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حکومت جمهوري اسالمي از روزهاي آغازين 
حکومت خـود، پـديـده کـار زنـان و پـذيـرش                  
مسئوليت هاي اجتماعي از سـوي آنـان را بـه          
عنوان دستاويزي براي مشروع بودن حکومـت  
. خود و دمکراتيک بودن آن عنوان کـرده اسـت      

ـا مـحـدود بـه            ـه کار زنان در ايران کنوني؛ نه تـن
چادر سرکردن و پشت ميز نشـسـتـن نـيـسـت           
بلکه حيطه گسترده اي از مشاغل غير دولتـي  
و به خصوص مشاغل کـاذب را هـم شـامـل           

حاال اين چـقـدر خـنـده دار و دروغ             .  مي شود
اما يک چـيـزهـايـيـش هـم راسـت            .  است بماند

 !است
شايد براي خواننده اي که خارج از ايران زنـدگـي     
کند شنيدن حکايت زناني که نان زندگيشـان را    
از راه دستفروشي در واگن هاي مـتـرو در مـي        

اولين نکتـه  .  آورند باعث حيرت و تعجب بشود
باعث تعجب اين است که اينجا واگنها زنانه و   

يعني واگن هايي هستـنـد کـه      .  مردانه هستند
حدس زديد؟ خب ايـن  .  فقط زنان در آن هستند

خودش منشاء يک جور کارهايي ميشـود کـه     
جمهوري اسالمي ميتواند ادعا کند فـقـط بـه      
لطف حکومت اسالمي و آپـارتـايـد جـنـسـي         

 .ممکن است
داشتم داستان اين زنان دستفروش واگـن هـاي       

داستان زناني کـه    .   زنانه مترو تهران را ميگفتم
ـز افـزوده مـي شـود                 . هر روز برتـعـدادشـان نـي

موجوداتي که نه روي زمين که آن پـايـيـن هـا؛       
جايي که حتي به فکر هم نمي رسـد مشـغـول        
ـنـد      . چرخاندن چرخ هاي زندگي خودشان هسـت

اصال مي توانيد تصـورش را بـکـنـيـد؟ مـي             
توانيد خودتان را بگذاريد جاي زنان و به تازگـي  
ـر    دختران جواني که توي واگن هاي مترو از شـي
مرغ تا جان آدميزاد را حراج مي کنند؟ شـايـد     

 :  خطاب به همه مردم آزاديخواه 
محمود صـالـحـي را خـيـلـي از شـمـا                   
ميشناسيد، يک فعال کـارگـري کـه بـه           
جرم دفاع از کارگر، به جرم برگزاري اول   
مه، روز جهاني کارگر، در شـهـر سـقـز           
. دستگير شده و در زندان بسـر مـيـبـرد      

يک سال محکومـيـت او تـمـام شـده و              
اکنون به جرم پيام هائي که در دفـاع از      
دانشــجــويــان و بــه مــنــاســبــت هشــت          
مــارس، روز جــهــانــي زن، بــه بــيــرون             

فرستاده است، همچنان در زنـدان بسـر       
مـحـمـود را بـايـد بـا مـبـارزه                 .  ميبـرد 

 . همگاني آزاد کنيم
محمود صالحي را در زندان نگهداشتـه  
اند تا رسما به جامعه بگـويـنـد کـه اول         
مه ممنوع، اعـتـراض بـراي دسـتـمـزد             
بيشتر ممنوع، مبارزه عليه بيحقوقي و 

او را نگهداشته اند که .  سرکوب ممنوع
رســمــا بــه مــردم بــگــويــنــد دفــاع از                
دانشجوي زنداني جـرم اسـت، دفـاع از          

زنان و خواست برابـري زن و مـرد جـرم            
او را نگهداشته اند کـه بـگـويـنـد        .  است

مبارزه بي ثمر است و حتي سازمانهاي 
کارگري و احـزاب اپـوزيسـيـون کـه در              

کشـور دسـت بـه تـجـمـع                ٤٥ بيش از     
اعتراضي براي آزادي او و اسانلـو زدنـد     

که به کارگران . هم روي رژيم تاثير ندارد
و مردم محروم بگـويـنـد هـرچـه هسـت           

سهم شما از زندگي فـقـر و     .  همين است
. بيکاري و محروميت و بيحقوقي است

ما نيز در جبهه مقابل بايـد بـا صـداي        
بلند بـگـوئـيـم کـه مـبـارزه را تشـديـد                  
ميکنـيـم، هـمـبـسـتـگـي را گسـتـرش                 
ميدهيم و اين بساط را بر سرتان خراب 

 . راهي جز اين نداريم. ميکنيم
در روزهاي گـذشـتـه، مـردم آزاديـخـواه           

ـيـن     .  اول ماه مه دارد نزديک مـيـشـود    در ب
کارگران جنب و جوش براي برپايي اول مـه    

بــا تــوجــه بــه اوضــاع       .  شــروع شــده اســت    
ـنـده جـمـهـوري             سياسي و موقعيت شـکـن
ـا          اسالمي در برابر اعتراضات جـامـعـه، ب
ـرده                  توجه به اعـتـصـابـات و تـحـرک گسـت
کارگري و با توجه حمايت بين المللي و وزن 

سياسي که جنبش کارگري ايران پيدا  کرده 
ـيـش از پـيـش             است، اول ماه مه امسـال ب

ـه يـک        حائز اهميت خواهد شد و ميتواند ب
ـبـديـل شـود             . نقطه تالقي سياسي مـهـم ت

اينجا قصد نيست به اول مـه بـطـور کـلـي          
بپردازيم،  سوالي که اينجا ميکـوشـيـم در      
: خطوط کلي به آن پاسخ دهـيـم ايـن اسـت        

نقش دانشگاه و اعتراضات دانشجويي در   
 اول مه امسال چه بايد باشد؟

ـه                  ـژه ب ـر دانشـگـاه،  و بـوي در سالهاي اخي
ابتکار دانشجويان چپ، به دو طريق در اول 

ـر بـوده اسـت             ـت اول شـرکـت در       .  مه فـعـال

اجتماعات و تظاهرات هـاي کـارگـران در        
خارج دانشگاه، دوم از طريق برپايي مراسم 
ها و اجتماعات و تظاهرات ويژه اول مه در 

اين دو وجه طبـعـا بـهـم       .   محيط دانشگاه
ـقـويـت                    مرتبط انـد و يـکـي ديـگـري را ت

امسال هم ميتوان و بايد در هـردو  .  ميکند
طـبـعـا امسـال هـم          .  اين وجوه فـعـال بـود       

دانشجويان چپ نقش محوري در تحـرک و    
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 محمود صالحی بايد از زندان آزاد شود 
 او شايسته حمايت گرم همه ما است

نمايش عجيبي در جلوي چشمان حـيـرت زده       
انتشار اينترنتي  يـک      .  جهانيان در گرفته است

فيلم از سربريدن ها و سـگـنـسـار و اراجـيـف               
اسالمي، همراه با کامنت هاي فاشيـسـتـي و      
ضد پناهندگي و ضد کمونيستي، ظاهرا دنيـا  

شـيـخ پشـم الـديـن هـا و               .  را بهم ريخته است
جانيان مسلم تحت عنوان نمايندگان مسلمين 
جهان از هر سوراخي بيرون زده اند و ميگويـنـد   

از آنسـو    .  احساساتشان جريحه دار شـده اسـت    
سازمان ملل متحد و کشورهاي اتحاديه اروپا 
از همان بقاياي سـنـت هـاي سـکـوالريسـتـي            

غرب دست برداشته اند و اين شيخ پشم الـديـن   
ها را بعنوان نماينده مردمي کـه خـود اولـيـن           
قربانيان اسالم سياسي هستند قبول کرده اند و   
ـم کـذايـي را                  ـل به عذر خواهي افتاده انـد و فـي
محکوم کرده اند و يا در احـتـرام بـه مـذهـب              

 .قطعنامه گذرانده اند
چه اتفاقي دارد مي افتد؟ هيچ اين همان نـظـم     

هـمـان اوج پـوسـيـدگـي           !  نوين جهـانـي اسـت     
سرمايه داري که براي بقاء خود دست به انـبـان     
ـوا         ارتجاع تاريخ برده و از جمله  مذهـب را حـل

حرمت انسان و آزادي بيان هيچ، .  حلوا ميکند

احترام به مـذهـب و مـيـدان دادن بـه اسـالم                   
 . سياسي و ارتجاع همه چيز

 .ولي اين هنوز ظاهر قضايا است
از پس اين گرد و غبار متعفن يک چيـز ديـگـر      

اينکه چگونه مذهب و اسـالم  .  هم ميشود ديد
ـا           سياسي و مماشات سرمايه داري حـاضـر ب
ارتجاع مذهبي حال همه بشـريـت مـتـمـدن و          

در پس اين گرد و غبـار  .  آزاديخواه را بهم ميزند
مــيــشــود ديــد کــه چــطــور ســکــوالريســم،             
آزاديخواهي، تمدن و انسانيت منـوط بـه ايـن        
است که چپ و کمونيسم کارگري  قدرتمـنـدتـر    

ـتـوان پـايـان          .  سر برآورد در پس اين هياهو مـي
مذهب و خرافه و تعصب و جنـايـت و تـرور و           

مناسباتي که براي نجات خود به  اينها  آويـزان  
 .شده را ديد

بايد قاطعانه عليه .  بايد کل اين بساط را برچيد
مذهب و براي دفاع از آزادي بـيـان و دفـاع از            

ـه اسـالم      .  حرمت انسان به ميدان آمد بايد علـي
سيـاسـي و دول غـربـي کـه در مـمـاشـت و                       
جدالشان کره خاکي زيباي ما را به لجن کشيده 

بايد جمهـوري اسـالمـي در        .  اند به ميدان آمد
ايران را سرنگون کرد و يک سـنـگـر مـهـم ايـن           
جدال ضد بشري را فتح کرد و پـرچـم آزادي و           
برابري و هـويـت انسـانـي، پـرچـم جـمـهـوري                  
سوسياليستي را برافراشت و راهـي در بـرابـر            

 . جهان قرار داد

 فتنه آنھا، وظيفه ما

 ٨٧دانشگاه، چپ، اول مه  
 مصطفی صابر

 2ادامه صفحه  

 

Only woman 
 ندا از ايران



ـا             ـه دو سال پيش اين گونه کسـب درآمـد؛ تـن
محدود به زنان مـيـانسـالـي بـود کـه سـاکـن               
مناطق جنوبي شهر بودند و هر روز با مترو از   
ـر مـي کـردنـد و                   شرق به غرب تـهـران را سـف
اجناسي که مي فروختند محدود مي شـد بـه     
دستمال سفره و روميـزي و لـبـاس هـاي زيـر              

اما يک سالي هسـت کـه ديـگـر ديـدن            .   زنانه
دختران جوان که به محض ورود به واگن بـراي    
لوازم آرايش و بدليجات دخترانه و لبـاس هـاي     

راحتي توي خانه و خـالـصـه هـر چـيـزي کـه                
فکرش را بشود کرد و قابليت خـريـد از سـوي        
ـغ      ـي ـل خريداران خانم واگن ها را داشته باشد، تـب

اين آنقدر عـادي شـده کـه  ديـگـر              .  مي کنند
ديگر .  باعث سرک کشيدن مسافران نمي شود

تعجب نمي کني وقتي دختري هم سن و سـال    
ـه بـه تـو سـاک                 ـي خودت؛ با سرو وضعـي شـب
جورابهايش را مي کشد تا وسط جمـعـيـت و      
براي جوراب هاي صد درصد کتانش که تنـوع  
رنگ خوبي هم دارد با صداي بلند تبليـغ مـي     

 ! کند
به لطف حصار کشي جنسيتي بين زن و مـرد    

حتي توي واگن هاي مترو؛ اين زنان بدون ترس 
يا خجالت از نگاه هاي مردان؛ تنهـا در واگـن       
هاي بانوان بدون اينکه بدانند؛ هـر لـحـظـه در           
نقطه اي از اين شهر شلوغ توي کـلـونـي زنـانـه          
پيرامونشان دارند بار سنگـيـن زنـدگـي را بـر            

اين بار وقتـي از پلـه بـرقـي           .  دوش مي کشند
هاي مترو يا احتماال آسانسورهاي آن پـايـيـن        
ـيـد     مي آييد يا باال مي رويد به ياد زناني بيافـت
که توي سکوت و ازدحام پـيـرامـونـتـان سـاک         

 onlyسنگين زندگي را روي حاشيه هاي زرد 
woman             بـار  .  به دنـبـال خـود مـي کشـنـد

 سنگيني است نه؟ 
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 ٢٠٠٨ مارس  ٢٦ هلسينکي، 
 

 دکتر رضا نظرآهاري
 سفارت جمهوري اسالمي ايران

 هلسينکي
 

 آقاي عزيز،
اطالع داريد که محمود صالحي از چهره هاي 

 ٢٠٠٧ آوريـل       ٩ از      سرشناس کارگري ايران
او به جرم برپايي مراسـم  .  در زندان بسر مي برد

اول مه در سقز و دفاع از حـقـوق کـارگـران در           
وضع جسمي محمود صـالـحـي      .  زندان است

. وخيم است و خطر جاني او را تهديد ميـکـنـد   
مارس بـه   ٢٣ ايشان روز  يکسال محکوميت

دادگستـري   ٤ بازپرسي شعبه  اما پايان رسيد،
بـه     را احضار کرده و ايـن بـار       شهر سنندج وي

جرم ارتباط با خارج از زندان و انـتـشـار پـيـام            
هــاي حــمــايــت از مــبــارزات کــارگــران و                
دانشجويان، براي او قـرار بـازداشـت مـوقـت            

 . صادر کرده است
ــه در کشــورهــاي                 ــا مــي دانــيــم ک ــه م هــم
دمکراتيک نه برپايي مراسم اول مه جرم اسـت    
و نه دادن پيام همبستگي با مبارزات کارگران 

 .و دانشجويان
محترمانه از شما مي خواهم که تـمـام نـفـوذ        

خود را بکار گيريد تا محمود صالحي فورا و   
بدون قيد و شرط از زندان آزاد گشته و تـحـت       

 .درمان و مراقبت الزم قرار گيرد

 
 با احترام،

 (Helena Lipponen)هلنا ليپونن 
 رئيس بخش مالي

کانون همبستگـي اتـحـاديـه هـاي کـارگـري              
 فنالند

)Trade Union Solidarity Centre 
of Finland) 

 
کميته همبستگي بين المللـي  :  ترجمه و تکثير

 کارگري حزب کمونيست کارگري ايران
 

کانون همبستگي اتحاديه : اطالعات تکميلي
در پايان سـال   (SASK)هاي کارگري فنالند 

از طرف سازمان سـراسـري اتـحـاديـه          ١٩٨٦ 
هاي کارگري فنالند و اتحاديه هاي وابسته بـه    

طي اين مدت، ساسـک بـه     .  آن پايه گزاري شد
ـا جـنـبـش                 ـع يک نهاد همبستـگـي کـه وسـي
اتحاديه اي فنالند را نـمـايـنـدگـي مـي کـنـد             

سـازمـانـهـاي عضـو آن          .  تبديـل شـده اسـت       
عبارت اند از سازمان سراسري اتحاديـه هـاي     

، کـنـفـدراسـيـون        (SAK)کارگـري فـنـالنـد         
 ٣٠ و    (STTK)کارکنان حقوق بگير فنالند 

ــد      ــنــالن ــون ســراســري ف هــدف ايــن   .  فــدراســي
سازمان، بعنوان بخشي از جنبش اتحاديه اي   
فنالند و جهان، تقويت اتحاديه هاي کـارگـري     

 .در هر گوشه جهان است
برگرفته از سايت ( SASK)  

نامه کانون همبستگی اتحاديه های 
 (SASK)کارگری فنالند 

 درحمايت از محمود صالحی

 نويد مينايی
فروردين در مرکـز شـهـر گـوتـنـبـرگ             ۱۰ روز 

سوئد تظاهراتي دردفاع از محمودصالـحـي و     
خواست آزادي فوري و بي قـيـد و شـرط او از            

در ايـن    .  زندان هاي جمهوري اسالمي برپا شـد 
تظاهرات که به فراخوان واحد گوتنبـرگ حـزب     

 ۱۳ کمونيست ايران برپا شده بود و از سـاعـت     
ادامه داشت ما، تـعـدادي از اعضـاي           ۱۵ تا 

. حزب کمونيست کارگري ايران شرکت داشتيم
ـه                     ـت ـه هـاي کـمـي در اين تـظـاهـرات اطـالعـي
ـلـي حـزب کـمـونـيـسـت               همبستگي بين المـل
کارگري در ميان مردم شهر توزيع شد و تـالش  
ـر    کرديم مردم را از وضع کارگران در ايران با خـب

در اين مـراسـم سـخـنـرانـانـي از حـزب               .  کنيم
کمونيست ايـران و واحـد گـوتـنـبـرگ حـزب                  
کمونيست کارگري ايران سخنراني کردنـد و از      
وضعيت کارگران و شالق زدن کارگران در ايران 
به خاطر برپايي مراسم روز جهاني کارگر سخن 

ـه هـايـي کـه در             .  گفتند همچنين در اطـالعـي
ميان مردم توضيع مي شد، خـواسـت اخـراج        
جمهوري اسالمي از سـازمـان جـهـانـي کـار               

ILO              به خاطر شالق زدن و زنـدانـي کـردن و
ـا         همچنين اعمال وحشيانه ترين برخـورد هـا ب

 . کارگران مطرح شده است
ـا مـحـوريـت خـواسـت           در اين  آکسيون که ب

آزادي محمود صالحي از رهبران کـارگـري   
در ايران برگزار شد ما پوسترهايي از او در     
ـان                   ـه زب ـا شـعـارهـايـي ب دست داشتيم و ب
سوئدي و فارسي خواهان آزادي مـحـمـود        
صالحي شديم که باعث تـوجـه و آگـاهـي           

 رهگزران شديم
جمهوري اسالمي در آخرين برخوردهايش 

بخش هاي معترض   با کارگران و ساير
جامعه دست به خشن ترين رفتارها و سياست 

از برخورد با  . هاي سرکوبگرانه زده است
دانشجويان به دليل برگزاري مراسم روز 

دانشجو تا زنان و جوانان در خيابان به دليل  
رعايت نکردن قوانين اسالمي و اوج اين  
وحشيگري ها که شالق زدن کارگران است، ما 
تصميم داريم جمهوري اسالمي را در سطح 
جهاني منزوي و به عنوان قاتل مردم نه نماينده  

براي نشان تالش ما . مردم به دنيا بشناسانيم
دادن اين سبوعيت در سطح جهاني بايد 
.  منجر به انزواي جمهوري اسالمي بشود

مردم متمدن سراسر دنيا بايد از 
وحشيگري هاي جمهوري اسالمي با خبر 
شوند و همين مطلع کردن مردم در سطح 
دنيا که اين گونه آکسيون ها تالشي در اين 

اهرم موثري در انزواي  مسير است، 
در اين صورت  . تجمهوري اسالمي س

دولت هاي غربي به راحتي نمي توانند با  
جمهوري اسالمي مماشات کنند و آن را به 

.                                               راحتي بپذيرند  

  گزارش تظاهرات در دفاع از محمود صالحی در گوتنبرگ سوئد

سنندج همراه با مردمي که از شهرهاي 
آمدنـد، هـمـراه بـا         مختلف به سنندج 

خانواده محمود صالحي حـداقـل دو     
بار درمقابل زندان و دادگستري ايـن    
شهر دست به تجمع اعتراضـي زدنـد     
تا پيامشان را از پشت ديـوار زنـدان       
به محمود بـرسـانـنـد کـه تـو تـنـهـا                  

تا به همه زندانيان سـيـاسـي    .  نيستي
جامعه با .  بگويند شما تنها نيستيد

. کـرد  شما است و شما را آزاد خواهد
شما بخاطر خواست هاي بحقي مبارزه 

 . کرديد که خواست همه ما است

مردم، کـارگـران، دانشـجـويـان، زنـان،           
 جوانان 

محمود صالحـي را بـايـد بـا تـالش              
مـيـتـوانـيـم و        .  وسيع خود آزاد کنيـم 

در .  وظـــيـــفـــه داريـــم آزاد کـــنـــيـــم          
ــراي آزادي او               اجــتــمــاعــاتــي کــه ب

بـراي  .  تشکيل ميشود شرکت کـنـيـم   
آزادي او شهر به شـهـر تـومـار جـمـع           
کنيم و بر در و ديـوار بـنـويسـيـم کـه           

اول .  اين فعال کارگري را آزاد کـنـيـد     
مه جرم نيست، روز همه ما اسـت و      

آن خـواهـيـم         با تمام قوا به اسـتـقـبـال    
 . رفت

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٨ مارس  ٢٧ ، ١٣٦٧ فروردين  ٨ 

1از صفحه   
 محمود صالحی بايد

 از زندان آزاد شود 

1از صفحه   
Only woman 
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نشريه اشپيگل در ويژه نامه اين شماره خود که 
ــه      ۲۰۰۸ مــاه مــارس        ۵ ٢ در روز      در هــم

کتابفروشي هاي قابل دسترس است، در مورد 
اسالم، سازمانهاي اسالمي و بحث مسلمانان 

اگر تـا  .  در آلمان مطالب متعددي نوشته است
يکسال قبل بسياري از مطالب رسـانـه هـا و          
ـر      نشريات و از جمله اشپيگل فقط و يا بـيـشـت

