمـي تـوانـم خـودم را بـبـخـشـم                
هرکاري هـم بـکـنـم و هـر تـوجـيـه و                     
توضيحي که براي خودم بـيـاورم  بـاز          

. احساس بسيار  تلخ و سنگيني اسـت 
اگر حرف هوشنگ را پذيـرفـتـه بـودم،       
اگر او در غيبـت مـن بـا تشـکـيـالت             

مرتبط نمي شد، شايد هرگز گير نمـي  
شـايـد   .  افتاد، شايد اکـنـون زنـده بـود          

تعداد زيادي گير نمي افـتـادنـد شـايـد        
ايـن از    !   تعداد زيادي زنده مي ماندند

آن احساس هاي تلخ است که فکر کنـم  
اغلب نسل پنجاه و هفتي ها کـه جـان     

اينکه چطور .  بدر بردند تجربه کرده اند
در دستگيري و مرگ يک عزيز خود را 
مقصر ميداني گرچه ميداني مـقـصـر      

حتي اينرا هم ميداني کـه اگـر     !  نبودي
تو کشته ميشدي و عزيزي که اکـنـون     
نيست باقي مي ماند، او هم چه بسـي    

اما !  با اين احساس تلخ زنده مي ماند
اينها مانع از اين نمي شود کـه هـنـوز      
بعد از اينهمه سال هر وقت ياد کساني 
: مثل هوشنگ مي افتـي فـکـر کـنـي         

اگر تحليل دقيقتري از اوضاع و احوال 
سياسي داشتيم، اگر تجـربـه سـيـاسـي        
غني تري داشتيم، اگر ميدانستيـم بـه     
شيوه مـوثـرتـري کـار کـنـيـم، ايـن بـه                  

 !معني نجات جان آدميزاد بود
و اين تلخ تر ميشود وقتي به اين فکـر  
کني که اگر هوشنگ و هوشنـگ هـا،     
يعني آدم هاي مشخصي که از نزديـک   
ميشناختي و ميديدي چه ظـرفـيـت و        
تــوانــايــي هــايــي دارنــد،  زنــده مــي              

اگر هوشنگ زنده مـي مـانـد        .  ماندند
بدون ترديد يـکـي از بـرجسـتـه تـريـن                

. رهبران کمونيست زمان ما  مـيـشـد       
طبعا هيچ آدمي قـابـل پـيـش بـيـنـي              

شايد من دارم به دليـل تـعـلـق       .  نيست
عاطفي موضوع را بزرگ تـر از آنـچـه        

ولي هوشنـگ بسـيـار      .   هست ميکنم
فکر کـنـم هـرکسـي کـه          .   برجسته بود

هوشنگ را ميشناخت، آنهـا کـه  در         
بين کارگران بيـکـار اصـفـهـان  فـعـال              
بودند، يا  بروبچه هـاي سـابـق فـدايـي          
اقــلــيــت اصــفــهــان کــه از نــزديــک بــا             

و بــعــضــي    ( هــوشــنــگ کــار کــردنــد         
اعدام  ۶۲ هايشان هم همراه او در آبان 

، و چه کساني که در زندان با او ) شدند
بودند و استواري قهرمانانه و در عـيـن   
حال هشياري و سريع االنتقالي و پـارو  
زمين بودن  او را مشـاهـده کـردنـد بـا          

 .من هم عقيده  باشند
 

حاال بايد کمي روشـن شـده بـاشـد کـه            
چرا  براي نوشتن اين سطور  آنـقـدر بـا      

 ...خودم کلنجار ميرفتم
 ۲۰۰۸ مارس 
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آنچه که در زير مي آيد چند دقيقـه  ( 
شروع سخنراني منصور حکمـت در    

تاريخ شفاهي اتحاد مبارزان " جلسه 
است که در بـاره دشـوار       "  کمونيست

بودن صـحـبـت کـردن از آن تـاريـخ                 
کل اين  بحث در بـاره      .  حرف ميزند

تــاريــخ شــفــاهــي اتــحــاد مــبــارزان          
ــد و                  ــد خــوان ــاي ــيــســت را ب ــون ــم ک
اميدواريم که در فرصتي تـمـام آنـرا        

اما چاپ اين چند دقيقه . چاپ کنيم
شروع بحث را در رابطه با مـطـلـبـي       

نسل جوان و   " که اين هفته با عنوان 
داشـتـيـم، مـنـاسـب         "  ٥٧ انقالبيـون    

عـنـوان بـاال انـتـخـاب مـا              .   ديديـم 
اين متن از سـايـت عـمـومـي        .  است

منصور حکمت به مديـريـت خسـرو      
جـوانــان  .  داور بـرداشــتـه شـده اسـت          

 .) کمونيست
 

  تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست
 سخنرانى در انجمن مارکس لندن

متن پياده شده از نوار جلسه انجمـن  
 ٢٠٠٠ مه  ١٥ مارکس لندن 

 
 مدخل بحث

تدوين تاريخ اتحاد مبـارزان، و هـر       
جريان و افراد ديگرى که در تـاريـخ       

انـد، در       کمونيسم ايران نقشى داشته
آينده ميتواند مبانى تحليلى خـوبـى   
براى ارزيابى جـايـگـاه تـاريـخـى آن             
سازمانها و و افراد و تاريخ جـنـبـش    

  .کمونيستى باشد
 

اکنون مـا دو نـفـر، مـن و حـمـيـد                    
ايم و از تاريـخ   تقوائى، اينجا نشسته

اين جريان رسما حرف ميزنيـم، امـا     
خيلى از کسانى که در ايـن جـلـسـه           
هستند، دقيقا حاصل و شهـود ايـن     

