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آخرين بار دو سال قبل بود کـه بـا       
ديـروز دوبـاره     . هم چت کرده بوديم

اولـيـن سـوالـش ايـن          .  سراغم آمـد 
بود که فرشته ازدواج کرد؟ گـفـتـم      

فرشته خواهر زاده مـن بـود و       . آره
سه سال قبل با صـمـد در آنسـوي          
کشور، از طريق اينـتـرنـت بـا هـم          
دوست شده بودند و يـک دل نـگـو          

. صد دل عـاشـق هـم شـده بـودنـد              
خواهر زاده ام در يک محيط بسته 
مذهبي زندگـي مـيـکـرد و نـمـي             
توانست با خانواده در ايـن مـورد       

راز و نـيـازش را بـا        .  صحبت کند
تالش اين طفلکي ها .  من ميکرد

براي مالقات با يکديـگـر عـمـلـي        
حـتـي تـمـاس تـلـفـنـي هـم                .  نبود

بايد در خفـاي  . برايشان سخت بود
امـا  .  خانواده صـورت مـيـگـرفـت         

دختر خواهرم سرکش و زبـل بـود،     
عليرغم فضاي خانـواده گـوش بـه        
حرفشان نميداد و کسـي حـريـفـش       

روحا و جسما قوي بـود و    .  نميشد
با اعتماد بنفس عـجـيـبـي بـزرگ        

رابطه اين دو تيـن ايـجـر      . شده بود
که قطع ميـشـد بـه مـن مـتـوسـل              
مـيــشــدنــد و مــن دوبـاره بــه هــم              

مـدتـي بـود      .  وصلشـان مـيـکـردم      
ــيــامــده           هــيــچــکــدام ســراغ مــن ن

  . بودند
صمد دو سـال پـيـش دبـيـرسـتـان                

 آقاي محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور جمـهـوري اسـالمـي         

 ايران
 خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان

 تهران، ايران
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سـرکـوب اول مـاه مـه و چـنـديــن                 
 دستگيري

 رئيس جمهور محترم،
کنفدراسيون بين المللي اتـحـاديـه      

، بـه  )سي.يو.تي.آي(هاي کارگري 
سـازمـان      ٣١١نمايندگي از طرف 

عضـو وابسـتــه، بـا عضـويــت در              
ميلـيـون کـارگـر از          ١٦٨مجموع 
کشور و منطقـه، بـر عـلـيـه           ١٥٦

سرکوب تـظـاهـراتـهـاي مسـالـمـت           
ــران و                  آمــيــز اول مــاه مــه در اي
دستگـيـري بسـيـاري از فـعـالـيـن               
ــاً            اتــحــاديــه هــاي کــارگــري، قــوي

تحوالت ايران در چـنـد مـاه آتـي             

احتماال حول سه مساله فوق  گـره      
احتماال، چون پـيـش   . خواهد خورد

بيني وقايع سياسي در ايـران کـار       
بـا ايـنـهـمـه        !  عاقالنه اي نـيـسـت       

اوضاع ايران هم مولفه هاي پايدار 
خود را دارد و سـه مسـالـه فـوق               
هريک بنوعي منعکس کننده ايـن    

ــت   ــاسـ ــورهـ ــتـ ــاکـ ــه  ) " ۱:  فـ ــتـ بسـ
به مسـالـه مـوقـعـيـت         "  پيشنهادي

بين المللي جـمـهـوري اسـالمـي و          
) ۲.  رابطه اش با غرب برميگردد

گراني، به مـهـمـتـريـن و تـوده اي             

ترين مساله اجـتـمـاعـي در ايـران          
يعني فقر و فالکت گسترده، پايين 
ــمــزدهــا،          ــنــاک دســت بــودن وحشــت
بيکاري فزاينده و زمينه اي بـراي      
وسيع ترين اعـتـراضـات تـوده اي           

هـــژده تــيـــر     )  ۳و    .  اشــاره دارد    
سالگرد يـورش بـراي سـرنـگـونـي             
جمهوري اسالمي است و ميتوانـد  
به نقطه تالقي و تمرکز اعتراضات 
مردم عليه رژيم و فـرصـتـي بـراي         
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آلودگي هوا در ايـن چـنـد روز، نشـان           
مــي دهــد بــورژوازي و دولــت هــاي               
خودکامه اش در ايـن مـنـطـقـه فـقـط              
در کار نابودي طبـيـعـت و اسـتـخـراج           
منابع طبيعي و استثمـار کـارگـران و        
نيروهاي انسـانـي اسـت کـه مشـغـول                
زندگي در دامن همين طبـيـعـت و بـا         
اقــلــيــمــهــا و شــرايــط آب و هــوايــي                

جــنــوب ايــران،    .  گــونــاگــون هســتــنــد     
هميشه با گـرمـا، خشـکـي، بـيـابـان،              
صنعت نفت و اعتصاب به ذهـن مـي       

 .آيد
دولت هاي عراق و اردن و عـربسـتـان          
به ترتيـب در هـمـسـايـگـي جـنـوب و                 

ــد           ــنـ ــتـ ــران هسـ ــرب ايـ ــان  .  غـ ــغـ ارمـ
بيابانهاي پهناور در هـمـسـايـگـي مـا         
هـمـيــشـه در بـهــار و تـابسـتــان بــراي                  
مردم خوزستان، ايالم و کـرمـانشـاه ،        
ميزان زيادي گـردوخـاک و ذرات شـن          
است که زندگي را تعطيل مـي کـنـد،        
تنفس را مشکل مي کند و خـالـصـه        
تنها مـيـل بـه افسـردگـي و مـرگ را                 
ــن                     ــهــم در اي ــنــد، آن ــد مــي ک تشــدي

. شرايطي که مـا زنـدگـي مـي کـنـيـم               
بورژوازي، امروز بـا طـبـيـعـت رفـتـار            
ظالمانه اي دارد ولـي چـون انسـان در          
تحليل نهايـي حـيـوان سـيـاسـي اسـت              
که در دامن طبيعت بـه سـر مـي بـرد           
و اگر طبيعت تـخـريـب شـود نـتـيـجـه             
فوري آن، تخريب زنـدگـي انسـانـهـا و            
بـه خــطـر افــتـادن زيســت انسـان روي               

 کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری

 !قويا اعتراض ميکنيم
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صـدهـا تـن از دانشـجـويـان دانشـگــاه                
در    ۲۰۰۸ مـارس    ۲۰ تورنتو در روز   

اعتراض به افزايش بي رويه شهريه هاي 
دانشگاه تحصن اعتراضي در مـقـابـل      
. دفتر رياست اين دانشگاه برگزار کردند

دانشجويان در اين تحصـن آرام کـه بـه          
صورت نشسته برگزار شد، به افـزايـش   
شــهــريــه هــاي دانشــگــاه کــه بــاعــث               
محروميت بخش وسيعي از مـردم از        
تحصيل و فشار به خانواده ها مي شود 

دانشجويان تـورنـتـو      . اعتراض داشتند
مي گويند افزايش شهريه باعث ايجـاد  
نابرابري در دسترسي به تحصيل بـراي    
مردم مي شود و حق خود مي دانند که 

 .به اين نابرابري اعتراض کنند
اما تحصن دانشجويان با برخورد شديد 
پليس دانشگاه و در نهايـت بـا هـجـوم         

نـفـر از        ۱۴ پليس شهر مواجه شـد و        
دانشجويان . دانشجويان دستگير شدند

ــازداشــت شــده ســاعــت هــا مــورد                 ب
بازجويي قرار گرفتند و در نـهـايـت بـه         

دادگاه نيز به . دادگاه تحويل داده شدند
جرم عمليات جنايي و تشويش افـکـار     
عمومي دانشجويان را مورد تـعـقـيـب     

دادگاه به دانشجويـان  .  قانوني قرار داد
اعالم کرده که از اين پس حق اعتراض 
و تماس يا حرف زدن در اين زمينـه بـا     

 .ساير دانشجويان را ندارند
مطالبات دانشجويان تـورنـتـو شـامـل        
دسترسي برابر به تحصيالت از طـريـق     
حــذف هــر گــونــه شــهــريــه؛ مــديــريــت            
دانشگاه و پليس تورانتو هر گونه همـه  
جــرائــمــي کــه عــلــيــه دانشــجــويــان و             
سازماندهندگان حـرکـت اخـيـر اقـامـه           
کرده اند را ملغي کنـنـد، و از اعـمـال           
تعقيب و مراقبت پـلـيـسـي در مـورد            
ناراضيان در دانشگاه دسـت بـردارنـد؛        
قائل شدن به حقوق برابر، منجـملـه در     
سطح هيئـت امـنـاي دانشـگـاه، بـراي             
کارگران، دانشجويان و کادر آمـوزشـي   
دانشـگــاه در اتــخــاذ تصــمــيـمــات در            

 .دانشگاه مي باشد
دانشجويان تورنتو براي مقابله بـا ايـن     
وضعيت توماري را تهيه کرده اند و از   
همه خواسته اند با  امضاي آن از آنـان      

 . حمايت کنند
حمله به حقوق اوليه دانشجويان و حـق    
اعتراض و آزادي بيان نه تنها در ايـران    
که در سراسر دنـيـا امـري سـت کـه از              
طرف حکومت هاي سرمايه داري دارد 

دانشجويان دفاع آزادي .  باب مي شود
بيان بـي قـيـد و شـرط، اعـتـراض بـه                    
نابرابري  را وظـيـفـه و حـق خـود مـي               
ــا                   دانــنــد، بــايــد در ايــن اعــتــراض ب

 . دانشجويان تورنتو همراه شويم
تحصيل بايد براي همه رايـگـان بـاشـد         
اين وظيقه دولت است که شرايط ادامه 
تحصيل را براي همه به رايگـان فـراهـم      
کند، نه اينکه با ايجاد شرايط دشوار از 
شکوفايي استعداد هاي افراد جلوگيري 

ولي در شرايطي که براي تحصيل . کند
شهريه دريافت مـيـشـود، نـمـايـنـدگـان           
دانشجويان بايد مـبـلـغ آن را تـعـيـيـن              

 .کنند
سازمان جوانان کمونيست از مطالبات 

نفري  ۱۴ به حق دانشجويان تورنتو و از 
و . که دستگير شده اند حمايت مي کند

از همه مي خوهـد تـومـار اعـتـراضـي           
از .  دانشجويان تورنتو را امضا کـنـنـد   

اين دانشجويان بايد وسيعا حمايت کرد 
و مسئولين دانشگاه تورنتو را وادار به 
عقب نشيني کـرد تـا از دانشـجـويـان              
بابت تعرضي کـه بـه آنـهـا شـده عـذر                 
خواهي کنند و تـغـيـيـر شـهـريـه را بـا                 

 .نظارت دانشجويان انجام دهد
آدرس تـومـار حـمــايـتـي دانشـجـويــان              

http//::  دانشـــگــــاه تــــورنـــتــــو           
/petition/com.ipetitions.www
/fightfees 
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دانشـجـويـان دانشـکـده فـنـي مـهـاجــر                
اصفهان در ادامـه اعـتـراضـات قـبـلـي            
خود،نسبت بـه تـغـيـيـر سـطـح عـلـمـي                 
مــدارک تــحــصــيــلــي خــود اعــتــراض             

نـــفـــر از         ٥٠٠ بـــيـــش از        .  کـــردنـــد
ــان ايــن دانشــکــده کــه در                 دانشــجــوي
ارديبهشت ماه سال جاري نـيـز نسـبـت         
ــوم                   ــلـ ــم وزارت عـ ــمـــيـ بـــه ايـــن تصـ
اعتراضاتي را برپا کرده بودن با تجـمـع   
در دانشکده بار ديگر بر خواسـتـه هـاي      

دانشـجـويـان کـه       .  خود تـاکـيـد کـردنـد         
نيمه شب در حـيـاط دانشـگـاه تـجـمـع              
کرده بودنـد بـا خـروج از دانشـکـده بـه                 
سمت خيابان هزار جريب حرکت کردنـد  

. و باعث بسته شدن اين خيـابـان شـدنـد      
مــدنــي رئــيــس دانشــکــده بــه هــمــراه              
معاونت آموزشي دانشـکـده و رئـيـس           
حراست و نيروهاي انتظامي در مـحـل     
حـاضــر شــدنــد و مــدنـي  در ســاعــت                

بامداد در جمع دانشـجـويـان در       ١.٣٠ 
جلسه پرسش و پاسخ حاضر شد و خبـر  
مربوط به تغيير سطح عـلـمـي مـدارک         

 .اين دانشکده ها را تکذيب کرد

الزم به يـاد آوريسـت کـه دانشـجـويـان               
دانشکده هاي فني شريعتـي، انـقـالب،      
شمسي پور و وليعصر تهران نيز هـفـتـه      
گذشته طي سه روز در مـقـابـل وزارت          
آموزش عالي و سازمـان بـازرسـي  بـه           
ــي بــراي                 ــدام وزارت آمــوزش عــال اق
کـاهـش سـطـح عــلـمـي ايـن دانشـکــده                 

ايـن در    .  تجمع اعتراضي بـرپـا کـردنـد        
حاليست کـه وزيـر آمـوزش عـالـي در                
جـــمـــع خـــبـــرنـــگـــاران اعـــتـــراضـــات          
دانشجـويـان دانشـکـده هـاي تـهـران را                

 .تکذيب کرده است
 

تکذيب خبـر اعـتـراض دانشـجـويـان و             
تـکــذيـب تصـمــيـم وزارت خــانـه بــراي               
مدارک علـمـي دانشـکـده هـا نشـان از               
سـردرگـمــي و اســتـيـصــال مسـئــولـيــن              
وزارت آموزش عالي و وحشت آنـهـا از     
گســتــرش اعــتــراضــات دانشــجــويــان          

تنها را مـقـابلـه بـا تصـمـيـمـات             .  است
حکومتي که تعرض آشکار بـه حـقـوق        
اوليـه دانشـجـويـان اسـت اعـتـراضـات               
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مسئولين نيروي انتـظـامـي بـه هـمـراه           
مسئولين دانشگاه تـهـران در بـرنـامـه          

 ٢٣ ايي نمايشي کـه امـروز دوشـنـبـه            
ارديبهشت در سالن عـالمـه دانشـگـاه       

طـرح  " تهران بر گزار شد مي خواستند   
پـلـيـس را      "  ارتقاء امنيـت اجـتـمـاعـي       

براي دانشجويان توجيـه کـنـنـد کـه بـا             
انتقاد و اعتـراض شـديـد دانشـجـويـان           

در اين بـرنـامـه طـبـق قـرار           .  روبرو شد
قبلي قرار بود سردار رادان مسئول اين 
طرح حضور داشته باشد و به سـواالت    
دانشجويـان پـاسـخ دهـد کـه از تـرس                 
مواجه با دانشجويان در جلسه حـاضـر     

دانشجويان با انـتـقـاد شـديـد از            .  نشد
مجريان ايـن طـرح بـاعـث شـدنـد ايـن                
برنامه با عجله و پيش از پايان رسمـي  

 .نيمه کاره تمام شود
 

نيروي انتظامي اعـالم کـرده اسـت از            
واحد پليس بـراي   ١٠٠ ديروز يکشنبه 

و رفـتـارهـاي      "  بد حـجـابـي     " برخورد با 
غير اسالمي مردم و جوانان در سـطـح     

هـدف ايـن     .  تهران مسـتـقـر مـي کـنـد          
طرح سرکوب جـوانـان و بـه خصـوص             

پـلـيـس تـهـران قصـد دارد             .  زنان است
دامنه اين طرح را به محل کار و کافي 
نت ها و کافي شاپ هـا هـم گسـتـرش         

 .دهد
 

جمهوري اسالمي از همـان شـروع ايـن        
. طرح شکست آن را اعـالم کـرده بـود           

مسئولين پـلـيـس هـمـان ابـتـدا اعـالم               

کردند ما فقط در تهران با يک جمعيت 
ميليوني مواجهيم و توان کـنـتـرل       ١٠ 

آن را نداريم، و حاال از سر ناچاري مـي    
.  خواهد جان دوبـاره ايـي بـه آن بـدهـد             

اعتراض مردم در آريـاشـهـر بـه اجـراي          
چنين طرحي کـه گـوشـه کـوچـکـي از               
خشــم و نــفــرت مــردم از حــکــومــت               
اسالمي و قوانين عقب مانده آن اسـت  
الگوي خـوبـي سـت بـراي مـقـابلـه بـا                   
مزاحمت هـاي پـلـيـس کـه جـمـهـوري                 
اســالمــي را بــه وحشــت انــداخــت، و              
امروز دانشجويان در مـقـابـل تـعـرض          
جمهوري اسالمـي بـه جـوانـان و زنـان              

جـمـهـوري اسـالمـي بـراي           .  ايسـتـادنـد   
سـرپـا مـانـدن بـه جـز وحشـي گـري و                     
سرکوب زنان و جوانان و کـارگـران راه         

حجاب و قوانين عـقـب     .  ديگري ندارد
مــانــده اســالمــي شــيــشــه عــمــر ديــو             
حکومت اسالمي ست که سنگ آن در 

 . دست زنان و جوانان است
 

جمهوري اسالمي خوب مي داند تـوان  
مقابله با اعتراضات گسترده مـردم را    
ندارد و بـارهـا بـه ايـن نـاتـوانـي خـود                   

راه مقابلـه بـا ايـن        .  اعتراف کرده است
وحشيگري هـاي جـمـهـوري اسـالمـي             
تعرض گسترده و مـتـحـدانـه مـردم و              
جوانان بـه ايـن قـوانـيـن و طـرح هـاي                  

هــر کــجـا کــه      .  سـرکــوب گــرانـه اســت      
نيروهاي سرکوبـگـر رژيـم بـراي کسـي             
مزاحمت ايجاد کردند بايد با اعتـراض  
و مقابله همـه مـردم و جـوانـان روبـرو              

جوانان بايد در مـقـابـل ايـجـاد            .  شوند
مزاحمت هاي پليس و نيروي انتظامي 
هواي همديگر را داشـتـه بـاشـنـد و بـا             
اتحاد و يـکـپـارچـگـي بـا آن مـقـابلـه                    

 .کنند
 

سازمان جوانـان کـمـونـيـسـت از هـمـه               
جوانان و مردم مي خواهد در مـقـابـل      
چنين طرح هاي ضد انساني کـه بـراي       
سرکوب جامعه از طرف رژيـم اعـمـال        
مي شود متحدانه بايستند و همـيـشـه    
ــد و از                        ــنـ ــاشـ ــه زنـــگ بـ گـــوش بـ
يکديگردرمقابل مزاحمت هاي پليـس  

 .براي جوانان و زنان محافظت کنند
 

 مرگ برجمهوري اسالمي
 زنده باد حمهوري سوسياليستي

 سازمان جوانان کمونيست
 ٢٠٠٨ مه  ١٢ ، ٨٧ ارديبهشت  ٢٣ 

 اعتراض دانشجويان به مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی 

 !از دانشجويان تورنتو دفاع کنيم
 دانشجويان معترض به افزايش شھريه مورد هجوم پليس قرار گرفتند

دانشجويان مھاجر اصفھان به 
تصميم وزارت آموزش عالی 

 اعتراض کردند

11ادامه صفحه    



ارديبهشت مامـوريـن   ١٩روز جمعه 
شهرداري به همراه نيروهاي نظـامـي   
رژيم در اهواز، به خانـه هـاي مـردم        
زحمتکش محله حصـبـرآبـاد يـورش       
بــردنــد و مــنــازلشــان را تــخــريــب              

مامورين رژيم با استناد بـه    . کردند
قـانـون، يـعـنـي سـاخـت               ١٠٠ماده 

ساختمان به اين عـمـل     "  غير مجاز" 
وحشيانه اقدام نمودند و در عـرض        
چــنــد دقــيــقــه مــنــازل مســکــونــي             
کارگران و محرومين اين مـحلـه را       

آنها حـتـي   .  به تل خاک تبديل کردند
بمردم مجال ندادند اثاثبه هاي خود 

. را از خـــانـــه بـــيـــرون بـــيـــاورنـــد               

زحمتکشاني که خانه هايشان مورد 
هجوم قرار گرفته است، هـم اکـنـون        
بـدون هـيـچـگـونــه سـرپـنـاهـي آواره                

 . خيابان و پارکها شده اند
 

همين چند روز پيـش فـاش شـد کـه           
حائري شيرازي نماينده خامنه اي و   
امام جمعه شيراز مـيـلـيـونـهـا مـتـر           
مــربــع زمــيــن در اخــتــيــار دارد و               
شهرداري شيراز را هم براي سـاخـتـن    
برجهاي رويائي به استخدام خود در   

همين يک هـفـتـه پـيـش          .  آورده است
افشا کردند که شهرداري تـهـران در       

هـزار مـتـر زمـيـن          ١٨٠يک ضـرب      
براي خانه سازي را براي خـوشـايـنـد       

يکي از آقازاده هاي رژيم اسـالمـي،     
به زمين تجاري تـبـديـل کـرده و از             
قبل فروش آن مـيـلـيـاردهـا تـومـان            
سود به جيـب آقـازاده ريـخـتـه شـده             

ايــنــهــا مــوارد کــوچــکــي از         .  اســت
دزديها و سوء استفاده هاي گسترده 
و هرروزه ايـن انـگـل هـاي جـامـعـه                

ــا مــجــوز               .  اســت ــنــه ــه ت ــهــا ن ــن اي
نــمــيــخــواهــنــد بــلــکــه بــيــشــتــريــن            
امکانـات دولـتـي را هـم بـخـدمـت                

رژيم اسالمي و نيروهـاي  .  ميگيرند
ــنــهــاســت             امــا  .  ســرکــوب مــال اي

صاحبان اصلي جامعه، کـارگـران و       
زحمتکشاني که بـا مشـقـت فـراوان         

موفق به ساختن آلونکي در مـحلـه       
فقير نشين حصير آباد مـي شـونـد،        
بجاي اينکه دولت امکانات رفاهـي  
مانند آب و برق و اسفالت و تلفن و   
درمانگاه در اخـتـيـارشـان بـگـذارد             
خانه هايشان را هم بر سرشان خـراب  

 . ميکند
 

 مردم آزاديخواه اهواز
از مردم بي خـانـمـان شـده در بـرابـر             
زورگويي هاي حـکـومـت، حـمـايـت           