در مورد سازمانهاي اسالمي و شـخـصـيـت         
سـکـوالر   "  هاي طرفدار اسالم و يا در نهـايـت     

حـرف مـيـزد، در ايـن شـمـاره در                 "  مسلمان 
ـا احـدي و در            ـن صفحه اول معرفي کتاب مـي

عکس بزرگ مينا احدي و آرزو   ۱۰۸ صفحه 
توکر و همچنين بروشـور کـامـل از سـازمـان            

ــم را زده اســت         ــاره     .  اکــس مســل در ايــن شــم
مصاحبه مفصلي با مينا احدي تحت عنـوان  

زده کـه بـه       "  از مذهب روي بـرگـردانـنـدگـان         "  
ـم ايـن مـطـلـب را                    ـي همگان توصيـه مـيـکـن

در اين مصاحبه در مورد نقش مريـم  .  بخوانند
نمازي در مبارزه عليه اسالم سياسي صحبـت  

و همچنين به فعاليتهاي احسان جـامـي        شده
 . در هلند نيز اشاره شده است

آلمان کشوري است که در آن، چندين سـازمـان   
اسالمي، در حال فعاليت متـمـرکـز و فشـرده         

هستند و توانسته اند، تا سطـح دولـت آلـمـان         
نفوذ کرده و با مسوليـن حـکـومـت و وزارت           
داخله ، کنفرانس اسالم را سـازمـان داده و در         
صدد گرفتن امکانات مالي و سياسي بيشتـر  

ـفـرانـس         .  در جامعه آلمان هستـنـد   آخـريـن کـن
اسالم تصويـب کـرد کـه تـدريـس اسـالم در                 

ــابــد         ــيــت ي ــان رســم ســاخــتــن  .  مــدارس آلــم
مساجدي که مثل قارچ از زمين سبز ميشود 
، حجاب زنان و کودکان، ممنوعيـت حضـور     
تعداد زيادي از دختران در کالسهاي شنا و يـا      
آموزش سکس ، و بـاالخـره تـقـال بـراي جـدا             
سازي زنان و مردان در برخي از مراکز فعاليـت  
و يا تفريح و يا بيمارستانها، از جـملـه لـيـسـت        
بلند بااليي است که اسالميها در آلمـان بـه آن       

 . دست يافته اند
ـر               ـهـايـي نـظـي ـا دولـت پشت همه اين سازمانـه
حکومت ترکيه، دولت سـوريـه و عـربسـتـان            
سعودي و همچنين و بويژه جمهوري اسالمـي  

حکومت اسـالمـي ايـران      .  ايران ايستاده است
ـا دقـت        همه وقايع مربوط به اين موضوع را ب

پيگيري کرده و بدنبـال فـعـالـيـتـهـاي شـوراي             
مرکزي اکس مسلم و فعاليتهـاي چـهـر هـاي         
سرشناس منتقد و مـعـتـرض بـه اسـالم، در            
رسانه هاي گروهي خود از مبارزه با اسـالم در    

ـمـانـان    "  اروپا و آلـمـان حـرف زده و از               " مسـل
دعوت ميکند که پاسخ ايـن بـي خـدايـان را             

 . بدهند
در جامعه آلمان يک مبارزه عظيم و اجتماعي  

بر عليه دخالت مذهب اسالم و همه مـذاهـب     
ـر       .  در زندگي مردم در جريان است ما در بسـت

اصلي جامعه ايستاده ايم و مردم سکوالر، بي 
مذهب و منتقد به اسالم و اسالم سـيـاسـي را      
 . در بستر اصلي سياست نمايندگي ميکنيم

ما روزانه دهها نامه تشويق و تقريبـا هـر روز        
امروز ديگر در آلمـان  .  چند نفر عضو ميگيريم

نميتوان از مذهب و اسالم و اسـالم سـيـاسـي         
حرف زد، بدون ايـنـکـه مـا در آنـجـا حـاضـر                 
باشيم، اين امر ميسر نشد، مگر با فعاليتهاي 

ـه      ـا هـمـه         شبانه روزي و با مبارزه همه جـانـب ب
که در      و موانع اجتماعي و سياسي اي   سدها

 . مقابل ما وجود داشت
امروز عکس و يا حرفهاي ما در نشريه اصلي 
آلمان چاپ ميشود و تـعـدادي از چـپ هـاي             
سنتي و يا مخالفين سياسي مـا ، شـروع بـه          

از ايـن    .  پرتاب کردن لجن بسوي ما ميکنـنـد  
حمالت باکي نبايد داشت، مبارزه اصلـي مـا     
در بستر اصلي با جنبش ارتـجـاعـي و قـرون           
وسطايي است که تا اروپا پيشروي کـرده و در        
همين جا نيز از سياهـي و تـبـاهـي و عـقـب               

ما در صـف    .  ماندگي و ارتجاع دفاع ميکند
اول مبارزه ايستاده ايم و صـداي انسـانـيـت و           
جهانشمولي حقوق انساني را تـا درون رسـانـه        

درود .  هاي اصلي جامعه آلمان و اروپا برده ايـم 
ـه           ـي به همه فعالين ضد مذهب و فـعـالـيـن عـل
اسالم سياسي که با فعاليتهاي درخشان خـود    

، پـرچـم     "  خطـرنـاک  "  و با دست بردن به اين کار 
 . دفاع از انسانيت و مدنيت را بلند کرده اند

 
 مينا احدي

 ۲۰۰۸ مارس  ٢٦ 

ويژه نامه اشپيگل در مورد 
 اسالم در آلمان 

از پارلمان اروپا مـيـخـواهـم در ايـران نـظـر                
 !سنجي کنند

پاسخي به محمد علي حسيني سخـنـگـوي    
 وزارت امور خارجه ايران

  
سخنگوي وزارت امـورخـارجـه جـمـهـوري             
اسالمي ايران با استناد به آزرده خاطر شـدن    
ـا                    ـم و ي ـل ـي ـمـان از ديـدن ف ميلياردها مسـل
ـايـات            ـه جـن ـي کاريکاتورهاي انتقادي بر عـل

ـا در           اسالميها، ـه خواهان بسته شدن دهـان
مـن بـراي سـنـجـش افـکـار              .  اروپا ميشود

ـا                         ـم و ي ـل ـي ـه ف عمومي در ايـران نسـبـت ب
ـايـات اسـالم          کاريکاتورهاي انتقادي از جـن
سياسي و حکومت اسالمي ايران ، خواهـان  
نظر سنجي از مـردم ايـران در شـرايـط آزاد             

اگر چماق زندان و شکنجه و اعـدام و    .  هستم
قتل جمهوري اسالمي را کنـار بـگـذاريـد ،         

در ايران "  ميليونها مسلمان"  ميتوان از خود 
 .پرسيد

  
سخنگوي وزارت خارجه حکومت اسالمـي  

سـخـن   "  مسلمـان "  ايران از طرف ميلياردها 
 .ميگويد

ـر          ـف ـا ن ـه ـون ـي اجازه دهيد در همين ايران، ميل

مردم ايران، بدون ترس از پاسـدار و زنـدان و         
ـا،           شکنجه و شالق و اعدام حـکـومـت شـم

آنزمـان  . نظرشان را در مورد اين فيلم بگويند
خواهيد فهميد که چه نفرت و ا نـزجـاري در         

ـيـون          "  همان ايران و از سـوي       ـل ـديـن مـي چـن
ـا و اسـالم اتـان وجـود                "  مسلمان عليه شـم

 .دارد
  

ـاره سـران                  ـد، دوب ـن ـم در هـل ـل ـي نمايش يک ف
ـان و            جنبش اسالمي را در ايـران و عـربسـت
عراق و افغانستان و در همه جا به وجد آورده   
است ، تا لشکر بکشند و آتـش سـوزي راه           
ـاز                 ـي ـد و امـت ـن ـايـي کـن ـم انداخته و قدرت ن

 .بگيرند
ـديـده ،         ?  چه خبر است هنوز کسي فيلم را ن

از هـمـان     .  تقاضاي ممنوعيت آنرا ميکننـد 
" مسلمانان"  اول ميگويند توهين به اسالم و 

 .، اکنون فيلم در دسترس همگان است

ـر آن،                 ـيـشـت فيلمي نه چندان حـرفـه اي کـه ب
اين يک فيلم . فاکت و وقايع اتفاق افتاده است

از جنايات جنبش اسالمي در دنيـا   مستند 
سپتامبر، تا بمـب گـذاري در         ۱۱ از .  است

ـيـن                     ـو دورب ـريـدن در جـل مادريد و از سـر ب
 .تلويزيون و تا تهديد به قتل و قتل ناموسي 

ـه و سـوره هـايـي                 در البالي فيلم از قـران آي
خوانده ميشود که به قتل فرمان ميدهد و از 
ـا هـم ،                    ـه ـن ـد ، اي آزار و اذيت دفاع مـيـکـن

 .همگي فاکت هستند
اگر انتقادي هست به اين فيلم، از نـظـر مـن        
اينست که جنبش اسالمي و اسالم سياسـي  
را با مسلمانان و مردم ساکن ايران و عراق و   

مهاجريـن و پـنـاهـنـدگـان           افغانستان و يا 
قاطي کرده و بين اين دو پديده تـفـکـيـک       

 .قايل نميشود
و همين ميتواند زميـنـه سـاز حـملـه بـه             
مردم فراري از ايران و عراق و افغانستـان  

همان مردمي که در ايران و   . و غيره شود
افغانستان و عراق و عربسـتـان سـعـودي       
قربانـيـان اسـالم سـيـاسـي و دولـتـهـاي                  

ايـنـهـااز     .  فاشيست اسـالمـي هسـتـنـد         
ـلـم اسـت           امـا  .  جمله نقطه ضعفـهـاي فـي

هيچ آخوند و سردار جنايتکار اسالمي و 
از جمله سران حکومت سنگسارو اعـدام  
در ايران نبايد بـه خـود جـرات داده و از              
سوي مردم ايران و افغانستان و غيره و به 
عنوان نماينده آنـهـا صـحـبـت کـنـنـد و               

ـه        خواهان ـل ـو بسته شدن دهانها و يا البد گـل

 !!زدن به اين دهانها شوند
در هــمــان ايــران ســران ايــن حــکــومــت               .  

فاشيست اسالمي ، خون مردم را در شيشـه  
کرده و هزاران نفر را در خيابان ها اعدام کـرده  
و صد ها نفررا در مقابل چشم جامعه بشري 

ـد  ـد اگـر کسـي           .  سنگسار کرده ان امـروز الب
سرنوشت مريم ايوبي و لحظات آخر زنـدگـي   
ـاران مـالهـا و              او و جان دادن او زير سـنـگـب
ـا                     ـر ايـران را نشـان دهـد و ي جانيان حاکم ب
ـم    زندگي شهال جاهد و کبرا رحمانپور را فيـل
کند، البد نماينده حکومت جانيان در ايـران      
از توهين به اسالم و مسلمانان حـرف زده و        

 .خواهان بسته شدن دهانها خواهد شد
جـنـاب حسـيـنـي مـيـگـويـم،              من به اين   

در "  مسلـمـان  "  بساط اتان را همان مردم 
ايران جارو خواهند کـرد و اگـر تـرس از            
زندان و پاسدار و شـالق و اعـدام شـمـا               

اگر ترس از جنايات و سـربـريـدن و      .  نبود
مـردم     از کوه پرتاب کـردن شـمـا نـبـود،         

منزجر از جنايات جـنـبـش اسـالمـي و            
يک روزه بسـاط شـمـا و             اسالم سياسي 

جنبـش اسـالمـي را در مـنـطـقـه پـاک                   
 .ميکردند

شما با همين جنايات زنده هستيد، شمـا  
با جوخه دار و اسيد پاشيدن بـه صـورت       
زنان و سر بريدن و چشـم درآ وردن زنـده             
هستيد، پس اجازه دهيد اين جنايات بـه    

ـا بشـريـت         صورت فيلم نشان داده شـود  ت
ـد در ايـن قـرن مـردم                 ـمـان   "  ببيـن در "  مسـل

منطقه خاورميانه و در کشـورهـاي اسـالم            
خودتان را   .  با چه جانوراني روبروهستند زده 

ـد    به مظلوميت  نزنيد شما اگر قدرت داشتـي
در همين اروپا دهانها را مي بستيد و سرهـا  

ـنـکـه جـوخـه          .  را از تن جدا ميکرديد کما اي
جمهـوري اسـالمـي فـقـط در            هاي اعدام 

اروپا صدها نـفـر را تـا کـنـون بـه قـتـل                   
 .رسانده است

امروز که يکبار ديگر شما جرات کرده و   
از سوي مردم ايران حرف ميزنيد، من از   
پارلمان اروپا و يا هر نهاد بين المللي کـه  
بخواهد اين کار را بکند، دعوت ميکنـم  

ايـران نـظـر خـواهـي             که در ايران از مـردم   
ـروهـاي            .  کنند ـي به شرطي که پـاسـداران و ن

سرکوبگر حکومت ، و تهديد به شکنـجـه و     
در ايـران    "!!!  زندانيان سياسي مسلمان"  قتل 

بـگـذاريـد    .  از سوي حکومت شما قطع شود
ـا از نشـان             مردم خودشان نظر دهند، کـه آي
دادن فيلم جنايات شما آزرده خاطر هستنـد،  

 .خاطر دارند  يا انبساط
من خواهان برگزاري يـک نـظـر سـنـجـي در             
ـا        ايران در مورد ميزان آزرده خاطر شـدن و ي
نشدن مردم ايران در رابطه با کاريکاتورهـاي  
ـقـادي در          ـت محمد در دانمارک و فيلمهـاي ان

 .مورد جنايات اسالميها هستم
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ـر                ۱۱ اخيرا بيانيه اي ـت ـي ـا سـرت " مـاده اي ب
جـمـعـي    " و پا تيتر"  فعاالن حقوق بشردر ايران

 ۸ و   ۷ از زندانيان سياسي اوين اندرزگاههاي 
 -۶۳۴ و شماره   ۸۶/۱۲/۲۰ به تاريخ "   

ـده    .  در راديو فردا درج شده اسـت    ۸۶  نـگـارن
بيانيه دارد ميگويد که از طرف عـده اي از        

  ۸ و   ۷ زندانيان طرفدارحقوق بشر در بندهاي 
ـه آن    .  زندان اوين صادر شده است اين بيانيه ب

ـم        ـا     ( دسته ازمخالفيين خـودي رژي داخـل ي
تعلق دارد که به بازي گـرفـتـن    )  بيرون اززندان

مهره هاي مربوط به خود در مجلس توسط 
جناح حاکم قطع اميد کرده اند وبراي نـجـات   
بورژوازي اسالمي از مهلکه ال عالج اينبـار  
ترجيح داده اند به دمکراسي و حـقـوق بشـر        

 .بورژوايي پناه ببرند
جنبش آزادي و برابري طبقه کارگرو منصور 
حکمت تاکنون تالشها و توطئه هاي زيـادي  

ـه هـاي            .  را خنثي کرده اند ـا وتـوطـئ تالـشـه
ـه   شبانه روزي ماشين توطئه بورژوازي براي ب

ـاتـي     ـق کـارگـري     -مسلخ کشاندن هويت طـب
ـاردر سـال         .  جنبش آزادي وبرابـري    ۵۷ يـکـب

ـد     .  تالش آنها گرفت را "  آزادي" آنها توانستـن
ـقـالل،    " در شعارضد کارگري وارتجاعي  اسـت

ـواي      "  آزادي، جـمـهـوري اسـالمـي        از مـحـت
ـا سـطـح                 ـرا ت ـد و آن ـن انقالبي خود خالي کـن
ــورژوازي          ــه ب آزادي عــمــل افســار گســيــخــت

اکنون با گذشت سـه    .  آخوندي پائين بکشند
دهه ازشکست انقالب اول،  تمـام بـورژوازي     

ــگــانــه  " بــومــي و     بــا الــوان واشــکــال         "  بــي
جــورواجــورمــيــخــواهــنــد ايــن ايــن بــال را           

ـد  ـه اي            .  سرانقالب دوم بياورن ـه هـر تـوطـئ ب
چنگ انداخته اند اما تا اين تـاريـخ حـريـف         

 . اين دومي نشده اند
 

 :آخرين توطئه
ــن تــوطــئــه ســوءاســتــفــاده ابــزاري               آخــري
ـاسـي نـزد تـوده             ازمحبوبيت نام زنداني سـي
هــاي مــردم بــراي وارد کــردن يــک ضــربــه              
ـواي کـارگـري واژه              سياسي مهلک بـرمـحـت

فعاالن حقوق بشردر "  دربيانيه .  ست"  آزادي" 
به طوراسرار آميزي از بکار بـردن واژه      "  ايران

ـه مـنـظـور                   "  برابري"  ـارو ب حـتـي بـراي يـکـب
فريبکاري هم که شده حذر شده است واز اول   

آمـده اسـت     "  آزادي" تا آخر بيانيه هر جا کلمه 
ـا     دمـکـراسـي و      " به صورت کامال عمدي ب

اين کل هـدف  .  شده است!  تزئين"  حقوق بشر

وپيام توطئه آميز نهفته در ايـن بـاصـطـالح         
ـاسـي جـنـاح                 بيانيه ودر واقـع مـنـشـور سـي

 . معلوم الحال بورزوازي نظم نوينيست
ـاد            در جواب اين استادان نـاشـي جـعـل اسـن

ـهـاي    "  متاسفانه"  انقالب بايد گفت  از ويژگـي
ـه      بارزاين انقالب دوم اين است که نگاهـش ب
تمام واژه ها ومفاهيم سياسي واجتماعي از   

ـه واژه هـاي          و "  سـيـاسـت   " ،   "  انـقـالب  " جمل
ــگــاهــي دوگــانــه و        "  زنــدانــي ســيــاســي    "  ن

بـراي جـنـبـش آزادي و           .  دوماهيتـي اسـت    
برابري اي که حزب کمونيست کارگري ايـران  
از آن حرف ميزند، آزادي ، سياست و زندانـي  
ـرم و مـقـدس             سياسي به خودي خود مـحـت

ـولـيـت و پـذيـرش ايـن              .  نيست  ميزان مقـب
واژگان براي ما منافع ملموس و مادي آزاد   

انســان اســت،  نــه حــقــوق            "  طــبــقــات " از   
آزادي اي کـه      .  بشردمکراسي کشتارو فريب

با اسالم ودمکراسـي بـورژوازي آلـوده شـده           
ـد   فـقـط   .  باشد به درد انسان رسيدگي نميکـن

مـا آزادي    .  به درد بشرهاي بورژوا ميـخـورد  
آزادي ما آزادي   .  انسان داريم وآزادي سرمايه

ـه   .  اسانهاست آزادي بورژوائي، آزادي سرمـاي
ـاهـي کشـانـدن انسـان و                     ـه تـب در انقياد و ب

ـار             .  انسانيـت اسـت     بـراي مـا آزادي در کـن
همان چيزي که بـورزوازي    .  برابري معنا دارد

 . را به رعشه مرگ انداخته است
سياست براي حزب وجنبش ما داخل زنـدان  

براي ما زنـدان رفـتـن      .  و خارج از زندان ندارد
ـيـسـت             ـدانـي   .  ودر زندان بـودن مـقـدس ن زن

ـه         سياسي ومبارزه سياسي به خـودي خـود ب
ما به اين چيزها از   .  هيچوجه مقدس نيست

ـم   . روزنه حقوق برابرتمام انسانها نگاه ميکنـي
براي ما زنداني سياسي اي که حاضر نيسـت  
حتي روي کاغذ برابري انسانها را برسـمـيـت    

ديکتاتورکوچولوي در بنديست که .  بشناسد
قرباني نزاعهاي خانوادگي اش با جناحـهـاي    
در قدرت بورژوازي ومهره بعدي آن درخـلـق       
ـه انـقـالب وآزادي و                 ـي توطئه اي ديـگـر عـل

ـانـي و            .  برابري کارگريست ـق خمينـي و طـال
ـاسـي          ـيـن سـي ـف اکبر گنجي و خيلي ازمخال
خودي و حتي غير خودي که هم اکـنـون در       
ـاسـي          ـان سـي ـي ـدان زندانند از اين مبارزان وزن

مخالفت شديد و بـي چـون چـراي            .  هستند
ـا پـديـده ضـد انسـانـي وضـد                    جنبش مـا ب
ـدانـي              اجتماعي زنداني سيـاسـي ، هـيـچ زن
ـا آزاد شـده اي رابـراي                     ـد وي ـن سياسي در ب
. ماتبديل به انساني مقدس نـخـواهـد کـرد        

ـا                     ـراف، وي ـايـد اقـرار، اعـت ـب ـانـکـه ن همچـن

ـر                ـويـزيـونـي در زي ـل مصاحبه در شـوهـاي ت
فشــار، ذره اي ازعــزت واحــتــرام انســانــي             

چـيـزي کـه      .  انسانهاي دربند نزد ما بـکـاهـد   
براي ما مقدس اسـت دفـاع ازانسـانـيـت و            
ـه تـوسـط                  ـا از جـمل ـه آزادي و برابـري انسـان

ـدانـي            .  زنداني سياسيـسـت   ـه خـود فـرد زن ن
 . سياسي و يا حبس کشي آدمها