اين جلسه فقط به مـا دو      .  اند تجربه

نفر منحصر نيـسـت، هـر چـنـد مـا             
دوست داريم بيشتر از شما صحـبـت   

ولـى هـر اتـحـاد مـبـارزانـي،              .  کنيم
پيکاري و رزمندگاني و کسانـي کـه     
در آن دوره به عنوان چپ در آن فضـا  

اند، ميتوانند بـه     کار و فعاليت کرده
هــايــي از ايــن تــاريــخ نــوري            گــوشــه

بتابانند و بگويند که آن اتفاقات بـه    
اند و يا من اين گوشه  آن دليل افتاده

آن تحوالت بودم، يا فالن شخصيـت  
اين جريان را يادم هست و اتـفـاقـات    
ميتوانست اين يا آن مسيـر را طـي       

اي از      هر کس بتواند هر گوشـه .  کند
اين تاريخ را روشن کند، خوش آمـد    
و ميتواند بيايد راجع به اين تـجـربـه    

هـمـيــنـطـور از تـاريــخ          .  حـرف بـزنـد     
له به حزب کمونيسـت   پيوستن کومه

مـا از تـراب       .  عالقمنديم گفته شود
حق شناس و رفـيـق ديـگـري کـه از              

ل بـوده اسـت       .  اعضاي مجاهدين م  
ايم که بيايند در انجـمـن    دعوت کرده

مـمـکـن اسـت       .  مارکس حرف بزنند
تراب حق شـنـاس نـخـواهـد بـا ايـن              
جريان تداعي بشود و از تقي شهـرام  
چيزي بگويد، اما باالخره کساني از   
آن جريان هستند که بتوانند در ايـن    

مـمـکـن    .  مورد حقايقي را بگـويـنـد   
اي داشته باشيـم   است در آينده جلسه

راجـع بـه تــاريـخ بـخـش مـنـشـعــب                 
ــر                 ــي ــي ــغ ــروســه ت ــن و پ ــدي مــجــاه

شان و بـعـد پـيـدايـش             ايدئولوژيکي
براي اينکه ايـنـهـا در واقـع           .  پيکار

رزمــنــدگــان .   رهــبــران پــيــکــار انــد     
اگـر کسـي راجـع بـه آن             .  همينطـور 

اي از آن در          حرف نـزنـد هـيـچ رگـه         
خـيـلـي    .  خاطره کسي باقي نميمـانـد  

اند که اطـالع     سازمانهاي ديگر بوده
گـيـري آنـهـا          از تاريخ و پرسه شـکـل  

موجب ديد پيدا کردن ما در مـورد      
  .هاي تاريخي خواهد شد پروسه

 
به هر حال اين جـلـسـه هـدفـش ايـن             
است که به اين سؤاالت جواب بدهد 

خـيـلـي از      .  و خاطرات را بيان کـنـد    
. خاطرات ما در اين تاريخ محـوانـد  

خيال نکنيد که هر کدام از ما بطـور  
شفاف و مـثـل بـلـور مـيـدانـيـم کـه                

دقايق آن تاريخ چگونه بوده اسـت و      
چه کسي در کدام جلـسـه مـثـال چـه          

. گفته و يـا چـه مـوضـعـي داشـتـه                 
ممکن است تاريخهايمان با هم فرق 
کند اما در چنين جلساتـي مـمـکـن       

  .اي يادشان بيفتد است يک عده
 

اين جلسه، يـک جـلـسـه سـخـنـرانـي             
مــيــخــواهــيــم يــک جــلــســه      .  نــيــســت

ريلکس گفت و شـنـود راجـع بـه آن             
در نتيجـه هـر کـدام از          .  تاريخ باشد

ما در لحظات اين بحث مـيـتـوانـيـم      
يکـي  .  دست بلند کنيم و سؤال کنيم

ممکن است اين يا آن جنبه تاريخ را 
سؤال کند و يا ممکن اسـت اظـهـار      

تنها نـکـتـه ايـن       .  نظري داشته باشد
است که مواظب بـاشـيـم بـحـث ول            
نشود و سعي کنيم کـه مـا بـيـشـتـر           

امـا هـر کـس دوسـت           .  حرف بزنـيـم  
داشته باشـد مـيـتـوانـد سـؤالـش را              

  .مطرح کند
 

 و با شکوه،  یجوانب حماس
 تصاوير تلخ و تاريک اين تاريخ

 
رفقا، صحبت کردن راجع بـه تـاريـخ      
اتحاد مبارزان کمونيست بـراي مـن     
دشوار است، براي اينکه با خاطرات 

اي در هم آمـيـخـتـه اسـت و             پيچيده
طي اين سالها رنگ ديگري به خـود  

اگر من خودم را در آن     .  گرفته است
دوران قرار بدهم، يک چيزي راجع بـه  
آن ميگويم، اما االن بعد از بـيـسـت    
سال که نگاه ميکنم، مـيـبـيـنـم کـه         
کال رنـگ آن تصـويـر عـوض شـده                

رنــگ ديــگــري دارد، و يــک          .  اســت
فضاي ديگري بر آن حاکم اسـت کـه       
با فضائي که در آن موقع کـه در آن      

يـعـنـي    .  قرار داشتيم، فرق مـيـکـنـد    
حرفي که من االن راجـع بـه اتـحـاد           
مـبــارزان کــمـونــيـســت مــيـزنــم، يــا           
احساسي کـه اکـنـون راجـع بـه ايـن               
سازمان بـيـان مـيـکـنـم، احسـاسـي             

و .  نــيــســت کــه آن مــوقــع داشــتــم            
بنابراين از نظرهائي پيـچـيـده اسـت       