شهرداري اهواز بايد بـه آنـهـا      .  کنيد
ــد             . خســارت کــامــل پــرداخــت کــن

داشـتـن مسـکـن مـنـاسـب حـق هـر                  
اما اکثريـت  .  انسان در جامعه است

ــاهـــي                ــنـ ــرپـ ــن سـ ــتـ مـــردم از داشـ
محرومند، اجاره هاي سنگيـن نـيـز      
که بيش از دستمزدهاي تعيين شـده    

توسط دولت اسـت، کـمـر مـردم را             
دولت را بـايـد وادار         .  شکسته است

کرد که به همه مردم نيازمند، کمک 
هزينه مسکن بدهد و آنجا که مردم 
زحمتکش اقـدام بـه سـاخـتـن خـانـه              
براي خود ميکنند امکانات شهـري  

ايــنـهــا  .  در اخـتــيـارشــان قـرار دهـد          
خواستهاي اکثريت مـردم کـارگـر و        
زحمتکش جامعه است و حکومتـي  
که نـمـيـتـوانـد بـه ايـن سـاده تـريـن                     
نيازهاي مردم پاسخگو باشـد بـايـد      

 . گورش را گم کند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ ارديبهشت  ٢١ ، ٢٠٠٨ مه  ١٠ 
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دانشــجــويــان دانشــکــده هــاي فــنــي              
شـريـعــتـي، شــمـسـي پـور، انــقـالب و                 
ــه                 ــيــعــصــر تــهــران در اعــتــراض ب ول
تغييراتي که در سيستم آمـوزشـي ايـن      
دانشـکــده هــا و نــزول ســطـح عـلــمــي               
مدارک تحصيلي اين دانشکده ها قـرار  
است صورت بگيرد از روز سـه شـنـبـه         

ارديــبــهــشــت دســت بــه تــجــمــع              ١٧ 
اعتراضي در اين دانشـکـده هـا زدنـد،         
اين اعتراضات تا روز پنج شنبه ادامه 
داشته و قرار اسـت بـا تـجـمـع در روز              
شنبه در ميـدان فـردوسـي نـيـز ادامـه             

دانشجويان که به تصميـم  .  داشته باشد
وزارت علوم در مورد تـغـيـيـر مـدارک        
کارشناسي و فوق ديپلم اين دانشـکـده     
هـا بــه مـعــادل بــه ديـپــلـم تـکـمــيـلــي                   
معترض بـودنـد، ابـتـدا در دانشـکـده               
دخترانه شريعتي مـتـحـصـن شـدنـد و             
ــه ســايــر                ســپــس دامــنــه اعــتــراض ب

بـا گسـتـرش      .  دانشکده ها کشيده شـد 
اعتراضات و کشيده شدن دامنه آن بـه    
بيرون از دانشکده ها گارد ضد شورش 

براي سرکوب دانشجـويـان وارد عـمـل         
 .شد

مسئـولـيـن دانشـکـده هـا و از جـملـه                   
حسيني سـرپـرسـت اداره کـل مـدارس            

اي کشـوربـا حضـور         و حرفه عالي فني 
در جمع دانشجوي ان ابتدا با تهـديـد و     
سپس با تکذيب  خـبـر تـغـيـيـر سـطـح             
مدرک اين دانشکده هـا سـعـي کـردنـد          
دانشجـويـان را مـتـفـرق کـنـنـد، ولـي                  
دانشجويان با بي اساس خواندن حـرف    
مسئولين و متناقـض دانسـتـن آن بـا           
اخبار منتشر شده به حـرف هـاي آنـان          
توجه نکردند و به اعتراض خود ادامـه  

 .دادند
در ايــن مــيـان حــمــايـت دانشــجــويــان             
دانشکده هاي مختـلـف از تـجـمـعـات           
يکديگر باعث دلگرمي و تقويت عـزم  
و اراده آنان در ادامـه اعـتـراضـاتشـان            

در حـــالـــيـــکـــه تـــعـــدادي از            .  اســـت
دانشجويان در مقابل سازمان بازرسـي   
تجمع کرده بودند، دانشجويان شمسـي  
پور که قصد پيوستن به دوستـان خـود     

را داشتند که با سد نيروهاي گارد ويژه 
که همراه با خشونت و ضربه هاي باتوم 
بـــود مـــواجـــه شـــدنـــد، در عـــوض                 
دانشــجــويــان مــتــحــصــن در مــقــابــل          
ســازمــان بــازرســي بــا شــنــيــدن خــبــر            
مــحــبــوس شــدن دوســتــان خــود در               
دانشکده شمسي پور، براي پيوستن بـه  
آنان به سمـت  ايـن دانشـکـده حـرکـت               

نرده هـا رو بـاز       ”کردند و با شعارهاي  
شريعتي، ” ، “ کنيد، دانشجو ازاد کنيد
دانشجو “  ، “ شمسي پور، اتحاد اتحاد

مدرک معتـبـر   ”، “دانشگاه مي خواهد
دانشـجـو مـي      “  و   “  حق مسلم ماست

از دوستان خود “ ميرد ذلت نمي پذيرد
 .حمايت کردند

دانشجويـان ايـن دانشـکـده هـا اعـالم               
کرده اند صبح روز شـنـبـه در مـيـدان              
فردوسي براي پي گيري مـطـالـبـاتشـان      

 .تجمع خواهند کرد
دانشجويان بايد با پي گـيـري قـاطـع و         
متحدانه مطالباتشان به قدرت جمعي 

حــمــايــت    .  خــود مــتــکــي بــاشــنــد            

دانشجويان دانشکده هاي مختـلـف از     
يکديگر الگوي مناسبـي از اتـحـاد و          
انسجام دانشجويان اسـت کـه بـايـد بـا            
تصـمـيــم گــيـري جـمـعــي بــراي ادامــه               

. اعــتــراضــات شــان تــکــمــيــل شــود             
دانشجويـان بـايـد از هـر فـرصـتـي بـه                   
صورت جمعي درباره ادامه اعتراض و 

. مطالباتشان بـا هـم مشـورت کـنـنـد            
تشکيل مجمع عمـومـي دانشـجـويـان        
ــتــخــاب                  ــم گــيــري و ان ــراي تصــمــي ب
نمايندگان دانشجويان و اتکا به قدرت 
جــمــعــي  بــاعــث حــفــظ انســجــام و                 
قـــدرتـــمـــنـــدتـــر شـــدن اعـــتـــراضـــات         

 .دانشجويان مي شود
دانشــجــويــان بــايــد بــراي مــذاکــره بــا            
مسئولين وزارت و دانشکده ها آنان را 
به ميان جمع خود بکشند و نمايندگان 
خود را در ايـن مـذاکـرات حـمـايـت و               

مذاکره پشت درهـاي  .  پشتيباني کنند
بسته مي توانـد بـا تـهـديـد و ارعـاب               
نمايندگان دانشجـويـان و يـا بـا وعـده              
وعيد هاي دروغين همراه باشد کـه در    
ايـــن صـــورت امـــکـــان شـــکـــســـت              

. اعتراضات دانشـجـويـان نـيـز هسـت            

نمايندگـان دانشـجـويـان نـيـز بـايـد بـا                  
گزارش دهي دقيق و مـنـظـم بـه جـمـع           
دانشجويان آنان را از رونـد مـذاکـرات          
مطلع و خواهان شرکت و حمايت هـمـه   
 .دانشجويان در روند مذاکرات باشند

مسئولين وزارت و دانشکده هـا بـايـد        
ســطــح عــلــمــي، آمــوزشــي و رفــاهــي           
دانشکده ها را افزايش دهند و بـاعـث       
ارتقاء سطح علمي و مدرک دانشـکـده     
ها شوند، نه ايـنـکـه بـا پـايـيـن آوردن                
سطح مدارک تحصيلي سطح عـلـمـي،      
آموزشي و رفاهي  دانشکده هاي فنيرا 

کـاهـش سـطـح مـدارک          .  کاهش دهنـد 
تحصيـلـي، کـاهـش سـطـح عـلـمـي و                   
امــکــانــات آمــوزشــي و رفــاهــي ايــن            
 .دانشکده ها را به دنبال خواهد داشت

سازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت ضـمـن                 
حمايت قـاطـع از مـطـالـبـات بـه حـق                 
دانشــجــويــان از دانشــجــويــان ســايــر             
دانشگـاه هـا و دانشـکـده هـا، دانـش                 
آمــوزان و جــوانــان مــي خــواهــد در                
اعتراضات دانشجويان دانشکده هـاي    
فني شرکت کنند، در تجمع روز شنـبـه   
در ميدان فردوسي شرکت کـنـنـد و از          

 .مطالبات به حق آنان حمايت کنند
 سازمان جوانان کمونيست

 ٢٠٠٨ مه  ٩ ، ٨٧ ارديبهشت  ٢٠ 

 اعتراضات گسترده دانشجويان دانشکده های فنی به وزرات علوم
 تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد یدانشجويان روز شنبه در ميدان فردوس

جمھوری اسالمی خانه های مردم حصيرآباد 
 اهواز را ويران کرد 

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید 
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به دنبال اعتراضات دور اخير كارگـران  
 ١٦ نيـشـكـر هـفـت تـپـه، كـه از روز                     

ارديبـهـشـت مـاه بـا تـجـمـع بـيـش از                     
تن از كارگران ايـن شـركـت در         ٣٣٠٠ 

محوطه اين شركت شروع شـد، امـروز     
ارديبهشت نـيـز بـيـش از            ٢٣ دوشنبه 
تن از كارگران ايـن شـركـت بـا            ٢٠٠٠ 

تأكيد و پافشاري بر خواستهاي خود در 
مـقــابــل فــرمــانــداري تــجــمــع كــرده و            

تجـمـع   .  شعارهاي خود را تكرار كردند
ظـهـر ادامـه         ١٢ كارگران تـا سـاعـت        

داشت و فرماندار شوش را مجبور كرد 
اما پاسخي .  كه به ميان كارگران بيايد

به كارگران نداد و كارگران اعالم کردند 
تا خـواسـتـهـايشـان پـاسـخ نـگـيـرد بـه                  
اعتصاب و تجمعات اعتـراضـي خـود      

 . ادامه خواهند داد
 

خواستهاي کارگران نيشکر هفـت تـپـه      
 : عبارتند از

 
مـاه دسـتـمــزد         ٢ پـرداخــت فـوري           

 پرداخت نشده، 

منع تهديد و فشـار بـر فـعـالـيـن               
 كارگري و احضار آنان به دادگاه، 

لغو تمامي پرونده هايي كه بـراي    
 كارگران تشكيل شده است، 

بركناري مدير عامل و اعضـاي        
 هيئت مديره اين شركت، 

بركناري رئيس حراست شركت كه  
نـقــش مســتــقــيــمـي در جــاســوســي و             
سركوب كارگران و پرونده سازي علـيـه   
فعالين كارگري در اين شـركـت داشـتـه       

 . است
 

مبارزه سرسختانـه کـارگـران نـيـشـکـر            
هفت تپه، در بحبوبه گـرانـي و فـقـر و           
بيکاري، بيانگر خشم و نفـرت عـظـيـم       
کارگران و اکـثـريـت مـردم مـحـروم و                 
ستمديده از بيکاري و گرانـي و فـقـر و          
بيحقوقي است که از هـرگـوشـه کشـور       

کـارگـران هـفـت تـپـه           .  زبانه مـيـکـشـد    
بـدرســت درمــقـابــل ايــن وضــعــيــت و             
درمقابل تهـديـد و ارعـاب رهـبـران و              
فعالـيـن خـود بـه مـيـدان آمـده انـد و                     
مصممانه درمقابل دولت و کارفرما و 

عوامل سرکوب در کارخانه ايستاده اند 
حمايت بخش .  و بايد به پيروزي برسند

هاي مـخـتـلـف مـردم از ايـن مـبـارزه                 
عامل مهمي در مـوفـقـيـت کـارگـران           
نيشکر است و راه را بر پيشروي مبارزه 
 . مردم در سراسر کشور هموار ميکند

 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري، مــردم          
شهرستان شوش و بويژه خـانـواده هـاي      
کارگران را فراميخواند که با تمام قـوا    
در تجمعات کارگران نيشکر هفت تپـه  
شـرکـت کـنـنـد و از مـبـارزه آنـهـا بــه                      
. هرشکل که ميتوانند پشتيباني کنند

از اين سنگر بايد با تمام قـوا حـمـايـت       
ــخــوران و                    ــت ــرد و حــکــومــت مــف ک
سرکوبگران را بـا تـمـام قـوا وادار بـه                  
پاسخگوئي به خواستهاي بـحـق مـردم      

 . کرد
 آزادي، برابري، حكومت كارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ١٣٨٧ ارديبهشت  ٢٣ ، ٢٠٠٨ مه  ١٢ 

350جوانان كمونيست     4 

نــفــر از فــرهــنــگــيــان            ۳۰ بــيــش از       
بازنشسته در سنندج در اعـتـراض بـه          

" پاداش پـايـان خـدمـت        " عدم پرداخت 
در مقابل استانداري کردستـان تـجـمـع       

بنا به گفته مسئولين آمـوزش    .  کردند
و پرورش، تعداد فـرهـنـگـيـانـي کـه از            

نـفـر    ۸۰۰ بازنشسته شده اند  ۸۶ مهر 
بــنـا بـه گـفــتـه بـازنشــسـتــگــان              .  اسـت 

معترض در جلو استانداري، مـبـلـغـي       
که بعنوان پاداش پايان خدمت بايد بـه  
آنان پرداخت شود معلوم است و بـراي      

مـيـلـيـون        ۱۵ تـا       ۱۰ هر کـدام بـيـن          
اما اکنون پـس از حـدود       .  تومان است

ماه دولت هنوز حـق فـرهـنـگـيـان            ۱۰ 
. بازنشستـه را پـرداخـت نـکـرده اسـت              

آموزش و پروش استان کردسـتـان رقـم      
ميليون تـومـان را        ۷۷ ميليارد و  ۱۱ 

نفر پرداخت  ۸۰۰ که ميبايست به اين 
 .ميکرد

معلمان و کارمندان مدارس و ادارات  
آموزش و پرورش جزو بخش کم درآمد 
و زحمتکش جـامـعـه هسـتـنـد کـه در              

عـالوه  .  شرايط سختي زندگي ميکنند

بر اين اکثريت عظيم کسانـي کـه پـس        
سال کار در آمـوزش و پـرورش          ۳۰ از 

بازنشسته مـيـشـونـد، حـقـوق نـاچـيـز                 
بازنشستگي مـطـلـقـا کـفـاف حـداقـل               

و در   .  زندگي خانواده آنان را نمـيـکـنـد    
چــنــيــن شــرايــطــي و هــمــچــنــيــن در               

اوضاعي کـه گـرانـي سـرسـام آور يـک                 
فـالکـت اقـتـصـادي را بـه کـارگـران و                   
معـلـمـان و کـلـيـه مـردم زحـمـتـکـش                    
جامـعـه تـحـمـيـل کـرده اسـت، آنـگـاه                   

پـاداش  " حکومت اسـالمـي پـرداخـت           
را کــه هــر کــدام از            "  پــايــان خــدمــت    

بازنشسـتـه هـا آنـرا بـراي رفـع گـوشـه                   
کوچکي از مشکالت زندگي خـود در      
نظر گرفته اند در بانک بـلـوکـه کـرده و         

معلوم نيست که اين .  پرداخت نميکند
ميلـيـون تـومـان        ۷۰۰ ميليارد و  ۱۱ 

حق بازنشسـتـگـان در دسـت عـوامـل             
حکومت در آموزش و پرورش در کدام 
فعالـيـت اقـتـصـادي ايـنـهـا درگـردش                
است و يا سود بانکي آن بـه جـيـب چـه         

جـمـهـوري اسـالمـي        .  کسانـي مـيـرود     
نــتــنــهـــا مــوظـــف اســت کــه حـــق                   

بازنشستـگـان را فـورا پـرداخـت کـنـد                
بلکه بـايـد سـود بـانـکـي آنـرا در ايـن                   

مــاه بــه فــرهــنــگــيــان             ۱۰ فــاصــلــه     
 . بازنشسته پرداخت کند

  
کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري ايران از اعـتـراض و مـطـالـبـه           
فرهنگيان در استان کردستان حـمـايـت    
ميکند و آنان را به اتحاد و مـتـشـکـل     
شدن و ادامه مبارزه تا گرفـتـن حـقـوق       

جمـهـوري اسـالمـي       .  خود فراميخواند
را فـقـط بــا قـدرت اتـحــاد و مـبــارزه                  
متشکل ميتوان به عقب نشيني و تـن  
دادن به حقوق مردم زحـمـتـکـش وادار       

 .کرد
  

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                 
 کارگري ايران

 
 ۲۰۰۸ مه  ۱۲  – ۱۳۸۷ ارديبهشت  ۲۳ 

 حقوق و مطالبات فرهنگيان بازنشسته بايد فورا پرداخت شود

اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران نيشکر 
 هفت تپه ادامه دارد

 آارگران التيماتوم دادند آه چھارشنبه نيز تجمع خواهند آرد

از حــال و روز االنــش          .  مــيــرفــت
پرسيدم گفت دانشگاه بوعلي سال 

بي مقـدمـه گـفـت دو         .  دوم هستم
ــو                ــبــل چــيــزهــائــي کــه ت ســال ق
ميگفتي قبول نداشـتـم ولـي االن        
فکر ميکنم هرچي ميگفتـي حـق     

ده مـاه قـبـل مـذهـب را              .  داشتي
مثل خيلي .  پيچيدم گذاشتم کنار
فهميدم اين .  از دانشجوهاي ديگه

مملکت انگار بـراي مـا سـاخـتـه            
مذهـب رو هـم بـراي کـاله             .  نشده

. گذاشتن سـر مـردم رواج مـيـدن            
دانشگاه خيلي محيطش سيـاسـي   

هرچند مـن زنـدگـي آرامـي           . است
پرسيدم کانال جـديـد رو       .  ميخوام

ــيــنــي گــفــت در دانشــگــاه            مــيــب
امکانش را ندارم اما پدر و مادرم 
در اردبيل از بينـنـدگـان پـر و پـا            

  . قرص آن هستند

ــه را دوســت                 ــت ــرش ــم ف ــوز ه ــن ه
گفت دلم برايـش تـنـگ      . ميداشت

فـورا بـه     .  شده بهش سالم بـرسـون    
خـــواهـــر زاده ام زنـــگ زدم و                 

طفلکي آهي .  پيغامش را رسوندم
. کشيد و چند ثانيه اي ساکت شـد 

شوهرش را دوست داره امـا ديـدن     
اولين دوست پسر اينترنتي بـراش    

يکسال يا يک سـال و    .  يه آرزو بود
نيم مرتب با هم چت کرده بـودنـد،   
جمالت عاشقانه براي هم نـوشـتـه      
بودند و بوسه هاي اينترنتي رد و     
بدل کرده بودند و در تخيالت خود 
آينده اي براي خـود درسـت کـرده          

و يـکـبـاره هـمـه چـيـز بـي               !  بودند
امـا آنـچـه      .  مقدمه تمام شده بـود 

برايم جالب بود اين بود که صـمـد     
بعد از دو سال، ديگر آن تين ايجر 
احساسي نبود بسيار پختـه تـر و       

  . جاافتاده تر شده بود

 !بوسه های اينترنتی

 “یک دنیای بھتر “
 

برنامه حزب کمونیست کارگری 
 ایران 

 را بخوانید و  وسیعا توزیع کنید
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يـونـي ،        ۱مـاه مـه و          ۳۱روزهاي 
شهر کلن آلمان شاهد بـرگـزاري يـک        

  .کنفرانس مهم خواهد بود
در مقابل مماشات دولت آلـمـان بـا      
سـازمـانــهـاي اســالمـي و تشـکـيــل             
کـنـفـرانــس اسـالم کـه بــا اعـتــراض               
شديد سازمانهـاي سـکـوالريسـت و         
مردم مترقي در آلـمـان روبـرو شـده           

مـا کـنـفـرانـس آلـتـرنـاتـيـوي               .  اسـت 
سازمان داده ايم به اسـم کـنـفـرانـس          

ايـن  .  انتقـاد بـه کـنـفـرانـس اسـالم                
کـنـفـرانـس ظـرفـي اســت کـه در آن                  
انتقادات ما به دولت آلمان، انتـقـاد   
به سازمانهاي اسـالمـي و اسـالم و            
مـذهـب در آن مـورد بـررسـي قــرار                
رفته و آلترناتيو ما در مـقـابـل ايـن       

 .معضالت طرح ميشود
در ايــن کــنــفـرانــس شـخــصــيـتــهــاي           
سرشناس منتقد اسـالم سـيـاسـي و           
مذهب طي دو روز کـار فشـرده در           
مورد جنبه هاي مـخـتـلـف مـبـارزه         
عــلــيــه جــنــبــش اســالمــي و اســالم            
سياسي در اروپا صحـبـت خـواهـنـد        

  .کرد
همزمان با اين کـنـفـرانـس  در روز             

ماه مه در شـهـر کـلـن آلـمـان و              ۳۰
در کتـابـفـروشـي  تـالـيـا در مـرکـز                  
شهرکلن کتاب مينا احـدي بـه اسـم        
من مذهب را طرد كرده ام ، نيـز بـا     
حضور زيـنـا فـوگـت و مـيـشـايـيـل                  
اشــمــيــت ســالــمــون نــيــز مــعــرفــي              

  .خواهد شد
در ايــنــجـا تــرجـمــه بـخــشــهـايــي از               
اطالعيه اين کنفرانـس کـه بـه زبـان           
آلماني از امروز در دسـتـرس عـمـوم       
قرار گرفتـه اسـت، بـه اطـالع شـمـا               

  :ميرسانيم
 

يـونـي در شـهـر          ۱مه تا  ۳۱از روز 
کـلـن آلــمـان کـنــفـرانـس انــتـقـاد بــه                 

در مـيـان     .  اسالم بـرگـزار مـيـشـود          
سـخـنـرانـان از جــملـه مـيـنـا احــدي                 
ومـريــم نــمــازي از انــگــلــســتــان، از            
مسولين سـازمـان اکـس مسـلـم ف             
نويسنده رالف جردانو، ژورناليـسـت   
گـونــتـروالــراف و هــمــچـنــيــن فــعــال           
مــدافــع حــقــوق انســان از تــرکــيــه               