ــان              ـي ــقـت داشـتــن امضــاي زنــدان ـي اوال حــق
زنـدان اويـن پـاي              ۸ و   ۷ سياسي بندهـاي    

. چنين متني خود عالمت سوال بزرگيسـت 
دوما اگربه احتمال خيلي  ضعيف حقيقـتـي   
ـه کـه در واقـع              ـي ـان ـي هم پشت آن باشد، اين ب
ـديـن             ـهـاي چـن منشوربرنامه ريزان سـازمـان
ـتـي             ـي دهگانه سازمانهاي اطـالعـاتـي امـن
ـاده از                  ـف ـويـنـي اسـت، اسـت بورژواري نظـم ن
ـاده                ـف زندانيان سياسـي خـودي و سـوء اسـت
ـاسـي نـزد        ابزاري ازمحبوبيت نام زنداني سـي
توده مردم  براي فريب افـکـار عـمـومـي در          

آزادي ، دمکراسي "  جهت جا انداختن شعار 
ـديـل بـورژوائـي              "   و حقوق بشر ـوان ب ـه عـن ب

. اسـت )  آزادي ، برابري، حکومت کارگري(  
اينها کـه درمـوقـعـيـت اپـوزيسـون خـودي               
ـه صـورت صـوري                حاضر نيستنـد حـتـي ب
وکاغذي برابري براي انسانهـا را بـرسـمـيـت          
بشناسند معلوم است که با پافشـاري مـردم     
ـه     براي به کرسي نشاندن آن درجامعه دست ب

 .چه خشونت وحشيانه اي که نخواهند زد
ـا       ـن ـئ اين شعار هم مثل بقيه طرفندها مـطـم

يکبار با امـامـزاده کـردن و          .  نخواهد گرفت
ـد                     ـر گـنـجـي ايـن آخـون قهرمان کـردن اکـب
ـه                      ـن ـه و تـروريسـت کـه ـغ ـي شخصـي سـه ت

ــگــرفــت               ــحــان کــردنــد ، ن االن .  کــارامــت
ـا   ميخواهند با گروهي کردن امامزاده ها و ب

جمعي از زندانيان سيـاسـي زنـدان اويـن         " نام 
ـا هـمـان        )    ۸ و      ۷ اندرز گـاهـهـاي      (   ـق ـي دق

ـال          ـب اهداف رسوا شده و عقيم مانده او را دن
ـا  .  مطمئنا اين هـم نـخـواهـدگـرفـت        .  کنند ت

حزب کمونيست کارگري هست وتا جنـبـش   
آزادي و برابري و اين حزب پشتيبان همديگر 
باشند توطئه هاي بورژوازي و تعويض مهره 

 .کردنهاي آنها کار ي از پيش نخواهد برد
 

 :واما خود متن باصطالح بيانيه 
ـوان پـاسـدار                     ـه عـن بيانيـه از دمـکـراسـي ب
هميشگي آزادي و حقيقت تابناک انسانـي و    

ـبـرد    ـاده       .  انديشه انساني نام مـي ـي خـواهـان پ
ـانـي            ۲۸ شدن ماده  ـه جـه ماده اي اعـالمـي

ـان نـظـم        حقوق بشر است و ميگويد بايد چـن
وساماني حکمفرما شود که فقط حـقـوق و       
آزاديهائي که دراعالميه جهاني حقوق بشـر    

کـلـي   .  اعالم شده در آن به نتيجه کامل برسد
از سيستم انتخاباتي در جمهـوري اسـالمـي      
ـربـان     گله وشکايت کرده ودر واقع به يار نامـه

ـم خـط      )  جناح در قدرت( خود  غير مستقـي
وگرا داده که اگر مـيـخـواهـد درمضـحـکـه            
ـاز   انتجابات عليه مردم روي غرب حسابي ب
ـايـد قـواعـد بـازي را آنـطـور کـه او                         کنـد ب

ـيـمـت           .  ميخواهد قبول کند فـرصـت را غـن
ـدرهـم             ميشمرد و مقداري از رضـا خـان قـل
ممنون ميشود که گويا زمان خودش هـيـچ     

امـا  .  نماينده اي را بازداشت ودستگير نکرده
در صورت صحيح بودن اين ادعا ؛ توضيـح  
نميدهد که اينکاربه خاطر عدم ضـرورت آن      
ـيـخـان              ـل ـپـروري رضـا ق ـت بوده نه از سر عدال

ـا            .  ميرپنج بيانيه از آنجا که جـنـاح حـاکـم ب
ــي از رد               ــت "  مــوج عــظــيــم ، " صــالحــي

ـه    دمکراسي خواهان حقوق بشري را به خيـم
ـداده ،               ـتـصـابـي راه ن شب بازي انتخابات ان
ـديـن سـال          صالح براين دانسته که عبور چـن
. پيش مردم ازدو خرداد را برسميت بشناسـد 

ـه       و در آخربراي اينکه از طرف جناح حـاکـم ب
ـيـحـضـرت          طاغوتي بودن متهم نشـود اعـل
بيچاره را يک مقدار دست انداخته است و از     
ـر سـوم                     ـي ـرام و ضـم ـا احـت خميني جالد  ب

ـه      .  شخص جمع ياد کرده است اين تقريبا و ب
ـواي آن       طور مختصر اول و آخر متن ومـحـت
ـه    ـي چيزي است که اسمش را گذاشته اند  بيان

ماده اي زندانيان سياسي اوين در تحريم  ۱۱ 
ـه،      . انتخابات ـي ـان    "  ودر زير ورقه بيـان ـي ـدان زن

"    ۸ و   ۷ انـدرزگـاهـهـاي       " به    "  سياسي اوين
ـه اسـت           ـت ـاف ـر             .  تقلـيـل ي ـت ـه ـه ب ـي ـان ـي خـود ب

ـه خـودش را روي آب                   ـت ازهرتـوضـيـحـي پ
انداخته است و خودش در واقع کاريکاتـوري  
ـا            ـده ي بدون شرح از حماقت سيـاسـي نـگـارن

 . نگارندگان آن است
 .پايان 
 

 در حاشيه
 !آران عزيز

ـه نـوشـتـي و                ـال مرسي که براي جـوانـان مـق
بحثي که .  اميدوارم که همچنان ادامه بدهي

. مطرح کرده اي بحث مهم و ظريـفـي اسـت     
ميرسـد و امـيـدوارم        دو نکته به نظر من 

 :دوستان ديگر هم نظر بدهند
به نظر من نگارندگان اين بيانيه )     ۱ 

را، اگر همان تيپي بـاشـنـد کـه شـمـا             
توضيح داده ايـد،  بـايـد از سـر دوم                 
خردادي بودنشان يعني اتفاقا شـرقـي     
و اسالمي بودنشان مـورد نـقـد قـرار           

حـالـت تـکـرار          اينها در بـهـتـريـن        .  داد

نـوع  "  حقوق بشـر اسـالمـي       " کنندگان همان 
حتي دمکراسي و حقوق .  شيرين عبادي اند

ـر        ( بشر نوع غربي نيز  ـا حـداکـث که بقول شـم
از ســر ايــن      )  آزادي بــراي ســرمــايــه اســت       

ـاز        .  حضرات زياد هست ـي اين راسـتـش امـت
بورژوازي در ايران حـتـي     .  دادن به اينها است

دمکراسي و حقوق بشر نوع غربي را برنـمـي   
تابد، چرا که اگر امروز در ايـران آزادي هـاي       
سياسي و مدني به اندازه آمريکا و سوئـيـس   
ـم              ـري ـب ـا مـي ـه . برقرار باشد، ما و مـردم از آن

همچنان که در خود غرب هم تا دمکـراسـي   
موجود زمينه قدرت گيري کارگر و جـريـان     
ـد             ـن ـزن .  راديکالي را فراهـم آورد، زيـرش مـي

همينقدر دم زدن از دمکراسي و حقوق بشـر    
هم که دوم خردادي هـاي شـکـسـت خـورده            

ـه بـکـش بـکـش           ( امروز،  البته  بعد از آنهـم
و اسيد پـاشـي و حـزب اهللا              ۶۰ هاي دهه 

" خط امـام   " چرخاني هاي اسالمي تحت نام 
ـر فشـار        )  آن دوره به آن روي آورده اند تنهـا زي

ـرابـري            جنبش ما، يعني جنـبـش آزادي و ب
 . است

به نظر من آزادي بخودي خود بـراي مـا     )    ۲ 
ـيـشـه           .  معني دارد درست است کـه مـا هـم

ـم،             ـي آزادي و برابري را با هم مـطـرح مـيـکـن
درست است که آزادي ما آزادي انسان اسـت    
ـه             و همه جانبه است، اما خـود آزادي اگـر ب
ـه         ـت معناي آزادي هاي سياسي در نـظـر گـرف

و حتي در اين .  شود در خود يک مقوله است
ـريـن      ـت حد هم آزادي مورد نظر ما از راديکـال
ـرالـي و بـورژوايـي           نوع آزاديخواهي نوع ليـب

بـراي مـثـال لـغـو مـجـازات              .  جلو ميزند
اعــدام يــک مــطــالــبــه آزاديــخــواهــانــه و          

ــاســي اســت      ــي ــي          .  س ــدن ــوق م ــق ــه ح ب
مجازات اعدام بايد مطلقا و .  برميگردد

مـا  .  بدون هيچ قيد و شرطـي لـغـو شـود        
کمونيسـت هـا و مشـخـصـا مـنـصـور                 
حکمت جدي ترين نقدهـا را بـه هـمـيـن            

در بحث لـغـو     .  مجازات اعدام داشته ايم
مجازات اعدام هنـوز مـوضـوع بـرابـري          

اما يک مطالبه مـهـم در       .  مطرح نيست
دفاع از حقوق پايه اي انسانها و برقـراري  

مـيـخـواهـم     .  آزادي هاي سـيـاسـي اسـت      
بگويم ما در عرصه مبارزه بـراي آزادي،    
بــه مــعــنــاي مــحــدود و مــعــيــن آزادي            
سياسي و نه آزادي بمعني همه جـانـبـه و      
رهايي، ميتوانيم نشـان دهـيـم کـه ايـن              
حضرات فرسـنـگ هـا از مـا و طـبـقـه                  

 .کارگر و مردم عقب اند
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در رابطه با بحثي کـه آرش سـرخ در نشـريـه                
ـم    .  مطرح کرده است ۳۴۲ شماره   من خـواسـت

بنظر من هم بـحـث بسـيـار         .  نظرم را بيان دارم
من با کليات بحث موافقـم امـا     .  مهمي است

ـه مـبـارزه        با آن قسمت از بحث در مورد هزيـن
و در   .  حاال به آن خواهيم رسـيـد    !  مشکل دارم

ادامه اشاره خواهم داشـت کـه حـزب مـا بـه                
عنوان يک نيروي کمونيستي در اپـوزيسـيـون        
اکنون با هر مشقتي که هست از ابـزار بسـيـار      
مهمي برخوردار است که راحت به درون هـمـه     
خانه ها ميرود منـظـورم کـانـال مـاهـواره اي             

ـفـاده از ايـن         .  است اما متاسفانه در نحوه اسـت
ـتـوان گـفـت تـاريـخـي،              امکان بي نظير و مـي

فـرصـت   " درواقـع    .  بخوبي استفاده نـمـيـکـنـد       
 .ميشود" سوزي

من اين گوشه بحث آرش را ميفهمم  که بـايـد     
بارها .   به همه جوانب زنده گي روزمره دربيفتي

تو که نه با رژيـم  :  با آن مواجه شدم که ميگويند
)  جمهـوري اسـالمـي     ( شاه موافقي نه با اينها 

؟ يا در بـيـان   ! پس معلوم هست چه ميخواهي
بهتر بحث بجاي ميرسد که بايد صريحا فريـاد  
زد سوسياليسم و حزب کمونيستي کـه مـا را       
سازمان دهد و به مقصود رسـانـد، امـا زبـان           

هزار يک دليل وجود دارد و يـا        !  الکن ميشود
آدم براي خودش ميتراشد که به صراحت بـيـان   

 ! نکند
اما به همه اينها طرف آنقدر باهوش اسـت کـه     

يکبار يکي از همکـاران  .  بفهمد تو کي هستي
فـالنـي مـن اگـر يـک            :  زن رو به من کرد گفت

ـا تـو را عضـو             ـم سازمان فمينيستي بزنم حـت
بحث خيلي ساده راجـع    !  رهبري آن خواهم کرد

به سرنوشت فرزندان دخترمان در اين جـامـعـه      
و يا يک همکار ديگر در جاي ديـگـري و       .  بود

حرفهايت کمونيـسـتـي    :  در بحث ديگري گفت
صرفا به خاطر بيان ضد مذهبي من در !  است

خالـي از لـطـف        .  آن بحث که حول مذهب بود
نيست که بگويـم يـک جـايـي ديـگـرسـر يـک                 
کارديگري با يکي از همکاران چند روزي حول 

ـم    ـي طـرف  .  مذهب و خدا و ييغمبر بحث داشـت
من تا دو روز قبلش هم نماز نمي خواند چـنـان   
از بيان من که اصال هيچي تو آسمانها نيسـت  
به وحشت افتاد که از فردايش صداي اذان آمـد  

 !! رفت وضو گرفت
اما بهرحال ما همانجور کـه آرش اشـاره دارد         
بايد در مورد همه جوانب پذيرفته شده و يـا بـه     

بيان صحيح تر عادت داده شده زنده گي بـايـد     
از احترام به برکت خـدا  .  به بحث و جدل بپردازيم

در سر سفره تا بحـث مـهـم سـرنـوشـت           )  نان( 
دولتها در جامعه، از انتخاب مربي تيم مـلـي     
فوتبال تا اينکه بيل گيتس صـرفـا بـه خـاطـر          
ـيـاردر     استعداد فردي اش نيست که اولين ميـل

گاها چنان جلوه زمختي از انسـان  .  جهان است
کمونيست در نزد طرف تصوير مـيـشـود، تـو       

از اين بگذريـم کـه مـن        !  حاال بيا درستش کن
ـم بـه قـول                   خودم نيز کال آدم زمـخـتـي هسـت
مذهبي ها قوه دافعه من زيادتر از قـوه جـاذبـه      

خصوصا تازه گيها که سريعا خونم !!  من است
 ! به جوش ميايد

چند وقت پيش اول صبح يکـي از هـمـکـاران         
هنوز لباس کار نپوشيده و رخوت صبح گاهي 
ـا آب و تـاب از                را بدر نبرده بوديم که چـنـان ب
مصاحبه اعدامي ها در تلويزيـون جـمـهـوري       
اسالمي ميگفت و از اعدام آنها دفاع ميکـرد  
ـه اعـدام       و آن نگون بختها را مسخره و شايسـت

من بهش گفتم اول صبح از اعـدام    .  ميدانست
نگو؛ اما ادامه داد، من نفهيمدم يکدفعه ديدم 
ـم روي سـرم و دارم فـريـاد                      صدايم را انـداخـت

ـا را          :  ميکشم که مرد ناحسابي تو اصـال آنـه
نشانت دادنـد بـاور     ....!  ميشناسي هر چه اين 

ميکني؟  فکر ميکني هميـن امـروز از کـار          
بيرونت کنند و کار هـم پـيـدا نـکـردي چـکـار              
ميکني ميري گدايي يا دزدي؟ در حين دزدي 

اصـال  .  اگر کسي را کشتي چـکـار مـيـکـنـي        
قـاتـل کـودکـان       ( يکبار به حرفهاي آن بـيـجـه        

فکر کردي که در کودکي چه باليـي  )  پاکدشت
ـز       ...  سرش آمده؛ کي جوابگـو اسـت     او اول نـي

صدايش را برد باال اما بقيه همکاران در دفـاع    
ـز                   از من برآمدند و ساکـت شـد و مـن را  نـي

منظو اينکه بـه هـمـه جـوانـب            !  دلداري دادند
نرمهاي جا افتاده و به غلـط جـا افـتـاده بـايـد             
دربيفتي و درست سرموقعش که بايد نتـيـجـه    
بگيري که جايگزين آن، اين است؛ فقط ايمـا و    
اشاره ميکني اما به هـر حـال مـنـظـورت را              
: ميرساني اما نهايتا بقول معروف ميگـويـنـد   

 !خوب است اما ناشدني
بايد کادر سازي کرد، بـخـصـوص در سـطـح           

وسيعي که رفيقمان آرش سرخ اشاره ميکـنـد،   
اما در جامعه اي کـه بـه       .  بحث به جايي است

شدت بمباران تبليغاتي سرمايه مسـمـومـش      
ـز            ـه نـي کرده و سواي آن بقول آرش بحـث هـزيـن
مطرح اسـت،  کـاري اسـت در ايـن سـطـح                     

اگر به وجود يک فرد در يـک گـوشـه          -ناشدني 
اما از .  يا بسيار مشکل است  -اميد بسته ايم

بابتي من زياد نگران اين کادرسازي و عضـو      
 ! حزب شدن در سطح وسيع نيستم

با توجه به مثال خـود آرش در مـورد اصـغـر             
کريمي ميخواهم به هـمـان تـجـربـه تـاريـخـي             

اشاره کنم،  که تا قبل از آن تـاريـخ      ۵۷ انقالب 
سازماني مثل چريکها فدايي جز چند ده کـادر  
ـنـد        چريک جان برکف وسعت سازماني نـداشـت
ـا     ـه اما به محض غليان جامعه و به عنوان تـن
ـا مـردم بـه آن روي                 ـع نيروي چپ آنزمان وسـي

گيرم که ايشان اين روي آوري را نـمـي       .   آوردند
خواستند بيشتر مـايـل بـودنـد نـقـش هـمـان               

ايـن اتـفـاق      .  را داشته بـاشـنـد     "  موتور کوچک" 
ـا       تکرار خواهد شد،  چنان که براي بلـشـويـکـه

و آنها ميدانستند چه ميخواهـنـد   .   اتفاق افتاد
و در عرض چند ماه به يـک نـيـروي قـوي در             
ـنـد قـدرت را             جامعه تبديل شدند تا تـوانسـت

حزب بلـشـويـک     ۱۹۱۷ قبل از فوريه .  بگيرند
داشـت؟ بـي     "  انقالبي حرفه اي"  چه تعداد کادر

جهت نيست که منصور حـکـمـت در جـايـي          
اشاره ميکند که ما را لطفا با بـلـشـويـکـهـاي         

هر چند حکمت بيشتر .  مقايسه کنيد ۱۹۱۵ 
اشاره اش در اين مقايسه در باب وسعـت کـار     

 . ما و بلشويکها است
رفيق آرش سرخ مطرح کرده است بحث هزينـه  

من درک نمي کنم .  مبارزه بايد مشخص گردد
آيا بايد مثال جدولي تنظيم شود کـه  .  يعني چه

اين مقدار از مبارزه اين مقدار هزينه دارد آقـا      
يا خانم که ميخواهيد کادر شويد حواستان بـه    

ـه         !  کارتان باشد اگر ميخواهيد مثـال يـک شـب
ـر مـبـارزه          زنده گي ات نپاشد اين مقدار درگـي

نه واقعا هرچه !  بشو، بيشتر شد با خودت است
امـيـدوارم آرش     .  فکر ميکنم به جايي نميرسـم 

سرخ اين را روشن کند که دقيقا منـظـورش از     
 مشخص کردن بحث هزينه مبارزه چيست؟

اما مهمتر از همه چيز، ما به ابزاري مجـهـزيـم    
که بلشويکها در خوابشان هم نـمـيـددنـد و آن           

همانطور که اشاره کردم چـنـان     .  تلويزيون است
که بايد و شايد از اين ابزار مهـم بـه نـظـر مـن            

ـه               .  استفاده نميشود ـب ـر بـه جـن و اينجا بـيـشـت
هر چند که با همين زبـان    .  اجرايي آن اشاره دارم

الکني کـه دارد مـردم شـکـايـت خـود را از                   
ـويـزيـون        مقامات جمهوري اسالمي به اين تـل
ـنـد    ! اعالم ميکنند و خواستار رسيدگي هسـت

اما به نظر من جايگاه اين رسانه به عنوان يـک    
رسانه بصري در نزد اداره کننده گان آن چنان که 

ـم مـن        .  بايد روشن نيست الزم است اشاره کـن
ـا     قبال اين حرفها که خواهم نوشت مستقيما ب
هئيت مديره آن مطرح کردم، به نظرم بد نيست 

 .در سطح وسيعتري مطرح شود
ـر اسـت       ـي .  اين را قبول دارم که اين تلويزيون فـق

از دکـورآن    .  بدجوري هم دستش تـنـگ اسـت     
پيداست؛ يک کتابخانه با چند تا کتاب پراکنـده  

راستـي  ( و بي نظم، يک گلدان و دو تا مجسمه 
آن مجسمه چيسـت يـا کـيـسـت؟ مـنـصـور               

ـا نـگـرانـي         )  حکمت؟ چند روز پيش همسرم ب
ـه         :  پرسيد اي داد و بيداد نکنه گـلـدان شـکـسـت
مــن فــکــر کـردم امــوال خــودمــان را            !  بـاشــد 

مـن را روشـن       !!  من نشکستم:  ميگويد گفتم
. ساخت که گلدان دکور تلويزيون را مي گـويـم    

بعـد  !  البته بعد ازاينکه کلي ريسه رفت از خنده
هم خيالش راحت شد،  وقتي تصوير مـهـمـان    