رنـگ  .  که البته بعدا مـيـگـويـم چـرا       
اين پديده االن براي من از يک طـرف  
رنگ دور يـک پـديـده از يـک طـرف              
حمـاسـي، بـاشـکـوه، و بـا ارزش و                 
شيرين و از طرف ديگر به شدت تلخ 

شيرين، بـه خـاطـر      .  و تاريک را دارد

هاي موفقيت آميز و کارهـايـي    جنبه
تـلـخ، بـه      .  که آن سازمان انـجـام داد    

خاطر اينکه وقتي در آخر پروسه بـه    
آن نگاه ميکنيـد، مـيـبـيـنـيـد عـده             
زيادي از آن آدمها نيستند و در آن       
پروسه عده زيادي توسط جـمـهـوري      

و کاري که در .  اسالمي کشته شدند
اين جلسه سعي ميکنم انجام بـدهـم   
اين است که بـه آن انسـانـهـا گـاه و              
بيگاه برگردم، چرا که اتحاد مبارزان 
را کساني ساختند کـه اکـنـون زنـده         

عـبـاس   " کسـانـي مـثـل         .  انـد    نمانده
مهدي " ، کساني مثل " انتظام حجت
علـي  " ، " جواد قائدي" ، " ميرشاهزاده

احـمـد   " ،   " مسعود نيازمند" ، " رجبي
کــه لــيــســت    ...  و"  حســيــنــي ارانــي   

زيادي را در برمـيـگـيـرد، لـيـسـتـي           
طوالني از کساني هست که اتـحـاد     
مبارزان را سـاخـتـنـد و بـا آن کـار                 

که مـا    "  محمد چيت ممتاز. " کردند
محمد چيت به او ميگفتيم و عضـو  

مجتبي " کنگره اتحاد مبارزان بود، 
که در راس فـراکسـيـون          "  احمد زاده

اتحاد مبارزان در رزمـنـدگـان بـود،       
عــده خــيــلــي زيــادي هســتــنــد کــه            

و وقتي به ايـن    .  جايشان خالي است
پديد فکر ميکنيم يادمان مـي آيـد       
که با ايـن يـا آن رفـيـق کـجـا قـرار                    
داشــتــيــم و بــعــد فــالنــي دچــار چــه           

در آن کشتار وسيعـي  .  وضعيتي شد
که جمـهـوري اسـالمـي درسـرکـوب           

براه انداخت، اتحـاد   ٦٠ خونين سال 
هاي زيادي داد، دهها  مبارزان کشته

تـا     ١٥٠ اعدامـي داد و بـيـش از              
نفر و شايد بيشتر دسنـگـيـري     ٢٠٠ 

داد و اگر هواداران دورتر را حسـاب    
و ايـن    .  کنيم، صدها دستگيري داد  

قربانيها انسـانـهـاي کـلـيـدي در آن             
ايـن پـديـده، فـکـر          .  سازمان بـودنـد    

کردن به اين تاريخ را براي من يکـي  
حتي کسي مـثـل     .  سخت کرده است

که شخصيت کليدي "  غالم کشاورز" 
اتحاد مبـارزان بـود، نـه بـه خـاطـر               

اش، بلکه به دلـيـل    جايگاه سازماني
اينکه او شايد بيشتر آدمـهـا را بـه          

ــد           ــارزان کشــان ــب ــحــاد م غــالم .  ات
نشريات داخلي يک سـازمـان را بـه          
يکي ديگر ميداد و همه را به نحوي 
به هم مربوط کرده بود، صدها چپي 
را ميشناخت و در عيـن حـال هـمـه         

 .آنها را مي آورد پاي صـحـبـت مـا      
اي    يکي از کساني که در هر پـروسـه    

در اتحاد مبارزان رد پـائـي داشـت،      
در کنگره اتحاد مبـارزان  .  غالم بود

ساله بشـود،   ٩٠ ميگفتيم اگر غالم 
اولين کسي ميـشـد کـه بـيـشـتـريـن             
جزئيات تـاريـخ اتـحـاد مـبـارزان و             
اطالعات در مورد اکثر شخصيتهـا  

خــاطــرات .  را در کــتــابــي بــنــويســد      
شيرين اتحاد مبارزان براي من زيـر    

تــوضــيــح  .  ايــن پــديــده دفــن اســت        
پيشروي و پروسه باشکوه آن دشـوار      
است وقتي که در انتها ميبيني ايـن  
خونها بخاطر آن ريخته شـده اسـت،       
تــلــخ اســت بــايــن مــعــنــي کــه                    
ميتوانستيم به نحوي از بـخـشـي از      
اين تـاريـخ قـربـانـي دادن اجـتـنـاب               

  .کنيم
 

من و حميد تقـوائـي و خسـرو داور          
تاريخا سه شخصيت اصلـي اتـحـاد      

ايــم و بــقـيــه بـا يــک              مـبــارزان بـوده    
ميخواهم بگويـم  .  فواصلي پيوستند

که اگـر کسـي مـيـخـواسـت اتـحـاد               
اي مـجـاب      مبارزان را بر سر مساله

کند، ميبايست ما سـه نـفـر را اول          
. مجاب کرده باشد که پشت آن برود
اي    ما سه نفر ميتوانستيم در مرحله

جلو اين اتفاقات را بـگـيـرم، شـايـد          
لـه     بعدا اين را در نقشي که در کومه

چـون ديـگـر      .  داشتيم، جبران کـرديـم  
چــيــزي از اتــحــاد مــبــارزان بــاقــي           