در .  فاطمـه بـلـسـه ر حضـور دارنـد              
اين دو روز سواالت مهم و جـالـبـي        
مورد بررسي قرار خواهـنـد گـرفـت،       

ــطــه اســالم و اســالم                   ــه راب از جــمل
سياسي و تناقض اسـالم بـا حـقـوق           

برگزار کنندگان ايـن    .  اوليه انساني 
شـوراي  :  کنفرانس مهم عبارتند از   

مـرکـزي سـازمـان اکـس مســلـم در               
آلـمــان، ســازمـان جــردانــو بــرونــو ،            
مجله هينتر گروند، سازمان دريـتـه   
ولت سار ، و انـتـشـاراتـي آلـيـبـي و            
مرکز تفکر ، محل جلسه دانشـگـاه     
کلن است و شروع جلسه از سـاعـت       

  .ماه مه است ۳۱صبح روز  ۱۰
برنامه هاي اين دو روز عبارتـنـد از     

:  
افتتاح جلـسـه تـوسـط مـيـکـايـيـل               

 اشميت سالمون و مينا احدي 
 

سخنراني افـتـتـاحـيـه تـوسـط رالـف             
  :جردانو با عنوان 

مهاجرت مشکل ما نيست، اسـالم    
  .مشکل اصلي است

 
 سخنراني هارتموت کراووس ،

ه اسالم يک فـرهـنـگ و ايـديـولـوژي           
 قبل از دوران مدرنيته 

 
حـــث در مـــورد بـــخـــش اول                     ب

  سخنرانيها 
 
سخـنـرانـي مـريـم نـمـازي مسـول                :

سازمان اكس مسلم در انـگـلـسـتـان        
 :با عنوان 

اسالم مطرح است، بـخـاطـر اسـالم          
 سياسي 

 
ما از مذهب رويگـردانـيـم، مـروري       
بر فعالـيـتـهـاي سـازمـانـهـاي اکـس              
مسلم در کشـورهـاي مـخـتـلـف بـا                

: حضور نمايـنـدگـان ايـن کشـورهـا             
موضوع بـحـث، مـنـتـقـديـن اسـالم               
خود را در سطح بين المللي مـتـحـد    

آيا اين شروع يک جـنـبـش      .  ميکنند
  _آگاهگري و انتقاد به اسالم است

ــازي از                     ــمـ ــم نـ ــريـ ــور مـ ــا حضـ بـ
انگلستان، احسان جامي از هـلـنـد،      
افسـانـه وحــدت از سـويــد، شـهـنــاز              

 مرتب از آلمان 

يـک سـيـسـتـم        "  نمايش فيلم حجاب   
سرکوب يا اينکه موي زنـان مـردان     

فـيـلـمـي از       " .  را تـحـريـک مـيـکـنـد         
مبارزات زنان عليه حجاب سـاخـتـه    
فتحيه نقيب زاده با بحثي در پـايـان   
اين قسمت با حضور فتحيـه نـقـيـب       

 زاده 
 بحث و پانل در مورد 

موقعيت زنان در اسـالم بـا حضـور          
فـاطــمــه بــلــســه ر، مــيــنـا احــدي و               
توماس مـاوول ، گـردانـنـده بـحـث               

 زينا فوگت
بحث در مورد اسالم، پناهنـدگـي و     
مهاجرت آيا جامعه مولتي کولـتـي   

بـا حضـور     .  را مـيـتـوان نـجـات داد         
آرزو قــــاضــــي، آســــيــــا مــــاريــــا              
هارواسينسکي ، مارگالـيـت کـالي      
ويگت و گونتر والـراف ، گـردانـنـده         

 بحث ميکاييل اشميت سالمون 
 

  :برنامه روز يکشنبه 
 

آنتي سميتيسم اسالمي و نـفـرت از     
 اسراييل 

 سخنران اشتفان گريگات 
 

اسـتـراتـژي يـک دفـاع          "  اسالم فـوبـي  
 ارتجاعي از اسالم 

 سخنران کالووس بله س
 

پانل و بحث در مورد دو سخنـرانـي   
 گرداننده الکساندر فوير هرت 

 
 اختتاميه و بحث پاياني 

 
آگــاهــگــري  بــجــاي پــرده پــوشــي                
مسايل، پرسـپـکـتـيـو و اسـتـراتـژي             

 مبارزه عليه اسالم سياسي 
 

با حضور ميـنـا احـدي، هـارتـمـوت           
گراووس، رالـف جـردانـو گـردانـنـده             

 بحث گونا شدل 
 

مــعــرفــي قــطــعــنــامــه كــنــفــرانــس            
ــرف                   ــالم از طـ ــه اسـ ــقـــادي بـ انـــتـ

 ميكاييل اشميت سالمون 
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  آگاهگری بجای پرده پوشی

 کنفرانس آلترناتيو عليه کنفرانس اسالم در شھر کلن آلمان ماه مه و ژوين

 ساعته کانال جديد ۲۴تلويزيون  
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بنا بر آخرين خبرهاي دريافتي تـوسـط     
اتـحـاديــه آزاد کـارگـران ايـران در پــي                 
انکار محل نگهداري جوانمير مـرادي    
و طاها آزادي از سوي اداره اطـالعـات     
بوشهر، خانواده و دوستان آنـان امـروز       
به دادستاني اين شهر مراجعـه کـرده و       
فوزيه خالصي همسر جوانميـر مـرادي     
موفق بـه مـالقـات بـا دادسـتـان کـل                  

.بـــــــــــوشــــــــــــهـــــــــــر شــــــــــــد                  
در اين مالقات دادستان بوشهر اعـالم    
کرد اگر جوانمير مرادي و طاها آزادي   
در اختيار اداره اطالعات باشند کـاري  
از دست ما بر نمي آيد بـا ايـنـحـال در           
پــي پــافشــاريــهــاي فــوزيــه خــالصــي             

دادستان کـل بـوشـهـر نـامـه اي را بـه                  
زنـدان ايـن شـهـر نـوشـتـه و دسـتــوري                   
مــبــنــي بــر دادن اجــازه مــالقــات بــا              
جوانمير مرادي و طـاهـا آزادي صـادر        

 .کرد
الزم به يادآوري اسـت کـه ديـروز اداره            
اطالعات بوشـهـر بـه فـوزيـه خـالصـي              
اعالم کرده بود که اين دو نفر در زنـدان  
بوشهر هستـنـد امـا در پـي مـراجـعـه                
ايشان و همراهانش به زنـدان بـوشـهـر،         
به آنان اعالم شد که جوانميـر و طـاهـا        
در آنجا نيستند، به هميـن دلـيـل آنـان         
امروز پس از گرفتن نامه از دادستانـي  
کل بوشهر در اداره اطالعـات بـوشـهـر       

پيگير مالقات با جـوانـمـيـر و طـاهـا             
ــامــه             .  شــدنــد  ــيــرغــم ارائــه ن امــا عــل

دادستاني کـل بـوشـهـر و انـتـظـار تـا                    
ــعــد از ظــهــر در اداره                 ٥ ســاعــت     ب

اطالعات، به آنـان اجـازه مـالقـات بـا            
جوانمير و طاها داده نشد و مسئوليـن  
اداره اطالعات به فوزيه خـالصـي قـول      
دادند فردا اجازه مالقات با جوانمير و   

 .طاها به آنان داده خواهد شد
 

از طـرف ديـگـر بـا وجـود اصـرارهـاي                
مکرر فوزيه خالصـي اداره اطـالعـات        
بـوشــهــر هــمــچـنــان از دادن داروهــاي             
درماني جوانمير که هر روزه بايد آنـهـا     

الزم . را مصرف کند خودداري ميکند
به يادآوري است که فوزيه خـالصـي بـه      
اتفاق هـمـراهـانـش در چـادري کـه در               

مـيـدان   ( ميـدان اصـلـي شـهـر بـوشـهـر              
  .بر پا کرده اند زندگي ميکنند) امام

اتحاديه آزاد کارگران ايران همچنانـکـه   
بارها اعالم کرده است جوانمير مرادي 
و طاها آزادي به عنوان اعضاي هيئـت  
مــديــره ايــن اتــحــاديــه هــيــچ جــرمــي             
مــرتــکــب نشــده انــد و در پــاســخ بــه               
فراخوان اتحاديه مبني بر گراميداشت 
اول ماه مه بـه هـمـراه سـايـر کـارگـران                
اقدام به برگزاري مـراسـم اول مـاه مـه             

 .کرده اند

ما برگزاري مراسم اول ماه مـه را حـق       
مسـلــم کـارگــران مــيـدانــيــم و ضــمــن              
دعوت از تمامي سـازمـانـهـا و نـهـاد             
هـاي کــارگـري و حـقـوق بشـري بــراي                
اعتراض به وضعيت جوانمير مرادي و 
طاها آزادي، خـواهـان آزادي فـوري و              
ــيــم                      ــد و شــرط آنــان هســت ــي ــي ق  .ب

 
اتـــحـــاديــــه آزاد کــــارگـــران ايــــران                

 ٢١/٢/١٣٨٧ 
www.ettehade.net 

k.ekhraji@gmail.com 
  

 ٢١   -اتــحــاديــه آزاد كــارگــران ايــران           
 ١٣٨٧ ارديبهشت 

 
w w w . e t t e h a d e . n e t 

k.ekhraji@gmail.com 
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مـه در چـنـديـن شـهـر سـوئـد                  ۱۰ روز 
اعــتــراضــات هــمــاهــنــگــي بــمــنــظــور         
متوقف کردن ديپورت پناهنـدگـان بـه      
عــراق، افــغــانســتــان و ايــران بــرگــزار             

در شهر گوتنبرگ به دعوت چنـد   . شد
سازمان و نهاد مدافع حق پناهـنـدگـي    

نفر در يـک تـظـاهـرات بـا             ۴۰۰ حدود 
شکوه شـرکـت کـردنـد کـه فـدراسـيـون               

در شـهـر     .  شرکت فعالي در آن داشـت       
مالمو نيـز يـک مـيـتـيـگ اعـتـراضـي                
ايستاده در يکي از مراکز اصلي شـهـر     

نـفـر      ۱۰۰ برگزار شد که در آن حـدود      
حضور داشتند و توجه مردم را به خود 

ايـن حـرکـات اعـتـراضـي،           .  جلب کـرد 
بخشي از يک جنبش اجتـمـاعـي اسـت       

" ۲۰۰۸ جنبش پناهندگي   " که نام آن 
است و هدف خود را دفاع بـي چـون و         

. چرا از حق پناهندگي قرار داده اسـت     
تـوقـف فـوري دپـيـورت مــتـقـاضـيــان               
پـنـاهـنـدگــي بـه افـغــانسـتـان و عــراق                 
بداليل جنـگ و نـاامـنـي و مـتـوقـف                
ساختن اخراج پنـاهـجـويـان ايـرانـي بـه            
ايران بدليل شرايط سرکوب و خـفـقـان        
حاکم از اهداف فـوري ايـن جـنـبـش را            

   .تشکيل مي دهد
  

در گوتنبرگ صف تظاهر کنندگـان بـا     
در دست داشتن شـعـارهـاي مـتـعـددي         
عليه سياست ضد پـنـاهـنـدگـي دولـت         

سوئد و اخـراج پـنـاهـنـدگـان ازمـيـدان             
يــوتــا پــالتســن در مســيــر خــيــابــان             " 

راهپيمايي کرد و   "  آونين" مرکزي شهر 
ــا                 ــي ب ــســتــگــي انســان ــمــب صــداي ه
پناهجويان را در سـطـح شـهـر طـنـيـن              

ايراد سـخـنـرانـي و پـخـش           .  انداز نمود

اوراق تبليغي متعدد و منجمله نشريه 
سوئدي زبان فدراسيون بخـش ديـگـري      

در ايـن هـمـايـش          ازحرکت فدراسيـون    
 .اعتراضي بود

مــيــتــيــنــگ شــهــر مــالــمــو از ســوي             
فدراسيون سراسري پناهندگـان ايـرانـي      

،   asylgruppenدر شهر مـالـمـو،        
انجمن ايران و سوئد، انـجـمـن افـغـانـي         
شمع و انجمن هـمـبـسـتـگـي افـغـان و               
سوئد سازمانـدهـي شـده بـود و چـنـد               
سازمان و نهاد ديگر نيز از آن حمـايـت   

اولين سخنـران ايـن     .  بعمل اورده بودند
. برگزار شـد  Triangelnمراسم که در 

دراسيون در شـهـر   فحسن صالحي دبير 

وي در سخنان خود که بـه     . مالمو بود
زبان سوئدي ايراد شد وجـود يـک رژيـم        
سرکوبگر و مـذهـبـي و شـرايـط غـيـر              
قابل تحمل پيگرد و تعقيب پـلـيـسـي،     
خطر زندان، شکنجه و اعدام را عـامـل   
اصــلـــي تـــرک ايـــران و درخـــواســـت               

وي اشـاره       . پناهندگي ايرانيان دانست
کرد که متقاضيان پناهندگي حاضرند 

شرايط سخت پناهندگي مخفـي     حتي
را تحمل کنند و لي حاضر نيستند بـه    

وي    . جهنم جمهوري اسالمي بازگردند
خواست تظـاهـر کـنـنـدگـان را در سـه                

 :محور بيان داشت
توقف فوري اخراج پناهنـدگـان بـه        -۱ 

 افغانستان، عراق و ايران
در پــيــش گــرفـتــن يـک سـيــاســت               -۲ 

انساني پناهنده پذيري از جانب دولـت    
 سوئد

هزينه اري ازکمک خوردحق کار، بر  -۳ 
و هـمـچـنـيـن اسـتـفـاده از                  اجتـمـاعـي   

خدمات درماني براي همه پناهنـدگـان   
قبل و بعد از رسيدگي به پرونده آنها و   
حتي زماني که درخواست پناهـنـدگـي    
آنها بطور قطع با جواب متـفـي روبـرو      

 . مي شود
از ديـــگــــران ســــخـــنـــرانــــان ايــــن                 

از Anna Norman    مــيــتــيــنــگ     
 Katrinحــزب مــحــيــط زيســت و             

Holt  ايـن دو    . از حزب چپ سوئد بود
ســخــنــران بــا گــرمــي از مــيــتــيــنــگ             
اعتراضي حمايت کـردنـد و بـر تـداوم             

. اين حرکات اعتراضي تاکيد داشتـنـد  
شرکـت کـنـنـدگـان در مـيـتـيـنـگ بـه                    
نــمــايــنــدگــان حــزب چــپ و مــحــيــط             

گفتند که تنها اعـالم حـمـايـت          زيست
از حق پناهندگي کافي نـيـسـت و ايـن         
دو حزب بايد عمال نيز برنامه هايي را   
براي تغيير شرايط سخت و غيـر قـابـل      
ــام                 ــجـ ــان انـ ــدگـ ــنـ ــاهـ ــنـ ــل پـ ــمـ ــحـ تـ

يــکــي  Maria Svensson .  دهـنــد 

ديگر از سخنرانـان بـود کـه از جـانـب              
asylgruppen            ــمــو در شــهــر مــال

ســخــنــان پــر شــوري را در دفــاع از                   
 .پناهندگان ايراد کرد

همچنين محمد گلچين و حسين شـرق  
از سـوي دو انـجـمـن افـغـانـي در ايـن                     

آنـهـا بـه      .  ميتيگ سـخـنـرانـي کـردنـد          
تفـصـيـل در مـورد اوضـاع جـنـگ و                  
ناامني در افغانستان صحبت کردند و 
شديدا سياست اخراج پـنـاهـجـويـان بـه         

. افغانستان را مورد انتقاد قـرار دادنـد    
در پايان اين ميتنگ شرکت کننـدگـان   
شعارهايي در دفاع از حق پنـاهـنـدگـي     

 .و عليه اخراج پناهندگان سر دادند
  

فدراسيون سراسري پناهندگـان ايـرانـي      
در سوئد يکبار ديگر همه پناهـنـدگـان    
و انسانهاي آزاديخـواه و سـازمـانـهـاي          
مدافع حقوق پنـاهـنـدگـي را فـرا مـي             
خواند کـه دسـت در دسـت هـم مـوج                  
تعرض به حـق پـنـاهـنـدگـي را در هـم                

تقـويـت و گسـتـرش جـنـبـش              . بکوبيم
دفاع از حق پناهـنـدگـي تـنـهـا پـاسـخ             
شرايط دشواري است که دولـت سـوئـد      
بـا در پــيــش گــرفــتــن سـيــاســت ضــد               
پناهندگي بـراي پـنـاهـنـدگـان بـوجـود             

 !آورده است
 سوئد -فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني 

 ۲۰۰۸ مه  ۱۰ 

 ميتينگ و تظاهرات اعتراضی در دفاع از حق پناهندگی در سوئد

 فوزيه خالصی و همراهانش در ميدان اصلی شھر بوشھر در چادر زندگی ميکنند
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  1387 ارديبهشت   24  



در مــورد پــديــده ســيــاســي و فــردي                
و و جـايـگـاه       و شخصيت   احمدي نژاد

بـه     اجتماعي او نـظـرهـاي مـخـتـلـفـي            
بـه     او را از سـويـي        .  ميان کشيده شده

ــا                   ــان عــجــيــب و گــاه ــيــل ســخــن دل
از سوي عده اي مـايـه  آبـرو           کميکش

و از بين رفتن وجهه بين الملـلـي      ريزي
بـه     او را     حـتـي     مـيـدانـنـد و        ايرانيان
کـه  "  کمدي فالکتباري"  نماينده  عنوان

در اين برهه از تاريخ بر جـامـعـه ايـران         
بـه وجـود     " خـوابـي هـولـنـاک          " همچون 

آمـده بــه تصــويـر مــيـکــشـنـد و عــده                 
فـــعـــلـــي     قـــهـــرمـــان   ديـــگـــري او را       

جنبشـهـاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي و ضـد                  
و يـا       امپرياليستي ارزيابي ميـکـنـنـد    

مصدق و چه    نماينده کميک ديگري از
. گوارا که به نـظـرم هـردو غـلـط اسـت            

ايــن فــرد     ســيــاســي    هــردو واقــعــيــت    
 .نيست

 
نـمـايـنـده        احمدي نژاد   براي دسته اول 

. کمدي فالکتبار جـامـعـه ايـران اسـت           
اينان توجه ندارند کـه مـا بـا ايـن              اما

تـوسـط     با ايـن طـرز تـفـکـرات            کمدي

خود همين افراد يا امثـال ايـنـان روبـه         
احـمـدي      بـه عـنـوان مـثـال         .  رو بـوديـم  

از حضـور       اولين کسي نيست کـه   نژاد
امام زمـان بـر مـديـريـت خـود سـخـن                 

ــد    ــگــوي ــن      .  مــي ــه اي ــق ســخــنــان      ســاب
بسياري از نويسندگان و حـکـومـت       به

گران ميرسد که بـا تـوجـه بـه سـنـن و                 
فــرهــنــگ عــقــب مــانــده فــرهــنــگــي             

در پوشش خـدا       ناکارامديهاي خود را
توجيـه   و فالن خرافات    و معصومين

مــثــال ســلـطــنـت طـلــبــان         .  مـيــکـنــنـد   
کـه شـاه اريـا مـهـر               فراموش کرده اند

ــدار شــده کــورش                    ــي ايــران خــود را ب
و به خاطر اينـکـه      ميپنداشت  ديگري

هـمـيـشـه مـعـتـقـد             فردي خرافاتي بود
. بود دست حضرت علي پشتش اسـت   

هميشه    نيز   مصدق همين دکتر    و يا
دستي از غيب را پشت خـودش فـرض     

. ميکرد ک هـمـيـشـه هـمـراهـش اسـت            
و روشنفکـران هـر دو         نويسندگان  ويا

ناسيوناليسم عظمت طـلـب و          جنبش
و    بارها مايه هاي طنـز    ملي اسالمي

بي ربطيشان را به زندگي مـردم نشـان       
همين چند روز پـيـش بـود کـه             . دادند 

بـا صـداي امـريـکـا             عباس مـعـروفـي   

بـه صـراحـت اعـالم            مصاحبه کـرد و     
کرد که چون سيد است بـا امـام زمـان          
نزديکـي بـيـشـتـري دارد و بـه شـکـل                   

از امام زمان خواست کـه       کامال جدي
اگر از احمدي نژاد حمايت ميکند ايـن    

. کارها را نکند و از او حـمـايـت کـنـد           
چــيــز    پــس پــديـده احــمـدي نـژاد            خـب 

که تازه ما بـه       عجيب وجديدي نيست
اقــاي مــعــروفــي بــرســيــم          ايــن نــکــتــه   

به جايـي مـيـرسـد          گاهي تراژديها   که
مگر .  خنده ميکنيم   که به جايي گريه

خود عباس معروفيها کم از واقـعـيـت      
جامعه ايران دور بوده اند؟ و يا بـا ايـن     

مــوجـبــات     سـخـنــانـي کـه ذکـر کـردم            
کـرده     مـردم را فـراهـم          انبساط خاطـر 

در حــالـي کــه         انـد؟ مـگــر هــمــيـنــهـا         
و ادبياتـي    دنبال فرهنگي ديگر  مردم

ديگر بودند ناله و نفرين سر نـدانـد کـه        
مـردم در مــاهـواره هـا دنـبــال لــيـلــي                 
ميگردند و توجهي بـه کـتـابـهـاي مـا             

شمس الـواعـظـيـن        همين اقاي.  ندارند
احمدي نـژاد       هنوز وقتي" که ميگويد 

قباي رياست جمهوري ميـبـيـنـم        را در
مـگـر   "  فکر ميکنـم هـنـوز در خـوابـم           

نميداند که ظهور چنين شخصيتهـايـي   
و امثال خودشان افـريـدنـد        را خودشان

و اين زندگي لعنتي را خـودشـان بـراي        

تعبير کرده اند؟ پس چـرا تـازه بـه             ما
اين نتيجه رسيده ايد کـه احـمـدي نـژاد         

  .ابرو ريزي است  مايه
 

دستـه دوم هـم کـه احـمـدي نـژاد را                   ...
قــهــرمــان ضــد امـــپــريــالـــيــســم و                  
ناسيوناليسم ميپندارند جز انکه بـه او    