بهـر  .  برنامه رفت و گلدان واضح مشخص شد
حال وضعيت دکور قبول با توجه به بـي پـولـي      
ـر              ـانـه اکـث تلويزيون و کال حزب، امـا مـتـاسـف
مجريان اين تلويزيون نيز مثل دکورش خستـه  

ـويـزيـون     !  کننده اند گويا صرفا پر کردن وقت تـل
من دليل دارم که ايـنـگـونـه بـيـان         . کافي است
 . ميکنم

توجه داشته باشيد که اين رسانه بصري است و   
اولين نکته اين است که از نظر بصري بيننده را   

سواي محتواي آن کـه در کـوتـاه            .  جذب کند
ـنـده را جـذب کـنـد                ـن ـي امـا  .  مدت ميتواند ب

حتي به نـظـر     .  مجريان ما زبانشان الکن است
ـنـد             ميرسد به موضوعي که مـطـرح مـيـکـن

و حـتـي بـه رفـتـار شـان در               .  مسلط نيستند
خيلي ريلکس پيش آمـده کـه       .  مقابل دوربين

آب مينوشـنـد،   !  پشت بازوانشان را ميخارانند
من بيننـده  .  وسط حرف مهمان برنامه ميپرند

تازه ميخواهم بفهمم کـه مـهـمـان چـه گـفـت              
مجري صحبتش را قطـع مـيـکـنـد و سـوال             
ديگري مطرح ميکند و يـا بـدتـر از آن کـل                 
برنامه را قطع ميکند و وسـط  بـحـث جـدي           
سياسي يـا خـبـري يـک رقـص تـنـد عـربـي                    
ميگذارد و در همان برنامه در مـقـطـع بـعـدي        
قطع بـرنـامـه يـک آهـنـگ مـاليـم از اريـک                      

نميدانم به بحث تـوجـه   من بدبخت !  کالپتون
ـا          کنم يا به لرزش باسن در رقـص عـربـي ي

ـيـف خـود را         !  شکوه خواندن کالپتون تکـل
 . نميدانم

ـا     ميخواهم توجه رفقا را به اين جلب کنم ب
توجه به کمبود شديد امکـانـات بـواسـطـه        
بضاعت مالي بسيار ضعـيـف کـه دسـت         
ـامـه              ـرن تهيه کننده را براي کـامـل کـردن ب
ميبندد تمام بار کـار روي دوش مـجـري            

ـه يـک         .  است توجه داشته باشيد ايـن رسـان
ـيـسـتـي اسـت کـه                   ـاسـي کـمـون حزب سـي

در جامعه  ميخواهد انقالب سوسياليستي
اما وقتي در وسط يک بـحـث   .  را سازمان دهد

جدي سياسي يک آهنگ بسيار سبک پـخـش     
ميشود که هيچ ربطي بـه مـوضـوع بـرنـامـه             
ندارد، من بيننده با خودم چه فکر بايد بـکـنـم؟    
اين مهمترين ابزار حزب در جـهـت سـازمـان           
دهي مردم است اما متاسفانه برنامه هـاي آن    

در .  در سطح بسيار ضعيـفـي اجـرا مـيـشـود          
حالي که با همين بضاعت کم برنـامـه بسـيـار       
حرفه اي سياوش مدرسي را بايد اشاره کرد کـه  
من بيننده را جذب ميکند و آخر سر هم چيزي 

 .به من آموزش ميدهد
من منکر نيستم که تمام برنامه ها در جـهـت     
تبليغ کمونيسم کارگري و ضـرورت بـرقـراري        

ـيـد         .  جامعه سوسياليستي است اما بـاور کـن
ـا       وقتي مجري يک اطالعيه رسمي حزب را ب
ـه کـالم از         چندين بار تپق ميخواند که سررشـت

يا وقتـي  .  دست آدم در ميرود تاثير سويي دارد
اطالعيه اي را ميخـوانـد سـر مـجـري تـمـام              
مدت پايين است، گويـي پشـت مـيـکـروفـن           

به نظرميرسد يکبار آنرا نـخـوانـده      .  راديو است
ـو           است در جهت اينکه براي يـک خـوانـدن جـل

از مـن    .  دوربين به جمله بندي آن مسلط شـود 
قبول کنيد همين رفتارهاي ريز در بيننده فـوق    

 .العاده  اثر ميگذارد
ـه کـالم       حرف زياد است در اين رابطه اما رشـت

اينها را مـطـرح کـردم        .  دارد از دستمان ميرود
که بگويم اين ابـزار مـهـم يـکـي از وظـايـف                  
مهمش کادر سازي و آموزش کادر و سازمـان  

قـرار  .  دهي آنها  کـل مـبـارزات مـردم اسـت           
. نيست دل مان خوش باشد که تلويزيون داريـم 

اين تنها تلويزيون کمونيسم کارگري در سـطـح   
جهان است که فعال قريب به اتفاق برنامـه اش    
رو به ايران است، نبايد فرصت ها را از دسـت        

يک جايي منصور حکمت رو به کومه لـه    .  داد
اشاره داشته که در مناطق آزاد در دست کومـه  
له بايد جريان زنده گي طور ديـگـري بـاشـد تـا          
مردم حضور يک نيروي کمونـيـسـتـي را درک         
کنند نه صرفا يک نـيـروي مسـلـح کـه فـعـال              

بـه نـظـر      .  اردوگاهشان آنجاست و فردا ميرونـد 
ـه آزاد              من اين تلويزيون به ماننـد يـک مـنـطـق
است که بايد تفاوت از زمـيـن تـا بـه آسـمـان               
خودش را با رسانه هاي بورژوازي هم درکالم و   

در کالم متفاوت اسـت    .  هم در اجرا نشان دهد
ـنـدازد                  اما در اجرا که بايـد آن کـالم را جـا بـي

به صرف اينکه وسـط يـک       .  بدجوري ميلنگد
برنامه جـدي سـيـاسـي يـک ويـدئـو کـلـيـپ                     
ميگذاريم که نشد تفاوت، بلکه تير به پـاي آن      

براي کادر سازي و سـازمـان     .  برنامه زدن است
دهي مبارزات مردم بايـد شـيـوه اجـراي ايـن            

 .تلويزيون کامال دگرگون شود
 ياشار سهندي
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کادر سازی،سازماندهی مبارزات 
  مردم و نقش تلويزيون

 ياشار سھندی، ايران



ـراي اول مـه خـواهـنـد               تدارک و برگزاري ب
 .داشت

اينجاست که ناگزير صحبت در باره اول مه 
ـه مـوقـعـيـت چـپ در              و نقش دانشگاه،  ب

امـا وضـعـيـت       .  دانشگاه کشيده ميـشـود  
 چپ در دانشگاه چگونه است؟

در نـگـاه اول فـورا مـتـوجـه درجـه اي از                    
ـيـن                 ـيـن فـعـال احتياط و کم تـحـرکـي در ب

ـه يـک        .  شناخته شده چپ مـيـشـويـم     ايـن ب
ـري       .  معني طبيعي است همه از دسـتـگـي

رژيـم  .  آذر خبر داريم ۱۳ هاي وسيع بعد از 
ـه               ـه اي ب ـان اسالمي حمله وسيـع و وحشـي
ـه فـقـط         فعالين چپ در دانشگاه آورد تا  ن
دانشگاه که مگر جـامـعـه را مـرعـوب و            

کـه    -حمله به چپ در دانشگاه .  کنترل کند
بطور هماهنگ و از پيش تـدارک شـده اي       
توسط وزارت اطالعات و مکمل هـايـش     

در دانشگـاه پـيـش      )   مثل برادران ليبرال( 
ـان،            -برده شد ـاب در کنار اعدام هـا در خـي

ـه بـدحـجـابـي،             حمله وسيع به زنان به بـهـان
ـه        ـرج ب شالق زدن کارگران، سنگسار و از ب
پايين پرت کردن و غيره، قلـم مـهـمـي در         
ـر اريـکـه         نسخه حفظ حکومت اسالمي ب

اما اين حمله وحشيانه و .   لرزان قدرت بود
بعد وثيقه هاي سنگين، شـکـنـجـه هـا و            
ـراي ايـجـاد          شايعه مصاحبه ها و تـالش ب
ـفـعـالـي در        فضاي بي اعتمادي و روحيه ان

ـيـن چـپ              ـنـهـم بـطـور             -بيـن فـعـال کـه اي
سيستماتيک توسط وزارت اطـالعـات و         

  -مکمل هاي سياسـي اش طـراحـي شـد          
وضعـيـت چـپ در        .  فقط يک فاکتور است

دانشگاه با اين يک فاکتور قابـل تـوضـيـح       
نه فقط اين، که اين فاکتور گذرا و   .  نيست

 .مقطعي و  بسرعت زايل شونده است
ـار             فاکتور مهم تر، و در درازمـدت  بسـي
تاثير گذارتر، اين است که همين تظاهرات 

آذر امسال و وقايع   ۱۶ هاي حول و حوش 
بعد از آن  چـپ را در دانشـگـاه و سـطـح                
جامعه و در سطح بين المللي در ابـعـادي       

بـگـذاريـد    .  بمراتب گسترده تر مطـرح کـرد    
شاخص هاي اين موقعيت بمراتب قوي تر 
چپ در دانشگاه  را  بطور خـالـصـه اشـاره       

 :کنيم
 
آذر امسـال     ۱۶ تظاهرات و اجتماعات   -

ـر از هـر سـال             بسيار وسيعتر و سراسري ت
تقريبا در تمـام دانشـگـاه هـاي         .  ديگر بود

مهم کشور دانشجويان با شعار هاي چـپ    
. و ســوســيــالــيــســتــي بــه مــيــدان آمــدنــد         

تظاهرات و اجتماعات امسال در همه جـا    
ـه بـود       . پرجمعيت تر و راديکالتر از گـذشـت

تحرک سياسي دانشجويان بطور کـلـي  و         
ـبـات  چـپ                بخصوص با تمايـل و مـطـال

ايـن در    .  امسال قوي تر از هـمـيـشـه بـود           
ـرال   " حالي بود که راست تحت لواي  ـب ـي و "  ل

ـانـي صـداي آمـريـکـا              "  تحکيم"  ـب ـي با پشت
ـبـضـه کـردن اوضـاع             تدارک زيادي براي ق

رژيـم  .    بخرج داده بود و آشکارا ناکام ماند
هم در سطوح مختلف و با انواع ارگانهـاي  
ـادي ديـده         امنيتي و پليسي اش تـدارک زي
بود و  براي مثال با تمـام قـوا سـعـي کـرد            

ـرد و             ۱۳ جلـوي تـظـاهـرات          آذر را بـگـي
آن نــيــروي وســيــعــي کــه در           .  نــتــوانســت

 ۱۶ اجتماعات و تظاهرات هاي مـتـعـدد      
آذر در ســراســر کشــور بــه مــيــدان آمــد               
ــان در دانشــگــاه هســت و آمــاده            هــمــچــن

فروکش نکرده و روبه افـول    .  اعتراض است
نرفته بلکه برعکس به اعتقاد من وسيع تر 

وقايع بعـدي،  .    و راديکال تر هم شده است
چه تظاهرات هاي چند روزه کوي دانشگـاه  
تهران، چه وقايع شاهرود و بستن خيابانهـا  
ـراضـات وسـيـع و ادامـه دار                     و  چـه اعـت
دانشجويان شيراز همه نشان داد که آنهـمـه   
ـان چـپ و                ـه دانشـجـوي ـه ب سرکوب و حمل
ـه    فعالين سياسي چپ در دانشگاه نتوانسـت
است بدنه توده اي چـپ و تـوده وسـيـع و                 
ـه            معترض دانشجو را مرعـوب کـنـد و ب

اين بدنه توده اي و چپ کما في . عقب براند
السابق و چه بسي مصمم تر آماده تـحـرک     
سياسي و اعتراض به کل اوضاع مـوجـود   

 .است
 
ـه    ۱۶ بعد از   - آذر چپ در دانشگاه اتوريت

و هژموني سياسي اش را بطور بي چـون و    
عليـرغـم تـالش هـاي         .  چرايي تثبيت کرد

ـه کسـانـي کـه                  فرقه اي و مـحـدود نـگـران
ـر      ( کوشيدند شـعـارهـاي راسـت          ـه  " نـظـي ن

که شکل ديگري از شعارهـاي دوم    "  جنگ
صـلـح   " خردادي هاي خارج حکومت مثل 

ـادي بـود     "  و دمکراسي را در   )  شيرين عـب
ـنـکـه              ـرغـم اي ـي بين دانشجويان ببرنـد، عـل
سعي کردند  دانشجويان چپ و آزاديخواه و 
برابري طلب  در دانشگاه را با مـارک نـوع       

ـبـي بـودن           " توده اي و  و "  عليه سـلـطـه اجـن
بودن تعريف کنند، تا آنجا که " ضد جنگ"

ـه تـوده           به جامعه برميگردد، تا آنجا کـه ب
دانشجو بر ميگردد، چپ با شعار آزادي و   

ـا              ـاتـور، ب ـر ديـکـت برابري، با شعار مرگ ب
لغـو  " و "  آزادي برابري هويت انساني" شعار 

و نظير اينها ميخ خـود  "  تبعيض جنسيتي
بطريق اولي  .  را محکم تر از هميشه کوبيد

معلوم شد که معاندين و رقباي راسـت آن      
ـرال  " نظير ( در حيطه دانشگاه  ـب ")  بردران لي

چطور فرسنگها عقب ترند و دانشـگـاه در     
آنهم چپي سرنگون طـلـب،   .  ايران چپ است

سوسياليست و متاثر از جنبش کمونيسـم  
ـيـسـت        " نه چپي .  کارگري ـال ـري و "  ضد امـپ

 ! توده اي مسلک و دوم خردادي
 
اعتراضات دانشجويي در ايران امسـال       -

بعد از سالها ابعاد وسيع و بين المللـي بـي     
تظاهرات مارکسيستـهـا   . " سابقه اي يافت

ـه   "  در دانشگاه تهران فيلم اش به تمام رسـان
ـان آزادي        .  هاي جهاني رفت نام دانشـجـوي

خواه و برابري طـلـب در هـمـه جـا آمـد و                 
ـه            ـراض ب حمايت وسيع بين المللـي و اعـت
دســتــگــيــري دانشــجــويــان چــپ از مــرز           
ـه          نهادهايي نظير امنستي عبور کـرد و ب
اتحاديه هاي کارگري و افـکـار عـمـومـي          

ـار           .  مردم غرب رسيد ـيـشـروي بسـي ايـن پ
مهمي بود که بالفاصله بازتابي در اوضاع 

ـه   .  سياسي ايران پيدا کرد تالش هاي رسـان
هايي چون صداي آمريکا و بـي بـي سـي            

و  مطرح کـردن    "  شبح لنين"براي مقابله با 
ـرال   " و "  جنبش پرو دمکراسي" يک  ـب ـي در "  ل

ـا         .  دانشگاه نقش بر آب شـد      ـي هـمـه در دن
مجبور شدند  اذعان کنند که دانشگاه در   

" مارکسـيـسـت هـا      " ايران بشدت متاثر از 
 . است

 
اتفاق مهم ديگري که بعد از  دستگيري   -

هاي دانشجويان چپ در خارج از کشور رخ 
ـادي اسـت،        داد و حائز اهميت سياسي زي
ـا تـوده       ـت راه افتادن يک جنبش وسيع و نسب
ـان زنـدانـي و               اي در حمايت از دانشـجـوي
مطالبه آزادي فوري همه زندانيان سيـاسـي   

هفته شب همبستگي با دانشجويان و . بود
ـرمـنـدان و           زندانيان سياسي با شرکـت هـن
خوانندگان سرشناس در واقـع شـروع يـک          
مرحله تازه در فضـاي اپـوزيسـيـون خـارج          

همانطور که تـظـاهـرات هـا و         .  کشور بود
ـه و هـژمـونـي            ۱۶ وقايع حول   ـت آذر اتوري

ـاسـي                چپ در دانشـگـاه و در فضـاي سـي
جامعه را بيش از پيش تثبيت کـرد، شـب     
ـان     هاي همبستگي و حمايت از دانشـجـوي
فضاي جامعه ايرانيان خـارج از کشـور را         
ـابـل          ـر ق بيش از پيش و بطور عملي و غـي

ـه         .  انکار به چپ چرخاند و اين طبـعـا مـا ب
ـيـدا کـرد      ـازهـم        :  ازاي داخلي پ ـيـشـروي ب پ

 .بيشتر چپ
اگر همه اين را کنار هم بگـذاريـم بـخـوبـي        
ـاق،                ـن روشن ميشود کـه سـرکـوب و اخـت
زندانها و وثيقه هاي سنگين  و دامـن زدن    
ـه          به فضاي رعب و بي اعـتـمـادي، چـگـون
. وجه زوال يابنده اوضاع در دانشگاه اسـت   

برعکس، آنچه که با قدرت و اسـتـحـکـام         
آنجا دارد کارش را ميکند، پيشروي چـپ    
ـراضـات            ـه هـاي اعـت ـن و شکل گيري زمي
بازهم قدرتمند تر و راديکالتر در دانشـگـاه   

اما اشتباه است اگر تاثير بالفصل و  .  است
اثرات کوتاه مدت فاکتور فضاي سرکـوب  

ـاکـتـور       .  و رعب را دستـکـم گـرفـت       ايـن ف
ـنـده       همين االن و بطور بالفصل تعيين کـن

نمي تـوان     .  است، ولو آنکه رو به زوال باشد
ـه                 ـر فـوري اوضـاع فـعـلـي ب آنرا براي تغيي

امـا  .   حساب نياورد ويا  دست کم گـرفـت    
در عين حال نبايد آنرا بيش از حـد بـزرگ         

داشتن ارزيابي صحيح از کل اوضاع  .  کرد
و ديدن موقعيت مستحکم چپ و جنبـش  
اعتراضي چپ در دانشگاه  طـبـعـا کـمـک        
ـاشـي      ميکند که فاکتور رعب و احتياط ن
ـثـي            ـر خـن از دستگيري ها  را هـرچـه زودت

در رابطه با خنثي کردن اين فاکتور و   .  کرد
ـه و در فـرصـتـي             مقابله با آن بايد جداگـان

ايــنــجــا .   ديــگــر مــفــصــل بــحــث کــنــيــم       
دانشگاه و جـنـبـش      ميخواستيم به نقش 

دانشــجــويــي  در اول مــه  امســال                   
اما  معلوم شد کـه در عـيـن        .  بپردازيم

حال ميتوانيم  بگويم نقش اول مـه  در      
؟  ! دانشگاه و جنبش دانشجويي چيست

در واقع مساله فـقـط ايـن نـيـسـت کـه              
دانشــگــاه و جــنــبــش اعــتــراضــي                 
دانشجويان چه نقشي در اول مـه دارد،      
بلکه همينطور مساله اين است که روز   
جهاني کارگر، روز اعتراض و نـمـايـش      

به کمـک   قدرت کارگران چگونه ميتواند
دانشجويان بيايد در شکستن فضاي فعلي 

 .بسيار موثر باشد
بايد اين فرصت را ديد و  با قدرت و شـور      

بايد به ايـن    .  مه رفتزياد به استقبال اول 
دقــت کــرد کــه اول مــه، روز جــهــانــي             
کارگر،  صرفا بـه چـپ هـاي دانشـگـاه             

بايد تـوده دانشـجـو را          .  مربوط نيست
متوجه اول مه و اهـمـيـت ايـن حـرکـت           
جهاني طبقه کـارگـر و نـقـش رهـايـي               
بخش طبقه کارگر و انـقـالب کـارگـري         

به نظر من جا دارد که امسال چپ . کرد

در دانشگاه حول مطرح کردن وسيع تـر    
جدي به خودش بدهد و اين  اول مه تکاني

ـر                 فضاي امنيتي کـه اکـنـون بـدرجـه اي ب
ايـن  .  دانشگاه حاکم شده است را بشـکـنـد     

ممکن است و بيش از هـمـه حـزب مـا و           
سازمان جوانان کمونيست مـوظـف اسـت      

ـه دخـالـت کـنـد          امـا  .  در اين زمينه فعاالن
ـان           همينجا به سهم خودم هـمـه دانشـجـوي
چپ، همه فعالين و تشکل هاي راديکال و 
آزاديخواه دانشگاه را فراميخوانم کـه حـول     
ايده برپايي هرچه وسيعتر و گسترده تر اول   
ـرده اي دسـت              مه به تحرک وسيـع و گسـت

ميدانم که در بين چپ ها اختالفات .  بزنند
ـم ايـن اخـتـالفـات            هست، اما اجازه ندهـي
ـه خـود            ـه اي ب شکل فرقه اي و کوته نظـران

اين اختالفات هرچه باشد در عيـن  .  بگيرد
ـه             حال فکر کنم همه در ايـن تـوافـق داشـت
باشيم که  اول مـه روز جـهـانـي کـارگـر و               
ـرابـري      محور اصلي چپ و آزاديخواهي و ب