ما توانسـتـيـم عـده       .  نگذاشته بودند
 ٦٠ معدودي را از کشتارهاي سـال      

بدر ببريم، امـا فـکـر مـيـکـنـم کـه                 
بـه هـر حـال        .  بيشتر مـيـتـوانسـتـيـم      

ميخواهم اين نکته را توضيح بدهـم  
که تصويري که من االن دارم تجسـم  
آن رنــگ و تصــويــر در آن مــواقــع              

نميتوانم از نـظـر جسـمـي و           . نيست
روحــي خــودم را در مــوقــعــيــت آن            
روزهــا کــه مــدام بــا هــم شــوخــي               
  .ميکرديم و ميخنديديم، قرار بدهم

......... 
تا  ١٥٠٩ منتخب آثار، صفحات 

 ١٥١٨  
متن پياده شده اين گفتار اولين بار در 

، انتشارات حزب "منتخب آثار"
حکمتيست، خرداد  -کمونيست کارگري 

 .رسيده است بچاپ) ٢٠٠٥ ( ١٣٨٤ 
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 !بيشتر ميتوانستيم
 منصور حکمت



آنچه که در زير مي آيـد تـرجـمـه يـک            
سند جـالـب و تـاريـخـي از جـنـبـش                   
کمونيسم کارگري و تحول مارکسيسم 

ايـن در واقـع شـکـل جـنـيـنـي                 .  است
. مانيفست کمونيست مشـهـور اسـت     

ــه             ــم کــ ــيــ ــدانــ ــيــ ــه  " مــ ــاديــ ــحــ اتــ
اتـحـاديـه    " کـه قـبـال        " ( کمونـيـسـتـهـا     

و تشــکــلــي از     )  نــام داشــت  "  عــدالــت
کمونيست ها و پيشروان کارگري چند 
کشــور اروپــايــي بــود از مــارکــس و            
انگلس خواسته بود تا برنامه و اصول 
اعـتــقــادي بــراي ايـن ســازمــان نــوپــا           

اين اولـيـن پـيـش نـويسـي           .   بنويسند
است که انگلس تهيه مـيـکـنـد و بـه            

در "  اتحاديه کمونيست ها" کنگره اول 
. در لندن ميـرسـانـد    ۱۸۴۷ ماه ژوئن 

اين سند در اختيار نـمـايـنـدگـان قـرار         
چند ماه بعـد انـگـلـس خـود          .  ميگرد

پيش نويس دومي ارائه مـيـدهـد کـه         
" اصــول کــمــونــيــســم  " اکــنــون بــه نــام       

شناخته ميشود و يکي از کـالـسـيـک       
مقـايسـه ايـن      .  هاي مارکسيسم است

نشــان "  اصــول کــمــونــيــســم  " مــتــن بــا     
ميدهد کـه انـگـلـس در چـه قسـمـت                
هايي از اين طرح اوليه تصحـيـحـاتـي     
وارد ميکند و برخي بـنـدهـاي اصـول       

پـيـش   " کـه مـثـل هـمـيـن             ( کمونيسم 
بصورت سوال " نويس مباني اعتقادي

را  دست نخورده باقي )  و جواب است
اما بعدا مارکس و انگلس .  ميگذارد

تصــمــيــم بــه نــوشــتــن ورژن ديــگــري           
ميگرند و به پيشنهاد خود انگلس از   
فرم سوال و جوابي که ويژه فرقـه هـاي     
مخفي آندوره بود دست برميـدارنـد و     

سرانجام مانيفست کمونـيـسـت خـلـق        
مقايسه اين طـرح اولـيـه بـا           .  ميشود

شکل نهايي مانيفـسـت،  کـه الـبـتـه             
مارکس در نوشتن مانيـفـسـت نـقـش        
محوري دارد، بخوبي نشـان مـيـدهـد       
که جنبش ما اولين گام ها براي بـيـان   
کــردن اهــداف و آرمــانــهــاي خــود را           

ارزش اين سنـد  .  چگونه برداشته است
نشان ميدهـد  .  در واقع در همين است

که چگونه برنامه  کمونيسم کـارگـري     
 . دارد متولد ميشود

 
بحث بيشتر در ايـن مـورد  را بـايـد               
براي فرصتي ديگر گـذاشـت و فـقـط           

اين .  چند کلمه در مورد ترجمه بگويم
متن را تا همين دو سه  هفـتـه پـيـش       

ايـن وقـتـي بـود کـه در              .  نديـده بـودم    
کتابخانه کالج چاپ نسبتا جديدي از   

در کـانـادا     )  ۲۰۰۴ سال   ( مانيفست 
اين متن بعنوان .  توجه ام را جلب کرد

يکي از ضميمه هاي آن چـاپ جـديـد        
تا نگاه کـردم  فـکـر کـردم             .  آمده بود

بــراي خــوانــنــدگــان نشــريــه  جــوانــان          
کمونيست ميـتـوانـد جـالـب بـاشـد و               
طبق مـعـمـول مـجـبـور بـودم عـجلـه                
عجله اي آنرا ترجمه کنم و امـيـدوارم       
دوستان و رفقاي اهل ترجمه دقت ايـن  

طبعا سعي کرده ام . متن را چک کنند
که به متن اصلي وافادار بمانم و اگـر      
مي بينيد گاه بعضي جـمـالت ثـقـيـل        
هستـنـد تـرجـيـح دادم  آنـرا بـهـمـان                    

متن انگلـيـسـي    .  صورت عرضه کنيم
را ميتوانيد در اينترنت و هـرجـا کـه          
مجموعه آثار مارکس و انـگـلـس را          

از جمله  در سـايـتـي    .  دارد  پيدا کنيد
که خسرو داور براي مارکس و انگلس 
درست کرده ميتواند متن انگـلـيـسـي     
را حتي از طريق فهـرسـت فـارسـي آن         