کـار     بهتري بدهـنـد     وجهه و شخصيت
تصوير ايـنـان شـايـد       .  ديگري نميکنند

نـگـاه تــحـقـيـر امـيـز بــه                 در نـگـاهـي     
جنبشهاي ناسيـونـالـيـسـسـتـي و ضـد             

امـا اگـر بـدانـيـم          .   باشد امپرياليستي
در دوره هـايـي        هرکدام از اين جنبشها

بهر حال معني اي داشته انـد و چـهـره          
هاي مثبتي داشته اند، آنوقت متوجـه  
لـــطـــف ايـــنـــهـــا بـــه احـــمـــدي نـــژاد               

اينان احـمـدي      در اين حالت   . ميشويم
و    نژاد را قهرماني در حـد چـه گـوارا           

تصـور     و گـانـدي       مصدق و لعل نهـرو 
متوجـه مـيـشـويـم کـه             کرده اند و ما 

چگونه يـک تـيـر خـالص زن و رهـبـر                    
و از      شـده  بـزرگ نـمـايـي         تروريسـتـهـا   

عامل فقر و جنايت به چـنـيـن الـقـابـي         
احمدي نژاد نميتوانـد  .  مفتخر ميشود

تکرار کميک يـا تـراژيـک چـه گـوارا و                
مصدق باشد چون جنبـش سـيـاسـيـش        

اقــدامــات امــروزه     .  مــتــفــاوت اســت    

مـثـال در زمـيـنـه             جمهوري اسـالمـي  
شـکـل    بمب اتم و يا انرژي هسـتـه اي         

ديگري از تالش بـراي صـنـعـت مـلـي             
همـه ايـنـهـا         به نظرم. شدن نفت نيست

خـود تـعـيـيـن         در شکلـهـا وورژنـهـاي         
شعارهاي ضد امريکـايـي و     .  ميشوند

ربــطـي بــه      فـاشــيـســتــي احــمــدي نــژاد       
ــد                    ــارزه ضـــــــــــــ ــبـــــــــــــ مـــــــــــــ

چـه     نـاسـيـونـالـيـسـتـي           امپرياليستـي 
چــون جــنــبــش اســالم       .  گــوارا نــدارد      

بــا هــم شــبــاهــتــهــايــي کــه             ســيــاســي
يا ناسيونالـيـسـم و        سرمايه داري و  با
مــخــالــفــت بــا امــريــکــا مــمــکــن             يــا

وضعيت ديگري را      داشته باشد است 
ميخواهد به پيش ببرد کـه ربـطـي بـه           

ويا حتـي ضـد        ملي گرايانه   مبارزات
و گـانـديـهـا هـم             استعماري مصدقـهـا  

اسالم سياسي يک جنبش سـيـاه     .  ندارد
و ضــد زن و و داراي                    ارتــجــاعــي  

تفکرات فاشيستي و ضد انسـانـي کـه        
جــنــايــانــت بــزرگــي را بــه جــهــانــيــان              

نميتواند تـکـراري از مـدلـهـاي            نموده
بـيـگـانـه بــا خـودش بـاشــد کـه گـاهــا                   
کنشهاي مترقي را پشت سر گـذاشـتـه      
اند و با همه نقدهايي که که ميتوان بـه  

 . انها داشت 
 

350جوانان كمونيست     7 

 ۲۰  -  ۲۰۰۸مــه      ۰۹جــمــعــه    
 ۱۳۸۷ارديبهشت 

برگرفته از سايت فارسي بي بـي    ( 
 )سي

در فــرانســه      ۱۹۶۸در مــاه مــه       
جـنـبـشـي روي داد کـه سـامـانــه                
اجتماعي و نـظـام سـيـاسـي ايـن               

در آن   .  کشور را از ريشـه لـرزنـد         
چهار هفته توفاني، حوادثي چنان 
سهـمـگـيـن روي داد کـه پـس از                 
گذشت چهل سال همچنان طنيني 

اي و تـا حـدي اسـرارآمـيـز           افسانه
 .دارد

بـه عــنــوان       ۶۸رويـدادهــاي مـه       
شناخته نشد، اما تأثيـر  "  انقالب"

آن بـر روابـط انسـانـي و زنـدگـي               
مدني جامعـه از هـيـچ انـقـالبـي             

در برابـر کسـانـي کـه         .  کمتر نبود
غوغـاي  " جنبش را هرج و مرج يا 

ــد         "  عــوام ــبــودن ــنــد، کــم ن دانســت
کساني کـه در آن شـکـوفـايـي و                

هاي انقالب کـبـيـر     بالندگي آرمان
 . را ديدند) ۱۷۸۹(فرانسه 

از نظر شتاب و تـراکـم    ۱۹۶۸مه 
از سـوم    .  آور است حوادث، سرسام

تا دهم مه تنها يک هفته فـاصـلـه    
است، در همين يک هفته خيزشـي  

ــروه                 ــتـــراض يـــک گـ ــه از اعـ کـ
ــود،             ــي شــروع شــده ب دانشــجــوي

ها نفر از مردم شهرنشـيـن    ميليون
ــارزه              فــرانســه را بــه مــيــدان مــب

 . کشاند
جنبش کمابيش نـاگـهـانـي شـروع        
شد و همـه، بـه ويـژه زمـامـداران            

ژنـرال  .  کشور را غـافـلـگـيـر کـرد          

شارل دوگل رئيس جمهور مقـتـدر   
بـا     ۱۹۶۸فرانسه در آغـاز سـال       

ــبــات              خــوش ــراوان از ث ــيــنــي ف ب
سياسي، نظم اجـتـمـاعـي و رشـد          
اقتصادي کشورش ستايـش کـرده     

 . بود
 اعتراض به نظام کهن

 ۱۹۶۸از آغــاز مــاه مــارس                
در حـومـه غـربـي       ( دانشگاه نانتر 

ناآرام بود و دانشـجـويـان    )  پاريس
بـا مـديــريـت دانشـگــاه درگـيــري            

دانشــجــويــان عــقــيــده     .  داشــتــنــد 
گـيـر و        داشتند که مديران سـخـت  

کــار، دانشــگــاه را بــا           مــحــافــظــه
هاي تحکم آميز قديمي و بـه   روش

ــظــامــي اداره               ــادگــان ن ســبــک پ
ــنـــنـــد    مـــي ــار        .  کـ ــهـــا از فشـ آنـ

ــد،            ــدي ــتــرل ش ــن ــراســي، ک ــوروک ب
هـــاي رفـــتـــاري و           مـــحـــدوديـــت

در . انضباطي به تنگ آمده بودند
" ديـگـر  " يک کالم آنها دانشگاهي 

تر و بـازتـر    خواستند، که مدرن مي
 . باشد

مــارس دانشــجــويــان            ۲۲روز    
مــعـــتـــرض ســـاخـــتــمـــان اداري          

دانشـگـاه نـانـتـر را          )  دبيـرخـانـه   (
اي از      در جـا عـده      .  تصرف کردند

گــراي مــبــارز       دانشــجــويــان چــپ   
سازماني بنيادگـذاري کـردنـد بـه         

که رهبري " مارس ۲۲جنبش "نام 
ــمــانــي         ــار    آن را دانشــجــوي آل تــب

پرشروشوري به دست گرفت به نـام  
 . بنديت) کوهن(دانيل کُن 

پـس  "  مارس ۲۲جنبش " اعضاي 
در نـانـتـر، بـه       "  استقالل" از اعالم 

فعاليت تبلـيـغـاتـي و تـهـيـيـجـي              
هـاي     اي در سطح دانشگاه گسترده

پاريس دست زدند و در سير بعدي 
تــأثــيــر زيــادي       ۶۸حــوادث مــه     

 . گذاشتند
دانشــجــويــان شــورشــي، نــظــام            
آموزشـي مسـلـط را آلـت دسـت              

دژ " داران و دانشـگـاه را            سرمايه
" ايدئولوژيـک جـامـعـه بـورژوايـي           

 !تير خالص زن
 کامران مزين، ايران

 ، چھار هفته توفانی در ماه مه ۶۸جنبش 
 علی امينی نجفی 
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آنها در مـبـارزه بـا          .  دانستند مي
هنجارهاي مسلط بر دانشگاه، از 
امور اداري و اجرايـي گـرفـتـه تـا          
ــامــه آمــوزشــي آن، از هــر                 ــرن ب

. کـردنـد     اي اسـتـفـاده مـي           وسيلـه 
کشمکش آنها با اولياي دانشـگـاه   
چـنـد هــفـتـه ادامــه داشـت و در                

هاي گروهي جنجـال زيـادي      رسانه
 . به پا کرد

سرانجام دولت تصميم گـرفـت بـا        
خـاتـمـه    "  بلواي نانتـر " قاطعيت به 

با وجـود مـقـاومـت شـديـد             .  دهد
دانشــجــويــان، روز دوم مــاه مــه           
دانشگاه نانتر با دخـالـت پـلـيـس          

 . بسته شد
 همبستگي دانشجويي

سوم ماه مه دانشجويان دانشـگـاه   
در )  ســوربــن ( اصــلــي پــاريــس         

همبستگي با دانشجـويـان نـانـتـر        
اين همـايـش بـا      .  تظاهرات کردند

ورود پليس به محوطـه دانشـگـاه      
مـأمـوران   .  به خشونت کشيده شـد 

نفر از دانشجويـان را     ۳۰۰حدود 
دستگير کردند و قصـد داشـتـنـد         
آنها را براي شناسايي با اتـوبـوس   

. به پاسگاه پليس منتـقـل کـنـنـد       
انـبــوه دانشــجـويــانــي کـه بــيــرون           
دانشگاه جمع شده بودنـد، راه بـر       
ــاي              ــاده ــري ــا ف ــد، ب ــن ــهــا بســت آن

رفــقــاي مــا را آزاد        : " آلــود   خشــم
 !" کنيد

مأمـوران کـه انـتـظـار واکـنـشـي               
چـنــيـن جسـورانــه را نــداشـتــنــد،            
سرآسيمه بـه دانشـجـويـان حـملـه             
کـردنـد و نـه تـنـهـا دانشـجـويــان                 
مبـارز، بـلـکـه عـابـران عـادي و                

ها و حـتـي اهـالـي          مشتريان کافه
محل هم از ضربات باتوم آنها در   

هـاي ويـژه        يـگـان  .  امان نـمـانـدنـد    
نشـانـي      هاي آتش پاش پليس با آب

هــاي    آور در کــوچــه        و گــاز اشــک     
اطراف دانشگاه سوربن به تعقيـب  

 . دانشجويان پرداختند
سابقه پلـيـس، هـم بـه          خشونت بي

خشم و نفرت دانشجويان دامن زد 
و هم باعث شد که عده زيـادي از      
دانشجويان غيرسيـاسـي و مـردم        
عــادي بــه گــروه مــعــتــرضــان                 

انـد کـه        بـرخـي گـفـتـه       .  بپيـونـدنـد   

آميز و نـاشـيـانـه          عمليات تحريک
پليس در شامگاه سوم مـه عـلـت      

 . بوده است ۶۸واقعي جنبش 
پــس از تــعــطــيــلــي دانشــگــاه و             
ــرات،           ــاهـ ــظـ ــده شـــدن تـ ــنـ ــراکـ پـ

ــان چــپ     ــر          دانشــجــوي گــرا در آخ
شامگاه سوم مـه در دانشـسـراي          
ــد و               ــاريــس گــرد آمــدن عــالــي پ
تظاهراتي را براي روز شـشـم مـه        

آنـهـا دو روز بـراي          .  اعالم کردند
تبليغ فرصت داشتند تا حـداکـثـر      
نيرو را براي گسترش اعتـراضـات   

 . خود گردآوري کنند
روز ششم مه حدود بـيـسـت هـزار       

دانشجو که عده اي از جـوانـان و         
مردم عادي نيز به آنهـا پـيـوسـتـه        

در .  بـودنــد، بــه خــيــابــان آمــدنــد        
نـزديـکـي دانشـگـاه سـوربـن، کـه               
همچنان تعطيـل و در مـحـاصـره           
ــازه و               ــود، درگــيــري ت ــيــس ب ــل پ

تري با نيـروهـاي انـتـظـامـي          خشن
در پـايـان روز نـزديـک         .  شروع شد

پانصد نفر زخمي و حدود هشتـاد  
 . دانشجو دستگير شده بودند

 چرخه خشونت
تلويزيـون دولـتـي فـرانسـه اجـازه             
نداشت از زد و خوردهاي خياباني 
گزارش دهد، اما مردم پاريس بـه  

هــا از شــدت و          وسـيلــه روزنــامــه   
. وسعت رويدادهـا بـاخـبـر شـدنـد          

برخورد خشن پليس به خشم مردم 
زد و شمار بيشتري را به  دامن مي

همدلي با دانشـجـويـان مـعـتـرض         
نخستين نـظـرسـنـجـي      .  کشاند مي

درصد مـردم     ۶۱ها نشان داد که 
فــرانســه دولــت را مــقــصــر و                  

هاي دانشجويان را بر حـق   خواست
 . دانند مي

دانشجويان در روز هفـتـم مـه بـه         
آميز خود ادامه  اقدامات اعتراض

: دادنـد، بـا سـه خـواسـت اصـلـي               
عقب نشيني پليس از دانشـگـاه،     

هاي سوربـن و     بازگشايي دانشگاه
. نانتر، آزادي دانشجويان زنـدانـي  

در کنار انبوه بيشمار مردم، عـده  
زيادي از دانشمندان، نويسندگـان  
و هـنـرمـنـدان نـامـي فـرانسـه بـا                
دانشـجـويـان ابـراز هـمـبـسـتـگـي               

از ايـن روز جــنــبـش بــه            .  کـردنــد 
ها سرايت کرد و در چند  شهرستان

ــظــاهــرات            شــهــر بــزرگ کشــور ت
 . دانشجويي به راه افتاد

روز هشتـم مـه دانشـجـويـان بـار             
ديگر در پيرامون دانشگاه سوربن 
گرد آمدند و با سنگ و چـوب بـه       

. مأموران انتظامي حملـه کـردنـد     
رحـمـانـه بـه        در برابر پليس نيز بي

. سرکـوب دانشـجـويـان دسـت زد           
دهـهـا نـفــر از دو طـرف زخـمــي                

ستاد مرکزي دانشـجـويـان      .  شدند
انـقـالبـي بـراي روز دهـم مـه راه                 

 . پيمايي سراسري اعالم کرد
 شب سنگرهاي پاريس

روز دهم مه نقطه عـطـف بـزرگـي         
بعد از ظـهـر آن       .  براي جنبش بود

روز سي هزار نفـر در پـاريـس بـه           
جمعيت از مـيـدان   .  خيابان آمدند

. افتد دانفر به طرف سوربن راه مي
هنگام عبور از جلـوي دانشـگـاه،      
کُن بنديت رهبر دانشجويان فرياد 

حـاال کـه پـلـيـس          “ :  سر مي دهـد   
دانشگاه ما را اشـغـال کـرده، مـا         

 ” !کنيم هم خيابان را اشغال مي
جوانان و دانشجويان شـورشـي در     

هـاي اطـراف        هـا و خـيـابـان         کوچه
شـونـد، بـلـوار          دانشگاه پخش مي

سن ميشل يعني شاهـرگ مـحلـه      
کننـد   را تصرف مي"  کارتيه التن" 

و با کندن سنگفرش خـيـابـان، بـا       
هـاي     تنه درختان و الشـه خـودرو        

ــنــگــر               ــتــن س ــه ســاخ ــه ب ســوخــت
تا ساعت يـازده شـب     . پردازند مي

شـود     سنگر بر پا مـي  ۶۰بيش از 
و کنار آنها پرچم سرخ بـه اهـتـزاز      

 . آيد در مي
دانشجويان با سنـگ و چـوب بـه          

. رونـد  مصاف مأموران پليس مي
آور و تيرهاي  مأموران با گاز اشک

کـنـنـد،       منور به جوانان حمله مي
ــه                   ــاتــوم ب ــا ب در کــوي و بــرزن ب

افتند و آنهـا را گـاه        دنبالشان مي
هـاي مـحـل دنـبـال             تا درون خانـه 

ــنــد    مــي ــن ــالــي مــحــل در        .  ک اه
هــاي خــود را بــه روي                    خــانــه  

 . اند دانشجويان باز گذاشته
هـا از       روز يـازدهـم مـه روزنـامـه           

بــار شــب       بــرخــوردهــاي خشــونــت   
دهـنـده      هايي تـکـان   گذشته گزارش
از سطح پـردامـنـه    .  منتشر کردند

برخوردها پيداست که جنـبـش بـه      
توش و تـوانـي خـودجـوش دسـت            
يافته و از جمع دانشجويـان بسـي     

 . فراتر رفته است
نيروهاي سياسي چپ که تا کـنـون   
با شک و ترديد، و حتي انکـار بـه     

انـد،     شورش دانشجويان نگاه کرده
براي نخسـتـيـن بـار وارد مـيـدان             

کنفدراسيون سـراسـري   . " شوند مي
بانفوذترين تشکـل کـارگـري      "  کار

فرانسه به همراه حزب کمونيسـت،  
ــســتــگــي بــا                 ــمــب ــنــوان ه ــه ع ب

مـه     ۱۳دانشجويان شورشي، روز 
را اعــتــصــاب ســراســري اعــالم           

 . کند مي
دولت که خود را با خـطـر اتـحـاد         
ــرو           ــان روب کــارگــران و دانشــجــوي

ــمــت و                مــي ــيــنــد، از در مــالي ب
مـه     ۱۲روز   .  آيد دلجويي در مي

ژرژ پمپيدو نخست وزير فـرانسـه،   
هـاي   دهد که تمام خواسته خبر مي

دانشــجــويــان از جــملــه آزادي               
دانشجويان زنداني و بـازگشـايـي        

ها انجام خواهد شـد، بـا        دانشگاه
ها  اين اميد که دانشجويان خيابان

 . را ترک کنند
مه پليس از دانشگـاه   ۱۳بامداد 

دانشجويان به دانشگاه . خارج شد
رفتند، اما اين بار نه براي ادامـه    
تحصيل، بلکه براي تدارک انقالب 

جوانان با برگزاري .  سوسياليستي
کنسرتي بـزرگ پـيـروزي خـود را           

ــد       ــتــن ــا و       کــالس.  جشــن گــرف ه
هـاي     هاي دانشگاه به ميـدان  سالن

 . بحث و گفتگو بدل شد
پـيـمـايـي        مه راه ۱۳در همان روز 

بزرگي با حضور احزاب سـيـاسـي      
چپ و سـنـديـکـاهـاي کـارگـري و              

ــزار شــد          ــرگ ــي ب ــک .  دانشــجــوي ي
هاي پاريس  ميليون نفر در خيابان

گـيـري ژنـرال دوگـل          خواهان کناره
 . شدند

 همبستگي طبقاتي
بسياري از دانشجويان مـبـارز بـه      
طيف چپ افراطي گرايش داشتند 
و هدف استراتژيک خود را برپايـي  

. دانسـتـنـد      مـي "  انقالب پرولتري" 
آنها از هر فرصتي براي نـزديـکـي    

 . جستند به زحمتکشان بهره مي
حزب کمونيست و سـنـديـکـاهـاي        
وابسته به آن در مـيـان کـارگـران           
بيشترين نفـوذ را داشـتـنـد، امـا            

مشــتــي  " آنــهــا دانشــجــويــان را          
ــورژوا           ــرده بـ ــت خـ ــسـ ــيـ ــارشـ " آنـ

دانستند که جنبش کارگري را  مي
آنها در باطن . کشند به بيراهه مي

بيم داشتند که با رشد قدرت چـپ  
افراطي، نفوذ خـود را در مـيـان            

 . کارگران از دست بدهند
با وجـود مـخـالـفـت جـدي حـزب              
کمونيست و سنديکـاهـاي پـيـرو،       
دانشجويان مـوفـق شـدنـد بـخـش           
قابل توجهي از کارگران مبارز را   

 .با خود همراه کنند
نــخـــســـت کـــارگـــران يـــکـــي از            

سـازي رنـو،        هاي ماشـيـن   کارخانه
اعـتـصـابـي نــامـحـدود را شــروع             
ــر                ــايـ ــپـــس در سـ کـــردنـــد و سـ

هاي صنعتي کـارگـران بـه       مجتمع
در .  ها دست زدنـد    اشغال کارخانه

مــاه مــه دانشــجــويــان از                ۱۶
دانشگاه سوربن به طرف کارخانـه  
رنـو راه افـتــادنـد و در حــرکـتــي               

پرچم سرخ انقـالب را بـه       " نمادين 
تحويـل  "  دست پرتوان طبقه کارگر

 . دادند
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با اين تحول دانشجويان بـه هـدف     
انـقـالب   :  اصلي خود رسيده بودند

پرولتري سـرانـجـام فـرا رسـيـده و             
طبقه کارگر با تمام قدرت خود به 

امـا ايـن     .  جنبـش پـيـوسـتـه بـود          
شـمـشـيـر دو دم بـود،            "  موفقيت"

زيرا با ورود کـارگـران بـه مـيـدان          
مبارزه، دانشجويان نقش خـود را    

از "  آهـنـگ     نيروي پيش" به عنوان 
از آن پــس        .  دادنــد     دســت مــي    

سرنوشت جنبش نه در دانشـگـاه،     
 . ها رقم خورد بلکه در کارخانه

 بحران فراگير
ــبــال اشــغــال و تــعــطــيــلــي             بــه دن

ها، در طول تنها چند روز  کارخانه
هاي دولتي و خـدمـات      تمام بخش

. عمومي به اعتصاب پـيـوسـتـنـد     
مـيـلـيـون        ۱۰شد که تا    گفته مي

نفـر از کـارکـنـان و کـارگـران در                 
ــرانســه در اعــتــصــاب           ســراســر ف
ــاريــخ کشــور              هســتــنــد کــه در ت

 . سابقه بود بي
هــاي اصــلــي کــارگــران         خــواســتــه

افزايش دستمزد و :  عبارت بود از
به ويژه افـزايـش حـداقـل حـقـوق،             
چهل ساعت کار در هفته و بهبود 