ـايـد   .  طلبي و جنبش سوسياليستي است ب
حول همين با تمام قوا براي اول مه متـحـد   

ـه حـرکـت درآمـد         در عـيـن حـال        .   شد و ب
ـه               ـا تـوجـه ب همانطور که ابتدا اشاره شـد ب
ـر        ـاپـذي اعتراضات و اعتصابات تعطيـل ن
کارگران، با توجه به حمايت بين المللـي از    
ـنـکـه وزن                    ـه اي ـا تـوجـه ب ـران، ب کارگران اي
سياسي جنـبـش کـارگـري در مـعـادالت             
سياسي باال رفته و توجه افکـار عـمـومـي       
بيش از بيش به مبارزات و نقش کارگران و 
به رهبران آنها جلب شده اسـت، فـرصـتـي         
است تا حمايت وسيع و توده اي به اول مـه    

ـا             .  جلب کرد از آنسو  چـپ در دانشـگـاه ب
تالش براي توده اي کردن مراسم هـاي اول      
ـه          مه در عين حال خود ميتوانـد گـامـي ب

از پيش ميتوان مطمـئـن بـود      .  جلو بردارد
ـان در            که چنين گامي از سـوي دانشـجـوي
دانشگاه با استقبال گـرم کـارگـران و کـل             

بنا بر اين به نـظـر   . جامعه روبرو خواهد شد
پيش :  استمن شعار روز در دانشگاه اين 

بسوي برگزاري هرچـه گسـتـرده تـر اول           
پيش بسوي شرکت و دخالت هرچه !  مه

 ! ۸۷ وسيع تر دانشجويان در اول مه 
طبعا و بايد ايـن بـحـث را در سـطـوح              
مشخصتر عملي  ادامه داد و در مورد 
شعارها و مطـالـبـات اول مـه امسـال            

اما فعال قصد اين بـود کـه      . صحبت کرد
الاقل چهارچوب اصـلـي بـحـث و جـهـت             
گيري کلي  را مطرح کنيم و از همـه شـمـا      
دعوت کنيم که در تکميل و تـدقـيـق ايـن         

 . بحث دخالت کنيد
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نشـريـه کـانـون       "  نـگـاه  " مصاحبـه بـا       

پژوهشـي نـگـاه، دفـتـر اول، ژانـويـه                
 ١٩٩٩ 

 
وجود و عملـکـرد جـريـانـات و          :  نگاه

دولتهاي اسالمي در سالـهـاي اخـيـر       
در خاورميانه و شـمـال آفـريـقـا، در              
عــيــن حــال ســبــب اخــتــالفــاتــي در            
بـرخــورد بــه مــذهـب و جــريــانــات و             

هستـنـد   .  دولتهاي مذهبي شده است
دولـتـهـا و      " کساني کـه مـيـگـويـنـد             

جريانات اسالمي و مذهب اسـالم را    
آنچه که در ايـن      .  بايد از هم جدا کرد

کشورها ميگذرد، ربـطـي بـه اسـالم           
ندارد و نـاشـي از درک و اسـتـنـتـاج               
غلط اين جريانات و دولتها از اسـالم  

نـبـايـد    " به عالوه مـيـگـويـنـد        ".  است
عليه مذهب موضع گرفت و حـرفـي       
زد، چون اين توهين به عقـيـده مـردم      
اســت و بــاعــث تــفــرقــه بــيــن آنــهــا              

نظر شمـا در ايـن مـورد          "...  ميشود
 چيست؟ 

 
مـن ايـن را درک         :  منصـور حـکـمـت      

اي چـنـيـن         ميکنم کـه مـنـافـع عـده           
اقتضا ميـکـنـد کـه تـا حـد امـکـان                 
اسالم را از زير تيغ خشم مردمي کـه    
قرباني يا شاهد جنايات غـيـر قـابـل         

. انـد، بـدر بـبـرنـد          توصيف اسالميون
من اين را درک ميکنم که ابعاد ايـن    
ــاســـت               ــاالکـ ــن هـ ــات و ايـ ــايـ ــنـ جـ

[halocaust]      چنان است که حـتـي
در ميان صف اسالميون هم کسـانـي   
پــيــدا مــيــشــونــد کــه نــمــيــخــواهــنــد         
مسئوليت اين همه پليـدي و زشـتـي        
را بر عهده بگيرند و الجـرم بـه نـظـر           
مــن طــبــيــعــي اســت کــه در چــنــيــن           

و "  اسـالم راسـتـيـن      " اوضاعي بـحـث     
يـک بـار     "  اسالم پـراتـيـک   " رابطه آن با 

امـا از نـظـر مـنِ           .  ديگر باال بگـيـرد  
کمونيست، منِ آتئيست، از نظـر مـا     
شاهدان و قـربـانـيـان جـنـايـات ايـن                 
اسالم، از نظر من و امثال من که در   
يک جدال سـهـمـگـيـن اجـتـمـاعـي و                
سياسي و فکري با ايـن هـيـوال بسـر           
ميبريم، اين اظهارات و توجيهات از 

. فرط رندي، احمقانه جلـوه مـيـکـنـد       
مباني عقيدتي اسالم، مباني قـرآنـي   
اسالم، انکشاف تاريخ اسالم، هويـت  
و تعلق سياسي اسـالم و اسـالمـيـون         
در جدال آزادي و ارتـجـاع در عصـر            

تر از    تر و غير قابل پوشاندن ما عيان
آن است که اجازه بدهد بحث روايـات    
مختلف اسـالم و وجـود و احـتـمـال                
وجود روايت ديگـري از اسـالم، ولـو          
در آينده و در کُرات ديگر، کـه در آن      

ترين حقوق و عواطف بشـري     ابتدايي
لعن و لـگـدمـال نشـده بـاشـد، جـدي              

به نظر من، اين نهـايـت   .  گرفته بشود
ــلــم و بــه شــعــور                بــي حــرمــتــي بــه ع

اجتماعي انسان زمـان مـاسـت، اگـر         
 هملي که اسالميونهر توجيه و هر م
در حالِ هزيمت به روي جامـعـه پـرت      
ميکنند را به عنوان مـبـحـثـي بـراي        
تجزيه و تحليل و موشکافي عـلـمـي      

فرد در اسالم، چه راستيـن  ...  بپذيريم
حـرمـت      حقوق و بـي    و چه غير آن، بي

کـودک  .  زن در اسالم برده اسـت .  است
. در اســالم در رديــف احشــام اســت           

عقيـده آزاد در اسـالم مـعـصـيـت و                 
مـوسـيـقـي     .  مستوجب عقوبت اسـت   

سـکـس، بـدون جـواز و           .  فساد اسـت 
ــلِ                    ــپـ ــر کَـ ــب بـ ــذهـ ــدون داغِ مـ بـ

ايـن  .  مرتکبينش، گناه کبـيـره اسـت     
. دينِ مرگ و خون و عـبـوديـت اسـت      

انـد، امـا        راستش همه اديـان هـمـيـن      
بيشتر اديان را بشريت آزادانـديـش و     
آزاديخواه در طـول صـدهـا سـال در               

اين يکـي را هـرگـز        .  قفس کرده است
چرخ ميزند .  نگرفتند و مهار نکردند

 .و نکبت مياورد
دفاع از موجوديت اسالم تحت لـواي    
بحث احترام بـه بـاورهـاي مـردم، بـه            

. اعتبار و رياکارانه اسـت    نظر من بي
در ميان مردم، باورهـاي مـخـتـلـفـي         

بــنــابــرايــن بــحــث نــه بــر ســر         .  هســت
احترام به باورهاي مردم، بلکه بر سـر  

انتخاب باورهاي قابل احـتـرام مـردم      
هر کس هر چه بگويد، بـه هـر       .  است

حال همه دارند بـاورهـاي بـاب مـيـل          
و .  خودشان را انـتـخـاب مـيـکـنـنـد              

الجرم آنها کـه تـحـت لـواي حـرمـت               
باورهاي مردم، نقد به اسـالم را پـس       
ميزنند، دارند فقط انتخاب معـنـوي   
و سياسي خود را بيـان مـيـکـنـنـد و           

اسالم را به عنـوان يـک عـقـيـده          .  بس
قابل احترام برميگزينند و فقط براي 

     دادن بـــه    "  خـــلـــقـــي" مشـــروعـــيـــت
انــتــخــابشــان، عــقــايــد خــود را در             

عـرضـه   "  اعتقادات مـردم " بندي  بسته
اي، بـه       من به هيـچ خـرافـه     .  ميکنند

هيچ ناحقي، حـتـي اگـر هـمـه مـردم             
جهان به آن صحه بـگـذارنـد، احـتـرام          

اين را البته حق هـر کـس       .  نميگذارم
ميدانم که به هر چه ميـخـواهـد بـاور       

امـا مـيـان احـتـرام بـه             .  داشته باشـد 
آزادي عــقــيــده افــراد بــا احــتــرام بــه            

مـا  .  عقيده افراد فرق اساسـي هسـت    
ايم و داور ايـن       بر فراز جهان ننشسته

بـازيـگـران و شـرکـت          .  دنيا نيـسـتـيـم    
هــر يــک   .  کــنــنــدگــان در آن هســتــيــم      

 -اي از ايــن جــدال تــاريــخــي            گــوشــه
جهاني هستيم که به نظر من از آغـاز  
تــا امــروز بــر ســر آزادي و بــرابــري               

مـن بـه     .  انسانها در جريان بوده است
خرافاتي که با آنها در حال جـنـگـم و      

ام،    زجر انسانها را در چنگال آن ديـده 
 . احترام نميگذارم

 
يک مساله ديگر در ايـن مـورد     :  نگاه

که نه فقط توسط برخي از جـريـانـات    
هـاي     سياسي و مستشرقين و رسـانـه    

گروهي غرب گفته ميشود، بلکـه در    
ــن و                   ــکــري ــف ــت ــعــضــي از م ــن ب ــي ب
روشنفکران اين کشورها هم طـرفـدار   
دارد، ايــن اســت کــه مــردم ايــن                   
کشورها مسلمانـنـد و آنـچـه کـه در              
ــال                  ــث ــراي م ــان دارد، ب ــري ــا ج ــه آن
موقعيت زنـان و حـجـاب اجـبـاري،              

آيـا  .  شـان اسـت     جزو فرهنگ و هويت
به نظر شما، مردم ايران مسلمـانـنـد؟    
ايران کشوري اسالمـي اسـت؟ و آيـا          
مالحظات فوق صـحـيـح هسـتـنـد و           

 بايد آنها را رعايت کرد؟ 
 

بـنـدي      نـفـس دسـتـه      :  منصور حکمت
بـنـدي کـردن واقـعـيـت              کردن و بستـه 

مرکبي نظير يک جـامـعـه، زيـر يـک            
گـرايـانـه مـذهـبـي يـا               برچسب تقليل

قومي و ملي، بخودي خود گواه ايـن    
است که ما با يک تبييـن عـلـمـي يـا          

کسـي  .  جويانه روبرو نيسـتـيـم    حقيقت
اي    کــه جــامــعــه ايــران را جــامــعــه            

اسالمي نام ميگذارد، درست نـظـيـر      
کسي که آن را آريايـي، شـاه پـرسـت،         
ايرانـي، شـيـعـي و غـيـره تـوصـيـف                  
ميکند، دارد در قـلـمـرو پـروپـاگـانـد          

سؤال ايـن اسـت کـه          .  حرکت ميکند
چــه کســانــي و در چــه چــهــارچــوب              

اي دارد ايـران را           سياسي و تاريـخـي  
اي اسالمي توصيف ميکننـد   جامعه

و چه نتـايـجـي مـيـخـواهـنـد از ايـن                
براي مثال مـعـلـوم      .  توصيف بگيرند

است که رژيم اسالمي بـايـد جـامـعـه        
اي اسالمي تـوصـيـف     ايران را جامعه

کــنــد، تــا بــه وجــود يــک حــکــومــت            
اسالمي در جامعه رنگ مشروعيـت  

واضح است که يک راسيسـت و    .  بزند
سـتـيـز غـربـي بـايـد ايـران را                  مهاجر
اي اسالمي بخواند تا شـکـاف    جامعه

ميان آدمي که از ايران آمده اسـت را    
با مردم محل باز و پـرنشـدنـي نـگـاه        

واضح است که يک ژورناليسـت  .  دارد
نان به نرخ روز خور بايد اين عـبـارت     
را استفاده کند و اين باور را اشـاعـه       
بدهد، چون مدل تبـلـيـغـي و نـگـرش           
محافل سيـاسـي حـاکـم در جـامـعـه              

بـه هـمـيـن       .  غربي امروزه ايـن اسـت      
ترتيب محافـل دانشـگـاهـي از ايـن            
الــگــو تــبــعــيــت مــيــکــنــنــد، افــکــار        
عمـومـي در ايـن جـهـت سـوق داده                 

 .ميشود و غيره
گـذاري     واقعيت اين است که اين اسـم 

هـدف ايـن     .  بندي کاذب است و دسته
گذاري، از هر سو که بـاشـد، ايـن       اسم

است که کاراکتر اسالمي قـوانـيـن و        
مناسبات حاکم بر جامعه ايـران، نـه       
مــحــصــول يــک تــحــمــيــل و فشــار              
سياسي، بـلـکـه نـاشـي از نـگـرش و                

. بارورهاي خود مردم قـلـمـداد شـود        
اگر واقعا حجابي بر سـر زنـان ايـران          
است، انتخاب خـودشـان بـاشـد و از           

شـان بـه جـهـان مـايـه                نگاه اسـالمـي  
بـگـيـرد، چـقـدر وجـدانـهـا در غــرب                 

تر ميشود، چقدر معـامـالت و      آسوده
هاي رژيمهاي دمکرات و    بند و بست

الس زدن روشـــــنـــــفـــــکـــــران و                 

 [yuppie]ژورناليـسـتـهـاي يـاپـي           
غربي با دولت ايران موجه مـيـشـود،    
چقدر خفه کردن صداي اعـتـراض زن       
آزاده و اپوزيسيون انقـالبـي ايـران بـه         

اي نـاراضـي افـراطـي و              عنوان عـده   
. تــر مــيــشــود      ســاده"  جــدا از مــردم    " 

بندي مـذهـبـي و فـرهـنـگـي و                 بسته
قومي و ملي مردم، هميشه قـدم اول    
در انکار حقوق يونيـورسـال و جـهـان         

اگر .  شمول آنها به عنوان انسان است
 [Rwanda]کُشي در روآنـدا         نسل

ادامه يک سنت آفريقايي اسـت، اگـر       
سنگسـار يـک رسـم اسـالمـي مـردم               
ايران است، اگر حـجـاب بـخـشـي از            

" جـوامـع اسـالمـي      " فرهنـگ زن در        
است، اگر شوهر دادن دختر نُه سـالـه     
رسم و رسوم خود مـردم آن مـمـالـک           
اســت، آنــوقــت واقــعــا مــيــشــود                 
فراموششان کرد، ميشود تحقيرشـان  
کرد، ميشود بمبارانشـان کـرد و در         
پشــت ديــوار بــلــنــد مــدنّــيــت و                    
دمکراسي غربـي زيـر دسـت حـکّـام            

امــا اگــر   .  خــودشــان رهــايشــان کــرد     
معلوم شود کـه ايـن انسـانـهـا چـون               

داري و      اي سرمايـه  ديگران در جامعه
در يک بازار جهاني، توليد و زيسـت      
ميکنند، اگر معلوم شود که ايـن راه    

ها و قوانيـن اسـالمـي بـه زور            و رسم
گاه و اعدام و گشـت       زندان و شکنجه

خياباني و دشنه و اسيد و سـنـگـسـار     
به اينـهـا تـحـمـيـل شـده اسـت، اگـر                  
معلوم شود که اين مردم نظيـر هـمـه      
جاي ديگر تشنـه آزادي و بـرابـري و            

اند، اگر معلوم شـود کـه      رفع تبعيض
تــريــن خصــيــصــه ايــن مــردم،             قــوي

عليرغم همه اين فشارها، عطششـان  
براي فرهنـگ و زيسـت نـوع غـربـي              
اســت، آنــوقــت تــمــام ايــن عــمــارت           

فريبانه فروميريزد  ايدئولوژيکي عوام
و خسارات غيرقابل توصيفي به بـار    

 . مياورد
اي اسـالمـي        جامعه ايـران، جـامـعـه      

رژيم استبدادي حاکم بر ايران .  نيست
يک رژيم اسالمي است، که علـيـرغـم    
همه اين فشارها، هـنـوز نـتـوانسـتـه           
است مردم را مجبور ناگزير کنـد تـا     
ايــن هــويــت اســالمــي را بــر خــود               

مـــن يـــک غـــاز بـــراي          .  بـــپـــذيـــرنـــد
روشنفکري که با ارجاع به آمار ثبـت  
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مـهـر   "  مذهب رسمـي " احوال و مقوله 
گـذاري ريـاکـارانـه        تأييد پاي اين اسم

. مــيــگــذارد، ارزش قــائــل نــيــســتــم        
پذيرش ايـن مـقـوـلـه، و از آن بـدتـر                  
تبليغ اين مـقـوـلـه، يـک رکـن تـداوم              

ــاجــعــه  ــران و                  ف اي اســت کــه در اي
 . زده جــريــان دارد       کشــورهــاي اســالم  

 
مــذهــب " نــظــرتــان در مــورد        :  نــگــاه
" پروتستانيـسـم اسـالمـي      " و "  مترقي

هـاي     ها، از شخصـيـت   چيست؟ خيلي
فـرهـنـگـي گـرفـتــه تـا سـازمـانـهــاي                 
سياسي، ميگويند بايد از شـريـعـتـي     
ــديشــان                 ــران ــر دگ ــاي و ســروش و س

" سـنـت گـرايـان      " اسالمي در مقـابـل     
ميگويند با مـيـدان دادن       .  دفاع کرد

و حمايت از اينان، اوضاع جامـعـه و     
نـظـر   .  زندگي مردم درسـت مـيـشـود        

 شما در اين مورد چيست؟ 
 

پــروتســتــانــيــســم :  مــنــصــور حــکــمــت  
اسالمي اگر بناست پـروتسـتـانـيـسـم         
باشد، بايد انشـعـابـي ديـنـي ايـجـاد            
ــي                      ــرارشـ ــيـ ــه و هـ ــبلـ ــد و قـ ــنـ کـ

[hierarchy]        ــديــدي ــي ج ــب ــذه م
ايجاد کند و تـوده مـردم را بـه ايـن               

کاري کـه  .  اسالم نوع ديگر فرابخواند
. شــايــد بــهــائــيــت قــرار بــود بــکــنــد          

ــکــوه هــاي يــک اســتــاد دانشــگــاه            ش
مذهبي از حکومتي که نـاگـاه بـه او        
جفا کرده است را نـمـيـتـوان بـا ايـن               
تحوالت و چرخشهاي بزرگ تاريـخـي   

ــرد           ــاس ک ــي اســالم در    .  در غــرب ق
روبناي خاورميانه و ايـران امـروز و           
در رابطه با اقتصاد سياسي جـامـعـه      
کــنــونــي، آن نــقــشــي را نــدارد کــه               
ــروج                  ــت در دوران عــ ــيــ ــحــ مســ

تطبيـق  .  داري در غرب داشت سرمايه
يافتن اسالم با سير تکوين اقتصادي 

. اي فـرعـي اسـت          اين جوامع، مقوله
اين سير اقتصادي، مستقل از حال و 
هواي اسـالم و چـنـد و چـون قـدرت                
تطبيقش با جامعه مدرن به هـر حـال     

جامعه ايران احتيـاجـي   .  طي ميشود
و کالـون   [Martin Luther]به لوتر 

[John Calvin]        نــــدارد، چــــون
حاکميت اسالم بر آن نه يک هژمـونـي   

عقيدتي، روانشناسانه و سـاخـتـاري،    
بلکه يک سلطه سـيـاسـي و پـلـيـسـي            
است که به طرق سياسـي بـرانـداخـتـه        

 . خواهد شد
 

مطبـوعـات ايـران را کـه ورق             :  نگاه
هــاي فــراوان و        مــيــزنــيــد، بــه بــحــث     

کشّافي درباره رابطه حکومت ديـنـي     
و مردم، دين و آزادي، دين و تـعـقـل،    

ــي و                  ــدنـ ــه مـ ــعـ ــامـ ــن و جـ ... ديـ
در مورد اينها چه فـکـر     .  برميخوريد

ميکنيد؟ رابطه مذهب و در ايـنـجـا        
اسالم، با حاکميت مـردم و جـامـعـه         

را چگونه ...  مدني و آزادي و تعقل و
 ميبينيد؟ 

 
مذهب، ايدئـولـوژي   :  منصور حکمت

العاده خشـن در     رسمي يک دولت فوق
در نـتـيـجـه بـراي قشــر            .  ايـران اسـت    

روشــنــفــکــري کــه در ايــران زيســت            
ميکند، هر موضوعي بايد در مـتـن   

ــه عــنــوان گــوشــه             اي از      اســالم و ب
بيني اسالمي بررسي بشود ويـا   جهان

الاقل تنشهاي هـر نـظـري بـا اسـالم              
. حــاکــم مــورد اشــاره قــرار بــگــيــرد          

مباحثي نظير حقوق بشر، آزاديـهـاي     
مــدنــي، نــظــام ســيــاســي، ســيــاســت         
اقتصادي، علم، فـرهـنـگ و هـنـر و            
غيره همه مباحث مـهـم و مـبـرمـي            
هستند که اليت فـکـري جـامـعـه در          

در .  همه جا دائمـا بـه آن مـيـپـردازد           
ايران به هـمـه ايـنـهـا بـايـد عـبـارت                  