 ۱۸۴۷ اگر سراغ آثار سال .  پيدا کنيد
پيش " برويد تيتر اين مطلب با عنوان 
آمده "  نويس اقرار نامه يک کمونيست

بـه نـظـر مـن         "  اقرارنامه " البته .  است
مــبــانــي " تــرجــمــه مــنــاســب نــبــود و         

. صحيح تر به نظر مـي آيـد    " اعتقادي
بهرحال تعيين تکـلـيـف ايـن چـيـزهـا            

. بــعــهــده مــتــرجــمــيــن واقــعــي اســت        
همينقدر ميتوانم بگويم که اين مـتـن   

"  بـرداشـت يـک     " شما را در جريان ايـن    
از صحنه زايمان مانيفست کمونيست 

 .قرار ميدهد
 :اينهم آدرس سايت

http://marxengels.public-
archive.net 

ضمـنـا پـرانـتـزهـا در اصـل اسـت و                   
چندجا کلماتي در کروشه آمده کـه از      

 .مترجم است
 .مصطفي صابر 

 
   

پيش نويس مبانس اعتقادس  
 يک کمونيست 

 فردريک انگلس 
 
 

آيا شما يـک کـمـونـيـسـت           :   سوال يک
 هستيد؟

 
 .بله: پاسخ

 
 هدف کمونيستها چيست؟ :سوال دو

 
سازمان دان جامعـه بصـورتـي      :  پاسخ

که هر عضو آن بتواند در آزادي کامل 
تمام تواناييي ها و استعدادهاي  خود 
را استفاده کـنـد و گسـتـرش بـخـشـد              
بدون اينکه در اين راه  شرايط پايه اي 

 .آن جامعه را زير پا گذارد
 

چگونه ميخواهيـد بـه ايـن         : سوال سه
 هدف برسيد؟

 
تــوســط  حــذف مــالــکــيــت          :  پــاســخ

ــا                  ــنــي آن ب ــگــزي خصــوصــي و جــاي
 .مالکيت اشتراکي

 
مــالــکــيــت اشــتــراکــي       : ســوال چــهــار  

شما بر چه پايه اي قرار ]   مورد نظر[ 
 دارد؟

 
اوال، بر توده نيروهاي مولده و   :  پاسخ

وسائل معيشت که نـتـيـجـه تـوسـعـه            
صنعت، کشاورزي، تجارت و کـلـنـي      
سازي اسـت،  و بـر امـکـانـاتـي کـه                    

بکارگيري ماشين، شـيـمـي و ديـگـر            
منابع با توسعه بي نهـايـت شـان، در        

 .خود نهفته دارد
ثانيا، بر اين واقعيت که در  آگاهي يا 
احساس هر فرد اصول پايه اي معـيـن   
و غــيــر قــابــل انــکــاري هســت کــه               
محصول کل توسعه تاريخـي اسـت و       

 .نيازي به اثبات ندارد
 

 اين اصول کدام هستند؟ :سوال پنج
 

براي مثال هر فرد مـي کـوشـد      :  پاسخ
شادي هر فرد از شـادي  .  که شاد باشد

 .همگان جدايي ناپذير است، و غيره
 

از چه راهي ميخواهيد بـه   :سوال شش
 مالکيت اشتراکي برسيد؟

 
با روشنگري و مـتـحـد کـردن           :  پاسخ

 .پرولتاريا
 

 پرولتاريا چيست؟ :سوال هفت
 

پــرولــتــاريــا آن طــبــقــه اي از          :  پــاســخ
جامعه است که منحصرا با اتکاء بـه     
کار خود زندگي ميکند و نه بـر پـايـه        
سود ناشي از هيچ نوع سرمايه اي؛ آن 
طبقه اي کـه بـنـا بـر ايـن خـوشـي و                    
بدبختـي اش، مـرگ و زنـدگـي اش،                
بسـتـگــي بــه دوره هـاي خـوب و بــد                 

، در يـک کـلـمـه       ]  داد و ستد[ بيزنس 
 .بستگي به افت و خيز رقابت دارد

 
ــشــه             : ســوال هشــت    ــي ــا هــم پــس آي

 پرولتارها وجود نداشته اند؟
 

طبقات فـقـيـر و کـارگـر            .  خير:  پاسخ
هميشه وجود داشته اند؛ و آنهايي کـه  
کار ميکرده اند اغلب هميشـه فـقـيـر       

ولي پرولتارها هميشـه وجـود     .   بودند
نداشته است، هـمـانـطـور کـه رقـابـت            

 . هميشه آزاد نبوده است
 

 چگونه پرولتاريا سر برآورد؟ :سوال نه
 

پــرولــتــاريــا بــعــنــوان نــتــيــجــه     :  پــاســخ
بکارگيري ماشين ها بوجود آمد  کـه    

]  قـرن هـژدهـم     [ از نيمه قرن گـذشـتـه      
اخــتــراع شــدنــد و مــهــمــتــريــن آنــهــا           

مـوتـور بـخـار، مـاشـيـن            :  عبارتند از

ايـن  .   ريسندگي و ماشين بـافـنـدگـي      
ماشينها کـه خـيـلـي گـران بـودنـد و                  
بنابراين تنها در دسترس مردم پولدار 
بودند، جـايـگـزيـن کـارگـران آنـزمـان               

چرا که با به کارگيري مـاشـيـن    .  شدند
توليد کاالها ارزانـتـر و سـريـعـتـر از               
آنچه که کارگران آنوقت بـا چـرخـهـاي         
ريسندگي تکامل نيافته و دسـتـگـاه        
دستي بافندگي خود مـيـتـوانسـتـنـد،       