اما آنها بيش از هـر      .  شرايط کار
چيز حـرمـت و مـنـزلـت انسـانـي              

خواسـتـنـد و خـواهـان روابـط              مي
. تري در محيط کار بودنـد  انساني

در اين روزها انبوه بـيـشـمـاري از       
شاغـالن زبـان بـاز کـرده و فـاش                

گفتند که تا کنون در شرايطي  مي
انـد و ديـگـر         غيرانساني کار کرده

حاضر به تـحـمـل وضـع پـيـشـيـن             
 . نيستند

مه کارکنان راديـوتـلـويـزيـون         ۱۷
دولتي فرانسه کـه تـعـدادشـان بـه          

رســيــد وارد      هــزار نــفــر مــي        ۱۲
اعتصـاب شـدنـد و دو روز بـعـد                
سـاخــتــمــان راديــو تــلــويــزيــون را         

 . تصرف کردند

مه در جـريـان فسـتـيـوال         ۱۸روز 
سينمايي کن، سينماگـران نـامـي      
فرانسه همـبـسـتـگـي خـود را بـا              
دانشــجــويــان و کــارگــران اعــالم          

اي    فسـتـيـوال بـا بـيـانـيـه            .  کردنـد 
 . رسمي برنامه خود را قطع کرد

بـازيـکــنـان فــوتـبـال، فـدراسـيــون            
. فوتبال کشور را اشـغـال کـردنـد          

حتي کشـيـشـان سـر بـه طـغـيـان                 
برداشتند و عليه سلسلـه مـراتـب      
 . کليسايي زبان به انتقاد گشودند

ــوســط              ــران، ت ــاري از مــدي بســي
شـده بـودنـد و        "  زنـدانـي  " کارگران 

داران بـزرگ از         برخي از سـرمـايـه   
در شـهـر     .  پاريس گريخته بـودنـد    

نانت اداره امـور شـهـر بـه دسـت              
شورشيان افتاد و کميتـه مـرکـزي      
اعتصاب به جاي مقامات محلي 

 . نشست
دولت بيـمـنـاک و درمـانـده بـراي             

هـا بـه هـر           آرامـي  پايان دادن به نا
هاي  از کانال: زد ترفندي دست مي

گوناگـون بـا نـيـروهـاي سـيـاسـي                
گرفت و بـه ويـژه تـالش         تماس مي

کرد ميان دانشجويان افراطـي   مي
و ساير نيروهاي معترض جـدايـي     

 . بيندازد
مه ژنرال دوگل سه هفـتـه    ۲۴روز 

ها براي اولين بار با   پس از شورش
او وعده داد کـه  .  مردم سخن گفت
ها رسيدگي کـنـد،    به تمام خواسته

اما پيش از هـر چـيـز شـورشـيـان           
 . ها را ترک کنند بايد خيابان

بـا پـايــان نـطــق رئـيـس جـمـهــور                
جوانان خشمگـيـن بـار ديـگـر بـه             

ها ريختنـد و ايـن بـار در             خيابان
. هاي شهر جاري شدنـد  تمام محله

آمـيـز      دولت در اقـدامـي تـحـريـک       
جواز اقامـت کـن بـنـديـت رهـبـر              
دانشجويان را لغو کرده بـود و او      

تـوانسـت از سـفـر خـارج بـه                  نمي
 . فرانسه برگردد

مه پاريس در شرايط  ۲۴شامگاه 

در هر گوشه و   .  جنگ داخلي بود
کــنــاري شــورشــيــان و مــأمــوران         

. انتظامي در جنگ و گريز بودنـد 
از تمام محالت پايتخـت فـرانسـه      

. رفت ستون آتش و دود به هوا مي
گرا ساختمان بورس  چند جوان چپ
" نماد سرمايه داري" پاريس را که 

 . دانستند، به آتش کشيدند مي
آن شب گرم و طـوالنـي بـه طـرزي         

آسا از کشتار و خـونـريـزي       معجزه
نـاظـران بـعـدهـا        .  در امـان مـانـد     

گفتند که تنـهـا اگـر يـک گـلـوـلـه               
شــلــيــک شــده بــود، کشــتــاري               

اما فـرداي  .  داد بار روي مي فاجعه
آن روز اعالم شد که تنها دو نفـر،  
در حالتي بيشتر تصـادفـي، جـان      

 . اند خود را از دست داده
بسياري از مـقـامـات بـلـنـدپـايـه             
ــه ويــژه                کشــوري و لشــکــري، ب
موريـس گـريـمـو رئـيـس پـلـيـس                
پاريس با اعـمـال قـهـر مـخـالـف              

در اردوي مــقــابــل نــيــز         .  بــودنــد
دانشجويان هشيار بـودنـد کـه از          
تـعـرض مسـتــقـيـم بــه نـيـروهــاي              

 . انتظامي پرهيز کنند
مه پاريس خسته و آرام،    ۲۵روز 

بــرخــي .  زده بــود     و ســخــت بــهــت     
عقيده دارند که شـب پـرالـتـهـاب          

مـه خـيـزش پـايـانـي              ۲۵به    ۲۴
رويدادهاي مهيب آن   . شورش بود

ها را در    شب بسياري از فرانسوي
در ايـن    :  خلوت به انديشه فرو برد

تـوان     اوضاع بلبشو تـا کـجـا مـي        
ها ما را بـه       پيش رفت؟ اين جوان

برند؟ وحشت از آشـوب و     کجا مي
رفت کـه بـر شـور و           اغتشاش مي

 . هيجان ماجراجويي چيره شود
 وحشت خأل سياسي

بسـت     در آخرين هفته ماه مـه بـن      
ــه                 ــود و هــم ــاســي کــامــل ب ســي

حـکـومـت نـه       .  بالتکليـف بـودنـد     
خواست شورشيان را بـه طـور        مي

ــه                  ــد و نـ ــوبـ ــکـ ــم بـ جـــدي درهـ

توانست با آنها آشتـي بـرقـرار       مي
هاي دولـت بـراي        تمام تالش.  کند

برگرداندن کشور به زندگي عـادي    
شکست خورده بود، اما از طـرف    
ديـگـر، شـورشـيــان هـم درمـانــده             

دانشـجـويـان    .  بودند که چه کـنـنـد   
دادند که بايد به مبـارزه   شعار مي

امـا روشــن    .  انـقـالبـي ادامــه داد       
نبود تا کجا و بـا چـه بـرنـامـه و                

 . هدفي
سنديکاهاي کارگري به پيـروي از    
نيروهاي سياسي چپ، فـرصـت را     
براي گرفتن امـتـيـاز از دولـت و             
کارفرمايان مناسب ديده بودند و   

" وزارت کار و امور اجتماعي" در 
ــد         ــودن حــزب .  ســرگــرم مــذاکــره ب

کمونيست که دور اول جـنـبـش را      
در خواب غفلت به سر بـرده بـود،     

ــراي قــدرت     ــايــي و کســب            ب نــم
 ۲۹امتيازات بيشتر، بـراي روز        

مه در پاريس تطاهرات سـراسـري     
 . اعالم کرد

ــرال دوگــل             ۲۹روز     ۲۴مــه ژن
روشن نبود کـه  . ساعت ناپديد شد

گـيـري      رئيس جمهور قصد کـنـاره    
دارد يا ايـنـکـه در فـکـر بسـيـج                

بعـد  .  آخرين نيروهاي خويش است
معلوم شد که او براي مشورت بـا    
فرماندهان ارتـش بـه بـادن بـادن             

غيـبـت مـوقـت ژنـرال          . رفته است
احتماال ضربه مؤثري بود که حس 

ــحــت " بصــيــرت و       ــيــنــي    مصــل " ب
ها وارد آمد، زيرا آنها را  فرانسوي

اندکي بـا هـيـوالي مـوحـش خـأل             
 . سياسي آشنا کرد

مه ژنرال ظهور کـرد     ۳۰شامگاه 
و در نطقي راديـوتـلـويـزيـونـي بـا            

مـن  : " عزمي راسخ اعـالم داشـت    
او پـارلـمـان      !" استعفا نخواهم داد

را منحل کرد و خبر داد کـه يـک         
ماه بعـد انـتـخـابـات زودهـنـگـام             

 . برگزار خواهد شد
 "اکثريت خاموش"غوغاي 

پس از سـخـنـرانـي ژنـرال دوگـل،             
پيمايي بزرگي به هواداري از او  راه

ــتــاد       هــمــه نــيــروهــاي     .  بــه راه اف
گرا دست بـه     محافظه کار و راست

اکثـريـت   " دست هم دادند و قدرت 
را به نمايش گذاشتـنـد،   "  خاموش

تا نشان دهند که فرانسه تنهـا بـه     
 . تعلق ندارد" شورشيان ماجراجو"

ــروصــــداي      مــــذاکــــرات بــــي      ســ
از يـک    "  نمايندگان طبقه کـارگـر    " 

گرايان از  سو و قدرت نمايي راست
ــه                    ــه زودي بـ ــر بـ ــگـ ــوي ديـ سـ
دانشجويان شورشي فـهـمـانـد کـه        

" انـقـالب  " ورق بـرگشـتـه و دفـتـر            
 . بسته شده است

 
ــان خســتــه و افســرده            دانشــجــوي

. هــا را تــرک کــردنــد               خــيــابــان  
اعـتـصــابـات کــارگـري بــاز چـنــد            

ــه   ــت ــف اي ادامــه داشــت، امــا              ه
کارگران اين بار تـنـهـا بـه دنـبـال           
حقوق و مزايا بودند و از آن شـور      

 . خبري بود" انقالبي"و شوق 
ژوئــن بــا اعــالمــيــه               ۱۲روز   

حـکــومــت، تــظـاهــرات ســيــاســي        
مــمــنــوع شــد و يــازده ســازمــان            

گــرا از جــملــه         دانشــجــويــي چــپ   
غـيـرقـانـونـي      " مارس ۲۲جنبش "

 . اعالم شدند
ژوئـن دو دور         ۳۰و  ۲۳روزهاي 

در .  انتخابات مجلس برگزار شـد   
ژوئــن هــواداران      ۳۰انـتــخــابــات    

دوگل با يک پيروزي غيرمنـتـظـره    
اکثريت مـطـلـق آرا را بـه دسـت                

 . آوردند
ژنرال دوگل نزديک يک سال ديـگـر   
هم بر سر کار ماند، تا آنکه مردم 

پرسي سرانجـام   فرانسه در يک همه
" نـه " به رئيس جمهور مقتدر خود 

ــنــد    ــفــت ، ۱۹۶۹آوريــل       ۲۸.  گ
پيروزي و تسـاليـي کـوچـک بـراي            
جـنــبـشــي بــود کــه بــا بــاالتـريــن             

 بلندپروازي ها شروع شده بود
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 ...چھار هفته ، ۶۸جنبش 

 از سایت های  حزب دیدن کنید 
www.wpiran.org 
www.cyoiran.com 
www.rowzane.com 
www.newchannel.tv 

کمونیست وبالگ های سازمان جوانان   

Nashriesjk.wordpress.com 
amoozeshsjk.wordpress.com 
sjknews.blogspot.com 
daneshjoo-16azar.blogspot.com 
sjk-newseng.blogspot.com 
 آدرس های تماس با ما

navidminay@gmail.com 
Kian_azar99@yahoo.com 
mosaber.mosaber@gmail.com 
elia.tabesh@gmail.com 
zakernejad@yahoo.com 
ahmadi18@yahoo.com 
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پيشـروي چـپ و آزاديـخـواهـي و              
اجـازه  .  برابري طلبي تبديـل شـود    

بدهيد موارد فـوق را مـخـتـصـرا          
 .بررسي کنيم

 "معمای ايران"بسته دوم و 
 

خـبــر داريــد کــه هـفــتـه گـذشــتــه              
کشورهاي موسوم به پنـج بـعـالوه      

آمريکا، فرانسه، انگـلـيـس،    ( يک 
ــه )  روســيــه، چــيــن و آلــمــان          ارائ

مشوق هاي جديدي به جـمـهـوري      
ايـن  .  اسالمي را تصويـب کـردنـد     

بـزودي بــه    "  بسـتــه پــيــشـنــهـادي     " 
جمهوري اسالمي تحويل خـواهـد     
شد و احتماال يکي از مهـمـتـريـن     
فوکوس ها در سـيـاسـت ايـران و             

ديپلماتهايي که . جهان خواهد شد
از محتويات بسته خبر دارند آنرا 
با مشوق هاي مشابهي که حـدود  

سال پيش توسط اتحاديه اروپـا   ۲
به جمهوري اسالمي پيشنهاد شد 
مقايسه مـيـکـنـنـد و آنـرا حـتـي               

در .  سخاوتمنـدانـه تـر مـيـدانـنـد           
بسته دو سال پيش تفريبا تمام آن 
چيزهايي که جـمـهـوري اسـالمـي          
براي کنـار آمـدن بـا غـرب نـيـاز               

از لغو تحـريـم   .  داشت موجود بود
هاي اقتصادي، تـا عضـويـت در          
سازمان تجارت جـهـانـي، از حـق         
برخورداري صلح آمـيـز از انـرژي        
هسته اي تا مقدمـات بـرسـمـيـت        
شناختن رژيم اسالمي بعنوان يـک  

. همکار و شريک غرب در منطقـه 
جمهوري اسالمي دفعه قبل بسته 
را رد کرد، سوال اين است که چـرا  
رد کــرد؟ مشــکــل جــمــهــوري               
اسالمي چيست و آيا ايـنـبـار هـم       
همان کار را خواهد کرد؟ پذيرفتن 
يا نپذيرفتن آن چه معنايي خواهد 

 داشت؟  
پاسخ به ايـن سـواالت مـا را بـه               

نـزديـک   "  معمـاي ايـران    " کليد حل 
بـويـژه کـه اوضـاع         .   خواهـد کـرد    

اينبار بدرجاتـي مـتـفـاوت از دو           
بســـتـــه " ســال پــيـــش اســـت و               

ميتواند حـتـي حـائـز       "  پيشنهادي
مهمتـريـن   .  اهميت بيشتري بشود

اين فاکـتـورهـاي تشـديـد کـنـنـده             

مربوطـه  "  بسته"،  اوال:   عبارتند
صرفا از جانب اتحاديه اروپا ارائه 
نمي شود، بلکـه از جـانـب تـمـام            
قـدرتـهــاي بــزرگ سـرمــايـه داري           
معاصر يعنـي هـمـان کشـورهـاي          

. ارائـه مـيـشـود         ۱+ ۵موسوم به 
آمريکا و چين و روسيه هم اينبار 

يـعـنـي    .  همراه اروپايي ها هستند
قدرت مانور جـمـهـوري اسـالمـي        
براي اسـتـفـاده از شـکـاف هـا و                 
تــنــاقضــات دول ســرمــايــه داري         

، اين ثانيا. جهاني محدودتر است
بسته بدنبال چـنـديـن قـطـعـنـامـه           
شوراي امنيت سازمان ملل ارائـه  
ميشود و نپذيرفتـن آن از جـانـب          
جمهوري اسالمي موقعـيـت بـيـن       
المللي ايـن رژيـم  را مشـکـلـتـر               
ميکند و عـواقـب وسـيـعـتـري را           

 و.  ميتواند بدنبـال داشـتـه بـاشـد         
، بسته اينبار ظاهرا چـاق و      ثالثا

چله تر است و نپذيرفتن آنرا بـراي    
رژيم اسالمي دشـوار تـر از قـبـل           

 .  خواهد بود
دفعه قبل چرا جمهـوري اسـالمـي      
نپذيرفت؟ ظاهر قضيه اين بود که 
حاضر نيست از غني سازي کوتاه 

و غرب هم ايـن را نشـانـه          .  بيايد
قصد و نيـت جـمـهـوري اسـالمـي           
. براي ساخت بمب اتم قلمداد کرد

و چنانکه ديديم دعوا در دو سـال    
واضح اسـت کـه     .  گذشته حاد شد

صـرفــا  "  مسـالـه هسـتــه اي       " ايـن    
حـتـي اگـر صـورت         .  بهـانـه اسـت     

ظاهر اين دعوا را جدي بـگـيـريـم       
ــه               ــان بســت ــن چــن ــت ــرف ــذي ــپ ــاز ن ب
سخاوتمندانه اي ابلهانـه بـه نـظـر         

هرکس که در ايـن دنـيـا          .  ميرسد
بخواهد بمب اتم بسازد اين کار را 
ضمن رابـطـه حسـنـه بـا غـرب و               
آنهمه امکانات تکنولوژيکـي کـه     
در بسته پيشنهادي دو سال پيـش  
بود آسانتر و بهتر ميتواند انـجـام   

پس مساله في الواقع بـمـب     . دهد
مساله ايـن اسـت کـه          .  اتم نيست

رژيم اسالمي اگر از در سـازش و      
همکاري با غرب درآيـد فـلـسـفـه          

. وجودي خود را زير سوال ميـبـرد  
بايد به چنان شيفت ايدئولـوژيـک،   
سياسي و اجتماعي دست بزند که 

.  چيزي از آن بـاقـي نـمـي گـذارد               

چنين رابـطـه اي بـه مـعـنـي بـاز                
تعريف مـوقـعـيـت بـيـن الـمـلـلـي               
جمهوري اسـالمـي، بـاز تـعـريـف           
معادالت جناح هاي دروني رژيـم    
اســالمــي، و از هــمــه مــهــمــتــر             
بازتعريف رابطه اش با مردم ايران 

اگر فرض کنـيـم جـمـهـوري        .  است
اسالمي بتواند در موقعيـت بـيـن      
ــات درون               ــب ــنــاس ــلــي و م ــل ــم ال
حکومتي خود قادر به اين شيفت 
بشود، در مقابله با مردم قطعا با 
بزرگـتـريـن خـطـر مـمـکـن روبـرو                
خواهد شد که ده تا بمب اتـم نـيـز      

مـردم  .  او را نجات نـخـواهـد داد       
ايران، کارگران، زنان و جـوانـان و       
اعتراضات و مطالبات و توقعات 
آنها، يا دقيقتر جنبش سرنگـونـي   
طلبانه و چپ در ايران،  کـلـيـدي        
ترين معضل جـمـهـوري اسـالمـي        

معضلـي کـه از روز تـولـد             .  است
جمهوري اسالمي هـمـراه آن بـوده        
است در واقع چهره ضد آمريکايي 
رژيم در سطح جهاني و همچـنـيـن    
ساختار ايدئولوژيک و حـکـومـتـي     

 .آنرا توضيح ميدهد
خب سوال اين است که با توجه بـه  
اين معـضـل پـايـه اي جـمـهـوري              
اســالمـــي،  و بـــا تـــوجــه بـــه                   
فاکتورهاي تشديد کنـنـده اي کـه        
اشــاره شــد، ايــنــبــار بــرخــورد               
ــه بســتــه             جــمــهــوري اســالمــي ب

 پيشنهادي چه خواهد بود؟ 
 

پاسخ قطعي به اين سـوال دشـوار       
است، چرا که موضوعي پـراتـيـک      
اســت و بــه جــدال نــيــروهـــاي                  

آنـچـه   .  اجتماعـي بسـتـگـي دارد        
مسلم است اين استکه اين مساله  
به بود و نبود جمـهـوري اسـالمـي       

جــمــهــوري    .  گــره خــورده اســت         
اسالمي اگر پاسخ مثبت بدهد يـا  
منفي، در هر حالت با معـضـالت   

پـاسـخ   .  بيشتري روبرو خواهد شـد 
مثبت به مـعـنـي هـمـان شـيـفـت               
بزرگ سياسـي  خـواهـد بـود کـه              
عالوه بر معضالت ديگر،  مـردم    
بالفاصله براي تغيير وضع بر سـر    
ــخــت و             حــکــومــت خــواهــنــد ري
ــنــيــاد هــاي           بســرعــت تــمــامــي ب
ــي و             ــاسـ ــيـ ــک، سـ ــوژيـ ــولـ ــدئـ ايـ

سرکوبگرانه رژيم اسالمي را جارو 
فقـط تصـورش را       . ( خواهند کرد

بکنيد زنان حجاب شان را بردارند 
بـه بـي حـجـاب         "  بـدحـجـاب   " و از 

و اگر پاسخ منـفـي   !)  تبديل شوند
بدهد، که احتمال اين يکي بيشتر 
است، آنگاه رژيم مجبور است کـه  
بند اختناق و اسـتـبـداد و چـمـاق          
چرخاني اسـالمـي و  ضـد غـرب             

چـيـزي   .  گري خود را سفت تر کند
که ديگر به حد آخر ظرفيـت خـود     
رسيده است و اين بند ميتواند هر 
آن پاره شود و رژيـم اسـالمـي را            

 . براي هميشه مرخص کند
اينجاست که بايد به فاکـتـور دوم     

 .مساله گراني. اشاره کنيم
 

 شورش گرسنگان؟: گرانی
مساله گراني، هر ابعـادي کـه در       

بـانـک جـهـانـي        ( دنيا داشته باشد 
اعالم کرده است که در هفت سـال  
آينده قيمـت هـا هـمـچـنـان گـران              

در ايـران انـعـکـاس         !)  خواهد شد
يک معضل پايـه اي و ريشـه دار           
يعني فلـج اقـتـصـادي جـمـهـوري            

فـلـج اقـتـصـادي        .  اسالمـي اسـت    
جمهوري اسالمي دير يا زود خود 
را در ابعاد عظيم اجتماعي چنان 
نشان خواهد داد کـه بـهـيـچ وجـه          

مساله گـرانـي   .  قابل کنترل نباشد
فعلي به نظر ميرسد ميـتـوانـد از      

جـز قشـر بسـيـار         .  آن موارد باشد
نــازکــي در ايــران هــيــچ کــس از             

. اوضاع اقتصادي راضي نـيـسـت     
در پيشاپيـش نـاراضـيـان طـبـقـه            

چند سـال اسـت       .  کارگر قرار دارد
ــا هــزاران                 ــران هــر ســال ب کــه اي

. اعــتــصــاب کــارگــري روبــروســت      
کارگران و نارضايتي و تحرک آنها 
در تــحـلــيــل نــهـايــي پـايــه هــمــه             

. تحوالت سياسي ايران بوده اسـت 
از اين بگذريم که رژيم اسالمي و   
همه وجناتش اساسا در مـواجـهـه    
بـا يــک انــقـالب کــارگـري شـکــل             