ايــن بــه ايــن      .  اضــافــه شــود  "  اســالم" 
                   معـنـي نـيـسـت کـه اسـالم در خـود
پروبلماتيک مورد بحث جاي عـلـمـي      

ــار        .  مشــروعــي دارد    ــن يــک اجــب اي
شـنـاسـانـه        سياسي است و نه شناخت

ايـن دوره بـزودي       .  يا حتـي تـاريـخـي      
ميـگـذرد و مـجـالت ايـران بـه ايـن                  

تـر، بـدون        مفاهيم در يک قالب جـدي 
الزام تطبـيـق چـيـزي بـا اسـالم و يـا                  
نشان دادن تناقض چيـزي بـا اسـالم،        

به نظر من مباحث .  خواهند پرداخت
اپوزيسيون مجاز و منتقدين قانونـي  
در يک رژيم اسـتـبـدادي هـيـچ وقـت             
نبايد در صـورت ظـاهـر آنـهـا و بـر                 
مبناي تعاريف و مقوالتي کـه خـود       

. به دسـت مـيـدهـنـد، جـدي گـرفـت                
مبـاحـث واقـعـي در جـامـعـه ايـران                 
وقتي به جلوي صـحـنـه و صـفـحـات           

نشريات داخل کشور رانـده خـواهـنـد       
. شد که اختـنـاق سـسـت شـده بـاشـد             

بــنــابــرايــن، راســتــش مــن مــطــالــب         
نشريات روشنفکري داخـل کشـور را       
از نظر مـحـتـوايـي مـهـم و جـدي و                  

بــيــشــتــر جــدال     .  مــربــوط نــمــيــدانــم    
ــاســي   ــطــه و                 ســي ــه پشــت راب اي ک

کشمکش دولت و اين مجالت هست 
 . بــه نــظــر مــن قــابــل تــوجــه اســت               

 
به عنوان آخرين سؤال، نظـرتـان   :  نگاه

درباره وضعيت جنبش ضد مـذهـبـي    
در قرن اخير در ايران چيـسـت؟ فـکـر       
ميکنيد اين جنبش چه مختصات و   
چه جايـگـاهـي در مـبـارزه و تـالش               
عمومي توده مردم براي يک زنـدگـي     

 بهتر دارد؟ 
 

هم جنبش مذهـبـي   :  منصور حکمت
و هم جنبش ضد مـذهـبـي در ايـران           
براي بخش اعظم قرن بيستـم، تـحـت      

تـري     المللـي مـهـم      تأثير ترِندهاي بين
قرار گرفـتـنـد کـه بـه ايـنـهـا رنـگـي                   
مــتــفــاوت از کشــمــکــش مــذهــب و          

. روشنگري در اروپاي قرون قـبـل زد      
اشاره من به انقالب اکتـبـر و ظـهـور         

. شوروي و باالخره جنگ سـرد اسـت      
هــم اســالم و هــم روشــنــگــري ضــد              

تـر     اسالمي در متن يک تالقـي مـهـم     
هاي تـاريـخـي       المللي، در ظرفيت بين

ديگري قالـب زده شـدنـد، يـا شـايـد               
. بتوان گـفـت از نـو تـعـريـف شـدنـد                  

روشنگري ابتدا به بخشـي از تـحـرک        
سوسياليستي در جـامـعـه بـدل شـد،          
اما خيلي سريع با ظهور شـوروي بـه       
عنوان يک اردوگاه بورژوايي جهانـي،  

جـنـبـش ابـزاري و دم           عمال بـه يـک       
بـه نـظـر مـن لـبـه             .  بريده تبديل شد

ســـتـــيـــزي     انـــتـــقـــادي و مـــذهـــب       
مـحـابـاي ايـن          انـديشـانـه و بـي         آزاد

جنبش محو شـد، چـرا کـه اکـنـون              
آخوند مـلـي و مـذهـبِ خـلـقـي، و                  

بخشي که ميتوانست  الهيات رهايي
مؤتلف اردوگاه شوروي در مـقـابـل        
آمريکا بـاشـد، کشـف شـده بـود و                
اسالمِ قابـل دفـاع يـا قـابـلِ مـدارا               

با استاليني شـدن و    .  يافت شده بود
ايست شدن جامعه روشنفـکـري    توده

تـاکـتـيـکـي         ايران و ورود مالحظات
در بــرخــورد بــه مــذهــب بــه عــنــوان            

اي که از قرار ميتوانست علـيـه    پديده
سلطنت و آمريکا کارساز باشد، دور   
ارفاق به اسالم و بعد حتي تطهيـر آن    

در قـطـب مـقـابـل،          .  شروع مـيـشـود     
اسالم ضد کمونيست به يـک اسـلـحـه       
قوي غـرب در جـنـگ بـا کـارگـر و                   

ايـن  .  کمونيسـم ايـران بـدل مـيـشـود            
بارورهـاي مـذهـبـي مـردم و قـدرت               
اسالم به مثـابـه يـک ديـن نـبـود کـه                
جمهوري اسالمي را سـاخـت، بـلـکـه        
نياز موکّلين سـابـق رژيـم شـاه بـراي            
ادامه سياست سرکوب چپ در ايـران    
بود که اسالمِ در حـال اضـمـحـالل و             
منزوي خميني را به جـلـوي صـحـنـه        

همه اينها، خيلي خـالـصـه،    .  کشانيد
بـــه ايـــن مـــعـــنـــاســـت کـــه جـــدال              

انديشي با اسالم بـه عـنـوان يـک            آزاد
مذهب به سرعت تحت تأثير فـعـل و     

هاي مختلف جامعـه، و     انفعال بخش
المـلـلـي، بـا        هاي بين همينطور قدرت

اسالم سياسي و جـنـبـش اسـالمـي،            
اگـر کسـي سـي سـال           .  قرار ميگيـرد 

قبل از يک موضع آتئيـسـتـي بـنـيـاد         
اسالم را به ريشخند و نقد ميگرفـت،  
نه فقط از طرف دستگاه اسالم، بلکه 

اسـتـبـداديـون        از طرف خلقيون و ضـد 
کـمـا ايـن      . مورد حمله قرار ميگرفت

هـا، و       که امروز هم همان اردوگـاهـي  
شــان    کســانــي کــه نــگــرش ســيــاســي       

محصول آن اردوگـاه اسـت، بـه مـا             
منتقديـن قـاطـع اسـالم و مـذهـب                

از نــظــر ايــنــهــا     .  حــملــه مــيــکــنــنــد  
خـواهـي نـه در           انقالبيگري و تـرقـي  

کوبيدن اسالم و مـذهـب، بـلـکـه در          
کنار آمـدن و هـمـزيسـتـي بـا آن و                 

 و"  امـروزي " و   "  نـو " ابداع يک اسالم 
 . غيره است

 
بــه نــظــر مــن، امــروز جــنــبــش مــا              

اسـت و نـفـرت        )  کمونيسم کارگـري ( 
عميق توده وسيع مردم ايران و بـويـژه   
زنان و جوانان در ايران از اسـالم، کـه     
ماتريال يک تحول جدي ضد مذهبـي  

. و اسالم زدايانه را در ايران ميـسـازد  
اگر مـردم ايـران بـنـاسـت چـيـزي از                  
جنس سعادت را تجربه کـنـنـد، ايـن         

مطمئنم کـه    .  جنبش بايد پيروز شود
در اين مسـيـر، و بـا تـکـان خـوردن               
مــردم، يــک قشــر از روشــنــفــکــران             
آزادانديش، روشن و روشنگر، به ايـن  

 . جبهه خواهند پيوست
 

نقل از انترناسيونال، نشريه حزب به 
کمونيست کـارگـري ايـران، شـمـاره            

 ١٣٧٧اسفند  - ٢٨
کلمات انگليسي داخل کـروشـه     []  

را سايت حکـمـت بـه مـتـن اضـافـه              
 .کرده است
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كارگران نيشكر هفت تپه اعالم كرده انـد  

ـا       ـبـهـايشـان             ١٠ كه اگر ت فـرورديـن طـل
پــرداخــت نشــود دســت بــه اعــتــصــاب           

كـارگـران هـنـوز دسـتـمـزد            .  خواهنـد زد   
اسفندماه و پاداش و مزاياي شغلي خـود  

 .را دريافت نكرده اند
در جمهوري اسالمي پـرداخـت نـكـردن          

ــمــزدهــاي كــارگــران بــه اقــدامــي             دســت
ـبـديـل شـده اسـت            بـراي  .  سيستماتيك ت

ـه تـعـويـق        پرداخت نكردن و چندين ماه ب
از نـظـر     .  انداختن آنها برنامه ريختـه انـد    

کارگران اما اين يک اقدام جنايت کـارانـه     
است و جرم جنائي سنگـيـن مـحـسـوب        

در ايران زير سـلـطـه حـكـومـت         .  ميشود
ـافـت           اسالمي، كارگران حـتـي بـراي دري

دستمزدهاي ناچيزي كه دولت و كارفرمـا  
ـه                     تعيين کـرده انـد، خـود را مـجـبـور ب
ـيـس و                      ـل ـا پ اعتـصـاب و روبـرو شـدن ب

ـنـد    ـن ـيـسـت         .  پاسدار مي بي حـزب كـمـون
ـتـه    كارگري از مبارزه كارگران نيشكر هف
تپه قاطعانه حمايت مي كند و از هـمـه         
ـارزه اي               ـه مـب ـه ب كارگران مي خواهـد ك
ـيـه ايـن                       ـر عـل متشـكـل و مـتـحـدانـه ب

 .وضعيت برده وار دست بزنند
  

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده با جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٧ فروردن  ١٠ ، ٢٠٠٨ مارس  ٢٩   

آارگران نيشكر هفت تپه بار  
 ديگر تھديد به اعتصاب کردند 

7از صفحه   
 اسالم و اسالم زدايی 



 امضاء محفوظ، کرمانشاه
 چارشنبه سوری، طاق بستان

در کرمانشاه عده بسيار زيـادي از    " 
مردم بـراي بـرپـائـي مـراسـم چـهـار               
شنبه سوري در پـارک طـاق بسـتـان         

حضـور  .  حضور به هم رسانده بودنـد 
گسترده مردم نيروهاي رژيـم را بـه         
وحشت وسراسيمه انداخـتـه بـود بـه         
طوري که با ريختن گله هـاي گـارد       
يگان ويژه و ضد شورش براي حاکـم  
کردن فضاي ترس بر مـردم ، پـارک         

امـا  .  را به قرق خود در آورده بـودنـد  
به رغم حاکم کردن فضـاي نـظـامـي       
برپارک، جوانان به رقص و پايکوبـي  
وهو کردن مزدوران ونـيـز سـر دادن          
شعارهائي عليه جمهوري اسـالمـي     

مامورين انـتـظـامـي       .  پرداختنه اند
رژيم به طور وحشيانه اي به جوانـان  
حمله کرده و تـعـدادي را دسـتـگـيـر           
کرده اند که مـتـاسـفـانـه از تـعـداد              

. دقيق آنها خبري در دسـت نـيـسـت      
مامورين رژيم براي مـتـفـرق کـردن         
جوانان از باتون و تير اندازي هوائي 

حضور نـيـروهـاي    .  استفاده کرده اند
رژيم گسترده و برخورد آنها با مردم 
بســيــاروحشــيــانــه و درنــدانــه بــوده         

بــراي نشــريــه   .  پــايــان خــبــر     .  اســت
 ."موفق باشيد  .جوانان کمونيست

 
 اميد آزادی، ايران

 !هوشنگ کيانی، سه راه نظر
سالم مصطفي جان، مـقـالـه اي را        " 

که در مورد رفيق هوشنگ کـيـانـي      
)  ۳۴۳نشــريــه     ( نــوشــتــه بــودي          

خــوانــدم و تــحــت تــاثــيــر احســاس           
همان طـور  .  انساني ات قرار گرفتم 

که خودت نيز گفته اي اين احسـاس  
را ممکن است ساير رفقايي کـه در      
آن دوران فعال بودند و توانستنـد از    
اعدام ها و زنـدان هـاي رژيـم جـان             

. سالم بدر ببرند نيز داشته بـاشـنـد      
اين احساس ، انساني است و قـابـل     
ستايش ؛ هر چـنـد کـه بـا احسـاس            
گــنــاه نــاکــرده و خــاطــرات دردنــاک         

 . همراه باشد 
مصطفي جان فکر مي کنم بـحـثـي      

که منصور حکمت در مورد توابيـن  
داشت در اين مورد نـيـز بـه نـوعـي          

بايد در نظر داشت که . صادق باشد 
باني و عامل تمام ايـن جـنـايـات ،         

ايـن  .  رژيم جمهوري اسـالمـي اسـت     
سران جمهوري اسـالمـي و اراذل و           
اوباش حزب اللهي هستند که بـايـد     
يــک روز بــه خــاطــر ايــن جــنــايــات            
پاسخگو باشند ؛ نـه شـمـا و سـايـر            
رفــقــايــي کــه پــرچــم انســانــيــت را             
برافراشته نگه داشتيد و نگذاشتـيـد   
که ياد و خاطـره ي آن انسـان هـاي            
شريفي که به دست اين رژيـم جـانـي      
به خاک و خون افتادند و يا زنـدانـي     

 . و شکنجه شدند 
بنابراين مطمئن باش که هيچ کـس    
، شما و ساير رفقايي را که تـجـربـه      
ي مشــابــه اي داشــتـه انــد در ايــن              

 .موارد مقصر نمي داند
براي اين که از اين حال و هوا بيرون 
بيايي به يـک مـطـب ديـگـر کـه در               
مقاله ات آورده اي اشـاره اي مـي             

در مقاله ات نـوشـتـه اي کـه           .  کنم 
اجـاره  "  سـه راه نـظـر          "  خانه اي در   
االن مدت هـاسـت کـه        .  کرده بودي 

" چهار راه   "  به يک "  سه راهي " اين 
تــبــديــل شــده اســت چــون از ضــلــع            
جنوبي آن يک خيابان کشيده اند کـه  
بــه طــرف کــوه صــفــه مــي رود و                 
دانشگاه اصفهان و مناطـق ارتشـي     
و مسکوني اطراف آن را دور زده و     

شهـرضـا وصـل      -به جاده ي اصفهان
با ايـن وجـود مـردم تـا             .  مي شود 

سـه راه    : "  مدتها به آن مي گفتـنـد     
نمي دانم شايد هنـوز هـم     " !!!!  نظر 

 .همين را بگويند 
 ."اميد. شاد و سربلند باشيد

 
اميد جان مـرسـي از دلـداري        :  ک. ج
اين احساس گناه قدري پيچيده . ات

گـنـاهـي در کـار         .  تـر از ايـن اسـت         
امـا  .  نيست ايـنـرا هـمـه مـيـدانـيـم              

ايـن ديـگـر وارد        !  احساس آن هست
عرصه روانشنـاسـي مـيـشـود و بـا             
سياست تنها نمي شود توضـيـحـش    

البته نـوشـتـن در مـورد آن و               .  داد

سهيم شدن اين احساس بـا ديـگـران      
خوشحـالـم کـه      .  خيلي کمک ميکند

البـتـه يـک      .  باالخره اين کار را کردم
احساس گـنـاه     " روي ديگر سکه اين 

اين است که پـوسـت   "  پنجاه و هفتي
خرداد  ۳۰کساني که از کشتارهاي 

و تابوت الجوردي و گورهاي دسـتـه   
جمعي خاوران جان بدر بردند خيلـي  

 ! کلفت شد
بايـد بـگـويـم کـه          "  توابين" در مورد 

 ۵۷آنها بخشي از نسل انـقـالبـيـون       
بودند که  وحشتناکترين سـرنـوشـت    

جمهوري اسالمي دهها . را  داشتند
هزار  را کشـت و اعـدام کـرد ولـي             
چندين بـرابـر آنـرا بـه طـرق روانـي                  

شخصيت شان را نـابـود       . نابود کرد
. عزيزانشان را ازشـان گـرفـت         .  کرد

خـيـلـي هـا       .   دربدر و آواره شان کرد
را بــطــور فــيــزيــکــي و وحشــيــانــه             
شکنجه کـرد ولـي دهـهـا بـرابـر را                 
دچار شـکـنـجـه هـاي روحـي مـادم                

آن دسته از انسـانـهـايـي     .  العمر کرد
که با اين لقب زشت و غير انسـانـي     
ــبــتــه صــد در صــد اســالمــي                 و ال

شناخته شدند،  سياه تريـن  "  توابين" 
بـايـد در ايـن        .  سرنوشت را داشتنـد 

مورد جداگانه نوشت، چون حتي تـا    
امروز هم تصورات ناعـادالنـه و نـا        
موجه اي در مـورد ايـن بـخـش از               

وجود دارد که اتـفـاقـا بـه          ۵۷نسل 
. نفع جمهوري اسالمي تمام ميشود

هــنــوز کــه هــنــوز اســت جــمــهــوري          
اسالمي از اين سياست ضـد بشـري     
تواب کردن براي بقاء خود استـفـاده   

گرچه اجتماعا بردي نـدارد  .  ميکند
و بعکس خود تبديـل شـده، يـعـنـي          
مردم ديگر دست او را خوانده اند و   
هر شو تلويزيوني که راه مي انـدازد  
موجب انزجار بيشتر مردم از رژيـم      

امـا  هـنـوز ايـن           .  اسالمي ميشـود 
رژيم ميکوشد براي مثال  بـا فـيـلـم       
گرفتن از افراد در لحظه اي که آنهـا  

تهيه کـنـد     "  سند" را خرد کرده است 
و آنها را از لحاظ روحي مرعوب و   
درهــم شــکــســتــه و مــطــيــع خــود              

بايد در اين مورد بيشـتـر   .  نگهدارد
بــايــد يــک   .  نــوشــت و تــوضــيــح داد      

گفتمان و جنبش عليه اين سيـاسـت   
فوق العاده شنيع خرد کردن انسانها 

بـايـد بـه کسـانـي کـه             .   راه انداخـت 

دچار اين بالي جـمـهـوري اسـالمـي          
مــيــشــونــد گــفــت کــه  مســالــه را              
شخصي نبينند و بايد به آنها کـمـک   
کرد تا بسرعت از اين فضاي روحـي  

 . نابود کننده بيرون بيايند
در مــورد ســه راه نــظــر هــم بــايــد                

مـن از    .  ساکنان اصفهان نظر دهنـد 
 .به بعد ديگر خبري ندارم ۶۱سال 

 
 زيبا راستين، ايران

 خوبی؟. سالم مصطفی جان"
معذرت اگه دير شده گرفتـار بـودم،     

امـيـدوارم   .  سال نو را تبريک ميـگـم  
ــدون                 ســال جــديــد ســال خــوب و ب

 ."آخوندي داشته باشيم
 
چه خوب عيد .  سالم زيبا جان: ک.ج

ايـنـهـم    .  شد و از تو هم خـبـري شـد       
هـرچـنـد هـم ديـر شـده             !  فايده عـيـد  

زيـبـا جـان      !  باشـه، غـنـيـمـت اسـت          
بيشتر بنويس و بـا مـا در تـمـاس               

 .باش
 

 امضاء محفوظ
 !دعای سال نو

يکي از رفقا متني را فرستـاده کـه      
از سايتي برداشته بـودنـد امـا اسـم         

خواندن بخش .  سايت مشخص نبود
هايي از آن خالي از لطـف نـيـسـت،       
گــرچــه مــايــه ســيــاســي آن نــوعــي            
ناسيوناليسم جـهـانسـومـي ايـرانـي           
است، اما روحيات تيپ معينـي را    

 :در جامعه نشان ميدهد 
 دعاي مخصوص سال نو"
مـلـت مـتـمـدن           ۱۰۰خـداونـدا        -

آفريدي و مـا را عضـو هـيـچ کـدام              
قرار ندادي تو را شکر مـي گـويـيـم         
که اينگونه قدر خوشي نداشته را به 

 .ما فهماندي
خداوندگارا همه ممالک دنـيـا را        -

به سمت پيشرفت رهنـمـون شـدي ،        
ما را عقب گرد فرمودي تو را شکر 
مي گوييم که لذت زندگي در تاريخ 
صدر اسالم و حتي جاهليت قبل از   

 . آن را به ما نمودي 
خداوندا اگـر چـه شـکـمـهـايـمـان                -

گشنه اسـت اگـرچـه حـقـوقـي نـمـي               
گيريم اگرچه هزار آرزو در يک جيـب  
و هزار تومان در جيب ديگـر داريـم     
تو را شکر مي گوييم کـه مـا را از         

نعمت انرژي اتمي برخوردار خواهي 
کــرد و مــا را در چشــم دشــمــنــان               

. حسود همچون خـاري قـرار دادي         
فقط خداوندا کاري نکن که ما را از 
چشم بيرون بياورند و در زبـالـه دان       

 . بيندازند
خداوندا اگر آزادي نداريم ، اگـر         -

هر روز بر سرمان مي کوبند ال اقـل  
چندين مـجـلـس داريـم و هـر سـال                 
دعوت چوپانان جـامـعـه را لـبـيـک             
گفته راي مي دهيم پروردگارا تو را 
شکر مي گوييم کـه بـه مـا نـعـمـت             