ماشينها به ايـن تـرتـيـب       .  ممکن شد
صنعت را تماما به دسـتـان سـرمـايـه        
داران بزرگ منتقل کرد و مـالـکـيـت         
محدود کارگران آنـوقـت کـه عـمـدتـا             
عبارت از ابزارها و دسـتـگـاه دسـتـي        
بافندگي و غيره بود کامال بـي ارزش    
شد، چنانکه  سرمايه دار صاحب همه 

بـه  .  چيز شد و براي کارگر چيزي نماند
اين ترتيب سيستم کارخانه اي بوجـود  

وقتي که کاپيتاليست ها ديدنـد  .  آمد
که اين چه مزايايي برايشان دارد آنـرا    
به رشته هاي ديگر کار نـيـز بـيـش از         

آنـهـا کـار را        .  پيـش گسـتـرش دادنـد        
بيشتر و بيشتر بين کارگران تـقـسـيـم       
کردند چنانکه کارگراني که سابقا يـک  
محصول تمام را ميـسـاخـتـنـد، حـاال         

. فقط بخشي از آنرا توليد مـيـکـردنـد    
کار ساده شده به اين ترتيب تـوانسـت     
محصوالت را سريعتر و ارزانتر توليد 
کند و حاال ميشد آنرا تقريـبـا در هـر        
رشته اي که ماشين استفاده  بشـود،      

بمجرد آنکه هر رشته اي از   .  پيدا کرد
کار تحت تـولـيـد کـارخـانـه اي قـرار                
گرفت، درست مثل مورد ريسندگي و 
بافندگي، در دستـان کـاپـيـتـالـيـسـت           
هاي بزرگ قرار ميگرفت و کـارگـران       
از آخرين بقاياي استقالل خود محـروم  

مـا تـدريـجـا بـه وضـعـيـتـي                .  گشتند
رسيده ايم که تقريبا همه رشـتـه هـاي        
کار تحت سيستم کـارخـانـه اي قـرار           

ايـن وضـعـيـت بـطـور روز             .  گرفته اند
ــق،              افــزونــي طــبــقــه مــتــوســط ســاب
بخصوص استادان صنعتگر کـوچـک،     
را تماما به وضعيت پيشين کـارگـران   
رانده است و دو طبقه جديد کـه هـمـه        
طبقات ديگر را مي بـلـعـد بـه وجـود          

 :آمده است، يعني
طبقه سرمايه داران بـزرگ کـه در       )  ۱ 

همه کشـورهـاي پـيـشـرفـتـه تـقـريـبـا                
مالکيت انحصاري وسائل مـعـيـشـت      
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 مانيفست کمونيست، 

 "پيش نويس مباني اعتقادی يک کمونيست"
 اثر فردريک انگلس 

 !برداشت يک

 ادامه صفحه بعد



ماشين ها، کارخانه ( و آن وسائلي که 
ايـن وسـائـل      )  ها، کارگاهها و غـيـره    

معيشت با آن توليد مـيـشـونـد را در         
ايـن طـبـقـه بـورژوا يـا             .  اخيتاز دارند

 .بورژوازي است
يک طبقه کامال فاقد مـالـکـيـت،     )  ۲ 

که مجبور از فروش کارشان به طبـقـه   
اول، بورژوازي، هستند تـا در عـوض       
آن  بتوانند وسائل معـيـشـت خـود را         

از آنجا که طرفـيـن ايـن      .  تامين کنند
معامله در جريان کار برابر نيسـتـنـد،    
بلکه بورژوازي دست باال دارد، فـاقـد     
مالکيت ها مجبور است بـه شـرايـط      
ــورژوازي مــقــرر              بــدي کــه تــوســط ب

اين طبقه، وابستـه  .  ميشود تن بدهند
بـه بــورژوازي، طــبــقــه پــرولــتــرهــا يــا          

 .پرولتاريا ناميده ميشود
 

به چه طـريـقـي پـرولـتـر از            : سوال دهم
 برده متمايز ميشود؟

 
بــرده يــکــبــار بــراي هــمــيــشــه       :  پــاســخ

فروخته ميشود، پرولتر مجبور اسـت    
. خود را بر پايه روز و ساعت بفـروشـد  

برده ملک يک ارباب اسـت و بـخـاطـر         
هــمــيــن مــعــيــشــت اش، هــر انــدازه            

پـرولـتـر    .  محقرانه،  تضمين مـيـشـود   
بايد  گفت که برده کل طبقه سـرمـايـه    
دار و نه برده يک ارباب است و بنـا بـر     

. اين معيشت تضمين شـده اي نـدارد      
چون کسي کار او را اگـر بـه آن نـيـاز             

بـرده يـک     .  نداشته باشد،  نـمـي خـرد         
شيء بشمار مي آيد و نـه يـک عضـو          

پـرولـتـر بـعـنـوان يـک            .  جامعه مدنـي 
شخص، بعنـوان يـک عضـو جـامـعـه             

بـرده  .  مدني برسميت شناخته ميشود
بنابراين ممکن است معيشت بهتـري  
از پرولتر داشته باشد، اما اين دومـي  

در مقام باالتري از تـحـول       ]   پرولتر[
بـرده  .  قرار گرفـتـه اسـت     ]  اجتماعي[ 

خود را با تبديل شدن به يـک پـرولـتـر         
آزاد ميکـنـد، يـعـنـي از کـل روابـط                
مالکيت صرفا رابطه بردگي را الـغـاء   