حـتــي نــگــاهــي بــه دوره         .  گـرفــت 
رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد 
ــر قشــر                 ــر ه ــد اگ ــده ــي نشــان م
اجتماعي ديگر به جلوي صـحـنـه      
ــنــا بــه              آمــد و رفــت، کــارگــران ب
شرايط واقعـي اشـان جـزء ثـابـت            

اعتراض و تالش براي تغيير وضع 
بوده اند و اکنون بيش از هر زمان 

. ديگر به جلوي صحنـه آمـده انـد       
اين را حتي با نگاهـي بـه اخـبـار         
رسانه هـاي بـورژوازي بـه خـوبـي            

نکته ايـن اسـت کـه          . ميتوان ديد
مساله گـرانـي تـوده هـاي وسـيـع             
طبقـه کـارگـر را در کـارخـانـه و                 
ــرا              ــدگــي و بصــورت ف مــحــل زن
کارخانه اي و سـراسـري مـقـابـل               

ايـن  .  مسائل واحدي قرار ميدهـد 
مسائل واحد زمينـه صـف واحـد        

ــد     ــواهـــد شـ ــران        .  خـ ــا در ايـ امـ
شـــورش " بـــورژوازي بـــا خـــطـــر           

روبرو نـخـواهـد کـرد،       "   گرسنگان
بلکه با تهديد يک انقالب کارگري 
ديگر و بمراتب آگاه تر و عميق تر 

 .مواجه ميکند  ۵۷از انقالب 
 

در دوره خــاتــمــي، بــراي مــثــال،          
ظاهرا دوم خرداد در صف مـقـدم     

اما کارگران هر روز   .  سياسي بود
با اعتصـابـات و جـاده بسـتـن و              
جمع شدن جلو مجـلـس و ادارات       
دولتي داشتند امر خود را پـيـش     

و اين اعـتـراض سـتـون         . ميبردند
فقرات جنبش چـپ و سـرنـگـونـي          
طبانه وسيعي بود که سرانجام بـه    
ــاســـي حـــزب          ــيـ ــمـــداري سـ پـــرچـ
کمونيـسـت کـارگـري و مـنـصـور              
حکمـت دوم خـرداد را شـکـسـت              

جمهوري اسـالمـي مـجـبـور          .  داد
شد احمدي نژاد را با عربـده هـاي      
بگير و ببند و بهم ريختـن دنـيـا،       

احـمـدي نـژاد بـه         .  سرکار بـيـاورد  
جمهوري " دست سنگين"اصطالح 

اما نتيجه اين نشد .  اسالمي بود
برعـکـس   .  که کارگران عقب بروند

اگر به دوره احـمـدي   . جلوتر آمدند
نژاد دقت کنيـد، از اعـتـصـابـات          
دائما راديـکـال شـونـده کـارگـران             

آخرين نمونه هـاي هـفـت تـپـه و            (
تا تظاهرات معلمان و )  کيان تاير

تحرکـات پـرسـتـاران، تـا شـورش             
بنزين و  تا گسـتـرش شـعـارهـاي          
سوسياليسـتـي و چـپ در سـطـح              
جامعه و در دانشگاه همه و هـمـه   
به مـعـنـي ايـن اسـت کـه طـبـقـه                  
کارگر اينبار ديگـر فـقـط سـتـون          
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تحوالت اجتماعي نخواهد فقرات 
بلکه عالوه بر آن در صف اول . بود

گراني در   .  نقش ايفاء خواهد کرد
ايران همانطور که گفتم ميتواند به 
معني تـحـرک وسـيـع و تـوده اي                
طــبــقــه کــارگــر و اقشــار وســيــع            
زحمتـکـش و نـاراضـيـان شـهـري              

و ايـن، بـا تـوجـه بـه رشـد               .  باشد
سياسي جامعه ايران، نفوذ چپ و   
حزب کمونيست کارگري،  انقالب 
ــداز                 ــم انـ ــري را در چشـ ــارگـ کـ

 .ميگذارد
اما انقالب کارگري تنها احتـمـال   

جنگ و بهم . تحوالت ايران نيست
ريختن اوضاع هم يکي ديـگـر از       

تــالش هــا و      .  احــتــمــاالت اســت   
مانورهاي  جمهوري اسالمي براي 
تغييرات سياسي غير مترقـبـه را     

آنـچـه   .   هم نبايد متنفـي دانسـت    
مسلم است وضـعـيـت جـهـانـي و           
اوضاع داخلي مـا را بـه سـمـتـي            
ميبرد که با تحوالت تعيين کننده 

. و زير و رو کننده روبرو ميشـويـم  
حتما نيروهاي زيادي در کارند تـا  
در ايــن تــحــوالت مــهــر خــود را            

از خود جمهوري اسالمي . بکوبند
و دار و دسته هـايـش گـرفـتـه تـا              
آمريکا و دولت هاي مـنـطـقـه تـا        
مــتــحــديــن ســيــاســي ايــنــهــا در          

اما  طـبـقـه کـارگـر،          .  اپوزيسيون
چپ، آزاديخواهي و برابري طلبـي  
و حزب کمونـيـسـت کـارگـري فـي           
الحال يک فاکتور تعـيـيـن کـنـنـده         

نکته اين اسـت کـه       .  اوضاع است
 . ما چه نقشي ايفاء ميکنيم

يک انقالب عظيم چپ، انسانـي و    
آزادي خواهانه و برابري طلبانه  آن 
چيزي است که زمينـه هـاي قـوي        
عيني و ذهنـي دارد و مـا بـايـد             

ايـن  .  براي پيروزي  آن تالش کنيم

تالشي همه جانبه و چند وجهي از 
ما مي طلبد که در ادبيات حـزب  

در .  در باره آن صحبـت کـرده ايـم       
سطح بين المللي ما بـراي انـزواي     
جمهوري اسالمي و جلب حمـايـت   
هرچه وسـيـعـتـر مـردم جـهـان از                
مبارزه مردم ايران براي سرنگوني 
رژيم اسالمي و برقـراري آزادي و      

در داخـل    .  برابري تالش ميکنيـم 
کشور فعاليت  ما به متحد کردن 
اعتراضات کارگران و جـوانـان و         
زنان حول پـرچـم واحـد و رهـبـري            

ايــنــجــا  .  واحــد مــعــطــوف اســت       
ميخواهيم در سطحي مشخصـتـر   
وعملي، با توجه به دو مولـفـه اي     
که باالتر اشاره کرديم،  به نـقـطـه      

. تمرکز فعاليت هايمان بـپـردازيـم     
اين نقطه تمرکز در هفته هاي آتي 

 .تير باشد ۱۸ميتواند 
 
 !عليه گرانی: تير ۱۸

اگر رابطه جـمـهـوري اسـالمـي و            
غـرب خـواه و نـاخـواه در مـرکــز                
توجهات خواهد بود، و اگر گراني 
و تشديد فقر و فالکت و گسـتـرش   
اعتراضات توده اي و کارگري در   
چشم انداز اوضاع ايران است، اما 

تير امسال  خـبـري      ۱۸اينکه در 
بشود در وحله اول بسته به توازان 
قواي بيـن جـمـهـوري اسـالمـي و             
مردم و نيروهاي فعال سياسي در   

پس بگذاريد آخريـن  .  جامعه است
نمونه ها و فاکت ها در اين زمينه 

 .را اجماال بررسي کنيم
آذر سال گـذشـتـه از لـحـاظ             ۱۶ 

ــت               ــالـ ــت و دخـ ــرکـ ــت شـ ــعـ وسـ
دانشجويان سراسر کشور بي نظير 

تظاهـرات  " قدرتمنايي چپ و .  بود
يک فاکتور اصـلـي   "  مارکسيستها

آن بود و بارها راجع به آن صحبت 
امـا بـا هـجـوم وسـيـع             .  کرده ايـم   

جمهوري اسالمي به دانشـجـويـان    

چپ و آزاديخواه و برابري طلب بـه  
نظر مـيـرسـد کـه رژيـم بـا مـوج                   
گسترده بگير و ببندها تـوانسـتـه      
. توازن قوا را به نفع خود بهم بزند

اين ارزيابي مـحـدود و نـادرسـت           
در هــمـــان چـــهــارچـــوب         .  اســت 

دانشگاه نيز هـمـه ايـن بـگـيـر و               
ببندها نتوانست مانع اعتراضات 

. و اعتصابات دانشجـويـي بشـود     
رژيم گرچه تـوانسـت چـپ رسـمـي          
دانشگاه را با قلـع و قـمـع کـردن           
موقتا از صحنه بيرون کنـد، امـا     

که به نـظـر مـن        ( بدنه دانشجويي 
!) حتي چپ تر و راديکالتـر اسـت    

حرکاتي نظير . از ميدان بدر نرفت
کوي دانشـگـاه تـهـران، دانشـگـاه           
شيراز، شاهرود و سهند تبريز همه 
دال بر اين است که تير جـمـهـوري    

. اسالمي به سـنـگ خـورده اسـت        
تير دانشجويان نـقـش      ۱۸اگر در 

داشته اند، زمينه اين ايفاي نقش 
 . کمتر نشده، بيشتر هم شده است

مـارس امسـال        ۸حرکـت بـعـدي        
در اينجا رژيم در سايه حمله .  بود

به چپ در دانشگاه و هـمـيـنـطـور        
فعالين حقوق زنان حتي موفقتر به 

اما در اين مورد هـم  . نظر ميرسد
بايد بـه جـنـگ هـر روزه زنـان و                  

طـرح  " جمهوري اسالمي که حـول      
در "  تامـيـن امـنـيـت اجـتـمـاعـي             

رژيم ايـن    . جريان است توجه کنيم
. جنگ را في الحال بـاخـتـه اسـت      

هر روز مجبور است که طرح هاي 
جديد بياورد ولي هـر روز دامـنـه        
اعتراضات عليه حجاب وسيع تـر  

تــا جــايــي کــه مــا بــا          .  مـيــشــود 
تظاهرات آرياشهر روبرو بوديم که 
ــن طــرح                ــه هــمــي ــراض ب از اعــت

حـکـومـت    " اجتماعي شروع و بـه      
. کشيده شد" اسالمي نمي خواهيم

امسال رژيم از حاال براي تابستان 
دورخيز کرده اسـت و سـردارانـش        

طــرح هــاي   " وعــده داده انــد کــه          
کار بجايـي رسـيـده      .  دارند"  جديد

اسـت کــه حــاال مـيــخـواهــنـد در             
شرکت هاي خصوصي و منازل را   

ساکنين "  عفت" بزنند تا حجاب و 
هـرکسـي مـيـتـوانـد         !  را چک کنند

حدس بزند که اين تالشها زمـيـنـه    
وســيــعــي بــراي تــظــاهــرات نــوع          

 .آرياشهر ميتواند فراهم کند
. نمونه ديگر اول مه امسال اسـت  

اينجا هم ما با تحرکي بي سابـقـه   
در بين کارگران نـقـاط مـخـتـلـف           
کشور از سنندج و سقز و تهران تا 
شيراز و علسويه براي برپايي اول   

رژيـم بـا هـزيـنـه          .  مه روبرو بوديم
هاي گزاف، با  شليک تير آخـر بـه     
خانه کارگر خودش، و بـا لشـکـر          
کشي عليه اجتمـاعـات مسـتـقـل        
کارگري، با  دستگـيـري فـعـالـيـن         
کارگري و ساختن محمود صالحي 
ها و اسانلو هاي بيشتر تـوانسـت     

اما فقط .  از اول مه جان بدر ببرد
ولي نبرد بر سر اول . از سر گذراند

مه امسال وسيع تر بود و  بيش از 
هر زمان ديگر در ميدياي وسـيـع     
مطرح شد و تعداد بيشتر رهبـران  
ــو                ــا جــل ــيــن کــارگــري پ ــعــال و ف

 .گذاشتند
 

با توجه به اين موارد،  تا آنجا که 
به مواجهه جمهوري اسـالمـي بـا        
فعالين سيـاسـي و جـنـبـش هـاي             
اجتماعي پشت سر ايـن فـعـالـيـن        
بــرمــيــگــردد، گــرچــه جــمــهــوري         
اسالمي با بگير و ببندهاي وسيع 
عليه دانشجويان و زنان و کارگران 
تا حدي اوضـاع را کـنـتـرل کـرده            
ــن وضــع بشــدت               ــا اي اســت، ام
شکننده است و رژيم اسالمـي در    
هـراس و وحشــت کـامـل بـه ســر               

اينرا بايد ضربدر اوضـاع    .  ميبرد
ايـنـرا   .  فقر و فالکت و گراني کـرد 

بايد ضربدر نـارضـايـتـي و خشـم          
وسيع و بي سابقه مـردم کـرد کـه          
گـوشـه اي از آن را مـيــتـوان در                 
برنامه هاي زنده تلويزيـون کـانـال      

از همه اينـهـا   .  جديد بوضوح ديد
ميخواهم نتيجه بگيرم که امکـان  

تـيـر را بـه روز             ۱۸اينکه بتوان   
وسيع اعتراض عـلـيـه جـمـهـوري           

. اسالمي تبديل کـرد وجـود دارد      
تير بـه نسـبـت         ۱۸مضافا اينکه 

همه مواردي کـه بـاالتـر ذکـر آن             
تير  ۱۸.  رفت نقطه قوتهايي دارد

بعنوان سمبل روز اعتراض علـيـه   
جمهوري اسالمي بسيار جا افتاده 
تر است و اقشار وسيعي را به خود 

به نظر من ميـتـوان   .  جلب ميکند
عليه گرانـي،  " تير را با شعار  ۱۸

بـه روز اعـتـراض        "  عليه حـجـاب    
وسيعي عليه جمـهـوري اسـالمـي       

 . تبديل کرد
 

ولــي ايــن خــود بــه خــود اتــفــاق             
بايد بـراي آن کـار         .  نخواهد افتاد

نه فقط در دانشگـاه و بـيـن        .  کرد
جوانان، بلکه بايد در بين زنـان و      
معلمان و کـارگـران بـراي آن کـار           

نــقــش حــزب کــمــونــيــســت        .  کــرد
کارگري و تلويزيون کـانـال جـديـد       
بي شک در اين ميان تعيين کننده 

تـيـر      ۱۸کليد موفقيت در .  است
اين است که بتـوان آنـرا در وحلـه          
اول به يک گفتمان وسيع تـوده اي      
ــراض             ــراي اعــت ــوان روزي ب ــعــن ب

. عمومي عليه گراني تبديل کـرد   
.   کليد توده اي کردن حرکـت اسـت    

اين توان جمهوري اسـالمـي بـراي      
تـيـر را بـه شـدت              ۱۸مقابله بـا    

اينها همه در . محدود خواهد کرد
 –گرو اين است که در فاصله پنج 

 تير باقـي  ۱۸شش هفته اي که تا 
اســت، هــريــک مــا چــه تــالش و              

 .کوششي ميکنيم
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ــت                ــنـــگ اسـ ــاهـ ــمـ ــرده و هـ ــتـ . گسـ
دانشجويان همه دانشکده هايي کـه بـا     
ايـن تصــمــيــم وزارت آمــوزش عــالــي            
مواجه هستـنـد بـايـد بـا اعـتـراضـات               
يکپارچه، تعطـيـلـي کـالس هـا، بـردن             

اعتراضشان بـه مـيـان مـردم و جـلـب               
حمايت جوانان مـردم بـه اعـتـراضـات            
خود قدرت ببخشند و حکومـت را بـا       
صفي قدرتمند و يکپارچه مجـبـور بـه      

تـکـذيـب خـبـر        .  عقب نشـيـنـي کـنـنـد        
تصمـيـم وزارت آمـوزش عـالـي بـراي               

وزارت خـانـه   .  دانشجويان کافي نيست

بايد رسما تصميم خود را لغو و اعـالم    
دانشــجــويــان بــايــد هــمــچــنــيــن       .  کـنــد 

خواهان افزايش سطح علمي، خدمـات  
رفاهي و امکان تحقيقـات عـلـمـي بـر          
مـبـنـاي امـکـانـات پـيـشـرفـتـه تـريــن                   

 .دانشگاه هاي دنيا باشند
 

سازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت ضـمـن                 
حــمــايــت از اقـــدام و مــطــالــبـــات                   
دانشجويان دانشکده مـهـاجـر و هـمـه            
دانشکده هاي فني هـمـه دانشـجـويـان          
ايـن دانشــکـده هــا، جــوانــان و دانــش              
آمـوزان را بــه اعــتــراض گســتــرده در              
مقابل تصميم وزارت امـوزش عـالـي          

 .فرا مي خواند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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مـارکـس هـمـيـن        .  کره زمـيـن اسـت     
مســالــه را در دســتــنــوشــتــه هــاي              

اشـاره     ۱۸۴۴اقتصادي و فلـسـفـي      
 :کرده است 

طبيعت کـالـبـد غـيـر انـدام وار              «  
آدمي اسـت و ايـن تـا جـايـي اسـت                 
کــه خــود طــبــيــعــت کــالــبــد آدمــي            

اينکه مي گوئـيـم آدمـي از        .  نيست
قـبل طبيعت زندگي مـي کـنـد، بـه           
اين مفهوم است که طبيعـت پـيـکـر       
اوسـت و اگـر مـي خـواهــد نــمـيــرد                 
بايد پـيـوسـتـه بـا آن تـبـادل داشـتـه                  

گره خوردن زنـدگـي مـادي و          .  باشد
ً  بـه       معنوي آدمي با طبيعت صرفا
اين مفـهـوم اسـت کـه طـبـيـعـت بـا                  
خود پيـونـد دارد زيـرا آدمـي خـود              

     ».بخشي از طبيعت است
سـال     ۱۵۰باز هم مارکس پيش از     

حرف نهايي را در مورد طبـيـعـت و      
ــا انســان زده اســت                 ــطــه اش ب . راب

همانطور که احکام نـهـايـي ديـگـري        
در رابــطــه بــا زنــدگــي اجــتــمــاعــي             

چـون زاويـه ديـد        .  انسان آورده اسـت 
او هم علمي هم انسان مـحـور اسـت      

 ۱۹تـوانسـتـه اسـت در اوايـل قـرن                 
انسـان امـروزي     .  چنين پيشرو باشـد 

ميتواند روي اين پديده هم گـريـبـان      
بــورژوازي را در ســراســر جــهـــان                 

تنها تصور کـنـيـد اکـثـريـت         . بگيرد
کارگران و زحمـتـکـشـان و بـه طـور             
کلي آنچه ما آن را به عـنـوان کـمـپ       
ــمــدن مــي                    ــا بشــريــت مــت ســوم ي
شناسيم، تنها براي يک نـيـم روز در       
سراسر جهان دست از کار بـکـشـد و      
به خيابان بيايـد، چـه خـواهـد شـد؟            
به ياد داشته باشيم انسـانـي کـه در          
يک شهـر يـا روسـتـاي پـاک و بـدون                 
آلودگي زندگـي کـنـد، خـانـه اي در              
شأن خود و بـا امـکـانـات مـنـاسـب            
ــاشــد، از                  ــه ب ــدگــي داشــت ــراي زن ب
ــاشــد و               ــرخــوردار ب ــوژي ب تــکــنــول
خالصه محروم نبـاشـد، بـهـتـر مـي           
تواند در مقابل اسـتـبـداد قـد عـلـم             
کند، بيـشـتـر انسـان اسـت و مـيـل                
بيشتري بـه هـمـبـسـتـگـي بـا سـايـر                 
انسانها دارد و به همنوعانـش و بـه       

. طبيعت عشق بيشـتـري مـي ورزد       
انســان گــرســنــه و بــيــمــاري کــه در             

شــرايــط زيســت ـــ مــحــيــطــي بــدي             
زندگي مي کـنـد و از آمـوزش بـي               
بــهــره اســت، تــکــنــولــوژي را نــمــي            
شناسد، به طـب و مـراغـبـت هـاي              
پزشکي مناسـب دسـتـرسـي نـدارد،          
بيشترازخودبيگانه مـي شـود و بـه          
ــه                    ــر مــيــل ب ــمــت ــيــل ک ــيــن دل هــم
همبسـتـگـي بـا هـمـنـوعـانـش دارد                
وميل کمتري به مبـارزه بـا ظـلـم و           
نابـرابـري و بـي ــ عـدالـتـي دارد و                    
قطعاً  بيشتر نياز به کـمـک دارد تـا        
اينکه بـه مـوقـعـيـتـي مـتـعـارف و                  
مناسب با استاندارد هر جـامـعـه و        

آنـگـاه   .  هر دوره تاريخي دست يـابـد  
مي تواند انساني يعني اجـتـمـاعـي       
فـکــر کــنـد و نــه فــقــط بـه عــنــوان                  
ــده، مــأمــور                 ــا فــروشــن ــدار ي خــري
ماليات يـا مـتـصـدي کـفـن و دفـن                

 ... و
آلـودگــي آب هـوا بــي بــرو بــرگــرد،              
نــتــيــجــه تــخــريــب طــبــيــعــت و بــي            
توجهي بورژوازي و طـبـقـات حـاکـم        
ــه                    ــه مــقــوــل در هــمــه کشــور هــا ب
طــبــيــعــت و مشــکــالت زيســت ـ               
محيطي است و همـه زحـمـتـکـشـان         
که خود به خـود مـحـرومـتـر و بـي               
دفاع تر هسـتـنـد آسـيـب بـيـشـتـري                
مــي بــيــنــنــد، تــا ســرمــايــه داران،             
بانکداران و ديـکـتـاتـورهـاي حـاکـم            

 .در جهان امروز
 

مرگ بر سـرمـايـه داري ــ زنـده بـاد               
 سوسياليسم

 و جمهوري سوسياليستي
 

 در حاشيه
پرويز جـان، مـرسـي بـابـت نـوشـتـه                 

امـا بـه نـظـرم بــايـد در مــورد                .  ات
مسائل مشخـصـتـري هـم صـحـبـت            
ــا                   کــرد و امــيــدوارم کــه شــمــا و ي

. دوستان ديگري اين کار را بـکـنـنـد    
ــابــل ايــن                   ــاالخــره مــردم در مــق ب
آلودگي هوا چه کنند؟ تـا آنـجـا کـه         
در اخـبــار ديــدم ايـن آلـودگــي هــوا               

مــردم .  واقـعـا مصـيــبـت بـار اســت           
ايران بخصوص بايد يـقـه جـمـهـوري        
اسالمي را بـگـيـرنـد و مـجـبـورش                
کنند به اقدامي براي جـلـوگـيـري از       