 . انجام واجبات اعطا نمودي 
خداونـدگـارا تـو را شـکـر مـي                    -

گوييم که به ما نـجـابـتـي هـمـانـنـد           
اسبان، وفاداري هـمـچـون سـگـان ،          
اجــمــاعــي هــمــچــون گــوســپــنــدان و        
هوشي همچون ماهيان آموخـتـي و     
بدين وسيله اشرف مخلوقـات خـود     

 . کردي 
گويند اگر کسي در عـمـر خـود             -

جهاد نکند و آرزوي آن نيز نـداشـتـه      
باشد کـفـر ورزيـده خـداونـدا تـو را                 

دشمـن   ۱۰۰۰گوييم که   شکر مي 
ــه                  ــدي و هــر روز ب ــري ــمــان آف ــراي ب
تعدادشان مي افزايي طوري که هـر    
روز مرگ خود را در مـقـابـل چشـم         
داريم و جز جهـاد در راه تـو راهـي            

 . نداريم 
خداوندا ملت ما گرسنه اند اگر      -

چه نان نفت بر سر سفره ما نياوردي 
ولي ما را نعمت کـارت هـوشـمـنـد          
دادي که اسراف نکنيم و اينگونه از 
گناهان برحذر داشتي تـو را شـکـر          

 . مي گوييم 
پروردگارا اگر چـه در ايـن سـي               -

سال در کارخانه ها را يکسره بستي 
ولي در هزار مسجد گشودي تـو را      
شکر مي گوييم که معنويـت را بـه       

 . ما هديه دادي 
ــرزان                - ــه دســتــان ل ــروردگــارا ب پ

روشنفکران اين مملکـت بـنـگـر اي         
تــو کــه هــر روز نــعــمــت ديــدن روز             

 . قيامت را به آنها ارزاني داشتي 
خدايا همه پا بـرهـنـه ايـم ولـي                 -

شادمان منتظر نيروگاه اتـمـي مـي        
مانيم تا دردمان دوا نـمـايـد تـو را           
شکر مـي گـويـيـم کـه دروازه هـاي               

 . خيال را بر ما گشودي 
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چنان پايه هـاي شـوکـت مـا را                -
بلند نمودي که تمام مملکت فرنـگ  

خداوندگارا تـو را      .  بر ما شوريدند 
شکر مي گوييم اما بد نيست کمـي  

   تعديل مي داشتي؟ 
هر چه بگويم کم اسـت از مـحـبـت                -

هـاي هـر سـال تـو امـا امسـال مـا را                      
خواهشيست از درگاهت که بيا و بزرگي 
کن اين همه نـعـمـت را در ايـن مـکـان               
متمرکز نکن کـه شـايـد از چشـم زخـم                

بيـا لـطـف      .  حسودان ما را گزندي رسد 
کن اين آبادگـران را مـمـلـکـتـي ديـگـر               
محض عمران بنما ، اصالح طـلـبـان را      
سرزمـيـن ديـگـري مـحـض اصـالح از                

لذت جهاد را بر امـثـال     .  آسمان بفرست 
حـمـاس را     .  مردم عربسـتـان بـچـشـان          

پول نـفـت مـال      .  قيمي ديگر عطا فرما 
تو ، ما را قدري مـيـوه ارزان مـرحـمـت          

اتم را همه به امراي فرنگ ببـخـش   .  کن 
همان کمي آرامـش مـقـدر          از براي ما 

شوکت را به هر که مي خـواهـي     .  فرما 
هـمـان اعـتـبـار           شوهر بده براي مـا بـه      

سـالـه نـمـي          ۲۵۰۰ تمـدن    .  پسنده کن 
خــواهــيــم مــردم مــا را کــمــي فــکــر                 

چـوپـان   .  هوشمـنـدانـه عـنـايـت فـرمـا               
. نخواستيم گوسپندي ما را درمان نمـا    

خداوندا معنويتمان چنان زياد شـده کـه       
پاسبانها ي سر گذر قطاع الطريق گشته 
اند ديگر معنويت کافيست ما را کمـي  

پـروردگـارا مـي         .  آزادي عنايت فرمـا    
بيني که هر چه تو نعمت مي دهـي مـا       
به نصف قانع شديم لطف بنما اين نصفه 
را عنايت کن و لـطـف از ايـن فـرا تـر                  

 ."منما
 

 مرتضی بازداران، کانادا 
 ..دانش آموزان، جنگ و 

مصطفي جان اگه شمـا دانـش آمـوزان        " 
يادت نرفته لـطـفـا چـنـد         ۵۷ در انقالب 

در .  مقاله انقالبي در اين بـاره بـنـويـس        
ضمن سربازان اگه يادت باشه خيلي هـا    
اسلحه را زمين گذاشتن البته آنهايي که 

چون امکان سـربـاز     .  سرباز وظيفه بودند
گيري بـا اعـتـصـاب دانـش آمـوزان و                  
تعطيلي هـاي  مـدارس مـحـتـملـه کـه                
وضعيت فوق العاده االن بشه و مردم را   
بخاطر امنيبت ملي و جنگ دست ساز 
به عقب نشيني وادادر کـنـنـد،  نـبـايـد           

چون اين بهتريـن  .  فرست را از دست داد
حرکت در کنار جنبش کارگري و آزادي     

.  زن و دانشجويان و برابري طلبـي اسـت    
يک ئي ميل کماکان در همين مضـمـون   
به نويد مينايي و حميد تقوايي فرستاده 

اگـه مـمـکـنـه حـزب را در               .  شده اسـت 
.  چون خبرهايي هسـت   .   جريان بگذاريد

البته شنيدم دانش آموزان در صدد يـک    
تعطيلي خودجوش هستن کـه ايـن کـار        
انجام بشه کار رژيم کثـيـف اسـالمـي و         

قـربـانـت    .  مذهبي و نکـبـت آن تـمـامـه         
 ." پيروز باشي، مرتضي از اتاوا

 
مرتضاي عـزيـز، مـن چـيـزي در            :  ک. ج

مورد اين حرکت دانش آموزان نشـنـيـده    
ام و اگر واقعا خود جوش باشد تا اتفـاق  

الـبـتـه    .  نيفتد کسي چـيـزي نـمـي دانـد           
دانش آموزان هم مثل بقيه بخـش هـاي     
جامعه از اوضاع به تنگ آمده اند ولـي    
. نکته شـمـا را درسـت مـتـوجـه نشـدم               

خــوبســت در ايــن مــورد واضــح تــر و              
در مـورد دانـش       .   مشخصتر بنويسيـد 

. خيلي نمي دانـم    ۵۷ آموزان در انقالب 
بـه دلـيـل ايـنـکـه              ۵۶ تا  ۵۴ البته سال 

مربي کانون پرورش فکري بودم با دانش 
آمــوزان ارتــبــاطــات خــوبــي در نــقــاط          
مختلف کشور داشتم و ميدانم که جنب 

االن .  و جوش وسيعي در بين شـان بـود      
هم با اين نکته شما موافقم که بـايـد در     
مورد دانش آموزان و نقش آنها بـيـشـتـر     

ولي بهتر است رفـقـاي صـاحـب       .  نوشت
يـک نـکـتـه       .  صالحيت پا جلو بـگـذارنـد   

مهم ديگر در بحث شما نقشي است کـه  
سربازان ميتوانند در هر تحول سـيـاسـي    

 ۵۷ در جريان انـقـالب       .  آتي ايفاء کنند
و چون  .  هم سربازان نقش مهمي داشتند

تا يک ماه قبل از قيـام   ۵۶ از اواخر سال 
در خرم آباد سرباز بودم شخـصـا شـاهـد       
روحيه انقالبي سـربـازان در آن مـقـطـع              

نبايد فراموش کرد که قيام بهـمـن   .  بودم
را هم همافران نيروي هوايـي شـروع      ۵۷ 

يعني در مـقـطـعـي بـخـشـي از              .  کردند
نيروي مسلح رژيم حاکم ميتواند اسلحه 
اش را به طرف حاکمـان و فـرمـانـدهـان          
بچرخاند و اين مساله مهمي اسـت کـه       
الزم است حزب ما بيشتر در مـورد آن        

در مورد اينکه خـطـر جـنـگ         .  کار کند
. وجــود دارد بــا شــمــا هــم عــقــيــده ام              

جمهوري اسالمي و آمريکـا هـر دو در         
بن بست هاي جـدي قـرار دارنـد و ايـن             

گـو  .  منشاء اصلي خـطـر جـنـگ اسـت         
اينکه اين روزها آمريـکـا بـيـشـتـر روي           

خط استحاله رژيم اسالمي کار ميکند، 
اما به دليل بن بست پـايـه اي تـري کـه           
وجود دارد به نظـر مـن گـزيـنـه جـنـگ              

آمـريـکـا و      "  مـذاکـره  " همواره روي ميـز    
 ! جمهوري اسالمي وجود دارد

 
 امضاء محفوظ، هلند

 انتقام به روش معماوری
يکي از رفقا جدال دو هـمـسـايـه در         
هلند را برايمان با عکس فـرسـتـاده      

البته اينهم بـايـد از سـايـتـي          .  است
گرفته شده باشد که نام آن را پـيـدا         

  :نکرديم
همسايه كينه ايي و انتقام به روش   " 

 .معماري
عضـو شـوراي     ( آقاي مارك ايستن  

اي داشته كـه چشـم        خانه)  شهر يوتا
انداز زيبايي از كوه ها در مقابـلـش   

اي درسـت در     بوده تا اينكه همسايه
مسير اين مناظر شروع بـه سـاخـت      

با توجه بـه ايـنـكـه          . خانه مي كند 
سـانـتـيـمـتـر          ۴۵ارتفاع خانه حدود 

بلندتر از حد مجاز بـوده مـارك بـا          
مراجعه به مقامـات شـهـري وي را          
ــفــاع ســقــف               ــه كــاهــش ارت وادار ب

همسايه جديد كه .  اش مي كند خانه
با صرف مـبـالـغ زيـاد مـجـبـور بـه               
كاهش ارتفاع سقف شده بوده پنجره 
اي بــا شــکــلــي عــجــيــب بــر روي               

كند كـه زيـاد بـه         اش تعبيه مي خانه
مذاق آقاي مارك ايستن خوش نمي 

 . آيد

 ارسالن از استراليا
 !ميز سيزده بدر

فکر کردم که از ميـزي کـه          سالم" 
امروز توي مراسم سيزده بدر اينجـا  

خـانـمـي    .  گذاشتم، چيزي برات بگـم 
بطرف ميز اومد و با هم در رابـطـه       

. با ايران سر صحبت را باز کـرديـم       
او با ويزاي موقت اومده استراليا و 

او پـرسـيـد      .  موقتا اينجا مي مونـه 
مـن اسـم     .  که جريان شما چـيـه ايـن     

بـعـد   .  فدراسيون را بهش نشون دادم
مثل اينکه پرسيد بـه کـدام جـريـان         

حـزب     مـن گـفـتـم      .  سياسي هسـتـي  
او گـفـت     .  کمونيست کارگري ايـران   

کــه در ايــران مــردم کــمــونــيــســت             
او گفت که . کارگري را مي شناسند

شـرکـت واحـد ايـن            ما از کـارگـران  
 ."حزب مي شناسيم

 
 رها رحلی از تبريز

 در نقد بحث زبان مادری
ــقــد                 مــقــالــه اي نــوشــتــه انــد در ن
مصاحيه مصطفي صابر بـا نشـريـه      
رها در مورد زبان و سرنوشـت زبـان     
مادري و زبان رسمي و در جمهـوري  

رها جان ايـن هـفـتـه       . سوسياليستي
فــرصــت نشــد کــه مــقــالــه شــمــا را            
بياوريم چون الزم بود که بـه نـکـات      

. مـا را بـبـخـشـيـد          .  شما بـپـردازيـم     
اميدواريم که بتوانيم هـفـتـه آيـنـده          

 .اين کار را بکنيم
 

 سامان احمدی، کانادا 
 !مرگ هوشنگ و تولد من

هــاي مصــطــفــي، نشــريــه رو االن           " 
اشکم رو .  خوندم، خيلي بهم چسبيد

داستان هوشنگ رو من .  هم درآورد
قبال شفاها  شنيده بودم اما نـه در      

بـهـر حـال فـقـط يـک             .  اين جزئيـات 
توي همون مـاه و سـالـي کـه           :  نکته

هوشنگ رو اعدام کردن من به دنيا 
اما موندم چقدر ماها قابـل  !  اومدم

 !!"مقايسه هستيم
 
سامان جان، من مـيـتـونـم بـا        :  ک.ج

اطميـنـان بـگـم کـه اگـه هـوشـنـگ                  
مــيــدونســت هــمــونــوقــت کــه او را           

تو و )  او را تيرباران کردند( ميزنند 
امثال تو متولد ميـشـويـد لـبـخـنـد          

که اگر اشتباه نکنم کمـي  ( خاص او 
مورب و در عين حال مـحـجـوب و        

عمـيـق تـر بـر         )  دوست داشتني بود
امـا از ايـن       .  چهره اش مي نشـسـت  

شوخي عجيب کـه بـگـذريـم، دنـيـا             
يک نسل مـيـرود، يـک        .  همين است
به نظر من نسل شـمـا   .  نسل مي آيد

وظيفه اي به مـراتـب خـطـيـر تـر از             
چيزي که در .  نسل ما بر عهده دارد

يـواش يـواش شـروع           ۵۷دوره نسل 
شد تازه دارد ابعاد جهاني و تعييـن  

دارد .  کــنــنــده اي پــيــدا مــيــکــنــد          
.  سرنوشت کل بشريت را رقم ميزنـد 

بـا انـقـالب ايـران و              ۵۷اگر نسـل      
جمهوري اسالمي روبرو بـود، نسـل       
شما به يک بربريت جهاني روبروست 
که هيچ گريزي از نبرد بـراي عـقـب        

چه خوب کـه نسـل       .  راندن آن نيست
جديد و تازه نفسي هست که دل بـه      
دريا بزند و براي تغـيـيـر ايـن وضـع          

اما هر نسلـي بـه نـاگـزيـر پـا             .  برود
البـتـه بـه      .  روي شانه نسل قبل دارد

قول مارکـس بـايـد مـواظـب سـايـه              
. سنگين مردگان بر زنـدگـان بـاشـد        

زير سايه آنـهـا نـبـاشـد، روي دوش            
بهـتـر آنسـت کـه نسـل            !    آنها باشد

شما سعي کند روي دوش بـهـتـريـن         
هاي نسل قبل، منصور حکمت ها، 

رهـبـر   ( جهان قلعه مـيـانـدواب هـا         
، ) کــارگــران بــيــکــار کــه تــرور شــد          

هوشنگ کياني ها و نـظـيـر ايـنـهـا         
بايستد تا  افـق هـرچـه وسـيـعـتـري              

بنا بر اين مقايسـه بـه     .  داشته باشد
شـمـا   .  يک معني مع الـفـارق اسـت       
 !بايد کاري کارستان بکنيد

 
 کامران مزين، ايران
 فيلم فتنه و کمونيسم

بعد از ئي ميلي که نويـد در مـورد       
فيلم فتنه فـرسـتـاده بـود، کـامـران             

 :جواب داد
نويد جان اين کـارگـردان هـلـنـدي          "  

اسالم را مترادف خطـر کـمـونـيـسـم         
دانسته نظر تو چيست؟ فکر ميکنم 
حق ازادي بيان يک طرفه و دفـاع از    
ايــن کــارگــردان يــک طــرف ديــگــر            

من هم با فشار اسالمـيـهـا    .   ماجرا
و بياينه ديشب اسالميها مـخـالـفـم     
اما اون يک طرف امـا ايـن فـرد در          
حال القاي اين است که به جاي آنکه 
ــتــازد هــمــه                 ــه اســالم ب ــيــشــتــر ب ب

 ."مسلمانان را  تروريست بداند
 
کامران جان آن کسي که فيلـم  :  ک. ج

فتنه را ساخته خودش در ارتجاعـي  
بــودن و ضــد انســان بــودن و ضــد               

344جوانان كمونيست      1387 فروردين   12     10 

11صفحه   



کمونيست بودن چه بسي دست کمي 
امـا  .  از اسالمي ها نـداشـتـه بـاشـد       

دقيقا چون جاي يک نـقـد عـمـيـق و          
راديکال و انساني از اسالم سياسـي  
خالي اسـت و يـا هـنـوز بـه انـدازه                   
کافي قوي نيست، چنين کسانـي از    

وقـتـي   .  اين خالء استفاده ميکـنـنـد   
دول غربي اينطور با اسالم سيـاسـي   
مــمــاشــات مــيــکــنــنــد، و چــنــيــن           
مفتضحانه از حق آزادي بيان کوتـاه  

حـرمــت  " مـي آيــنـد و در دفـاع از                
قــطــعــنــامــه و بــيــانــيــه        " !  مــذهــب

ميدهند،  هر روز دارنـد سـر و تـه              
سکـوالريسـم مـوجـود در غـرب را              
قيچي ميکنند و به مذهب و اسـالم  
ميدان ميدهند، در ايـن فضـا يـک            
راسيست هم ميتواند پيدا شود کـه    
جنايات غـيـر قـابـل انـکـار اسـالم                
ســيــاســي را بــهــانــه اراجــيــف ضــد          
پناهندگي و ضد کمونيـسـتـي خـود       

 . قرار دهد
راه حل چيست؟ راه حل اين است که 
قاطعانـه عـلـيـه اسـالم سـيـاسـي و                 

راه حل اين اسـت  .  جناياتش جنگيد
که عليه دول غربـي و مـمـاشـات و           
حــمــايــتــشــان از اســالم ســيــاســي و         

راه حـل    .  هرگونه مذهبـي جـنـگـيـد       
اين است که جانانه از سـکـوالريسـم    
و جدايي کامل همه جانبـه مـذهـب      
از دولت دفاع کرد و بقول مـنـصـور      

کـرد، نـه     "  مـذهـب زدايـي     " حکمـت    
اينکه لي لي بـه الالي اسـالمـيـون           

راه حل اين است که از حق .  گذاشت
آزادي بيان هرکسي در نقد اسـالم و    
يا هر مذهب و  خرافه ديگر بي قيد 
و شرط حمايت کرد نه اينکه جـلـوي   

راه حـل ايـن اسـت کـه             .  آنرا گـرفـت  
علـيـه فـاشـيـسـم و راسـيـسـم ضـد                   
پناهندگي جنگيد و منتسب کـردن    
مردم کشور اسالم زده بـه اسـالم و           
ــرد و                  ــاء کـ ــيـــن را افشـ ــمـ ــلـ مسـ

 . جنايتکارانه بودن آنرا نشان داد
فرض مشترک همه اين دار و دسـتـه     
هايي که اکنون بر دنيا حاکم اند، از 
اسالميون تا دول غربي تا منقـديـن   
دست راستي اسالم، ايـن اسـت کـه          
مردم بيچاره را در کـيـسـه اسـالم و         

بـايـد بـه ايـن         .  اسالميون ميـريـزنـد   
فرض مشترک و ارتجاعي اينهـا بـا     

بـايـد قـطـب سـوم          .  تمام قوا تـاخـت  

.  يعني مردم آزاده را به ميـدان آورد   
اين کاري است که براي مثال  اکـس  
مسلم و امثال مينا احدي و مـريـم       
نمـازي و ديـگـر رفـقـاي مـا دارنـد                  
ميکوشند انجام دهند و به درجاتي 
هم در آلمـان و چـنـد کشـور ديـگـر               
مطرح است، اما بايد بسيار وسـيـع     

خصـوصـا   .  تر و تعرضي تر کار کرد
اگر بتوانيم جمهوري اسالمي را در   
ايران پايين بکشيم و بجـاي آن يـک       
حکومت سکوالر، حکـومـت آزادي     
و برابري، جمهوري سوسياليستي را 
قرار دهيم، کل اين اتـحـاد مـقـدس         
ــورژواهــاي رنــگــارنــگ را مــورد            ب
تعرض زير و رو کننده اي قـرار داده    
ايم و نيروي سوم را در سراسر جهان 

 .به ميدان خواهيم کشيد
 

 ناصر از يونان
 اعتصاب آتن و احزاب

سالم مصطفي جان سال نو را به تو "
.  و هــمــه رفــقــا تــبــريــک مــيــگــويــم          

اميدوارم سال خوبي براي همه مـان    
در ضــمــن گــزارش کــتــبــي         .  بــاشــد

اعــتــصــاب در يــونــان را بــرايــتــان            
 .دوستدارتان ناصر. ميفرستم
روز است کـه کـارکـنـان        ۱۵بيش از 

شهرداري شـهـر آتـن در اعـتـصـاب             
کامل هستند، بگونه اي کـه پـيـاده      
رو ها مملو از آشـغـال و بـوي آزار            

در پي ايـن اعـتـصـاب       .  دهنده است
کارکنان مترو و ترن و اتوبـوسـرانـي    
هم در ساعاتي از روز دست از کـار    

مـارس     ۲۱ديروز يعني   .  ميکشند
کارکنان بانک و وکال و خبـرنـگـاران    
نيز دست به اعتصاب و تـظـاهـرات      

طــبــق .  در مــيــدان اومــونــيــا زدنــد       
اطــالعــاتــي کــه کســب شــده دلــيــل         
اصلي اين اعتـصـابـات بـاال رفـتـن           
ســقــف بــازنشــســتــگــي کــارگــران و         