پرولتر تنها با الغاء مالکيت .  ميکند
 .بطور کلي ميتواند خود را آزاد کند

 
به چه طريق پـرولـتـر از         : سوال يازدهم

 متمايز ميشود؟] رعيت[سرف 
 

سرف يک قطعه زمين، يـعـنـي      :  پاسخ

يک وسيله توليد، در اختيار دارد و در 
عوض آن سهم کمتر يـا بـيـشـتـري از            

ــد             ــاي ــاب    [ مــحــصــول را ب ــه ارب ] ب
پرولتر با ابزار توليـدي کـار     .  برگرداند

ميکند که به ديگري تعلق دارد که در 
ازاي کار پرولتر بخشـي از مـحـصـول         
را، که توسط رقابت تامين مـيـشـود،    

در مـورد سـرف، سـهـم         .  به او ميدهد
کار کننده توسط کار خـود او يـعـنـي         

در .  توسط خود او تـعـيـيـن مـيـشـود           
مورد پرولتر اين سهم توسـط رقـابـت      
تعيين ميشود و بنا بـرايـن در وحلـه          

سرف معـيـشـت    .  اول توسط بورژوازي
تضمين شده اي دارد، پـرولـتـر فـاقـد            

سرف بـا بـيـرون کـردن اربـاب            .  آنست
فئودال و تبديل شدن به يـک مـالـک و        
بنابر اين وارد شدن به رقـابـت و ورود       
به طبقه مالک، طبقه ممتاز، خـود را    

پـرولـتـر بـا بـرانـداخـتـن             .  رها ميکنـد 
مالکيت، رقابت و همه تـفـاوت هـاي      

 .  طبقاتي خود را رها ميسازد
 

به چه طريق پرولتـر از     : سوال دوازدهم
 صنعتگر شهري متمايز ميشود؟

 
ــه           :  پــاســخ ــتــر، ايــن ب بــرخــالف پــرول

اصطالح صنعتگر شهري که در قـرن      
گذشته هنوز همه جا وجـود داشـت و       
هنوز هم اينجا و آنجا ديده مـيـشـود،    

. حداکثر يک پـرولـتـر مـوقـتـي اسـت             
هــدف او بــدســت آوردن ســرمــايــه و             

او اغلـب  .  استثمار بقيه کارگران است
ميتواند به اين هدف دست پيدا کنـد،  
آنجا که هنوز اصنـاف قـرون وسـطـي         
وجود داشته باشد، يا آنجا که  آزادي     
ورود به يک رشتـه مـنـجـر بـه ايـجـاد              
ســازمــان صــنــايــع دســتــي بــر پــايــه            

کارخانه و تشديـد رقـابـت      ]  سيستم[ 
اما بمجرد آنکه سيسـتـم   .   نشده باشد

کارخانه اي در صنايع دستـي عـرضـه      
شود و رقابت تماما پـا بـگـيـرد، ايـن          
چشم انداز تيره ميشود و صـنـعـتـگـر        
شهـري بـيـش از پـيـش يـک پـرولـتـر                    

بنا بر اين صنعتـگـر شـهـري       .  ميشود
خود را با بورژوا شدن و يا بطور کـلـي   
وارد طبقه متوسط شدن آزاد ميکند، 
يا با تبديل شـدن بـه يـک پـرولـتـر در               

همانطور که اکنـون در    ( نتيجه رقابت 
و )  اغــلــب مــوارد اتــفــاق مــي افــتــد         

يعـنـي     –پيوستن به جنبش پرولتاريا 

جنبش کم و بيش آگـاه کـمـونـيـسـت،           
 .آزاد ميشود

 
پس شما باور نداريد کـه     : سوال سيزده

مالکـيـت اشـتـراکـي در هـر زمـانـي                 
 ممکن بوده است؟

 
کمونـيـسـم فـقـط وقـتـي            .  خير:  پاسخ

ــگــر                  ــن و دي ــه مــاشــي ــرآورد ک ســرب
اختراعات برافراشتن چشم انـداز يـک       
توسعه همه جانـبـه، يـک مـوجـوديـت           
شــاد بــراي هــمــه اعضــا جــامــعــه را            

کمونيسم تئوري رهـايـي     .  ممکن کرد
است که براي بـرده هـا، سـرف هـا و               
صنعتگران شهري ممکن نبود، بلکـه  
فقط براي پرولترها ممکن است و بنـا  
بر اين ضرورتا متعلق به قرن نـوزدهـم   
است و در هيچ مقطع زماني پـيـشـتـر     

 .ممکن نبود
 

اجازه دهـيـد بـه سـوال            : سوال چهارده
آنطور که ميـخـواهـيـد     .  ششم برگرديم

برقـراري مـالـکـيـت اشـتـراکـي را از                 
طــريــق روشــنــگــري و مــتــحــد کــردن          
پرولتاريا تدارک کـنـيـد، آنـگـاه شـمـا            

 انقالب را رد ميکنيد؟
 

ما نه فقط بر بي ثمر بـودن کـه     :  پاسخ
حتي مضر بودن انـواع تـوطـئـه گـري          

مـا هـمـچـنـيـن آگـاه            .  اعتـقـاد داريـم     
هستيم که انقالبات عامدانه و بـاري      
بهرجهت برپا نمي شوند بلکه در همـه  
جا و در هـمـه زمـانـهـا آنـهـا نـتـايـج                   
ضروري شرايطي اند که بهيچ وجـه بـه     
اراده رهبري احزاب منفـرد و يـا کـل          

امــا مــا   .  طـبــقــات بســتــگــي نــدارنــد     
همچنـيـن مـي بـيـنـيـم کـه تـکـامـل                    
پرولتاريا تقريبا در تـمـام کشـورهـاي         
جــهــان تــوســط طــبــقــات دارا بــزور             
سرکوب مـيـشـود و در نـتـيـجـه يـک                 
انقالب توسط مدعيان کمونـيـسـتـهـا      