ايـــن .  ايـــن آلـــودگـــي دســـت زنـــد            
 اقدامات چيست و چه بايد کرد؟
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  .اعتراض مي کند
 
مطـلـع شـده اسـت          .سي.يو.تي.آي

که مدت کوتاهي فبل از اول مـاه      
آوريــل    ٢٣مــه، مشــخــصــاً روز        

، شيـث امـانـي، يـکـي از            ٢٠٠٨
بنيانگزاران اتحاديه ملي کارگران 
اخراجي و بيکار و يکي از رهبران 
سابق اتحاديه در شرکت نسـاجـي     

ــد           ــت شـ ــازداشـ ــان، بـ ــتـ ــردسـ . کـ
اعتـقـاد دارد کـه        .  سي.يو.تي.آي

منظور از اين دستگيري، ايـجـاد     
فضاي رعب و وحشت پيش از فرا 
رسيدن اول ماه مه در بين فعاليـن  

آقاي شيـث امـانـي      . کارگري است
سال قبل هم در روز اول مـاه مـه         
دستگير شد و در آن زمـان بـراي         

او بعداً به دو .  روز زنداني شد ٤٢
سال و نيم زندان محکوم شـد امـا     
ــتــيــجــه درخــواســت         هــنــوزبــراي ن

. تجديد نظرش انتظـار مـي کشـد       
ــبــل از                ــظــر ق ــد ن ــجــدي دادگــاه ت

آوريل حـکـمـي     ٢٣بازداشتش در 
  .را صادر نکرده بود

در همان روز اول ماه مـه چـنـديـن       
دستـگـيـري و اقـدامـات ايـذائـي              
ــلــف                ــخــت ــقــاط م ــگــري در ن دي

. کشـــورتـــان صـــورت گـــرفـــت            
مطلـع شـده اسـت        . سي.يو.تي.آي

نفر فعال کارگري، جوانـمـيـر     ٣که 
مرادي و طاها آزادي، از اعضـاء    
اتـحــاديـه آزاد کـارگــران ايــران و             
کارگر ديگري بنام سعيد حضرتي 
در جريان اول ماه مه در عسلـويـه   

. در جنوب ايران بازداشـت شـدنـد     
نيرهاي پليس پالکاردهـايشـان را     
ضبط کردند و مراسم را متـوقـف   

مرادي و آزادي دسـتـبـنـد          .کردند
مـــه از        ٦زده شـــدنـــد و روز              

بازداشتگاهشان در عسـلـويـه بـه         
اداره اطالعات در بوشهر منتـقـل   

  .شدند
 

دستگيريهاي بيـشـتـري در شـهـر          
نفر از فعالين،  ٣اشنويه، جائيکه 

نسرين مـحـمـودي ــ آذر، حـمـيـد              
اطهري و آرام ابراهيـم ــ خـالـص،         
روز فبل از اول ماه مـه در مـحـل        
کارشان دستگير شـدنـد، صـورت        

خانم نسرين با وثيقـه آزاد    .  گرفت
شد اما دو نفر ديـگـر از هـيـئـت            
مسئولين اتحاديـه آزاد کـارگـران        
در ايران در بـازداشـت بسـر مـي             

 .برند
 

دستگيريهاي ديگري در سننـدج،  
نفر از شرکت کنندگـان   ٧جائيکه 

در مراسم اول ماه مـه در جـلـوي          
ساختمان سازمان تأمين خدمـات  
اجتماعي دستگير شدند، صـورت  

: نامهايشان از ايـنـقـرارنـد       .گرفت
صالح زماني، عضو مرکـز دفـاع     
ــوا               ــيـ ــان، شـ ــودکـ ــوق کـ ــقـ از حـ
خيرآبادي، عبداله نـجـار، غـالـب         
حسيني، عـلـي حسـيـنـي، بـهـاء              

. الدين صـدوقـي، سـوسـن رازانـي         
در سـقـزهـم      .  آنها بعداً آزاد شدنـد 

چندين نفر بـراي مـدت کـوتـاهـي          
 .دستگير شدند

 
در بســيــاري نــقــاط از بــرگــزاري          
مراسمهـاي اول مـاه مـه بـدلـيـل               
اشــکــال تــراشــي هــاي دولــت،              

در تهـران، از    . ممانعت بعمل آمد
اقدام به برگزاري قـبـل از مـوعـد           

 ٢٥مراسم اول مـاه مـه در روز               
آوريل جلوگيري شـد، زمـانـي کـه         
پليس و نيروهاي امـنـيـتـي پـارک        
ــد و شــرکــت              ــن ــگــررا بســت ــت چــي
کنندگان را مـتـفـرق کـردنـد، در              

نـفـر      ١٠٠٠حاليکه بـيـشـتـر از         
نيروي امنيتي پـارک را تـعـطـيـل          
کردند اما کارگران فوراً بـه پـارک       

پـارک  (  ديگري در همان نزديکي   
رفتند و توانستند اول   )  جهان نما

در .  مـاه مــه را جشــن بــگــيــرنــد          
سنندج، فرمانـدار شـهـر از دادن          
ــرگــزاري مــراســم              ــراي ب ــازه ب اج
امتناع کرد و فـعـالـيـن اتـحـاديـه          
هاي کارگري مجبور شدند مراسم 
جشـــن را بـــه حـــومـــه اطـــراف              

ــنــد      در شــهــر    .  شــهــرهــدايــت کــن
کرمانشاه، از فعاليتهاي بـرنـامـه      
ــار              ــر فشـ ــاطـ ــخـ ــده، بـ ريـــزي شـ

 .مقامات، جلوگيري شد
در جشن اول ماه مـه کـه تـوسـط           
نهاد وابسته به دولت خانه کـارگـر   
در استاديوم پونـک سـازمـانـدهـي        
شده بود ، بـه فـعـالـيـن مسـتـقـل               

 .کـارگــري اجــازه ورود داده نشــد          
مــراتـب تــأســف    .  ســي. يــو. تـي . آي

خود را از اين واقعيـت کـه دولـت        
ايران به سرکوب کردن مراسمهـاي  
مسالمت آمـيـز در اول مـاه مـه                

. ادامه مي دهد، ابـراز مـي دارد      
اين خجالت آور است که کـارگـران   
ايـرانـي بــايـد هـنــوز از سـرکــوب              
بخاطر شرکت کردن در اين جشـن    

ايـران  .  جهاني کارگران رنج ببـرنـد  
دوباره و دوباره فعالين کارگري را   
تنها براي شرکـت در مـراسـم اول          

 ماه مه سرکوب کرده است
مـايـل اسـت بــه        .  سـي . يـو . تـي . آي

دولت ايران بکبـار ديـگـريـادآوري       
کند که مراسم مسالنت آميز اول   
ماه مه بعنوان اصل آزادي تشکل 

 ٨٧همانطوريکه در کنـوانسـيـون      
او گرامي داشته مـيـشـود    .  ال. آي

دولـت ايـران     .  مورد حمايت اسـت   
موظف است بخاطر حفظ حرمـت  
عضويـتـش در آي ال او بـه ايـن                 

 .اصل احترام بگذارد
هــيــچ چــاره اي      .  ســي. يــو. تــي. آي

ندارد غير از اينکه اين اتـفـاقـات    
را به کميته آي ال او بـراي آزادي        

مــوارد .  تشــکــل گــزارش کــنــد         
ديگري که هنوز در اين کميته در   
حال رسيدگي هستند، هـمـچـنـان       

ــد             ــنــ ــتــ ــت هســ ــوريــ . داراي فــ
مصرانـه از شـمـا        .  سي. يو. تي.آي

مي خواهد که با قـدرتـمـنـدتـريـن         
شــيــوه مــمــکــن ســرکــوب شــديــد         
معلمين و سنديکاي شرکت واحـد  
را متوقف کنيد و از همه مهمـتـر   

دوباره مصرانه از   .  سي. يو. تي.آي
شما ميخواهد که منصور اسانلـو  

 .را فوراً آزاد کنيد
 

 ارادتمند شما
 

 دبيرکل  
 

عـالـيـجـنـاب آيـت اهللا           :  رونوشـت 
ــوري             خــامــنــه اي، رهــبــر جــمــه

 اسالمي ايران
 

ترجمه و تـکـثـيـر اتـحـاديـه آزاد                
 کارگران ايران

 آلودگی هوا در جنوب !قويا اعتراض ميکنيم
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اين نوشتـه چـنـد سـال بـعـد از آغـاز                  ( 
جنگ ايران و عراق به ارزيابي سياست 
هاي طرفين جنگ و بورژوازي جهـانـي   
و توضيح موضع کمونيستي در قـبـال   

از .  جـنــگ در آن مــقــطـع مــيـپــردازد            
جهات مختلفي اين نـوشـتـه شـايسـتـه         

اما اينجا ما چاپ . دقت و تعمق است
آنرا  بخصوص در رابـطـه بـا سـابـقـه و             
ريشه هاي  بحران جمهوري اسالمـي و    
اينکه چـگـونـه ايـن رژيـم در مـقـاطـع                 
مختلف حيـات اش دائـمـا در تـالش             

. براي بقاء بوده است، مفيد دانسـتـيـم     
اين متن را از سايت عمومي منـصـور   
حکمت به مديريت خسرو داور برگرفته 

 ) جوانان کمونيست.  ايم
 
ماهيت جـنـگ و عـلـت تـداوم آن               -١ 

چيست؟ آيا سياستى که موجـب آغـاز     
سـال     ٤ جنگ شده است در طـى ايـن           

 ثابت باقى مانده است؟
خير سياستى که علت ادامه جنگ  -
در شرايط فعلى است با سياستى که به 

در . آغاز آن منجر شد، يکى نيست
مورد علل آغاز جنگ قبال نظرم را به 

رجوع کنيد به (ام  تفصيل نوشته
..."جنگ، تئورى" توضيحاتى بر "و  

"ک درباره جنگ.م.قطعنامه ا در  
بطور خالصه )  ٣ بسوى سوسياليسم 

جنگ در ابتدا حول محور سرکوب و 
خنثى کردن اثرات انقالب ايران در 

براى . ايران و منطقه آغاز شد
جمهورى اسالمى جنگ سياستى در 
خدمت در هم کوبيدن اهداف انقالبى 
مردم، ميليتاريزه کردن جامعه، 
سرکوب دستاوردهاى دمکراتيک، 

ها با  مغلوب کردن روحيه انقالبى توده
دامن زدن به شووينيسم و تعصبات 

مذهبي و بسيج توده مردم پشت سر 
دشمن "حکومت مرکزي به بهانه وجود 

براي عراق، جنگ ابزاري . بود" خارجي
براي جلوگيري از اشاعه اثرات انقالب 

اعم از اثرات واقعي و عميق آن، (
نظير اشاعه شعارهاي دمکراتيک و 
ضد امپرياليستي، مطالبات 

ها در  خواهانه، دخالت توده آزادي
-قدرت و غيره و نيز تأثيرات پان

اسالميسم رژيم که خود را از مجراي 
هاي  مطلوبيت انقالب براي توده

زحمتکش منطقه به آنها قالب 
هدف عراق در هم . بود) ميکرد

کوبيدن جمهوري اسالمي و ترجيحا 
جايگزين کردن آن و يا الاقل خفه کردن 

اسالميسم اين حکومت، -داعيه پان
محصور کردن انقالب ايران در 
محدوده ايران، پر کردن جاي خالي 
رژيم آريامهري در منطقه و ظهور به 
مثابه نماينده فعال ناسيوناليسم عرب 

اسالميسم بود -در برابر تهديدات پان
امري که موقعيت عراق را در ميان (

 .)دول عربي تحکيم ميکرد
اما پس از فروکش کردن نسبي بـحـران   

در    ١٣٦٠ پـايـيـز      -حکومتي در بهار
ايـران، خــروج گـام بــه گـام نــيــروهــاي                
عراقـي از خـاک ايـران و اثـبـات عـدم                   
توانايي عراق در تحقـق اهـداف خـود،        
جنگ فلسفه وجودي اوليه خـود را از        
ــا                      دســت داد و از آن پــس اســاســا ب
پافشاري جمهوري اسالمي و به عنوان 

 -ابزاري براي اثبات کـارآيـي نـظـامـي         
اي جمهوري  اداري و قابليت بسيج توده

اســالمــي بــه مــحــافــل و قــدرتــهــاي              
امپرياليستي آمريکا و اروپاي غربـي،  

ــاســي                 ــزواي ســي ــم از ان  -خــروج رژي
ديــپــلــمــاتــيــک و جــلــب حــمــايــت دول            
امپرياليست از خـود، بـه عـنـوان يـک              

ادامـه يـافـتـه       "  صاحب آينده" حکومت
جنگ ايران و عراق يـک جـنـگ        .  است

 .بورژوايي و ارتجاعي است
 
چرا ايران اصـرار بـه ادامـه جـنـگ               -٢ 

دارد؟ آيا سياست ادامه جنگ که علنا 
از جـانـب رژيـم اعــالم مـيـشـود، يــک                 
سياست مستقـل جـمـهـوري اسـالمـي           
است که بر مبناي ضروريات و مسائل 

 داخلي اتخاذ شده است؟

علل ادامه جنگ از طـرف ايـران را           -
سـيـاسـت    .  پـاسـخ دادم    )  ١ ( در سـؤال    

" مسـتـقـل   " ادامه جنگ يک سـيـاسـت        
به اين معنـي  ( جمهوري اسالمي است 

که از طرف کسي يا دولت ديـگـري بـه        
امـا ايـن بـه        ).  آن ديکـتـه نشـده اسـت        

معناي آن نيست که ايـن سـيـاسـت بـر            
مبناي ضروريـات و مسـائـل داخـلـي            

مــابــقــي پــاســخ    . ( اتــخــاذ شــده اســت     
 )٥ و  ٤ ميماند براي سؤاالت 

 
جنگ ايران و عراق چه مکانـي در     -٣ 

سياستهاي دول امپريـالـيـسـتـي دارد؟        
قدرتهاي امپرياليسـتـي غـربـي بـويـژه           
آمريکا، چه اهداف معيني را در ايـن        
جنگ دنبال ميکنند و در چه شرايطي 
ــه آن                 ــايــان بــخــشــيــدن ب خــواســتــار پ

 ميشوند؟
از لحاظ اقتصادي اطالعـات کـافـي       -

همينقدر بنظر ميرسد که جنگ .  ندارم
نتوانسته است تأثيري در خالف جهـت  

کـه کـاهـش      ( سير نزولـي بـهـاي نـفـت            
تقاضاي غرب عـلـت اصـلـي آن بـوده              

بـرعـکـس ايـران         -داشته بـاشـد      (است
بـخـصـوص تـالش زيـادي در ارزانـتــر               

 .فروختـن و خـرج جـنـگ کـردن دارد               
بنابراين استفاده اقتصادي بـالفـاصـلـه       
جنگ نميدانم بـه چـه کسـي مـيـرسـد               

هاي از سرمايه در ايران و  سواي شاخه( 
خارج که از قبلِ جنگ منفعتي بدست 

مـنــظــورم ايــن اســت کــه         .  مـي آورنــد   
اهميت اقتصادي، استراتژيک جنگ را 

ظـاهـرا   ).  براي اين يا آن بلوک نمـيـدانـم   
بنظـر  .  ژاپن بيشتر از همه متضرر شده

مـن هـيـچ جـنـاحـي از امـپـريـالـيـســم                    
عامدانه تداوم جنگ را در اين مـقـطـع    

بـــلـــکـــه دول    .  تشــويـــق نـــمـــيـــکـــنـــد     
امپرياليستي اصلي ميکوشـنـد تـا از        
خاتمه جنگ تحت شرايط نـامـطـلـوب     
جلوگيري کنند و اين آنها را بـه حـفـظ        

مـن   .تداومي در جنگ ناگزير ميکنـد 
غرب بازار اسلحه پيـدا کـرده     "استدالل 

ملـي  را اساسا يک استدالل جبهه"  است
مابانه ميدانم که بدون درک ماهـيـت   -

داري، نياز سرمايه به امـنـيـت       سرمايه
گذاري و مبادله، دنيا را صرفـا   سرمايه

بر مبناي منافع سوداگـران اسـلـحـه و         
تـحـلـيـل     "  بخش بـوروکـرات نـظـامـي         " 

 .ميکند
االصول در تحليل نـهـايـي     آمريکا علي

خواهان ختم جنگ در صـورت حـفـظ          
دول قـدرتـمـنـد طـرفـدار غـرب در دو                  

اما مسـائـل   .  کشور ايران و عراق است
زير در شـرايـط امـروز پـذيـرش تـداوم               
جـنــگ را از ســوي آمــريـکــا ايــجــاب              

 :ميکند
ختم جنگ بحران سياسي دو کشور  -١ 

را تخفـيـف نـمـيـدهـد، بـلـکـه تشـديـد                  
مسـألـه قـدرت سـيـاسـي در             .  ميکنـد 

. تري است اي ايران و عراق مسأله ريشه
هر دو حکومت با خـتـم جـنـگ دچـار          

. تري خواهند شـد  بحران سياسي عميق
بايد غرب بدواً بتواند تکليف آلترناتيو 

و بويژه در (حکومتي در اين دو کشور 
اي    ايـن مسـألـه     .  را معلوم کـنـد  )  ايران

اسـت کـه اوالً بــطـور کـلــي ســيـاســت                 
امپرياليسم در قبال آن روشن نيسـت و    

در دهـه    "  بحران امپرياليـسـم  " جزئي از 
اخير در کشورهاي تحت سـلـطـه بـوده         
است و ثانيا، بطور مشخص نيـروهـاي   
بورژوايي قابل اتکايي در اپـوزيسـيـون    

 .اند دو کشور شکل نگرفته
ادامه جنگ در شرايط کـنـونـي بـه        -٢ 

نفع تثبيت اسرائيل و پيشرفت سياست 
آمريکا در قبال مسـألـه فـلـسـطـيـن و              

تـفــرقـه جـهــان عـرب و           .  لـبـنـان اسـت      
جريانات ضد اسرائـيـلـي، خـارج شـدن          
عراق از هر نوع محاسبه نيروهاي ضد 
اسرائيل، بحران جنبش فلسطين، هـمـه   
اينها در شرايط کـنـونـي، اسـرائـيـل و             
منافع آمريکا در منـطـقـه را تـقـويـت           

هاي  ختم جنگ بدون پيشروي.  ميکند
بيشتر سياست آمريکا در خاورميانـه،  
مجددا امکان تمـرکـز جـريـانـات ضـد           

ايــن .  اســرائــيــلــي را فــراهــم مــيــکــنــد         
اي اسـت کـه        مهمترين خدمت سياسي

جمهوري اسالمي به اسرائيل و آمريکا 
 .کرده و ميکند

در هر حـال بـنـظـر مـن جـلـوگـيـري از                  
گسترش جنگ، محدود کردن دامـنـه     
آن به نوار مرزي و جلوگيري از جنـگـي   
شــدن جــدي خــلــيــج فــارس، و بــويــژه              
جلوگيري جـمـهـوري اسـالمـي، هـدف           
امپرياليسم آمريکـا و اروپـاي غـربـي           

 .هست
 
اي بـا ثـبـات رژيـم            جنگ چه رابطه -٤ 

دارد؟ آيا بقاي جمـهـوري اسـالمـي در         

گرو چگونگي خـاتـمـه يـافـتـن جـنـگ             
 است؟

رژيم جمهوري اسالمي ثبات خود را  -
و ( در ادامه جنگ جستجو مـيـکـنـد         

بطور قطع در صورت پيروزي تا حـدود  
امـروز  ).  زيادي به اين هـدف مـيـرسـد      

خيـرات و بـرکـات داخـلـي جـنـگ در                  
سرکوب انقالب و انقياد مردم عمال به 

جـنـگ   .  عکس خود تبديل شـده اسـت    
در مجموع به نارضايـتـي و اعـتـراض         
دامــن مــيــزنــد و پــايــگــاه جــمــهــوري            
اسالمي را نزد اقشار مـعـدود هـوادار        

ايـن امـر بـا ايـن           ( نيز سست ميکـنـد     
واقعيت که جمهـوري اسـالمـي هـنـوز          
اختناق را با جنگ توجيه ميکنـد، نـه     
تنها تناقضي ندارد، بلکه دقيقا بـه آن    

ايـن ضـديـت مـردم بـا            .  مربوط اسـت   
بـرکـات   ).  جنگ را افـزايـش مـيـدهـد         

جنگ ديگر در خـارج ايـران جسـتـجـو          
ا آخــريــن دســتــاوردهــا و        . ج .مـيــشــود 
را در هم کوبيد،  ٥٧ هاي انقالب  نشانه

اما خود مداوما زمـيـنـه يـک خـيـزش           
راه .  انقالبي جديد را ايـجـاد مـيـکـنـد          

بقاء جمهوري اسالمي اثـبـات لـزوم و          
. مطلوبيت خود به امپرياليستـهـاسـت   

جمهوري اسـالمـي خـواهـان حـمـايـت               
فعال امـپـريـالـيـسـتـهـا اسـت و ادامـه                 
جنگ و پيروزي در آن را ابزار تـثـبـيـت     

اي در اسـتـراتـژي           خود به عنوان حلـقـه  
. اي امپرياليسم آمريکا ميداند منطقه

مسأله اين است کـه امـپـريـالـيـسـم در            
کشورهاي تحت سـلـطـه دچـار بـحـران             

ــهــام در                 نــوع " ســيــاســي نــاشــي از اب
 .در اين کشورهاسـت "  قدرتهاي دولتي

بحران حکومتي در غالب اين کشورها 
باال گرفته است، الـگـوهـاي قـديـم بـي           

اند بي آنکـه يـک الـگـوي          خاصيت شده
. جديد فراگير جاي آن را گـرفـتـه بـاشـد       

راههايي که در مقابل غرب است، و يا 
به عبارت ديگر راههايي که بـورژوازي  
محلي در اين کشورها در مقابل غرب 

 :قرار ميدهد، عمدتا اينهاست
 -رجعت به حکومـتـهـاي نـظـامـي         -١ 

ايـن آلـتــرنـاتـيـو کـه جــزء             .  آريـامـهـري   
اساسي سياست نيکسون بـود، امـروز       