اعمال چين سياسـت  .  کارکنان است
ضـــد کـــارگـــري از ســـوي دولـــت              

ــلــي          .. راســتــگــراي آقــاي کــارامــان
گـفـتـه مـيـشـود         ).   مفـهـوم نـبـود      ( 

قدرت سيساي در يونان در دست دو 
يـکـي حــزب     .  حـزب رقـم مـيــخـورد        

يا بـهـتـر    )  حزب سبز يونان( پاسوک 
بگويم خانواده پاپاندرو،  و ديـگـري   
ــا حــزب               ــي ي ــل ــان ــارام ــواده ک ــان خ

حزب سوم از لحـاظ  .  دمکرات است

قدرت،  حزب کمونيست يونان است 
که کارايي و عملـکـردش مـا را بـه           

. ياد حزب تـوده ايـران مـي انـدازد            
حزبي که بيشتر ضد آمـريـکـايـي و         
ضد امپرياليستي بودنـش مشـهـور      
است تا به يک حزب کمونـيـسـتـي و       

 .شبيه باشد.. مدافع حقوق کارگر و
هرچند و تظاهرات هـايـي از سـوي          
حزب پاسوک و حزب کمونيـسـت در     
اين جا صورت ميگـرد امـا صـرفـا          
مقابل حزب راست گراي دمـکـرات     

ولي به  .)  و به جايي نميرسد. ( است
کارساز بودن کالبد شکافي منصور 
حکمت در باب احزاب کـمـونـيـسـت      
دنيا که خـوش شـانـس آنـهـا حـزب               

.  کمونيست يونان است، پي ميبريـم 
در اين جا است که ميفهميـم حـزب     
کمونيست کـارگـري چـيـسـت و چـه             

. ميخواهد و اصال چرا تشکيل شـد   
چــون يــک ضــرورت اســت و بــايــد              

 ."باشد
 
خــيــلــي .  مــرســي نــاصــر جــان    :  ک. ج

متشکر از خـبـر و اطـالعـاتـي کـه               
نـاصـر   .  عيد شما هم مبارک.   دادي

از .  جان زود به زود برايمان بنـويـس  
اوضاع يونان از اوضاع پناهـنـدگـان    
ايراني و همينطور مسائل ديـگـر و     

. اظهار نظر در باره مطالـب نشـريـه     
 .زنده باشيد

 
 رزا راشين، از ايران

 ايران آزاد و سوسياليستی
مصطفي صابـر عـزيـز سـال نـو را              " 

به اميد روزي کـه در    .  تبريک ميگم
ايران آزاد و سوسياليستـي سـال نـو        

 ."با احترام، روزا. را جشن بگيريم
 
اميدوارم کـه    .  مرسي رزا جان:  ک.ج

چه خـوب    .   سال خوب داشته باشيد
که عـيـد شـد و از شـمـا خـبـر دار                    

بيشتر بنويس بـرايـمـان روزا      .  شديم
 .جان

 
 امضاء محفوظ، تھران

 !هيچوقت اينقدر نرقصيدم
چهارشنبه سوري در نواب قيـامـت   " 

از يــکــي از مــنــازل جــوانــان           .  بــود
بلندگويي را رو بـه کـوچـه بـه کـار                
انداخته بودند و موزيک پاپ پـخـش   

نـيـروي   .  ميشد و همه ميرقصـيـدنـد   
انتظامي در خيابان اصلي مسـتـقـر    

ولـي جـرات نـمـيـکـردنـد وارد              .  بود
خيلي جاها ماشين ها .  محل شوند

پارک کرده بودند و مـوزيـک ضـبـط         
مــاشــيــن را روشــن کــرده و هــمــه               

چـهـارشـنـبـه سـوري         .  ميـرقصـيـدنـد    
امسال يک صحنه جدال مردم با اين 
رژيم بود و براستي جشـن و شـادي         
بود و خوش گذشت جاي شما خالـي  

هــيــچــوقــت انــقــدر نــرقصــيــده      .  بــود
 ." بوديم

 
 ياشار سھندی، ايران
 !خودتان کشف کنيد

وقتـي مـيـخـواهـي        !  سال نو مبارک"
بــراي کــارت تــبــريــک يــک مــتــنــي            
بنويسي کلي باال و پايين مـيـکـنـي     
که قشنگ ترين جمله دنـيـا کـه تـا           
حاال بـه ذهـن هـيـچ کـس نـرسـيـده                 

و من نيـز فـکـر مـيـکـنـم            !  بنويسي
قشنگ ترين جمله هـمـان اسـت کـه         

بـه امـيـد      :  هر سال تکـرار مـيـکـنـم       
پيـروزي و ديـدار رفـقـا در مـيـدان                 

قشنـگ نـيـسـت؟ هـر چـنـد              .  آزادي
جمله تکـراري اسـت ولـي کـلـي در              

گشتم و اين کارت را پيـدا     ايتنرنت
يــک طــرح گــرافــيــکــي فــوق         .  کــردم

العاده زيبـا و جـالـب عـالوه بـر آن                
جــملــه تــکــراري پــيــام مــن در ايــن           
کارت نهفته اسـت خـودتـان کشـف           

باز هـم سـال نـوتـان مـبـارک             !  کنيد
 "ياشار سهندي. باشد

 مھران از ايران 
 ٨٦سال سخت 

امـيـدوارم کـه      .  مصطفي جان سالم" 
همه ما سالي خـوبـتـر و پـر بـارتـر               

من در سـال      .  پيش رو داشته باشيم
بيماري و گرفتاريهـايـي زيـادي       ۸۶

را پشت سر گذاشتم که البته هـنـوز     
مــدت ســه مــاه        .  هــم ادامــه دارد      

بستري بودم و نتوانستـم اوضـاع را       

خيلي از جـدايـي عـلـي           .  دنبال کنم
پيـوسـتـن    ...  جوادي و آذر ماجدي و

ايشان به کوروش مـدرسـي تـعـجـب        
اما اينجا مـاهـواره نـدارم و          .  کردم

سعي ميکنم مسـائـل را از طـريـق           
مــن عــلــي   .  ايــنــتــرنــت دنــبــال کــنــم    

جوادي را خيـلـي دوسـت دارم و از            
بهـر  .  طريق او به حککا دعوت شدم

حال خواستم از اين فرصت استفـاده  
قربـانـت   .  کنم و حالي از شما بپرسم

 ."مهران
 
مرسي از اظهار لطفت مهران :  ک. ج

بهتـر از     ۸۷اميدوارم که سال .  جان
سال قبل باشد، بخصوص براي شما 

. که دچار بيمار و گـرفـتـاري بـودي          
اين نامه شما و بسياري نامـه هـاي     
اين شماره هفته قبل رسـيـده بـود و        

از اين .  فرصت چاپ آنها فراهم نشد
بابت از شما و از خوانندگان پـوزش    

مـيـدانـيـد کـه بـعـد از              .  ميخواهيـم 
نوشتـن ايـن نـامـه شـمـا اتـفـاقـات                  

و حــزب کــوروش      .  ديــگــري افــتــاد   
مدرسي برخورد تحقـيـر آمـيـزي بـا          

و من براي هـمـه     .  علي و آذر داشت
ايـن دوسـتـان      .  شان واقعا متـاسـفـم   

سابق ما تقريبا با دالئل مشـابـهـي      
از حزب ما جدا شدند، ما در هر دو 
مورد تالش کرديم که اين رفـقـا در       

کوروش کـه گـفـت در        .  حزب بمانند
اين حزب تفتيش عقايد ميکننـد و    
ميخواهند ما را به کنگره ببرند تـا    
کاله بوقي بـه سـرمـان بـگـذارنـد و               
علي و آذر هم با وجود اينکـه بـراي     
کنگره ششـم راي آورده بـودنـد هـر             
روز اعــالمــيــه مــيــدادنــد کــه مــا             

" جـراحـي تشـکـيـالتـي        " ميخواهيـم    
ولي درست ترش اين بـود کـه     .  کنيم

اين رفقا مي ماندند و حـرفشـان را       
ميزدند و اگـر مـيـتـوانسـتـنـد راي              

نـه  .  حزب را به خود جلب ميکـردنـد  
اينکه وقتي راي نياوردنـد بـا هـزار        

عـلـي   .  بد و بيراه حزب را ترک کنند
جوادي حزب کار جالب و بي سابقـه  
اي هم که کرد اين بود کـه حـزب را       
ترک کرد و بعد پروژه اتحاد با آن را   
پيش کشيـد کـه ديـديـم ايـن پـروژه               
حتي در رابطه با کوروش اينها  بـه      
چه سرانجام اسفباري بـراي عـلـي و        
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من ايـنـجـا    .   دوستانشان منجر شد
نمي خواهم اختالفـات سـيـاسـي را         

ــاتــي کــه      .  کــمــرنــگ کــنــم      اخــتــالف
انعکاس جدال جنبش ها و طبـقـات   

امـا  .  اجتماعي در حـزب مـا اسـت         
اين جدال همواره وجود دارد و مـن        
توهمي ندارم کـه مـيـشـود يـکـبـار              
براي هميـشـه يـک حـزب تـک بـنـي                

اگر هم بسازيـم نـمـي تـوان         .  ساخت
آنرا مفروض گرفت و  بايد هـر روز،    
تاکيد مـيـکـنـم هـر روز، و در هـر                 
چرخش و پيچ سياسي يکبار ديـگـر     

. آنرا دوباره ساخت و تـحـکـيـم کـرد       
بهر حال اگر کمي دورتـر بـايسـتـيـم          
اين انشعابات مثل انشـعـاب ايـرج        
آذرين و رضا مقدم، تنها انـعـکـاس    
مقاومت سوسياليسم  بـورژوايـي و     
جناح چپ جنبش ملي اسـالمـي در     
صف کـمـونـيـسـم کـارگـري بـوده و                 

ــار           .   هســــت ــعــ ــا شــ ــوروش بــ کــ
سـوســيـالــيـســم رم مـيــدهـد و چــپ              
ضعيف اسـت و راسـت دسـت بـاال               
دارد و با سوداي شـرکـت در دولـت          
. موقت حجارياني حزب را ترک کرد

علي جوادي و دوستان هم نـظـريـات    
نيمه کوروشي اي را مـطـرح کـردنـد       
که براي مثال چـپ پـنـجـاه پـنـجـاه              
شــانــس دارد و شــعــار جــمــهــوري             
سوسياليستي بعنوان يک شعار روز   

اما عليرغم همـه  .   سم است و غيره
ايــنــهــا اگــر ايــن دوســتــان بــه راي             
اکـثــريـت حــزب، بــه حـزبــيــت و بــه              
تصمـيـمـات کـنـگـره حـزب وفـادار               

و جالب است کـه هـردو       ( ميماندند 
کـنـگــره هـاي حـزب را سـاخــتـگــي               
خواندند و کلـي تـبـلـيـغـات جـنـگ             

شـايـد   )  سردي علـيـه حـزب کـردنـد         
. ميشد کنار هم ايستاد و کـار کـرد    

جنبش ها را کاري نمي توان کـرد و    
بايد سخت با آن جنگيد، اما افـراد    
ميـتـوانـنـد بـا ايـن يـا آن جـنـبـش                     

روي پيشاني کسي ننـوشـتـه    .  باشند
که تا ابد با اين يا آن جنبش خواهد 

بهر حال از سرنوشتي که ايـن    .   آمد
. رفقا پيدا کرده اند خوشحال نيستم

هردو جريان تقريبا هفتـه بـه هـفـتـه          
موضع عـوض کـرده انـد تـا مـگـر                 

براي مـثـال     .  خودشان را حفظ کنند
علي جوادي که تا همـيـن يـکـي دو         
هفته پيش کلي تعريـف و تـمـجـيـد          

هاي غليظ از حزب کوروش ميکرد 
حاال که با جواب سرباال روبرو شـده    
است گويا شروع به نقـد آنـهـا کـرده         

کــوروش کــه چــنـدي پـيــش         !!   اسـت 
يکباره با کنگره مخـفـي خـوابـنـمـا         
شده بود و ميخواست راسـت تـريـن        
سياست ها را در حزبش تثبيت کند 
وقتي در اين راه با مانـع افشـاگـري      
هاي ما و چپ بـودن جـامـعـه و از             
جمله بـدنـه حـزب خـودش بـرخـورد             

آذر فـريـاد      ۱۶کرد، يکدفعه بعد از 
کشــيــد کــه گــويــا      "  يــافــتــم يــافــتــم   " 

جنبشي نوين چپي سر بلند کـرده و      
چوبدستي را هم کنار گذاشته و ايـن  
جنبش هـم مـال شـخـص شـخـيـص              

يـعـنـي    .  ايشان و حـزب شـان اسـت           
مارکسيسم و تحـلـيـل طـبـقـاتـي و            
تببين صادقـانـه اوضـاع مشـخـص          
اجتماعي پيشکش،  دريـغ از يـک           

بـهـر   .  جو انسجام ظاهري و منطقـي 
حال مهران جان در اين باره ادبيـات  
زيادي هست و اميدوارم کـه دنـبـال      

مــن کــوشــش کــردم       .  کــرده بــاشــي   
تصويري خيلي کلي و فشرده از ايـن  

اميدوارم امسـال  .   ماجرا ارائه دهم
سال بهتري براي اين رفقا هم بـاشـد     
و در مبارزه عليه جمهوري اسالمي 
و براي آزادي و برابري به جـلـو گـام        

 .بردارند
 

 پسر دوست قديمی، ايران
 !هپی نوروز

ميـسـتـر صـابـر        .  هپي نوروز!  سالم" 
از اينکه بـا    .  هستم.. سالم من پسر

شما و ديـگـر دوسـتـان آشـنـا شـدم                
خوشحالم و از اينکه پـدرم شـمـا را        
پيدا کرد و به شادي رسـيـد تشـکـر         
ميکنيم و آرزو ميکنم که هـمـيـشـه     

 ."سالمت باشيد
 
منهم از آشنايـي  . سالم عزيزم: ک.ج

امـيـدوارم   .  با شما خيلي خوشحـالـم  
بـه  .  که بيشتر با شمـا آشـنـا شـويـم         

 . همه سالم برسون
 

 ميترا رها از آلمان
 سال نو مبارک 

امـيــدوارم کــه ســال خــوبــي داشــتــه          
 ."باشي پر از شادي و سالمتي

 

 سولماز از پاکستان
 عیدتون مبارک

سالم مصطفي جون سال نـو را بـه         " 
آرزو .  تو و همه رفقا تبريـک مـيـگـم      

سالي خوب و پرباري را براتون دارم   
 .و موفق و پيروز باشيم

 
سولماز جـان و مـيـتـرا جـان              :  ک. ج

شما هم مدتي هسـت کـه پـيـداتـان            
اين سال جديد فرصت خوبي .  نيست

سـالـي   .  براي حضور و غيـاب اسـت    
. پر از شادي برايتـان آرزو مـيـکـنـم         

سولماز جان ديگر از گـزارش هـاي         
خوب تو در مورد پاکسـتـان چـيـزي       

آنجا دارد اتفاقات .  دريافت نکرديم
 .بنويس برايمان. مهمي مي افتد

 
 

 طاها جبار زاده، بلژيک
 !از حاال عيدتون مبارک

عيدتان مـبـارک، سـالم مصـطـفـي           " 
جان از حاال عيدتون مـبـارک بـاشـه       
اميدوارم سال خوبي داشتـه بـاشـيـد       

. با آرزوي سالمتي و موفقيت شـمـا  
 ."شايد باشيد

 
طاها جان عيد شما هـمـيـشـه     :  ک. ج

 !مبارک
 

 حجت از انگلستان
 .دوستان ما آزاد خواهند شد

نمي دانم چه مدت مـي گـذشـت و          " 
بـه  .  من هنوز به تصاوير خيره بـودم   

تصاوير جواناني نگاه مـيـکـردم کـه       
دوستـان مـا را       : "  تکرار مي کردند

 . "آزاد کنيد
به مسيري که عاقبتش مبهم است، 
به عکسهاي هموطنان دربـنـدم، بـه      
شــبــهــاي انــفــرادي، بــه چــراغــهــاي         
هميشه روشن و سـکـوت دردآور و           

بـه روزهـاي     .  سلولهاي مانـنـد قـبـر      
بازجويي و تهمتهاي ناروا و رعب و 

بازجـو  "  ارزشي "  وحشتي که آقايان 
. به دلها روانه ميکنند مي انـديشـم  

بــه درد و دلــهــاي نــگــران کــنــنــده              
ــه                 ــديشــم ک ــا مــي ان ــه مــادران آن
دردمندانه  براي آزادي فرزنـدانشـان   

 .کمک مي طلبند
نگاههاي خيره آنها ايـن روزهـا بـر          

! وجدانهاي ما سنگينـي مـي کـنـد        

همه مـا در مـقـابـل ثـانـيـه ثـانـيـه                   
روزهــاي زنــدان ايــن عــزيــزان و                 

تـاريـخ هـمــه      .  مـبـارزان مسـئـولـيــم       
ــواع اقســام                  ــا ان کســانــي را کــه ب
فشارها و شکـنـجـه هـاي جسـمـي،           
روحي و جنسي اين مـبـارزان را بـه        
انفعال و مصاحبه و اعـتـراف وادار     

اگـر  .  مي کنند محاکمه خواهد کرد
چه اين اعترافـهـا هـيـچ ارزشـي نـه             
براي اين نسل و نـه بـراي آيـنـدگـان            

 .خواهد داشت
جوانان ما در زندان سـرافـرازنـد کـه       
هر قلـمـي کـه زدنـد، نـامـه اي کـه                  
نوشتند، بيانه اي که صادر کردند و 
تظاهراتي کـه رفـتـنـد نـام خـود را               

. شجاعانه و با افتخار بر آن نهادنـد 
سر افکنده آنهايي هسـتـنـد کـه در           
نهايت قدرت و امنيت بر سـر خـود       
مــاســک کشــيــدنــد و بــر چشــمــان              
دوستان ما که از هيچ چتر امنيـتـي   
بر خوردار نيستنـد چشـم بـنـد مـي            
زنند تا مبادا چهره مـخـوفشـان بـر         

 .همگان آشکار شود
جــوانــان مــا آزاد خــواهــنــد شــد و             
بازجوها داخل دخمه هـاي مـخـوف      

هـر  .  خود مستاصل خواهنـد مـانـد     
چـنــد آنــهـا بـراي تـوجــيـه کـارهــاي               
کثيف خود هر روز داستـان سـرايـي      
مي کنند؛ آنان فعاالن حقوق بشر را 
مرتد، وابسته و جاسوس،  روزنامـه  

....... نگاران را بستر ساز فسـاد و   
و همه غيـر از خـود را بـي ديـن و                 

 .شيطان پرست مي نامند
آري، درهاي زندانها باز خواهد شد؛ 
همچنان که درهاي هيچ زندانـي در    

. طول تاريخ بسته باقي نمانده اسـت 
آنها پيروزمندانه باز خواهند گشـت  
و بازجوها زير ماسکهاي سياه خود 

 ."     خفه خواهند شد
 

 ندا از ايران
 !کمونيست بازی اساسی

بـا يـه     !  سال نو دوست من مـبـارک    " 
عالمه از اين بوسه ها و يـه عـالـمـه       
آرزوي خوب واسه سال جـديـد و يـه          

 عالمه 
از چيزهـاي شـيـريـن و خـوشـمـزه و                

يه عـالـمـه کـتـاب سـيـاسـي               !   آبدار
گرفـتـم،  بـعـضـي هـاشـون خـيـلـي                   

ــمــي ان     ــدي ــازي       .   ق ــيــســت ب ــمــون ک

تو عيد واسه خودم برنـامـه   !  اساسي
بـرات مـرتـب مـيـل مـي             .   گذاشتم

اون مقاله هايي که درباره زنان .  زنم
مي خواستي رو مـي نـويسـم و هـر           

. روز يکي اش رو مي فرستم واسـت 
 ."بوس. مي خوام دختر خوبي بشم

 
ندا جان اين نـامـه تـو هـفـتـه             :  ک.ج

يعني تقـريـبـا االن      .  قبل رسيده بود
دو هفته است که به دست ما رسيده 
و بعد از آن هم فقط يک مـطـلـب از        

ايـنـرا گـفـتـم کـه           .  شما رسيده اسـت 
خوانندگان بدانند شما تا چه انـدازه    

نـدا جـان     .  به وعده هايت وفا کـردي 
اميدوارم تعطيـالت عـيـد حسـابـي          
خوش گذشته باشد و کلي چـيـزهـاي    
خوشمزه و آبدار يـه عـالـمـه کـتـاب             

 !سياسي به تو چسبيده باشد
 

 امير ياشار، ايران
 بھاران خجسته باد

بهاران به همه رفقا خجستـه بـايـد،      " 
به اميد سـالـي مـمـلـو از آزادي و                

 ."برابري
 

 بشير از  افغانستان
 !علی به مدرسه ميرود

اگر يادتان باشد چند شماره پيش با 
علي کوچولو از طريق پـدرش آشـنـا      

حاال عکس ديگري از عـلـي     .  شديد
! روز اول مـدرسـه    .  دريافت کرده ايم

پدرش با او به مدرسه رفته و از او       
همانطور که در   .  عکس گرفته است

عکس مـي بـيـنـيـد، خـانـم مـعـلـم                   
متاسفانه يـک حـجـاب سـنـگـيـنـي               

حـاال عـلـي در        .  اسالمي بسـر دارد   
 مدرسه چه مي آموزد؟
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