اگـر نـهـايـتـا        .  جبـرا تـدارک مـيـشـود         
پرولتارياي سرکوب شـده بـه انـقـالب           
روي آورد، آنــگــاه مــا از ايــن امــر                 
پــرولــتــاريــا بــا عــمــل خــويــش دفــاع          
خواهيم کرد چنانکه اکنـون بـا حـرف        

 . خود ميکنيم
 

آيا شما قصد داريـد کـه        : سوال پانزده
نظم اجتماعي فعلي را با يک ضـربـت     

 به مالکيت اشتراکي تبديل کنيد؟
 

تحـول  .  ما چنين قصدي نداريم:  پاسخ
توده ها را کسي نمي تواند با فـرمـان     

بــلــکــه بــا تــحــول در          .   انــجــام دهــد   
شرايطي تعيين ميشود که ايـن تـوده       
ها در آن زندگي ميکنند، در نـتـيـجـه     

 .تدريجا بدست خواهد آمد
 

بنـظـر شـمـا انـتـقـال از               : سوال شانزده
وضع حاضر به مـالـکـيـت اشـتـراکـي            

 تحت تاثير چه خواهد بود؟
 

اولين و اسـاسـي تـريـن شـرط              :  پاسخ
براي ارائه مالکيت اشتـراکـي هـمـانـا        
آزادي سياسي پرولتاريا  از طريق يـک   

 .نهاد دمکراتيک است
 

اولين اقدام شـمـا پـس از         : سوال هفده
 استقرار دمکراسي چيست؟

 
 .تضمين معيشت پرولتاريا: پاسخ

 
چگونه ميخـواهـيـد ايـن        : سوال هجده

 کار را انجام دهيد؟
 

ــا مــحــدود ســاخــتــن        ).   ۱ :  پــاســخ ب
مـالــکـيــت خصــوصـي بـطــريـقــي کــه            
تدريجا شـرايـط بـراي انـتـقـال آن بـه                  
مالکيت اجتماعـي آمـاده مـيـشـود،          
يــعــنــي از طــريــق مــالــيــات بــنــدي             
تصاعدي، محدود ساختن حق وراثت 

 . به نفع دولت و غيره و غيره
بـــا اســـتـــخـــدام کـــارگـــران در           ).  ۲ 

کارگاهها و کارخانه هاي مـلـي و در       
 .مستغالت ملي

با آموزش همه بچه هـا بـه خـرج        ).  ۳ 
 .دولت

 
چــگــونــه ايــن نــوع از            : ســوال نــوزده  

آموزش را در دوره انتقال ميخـواهـيـد    
 سازمان دهيد؟

 
همه بچـه هـا بـمـجـرد ايـنـکـه               :  پاسخ

مراقبت هاي اوليـه مـادرانـه امـکـان          
دهد،  توسط موسسات دولتي مـورد  

 .آموزش قرار ميگيرند
 

آيا بـرقـراري مـالـکـيـت          : سوال بيست
اشتراکي با اعالم اشتراک زنان هـمـراه   

 نيست؟
 

ما تنهـا وقـتـي در        .  بهيچ وجه:  پاسخ
روابط خصوصي بـيـن زن و مـرد يـا             
بطور کلي خانواده  دخالت مـيـکـنـيـم      

مـوجـود    ]   خـانـواده  [ که حفظ نـهـاد       
. مزاحم نظم اجتمـاعـي جـديـد بـاشـد          

بعالوه، ما بخوبـي اطـالع داريـم کـه           
روابط خانواده در طول تاريـخ تـوسـط      
مناسبات مالکيت و مراحل تـوسـعـه    
اجتماعي تغيير يافته و بـنـا بـر ايـن              
ــيــز             پــايــان مــالــکــيــت خصــوصــي ن
مهـمـتـريـن تـاثـيـر را بـر آن خـواهـد                     

 .داشت
 

آيا مـلـيـت هـا در          :سوال بيست و يک
کــمــونــيــســم بــه حــيــات خــود ادامــه           

 ميدهند؟
 

مليت مردمانـي کـه بـر پـايـه            :  پاسخ
اصول اشتراکـي بـهـم مـي پـيـونـدنـد                
بهمان اندازه توسط ايـن اتـحـاد بـراي         
امتزاج يافتن  کنار زده مـيـشـود کـه          
تفاوت هاي گونـاگـون بـيـن اقشـار و            
طبقات از طريق برچيدن پـايـه  هـمـه           

مالکيت خصوصي، زوال مي   -اينها
 .  يابد

 
آيا کمونـيـسـت هـا        :سوال بيست و دو

 مذاهب موجود را رد ميکنند؟
 

همه مذاهب تاکـنـون مـوجـود       :  پاسخ
بيان مراحل توسعه تاريخي  گروهـهـا   

امـا  .  يا مردمان مـنـفـرد بـوده اسـت           
کمونيسم آن مرحله توسـعـه تـاريـخـي        
است که همه مذاهب موجود را زائـد    

 .ميکند و کنار ميزند
 
 

اول [ به نام و بـه سـفـارش  کـنـگـره                   
 ]اتحاديه کمونيستها

 Heide: خزانه دار
 Karl Schill: رئيس
 ۱۸۴۷ جون  ۹ لندن 
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با عرض پوزش از دوستاني کـه ايـن     
هفته براي ما نامه دادند، متاسفانـه  

نـامـه   “ اين هفته نتوانستـيـم بـخـش         
را تهيه کنيم، هفته بـعـد     ”  های شما

 ک.ج. جبران مي کنيم