. تا حد زيادي ورشـکـسـتـه شـده اسـت            
اينگونه حکومتها يکي پس از ديگري 
دچار بحران شـده و در بـرابـر جـنـبـش               

اعـاده ايـن     .  اي سقوط مـيـکـنـنـد        توده
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 .اوضاع بشدت دشوار است
 -استقرار حـکـومـتـهـاي لـيـبـرالـي            -٢ 

تجربـه  .  اين يک شوخي است.  پارلماني
موجود نشان ميدهد که هر گونه توکّل 
به اينگونه حکومتها براي آمـريـکـا و        

اينگونه  .امپرياليسم غرب مهلک است
حکومتها از مقابله با انقالب عاجزند 

هاي انقالبـي بـه      و بسرعت توسط توده
 .کنار انداخته ميشوند

ضــد " حــکــومــتــهــاي بــه ظــاهــر             -٣ 
با "  منبعث از انقالب" و "  امپرياليست

عملکرد معتدل و ملي، حکومتهايـي  
نظير آنچه شوراي ملـي مـقـاومـت در         

چپ در آمريکاي التـيـن   -ايران و مرکز
اخير حتي در مـمـالـک    .  تبليغ ميکنند

و " مسيحيت مبارز"غير اسالمي نيز، 
خــود را بــا ايــن        "  تــئــولــوژي مـبــارزه    " 

اشکـال  .  آلترناتيوها سازگار کرده است
کار اينها اين اسـت کـه بـطـور واقـعـي             
چرخشي جزئي بر خالف منافع آمريکا 
را نمايندگي ميکنند و نـقـطـه تـعـادل          
جديدي ميان آمريکا و شوروي در ايـن  

پذيرش اينها .  کشورها برقرار ميکنند
نشيني از جانب  به معني پذيرش عقب

 .غرب است
حکومت مـتـکـي بـر اپـوزيسـيـون             -٤ 

ارتجاعي و فناتيسم محلي کـه جـهـت      
اصلي حرکت آنها را آنتي کمونيسم دو 

جــمــهــوري .  آتشــه تشــکــيــل مــيــدهــد      
اسالمي و جـريـان پـان اسـالمـيـسـتـي             

. خواهان يک چنين آلـتـرنـاتـيـوي اسـت        
اسالميسم بطور مشخص ايـن را      -پان

اي و يـک         بعنوان يک راه حـل مـنـطـقـه         
تر تبليغ ميکند و  استراتژي دراز مدت

اميد خود را به پذيرش اين اسـتـراتـژي      
پذيـرش ايـن     . اند از جانب آمريکا بسته

سياست از جانب آمريـکـا، بـه مـثـابـه           
مـحـور اصـلــي قـدرتـهــاي دولـتـي در                
کشورهاي تحت سـلـطـه، نـامـحـتـمـل             
است، زيرا اينها آتش انقالب را تنـدتـر   
ــايــي                   ــکــه از تــوان مــيــکــنــنــد بــي آن
ايدئولوژيک، سياسي و اداري الزم براي 
کنترل طوالني مدت اوضاع برخـوردار  

 .باشند
ــيــم کشــورهــاي               -٥  اشــغــال مســتــق

-زده توسط نيروهاي آمريکـايـي   بحران
 .اي آنـهـا   اروپايي يا دول مزدور منطقه

و تــهــديــدي کـه بــر فــراز ســر               گـرانــادا 
چرخ ميزند ميتواند نشانـه   نيکاراگوئه

شروع اتخاذ ايـن سـيـاسـت، الاقـل در            
کشورهايي که از نظـر ژئـوپـلـيـتـيـکـي           

. داراي اهميت بيشتري هستند، بـاشـد  
به هر رو اين هم مشکل را حل نميکند 
چون نيروي اشغالي بايد باألخـره امـور     
 .را بدست کسي بسپارد و خارج شود

به اين ترتيب دروازه اين سياست هنـوز  
باز است و لذا آلـتـرنـاتـيـوهـا مسـابـقـه            

مـقـايسـه شـود بـا دوران            ( انـد     گذاشته
که خود اپوزيسيون بورژوايـي   نيکسون

در بسـيـاري کشـورهـا اسـاسـا داعـيـه               
قدرت نـداشـت و مـنـتـظـر حـکـومـت                

جمهوري اسالمي نيز ). دمکراتها بود
ــه فــراکســيــونــي از بــورژوازي در                   ب
خاورميانه و شمال آفريقا متعلق اسـت  
که خواهان متحد کردن کـل بـورژوازي     

 .منطقه در يک اتحـاد اسـالمـي اسـت        
اتحادي که بتواند بـه ظـرف و مـحـور           
اصلي حاکميت سرمايه و امپرياليسـم  

اين فراکسـيـون   .  در منطقه تبديل شود
اساسا حول ضديت با کمونيسم شـکـل   
گرفته است و ليبراليسم و ناسيوناليسم 

شان در برابر انـقـالب    را از بابت ناتواني
بــقــاء .  پــرولــتــري مــالمــت مــيــکــنــد       

جمهوري اسالمي، اکنون که از پـايـيـن    
و در داخل کامال مورد مخاطره است، 
تماما به تثبيت نقش ايـن فـراکسـيـون         

ــان اســالمــيــســتــي در ســيــاســت              -پ
اي امـپـريـالـيـسـم در مـرحلـه                  منطـقـه  

در خـود    .  کنوني بستگي يافـتـه اسـت     
ماندن جمهوري اسالمي، عدم توانايي 
اين فراکسيون در ارائه يک نمونه موفق 
و عدم استفاده اين فراکسيون از قدرت 

اي که در يک کشور بدست آورده  دولتي
است، بطور جدي احتمال پذيرفته شـدن  
اين آلترناتيو را کاهش ميـدهـد و ايـن        

 .افق را کور ميکند
 تجربه سالهاي اخير نشان داده است که

فراکسيون اسالمي قادر به مـتـحـد     -١ 
کردن بورژوازي منطقه تحت يک پرچـم  
نيست، بلکه برعکس تفـرقـه صـفـوف       

 .اين طبقه را شدت بخشيده است
اين امر بطور جدي قـابـلـيـت چـانـه          -٢ 

زدن بورژوازي مـحـلـي مـنـطـقـه را بـا               
حقوق "امپرياليسم، بر سر اضافه کردن 

بــورژوازي بـومــي بســيــار       "  و مــزايــاي  
تجربه درب و داغان (کاهش داده است 

ــکــار             شــدن اوپــک     ــردن اف و پشــت ک
عمومي اروپا و آمريکـا بـه ايـنـگـونـه           

هـاي زنـده اثـرات ايـن              دولتـهـا نـمـونـه       

 .(سياست است
اين فراکسيون بطور واقعي قابليـت   -٣ 

مقابله طـوالنـي مـدت بـا انـقـالب و                 
کمونيسم را ندارد و در واقع در تحليل 
نهايي نه تنها اسلحه مذهب را کـامـال   

هاي  مستهلک ميکند، بلکه عمال توده
وسيع را به کمونيسم و مبارزه انقالبـي  

 .سوق ميدهد
ضـد  " در عرصه ديپلماسي جهاني،  -٤ 

" گـري    ضد آمـريـکـايـي    "و " امپرياليسم
مانند ابتداي   -صوري اين رژيمها اگر 

هـا     از سـوي تـوده        -انقالب در ايـران        
جدي گرفته شود و يـا حـتـي اگـر ضـد            

ها از سوي اين رژيمها  امپرياليسم توده
بطور لفظي تأييد گردد عمال زمينه را 

گـيـري مـخـالـف مـادي و                براي شـکـل  
واقعي بـا آمـريـکـا در ايـن کشـورهـا                   

و ايـن امـر بـراي          . مساعد خواهد کرد
شــوروي، کــه بــخــشــي از ســيــاســت               
جهانيش اين است که دولتهـاي کشـور     
تحت سلطـه اقـال بـه آمـريـکـا فـحـش                 

 .هايي است بدهند، داراي منفعت
از اينرو فراکسيون اسالمي بايد عـمـال   
مطلوبيت آلترناتيو خـود را در مـتـن            

ها و حتـي   ناباوري و اکراه امپرياليست
با قرار دادن آنها در برابر عـمـل انـجـام       

تــکــاپــوي .  شـده بــه کــرســي بــنــشــانــد         
جمهوري اسالمي در جنگ نيز بـنـظـر      
من تالشي براي کوتاه نيـامـدن از ايـن        
دورنما و باز نگهداشتن پـرونـده تـنـهـا          

امپريالـيـسـتـي در       " آلترناتيو"سياست 
اسالميسـم  -منطقه است که ارزش پان

را در اسـتـراتـژي عـمـومـي خـود بـاال                 
ميبرد و امکان ميدهـد تـا ايـنـگـونـه           
حکومتها نيز، مانند رژيمهاي نظامي 
و آريامهري در دوران نيکسون، مـورد    
حمايت فـعـال آمـريـکـا و غـرب قـرار                  

 .بگيرند
 
-مکان جنگ در سياستـهـاي پـان      -٥ 

اسالميستي رژيم چـيـسـت؟ آيـا طـرح          
خواست سرنـگـونـي صـدام بـه عـنـوان              

شرط قطع جنگ صرفا يک شـعـار    پيش
-تبليغاتي توخالي است و يـا از پـان          

اسالميسم جمهـوري اسـالمـي نشـأت         
 ميگيرد؟

. قسـمــت اول را فـوقــا پـاســخ دادم                -
خواست سـرنـگـونـي صـدام، خـواسـت              
حداکثر جمهـوري اسـالمـي و گـويـاي            
تمايل رژيم براي برقراري يک حکومـت  

مشابه خود در عراق و يا اثبات قدرت 
امـا خـواسـت      .  جمهوري اسالمي است

سرنگوني صدام الزاما به معناي توهم 
رژيم بـه قـدرتـش در سـرنـگـون کـردن                  

تصور رژيم . مستقيم رژيم عراق نيست
ميتوانـد ايـن بـاشـد کـه تـحـت فشـار                   
جنگ و جمهوري اسالمي رژيـم عـراق     
سرنگون شود و اپوزيسيون اسالمي به 
درجات مختلف در قدرت بعدي سهيم 

 .گردد
 
آيا جنگ تأثير يکساني بر شـرايـط    -٦ 

زندگي و مبارزه پرولتارياي دو کشـور    
دارد؟ آيا پرولتارياي ايران و عراق بايـد  
برخورد يـکـسـانـي بـه جـنـگ داشـتـه                  

 باشند؟
قسمت اول سؤال را درسـت مـتـوجـه          -

يعـنـي ربـط آن را بـه بـحـث                 ( نميشوم 
به احـتـمـال قـريـب بـه           ).  تحليل جنگ

يقين تأثيرات جنگ بر طـبـقـه کـارگـر          
عراق مشابه با تـأثـيـرات آن در ايـران             

ابعاد کـمـي آن اگـر شـديـدتـر و                 . است
 .تر نباشد، بهتر نيست نتايج آن وخيم

برخـورد  .  اما در مورد بخش دوم سؤال
دو پرولتاريا در اسـاس يـکـسـان اسـت          

اسـاس بـرخـورد را        .  اما در جزئيات نه
در پاسخ به سؤال بعدي جواب ميـدهـم   

انـتــرنـاســيـونــالــيـســم، هــمـبــسـتــگــي          ( 
پرولتري، مبارزه بـا بـورژوازي کشـور          

اما تفاوت در جزئيات از اينجا ). خود
ناشي ميشود که اوال پيروزي عراق بـا    
پيروزي ايران عواقـب يـکـسـانـي بـبـار            

عــراق ادعــاي ســيــاســي        .  نــمــي آورد   
مشـخـصــي در قـبــال ايــران نــکـرده و                
بخصوص در اين مرحله خواهان خـتـم     

پـيـروزي ايــران، يـعـنــي         .  جـنـگ اسـت     
شکست بورژوازي عراق، ميتـوانـد بـه      

-مــعــنــاي حــاکــمــيــت ارتــجــاع پــان           
نـوعـي از     .  اسالميستي در عراق باشد

ارتجاع بورژوايي جاي نوع ديـگـري را       
عناصر اين ارتجاع اسالمـي  .  ميگيرد

در اپوزيسيون دولت عراق وجـود دارد    
و لذا پرولتارياي عراق بـايـد سـيـاسـت          
خود را در قبال بورژوازي خود نه تنهـا  
در برابر دولت مرکزي بـلـکـه در قـبـال          
فراکسيون اسالمي ايـن بـورژوازي کـه        
شديدا خواهان شـکـسـت دولـت عـراق          
است روشن کند و با اين احتمال بـطـور   

 .اخص مرزبندي کند
 

موضعگيري انترناسيـونـالـيـسـتـي        -٧ 
پرولتري در قبال جنگ ايران و عراق بر 

اي متکي اسـت و بـايـد چـه            چه مباني
 خصوصياتي داشته باشد؟

 :پرولتارياي ايران و عراق بايد -
جنگ را بمثابه جـنـگ ارتـجـاعـي         -١ 

  .ميان دو بـورژوازي مـحـکـوم کـنـنـد           
بايد هر دو اعالم کنند کـه رهـايـي         -٢ 

از چنگال جنگـهـا تـنـهـا بـا اسـتـقـرار                
حـــکـــومـــت کــــارگـــري و نـــظــــام                  

  .سـوسـيـالـيـسـتـي امـکـانـپـذيـر اسـت                 
بــايـد امــتــنـاع خــود از جــنــگ و                -٣ 

  .خواست قطع جنگ را اعـالم کـنـنـد          
پــرولـتــاريــاي هـر کشــور بـايــد بــه               -٤ 

مبارزه طبقاتي عليه بورژوازي کشـور    
خود شدت بخشد و صلح با به پيروزي 

ــد                 ــزنـــ ــره بـــ ــا گـــ ــاريـــ ــتـــ ــرولـــ .پـــ   
هر دو بايد اعالم کنند که نفعي در  -٥ 

هـاي   اي طبقه جنگ نداشته و بر روي هم
 .خود اسلحه نخواهند گرفت

اعالم اين اصول و اتخاذ آنها از طـرف      
پرولتارياي يک کشور بيانـگـر مـوضـع       

 .انترناسيوناليستي آن خواهد بود
 
کــمــونــيــســتــهــاي ايــران بــايــد چــه           -٨ 

موضعي در قبال جنگ داشته باشند؟ 
اي و      در اين موضعگيري از چـه زاويـه    

در چه سطحي بايد به بورژوازي و رژيـم  
 عراق برخورد کنند؟

اعــالم خصـــلــت ارتـــجــاعــي و                -١ 
 .بورژوايي جنگ

اعالم اينکه تداوم جنگ در بـحـران    -٢ 
. سياسي جمهوري اسالمي ريشه دارد  

اسـالمـيـسـم جـمـهـوري          -اشاره بـه پـان    
 اسالمي

 
اعالم ايـنـکـه کـارگـران دو کشـور                -٣ 

هيچ نفعي در جنگ ندارند و بـايـد بـر        
مبارزه طبقاتي عليه بورژوازي کشـور    
خود شدت بخشند و با يکديگر عـمـال   

  .همبستگي کنند
اعالم اينکه صلح پايـدار تـنـهـا بـا           -٤ 

اســتــقــرار حــکــومــتــهــاي کــارگــري و           
سوسياليسم امکانپذير است و جـنـگ     

  .جزء اليتجزاي جامعه بورژوايي اسـت 
اعالم اينکه صلح در شرايط حاضر  -٥ 

در گرو سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي        
هاي مردم زحمتکش اسـت   توسط توده

و حزب اين هـدف  )  صلح و سرنگوني( 
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 را دنبال ميکند
اعالم اينکه جنگ بـايـد بـيـدرنـگ         -٦ 

 قطع شود
  

 .هاي عملي گيري نتيجه -٧ 
 
آيا ميان مـوضـعـگـيـري در قـبـال               -٩ 

اي بر علـيـه جـنـگ        جنگ و تبليغ توده
 فرقي هست؟

اما ارتباط مسـتـقـيـمـي        .  بله هست -
مـوضـعـگـيـري      .  هم ميان ايندو هست

 -شامل يک بيان فشرده و دقيق علمـي 
. سياسي و شرح رئوس وظايف ماسـت 

اي  اي مجموعه حال آنکه تبليغات توده
از آموزشهاي تفصيلي، ترويج، تهييـج  

از يـک    .  و فراخوان به اقدام عملي است
مـوضــعــگــيــري ســيــاســي تـبــلــيــغــات         

در .  متنوعي ميتواند استخـراج شـود    
مقابل جنگ موضعـگـيـري مـا بـايـد           
کامال عملي و مارکسيستي و رئـوس    

اما در .  وظايف ما جامع و مانع باشد
اي، زياد و کم کردن حجم  تبليغات توده

آن، شدت بخشيدن و تـخـفـيـف آن در             
ها و مقاطع مختلف، لـحـن آن و          دوره

مسـألـه   .  غيره، همه قابل تغييـر اسـت    
اسـاسـي ايـن اسـت کـه تــبـلـيـغـات از                    
موضعگيري تبعيت کند، به هيچ وجه 
شامل نکاتـي نـبـاشـد کـه بـر آگـاهـي                 

ها خاک بپاشد و يا نـکـاتـي در آن         توده
اما لحن و فُرم و   .  نباشد که چنين کند

مقدار بر حسب مـخـاطـب، شـرايـط و          
 .اولويتها فرق ميکند

 
در تبليغات کمونـيـسـتـي عـلـيـه           -١٠ 

جنگ، برخورد به بورژوازي عـراق چـه     
 جايگاهي دارد؟

 :جايگاه آن اساسا اين است -
  .افشاهـي مـاهـيـت هـر دو طـرف               (١ 
کمک به امر آگاهي طبقه کارگر در    (٢ 

  .عراق
همسو نشدن با امثال مجاهديـن و     (٣ 

غيره که يـک رژيـم بـورژوايـي را بـراي              
  .سرنگوني ديگري تطهـيـر مـيـکـنـنـد         

نشان دادن هـمـبـسـتـگـي کـارگـران              (٤ 
 .ايران و عراق

 :اما بطور مشخص
بايد اقدامـات ضـد انسـانـي رژيـم             -١ 

عراق را بـا قـاطـعـيـت مـحـکـوم کـرد                
ضمن اينکه حتي در چنـيـن مـتـونـي        ( 

بايد به دقت و تأکيد بسيار جـمـهـوري      

اسالمي را بعنوان عامل ادامه جـنـگ   
شــنــاســانــد و ايــده صــلــح از طــريــق                 
سرنگوني جمهوري اسالمي را تـبـلـيـغ     

 .کرد
بايد به پرولتارياي عراق هشدار داد  -٢ 

که در مبارزه عليه بورژوازي خـودي و    
در عين امتناع از جنگ، بطـور جـدي     
صف خود را از اپوزيسيون اسالمي در 

بايد عـواقـب ارتـجـاع         .  عراق جدا کند
 .اسالميستي را به آنها شناساند-پان
بايد پرولتارياي عراق را به استقالل  -٣ 

کامل از بورژوازي عـراق و تـفـکـرات           
ناسيوناليستي و شووينيستي فراخواند 
و حمايت طبقه کارگر ايران از مـبـارزه     

 .طبقاتي در عراق را اعالم کرد
در مجموع بـنـظـر مـن بـخـش اعـظـم               
تبليغـات مـا بـايـد عـلـيـه جـمـهـوري                    

به رژيـم عـراق       .  اسالمي متمرکز شود
در چهارچوبهاي زير ميتوانـد بـرخـورد      

 :شود
محکوم کردن عواقب خانـمـانسـوز     (١ 

جنگ در هر دو کشور، حـمـالت غـيـر       
انساني عراق به هدفهاي غير نظامـي،  

ــا آوارگــــــــان                     ــار بــــــ ــتــــــ .رفــــــ   
در بــحـثـهــاي تـحــلـيــلـي راجــع بــه                (٢ 

ها و علل تداوم جـنـگ کـه بـايـد             ريشه
ــه روشــنــي               ــورژوازي عــراق ب نــقــش ب

 .توضيح داده شود
سرنگون "و " مرگ بر صدام"شعار دادن 

نه بدلـيـل مـحـظـورات        "  باد رژيم عراق
بلکـه بـدلـيـل هـمـسـويـي کـامـل ايـن                     
تبليغات با مواضع جمهوري اسالمـي  

 .در اين مقطع کار ما نيست
 

 ١١- ... 
امـا  .  باشـد نـه    " ديپلماتيک"اگر فقط  -

محظورات واقعي و فشارهايـي وجـود     
دارد که باالجبار بر دامنه تبليغات ما 

تـريـن      مـن حسـاس    .  تأثـيـر مـيـگـذارد       
م . مسأله را اردوگاه مرکزي، امنيت ک

لــه، مســألــه      و مــراکــز اصــلــي کـومــه        
بنظر مـن   .راديوها و ارتباطات ميدانم

محدود کردن تبليغات در يک عـرصـه     
بهايـي  )  برخورد به دولت عراق(معين 

در فـقـدان       -است که بايد بطور واقعي 
براي اين امـکـانـات      -آلترناتيو عملي 

امـا ايـن مسـألـه را نـبـايــد               .  پـرداخـت  
کتمان کرد، نبايد از طبقه کارگر پنهان 

بنظر من ايـن مسـألـه کـامـال            .  داشت
راه بـرون    .  قابل توضيح و تبيين اسـت   

راهـي کـه       -رفت از اين بي آلترناتيوي 
بايد همچنان براي همـوار کـردن آن بـا          

پياده کـردن هـر چـه            -جديت کار کرد 
ســريــعــتــر نــقــشــه عــمــلــهــاي حــزب،             

تر با  اي و پيوند عميق سازماندهي توده
هاي طبقه خود و کا رکمونيسـتـي    توده

 .در سطوح مختلف است
دخالت دادن هيچ نوع محظوري را در   
تعيين و ابراز مضمون و موضعگيـري  

امـا   .طبقاتي تبليغات مجاز نمـيـدانـم   
تحت شرايط معيني در صـورت عـدم       
وجود هر گونه آلترناتيو براي خـروج از    
اين تنگناها، کم کردن دامنه و کميـت  

تـر را       تبليغات عليه دشـمـنـان فـرعـي         
گـيـري      براي حفظ قدرت و تمرکز جهت

هاي اصـلـي مـبـارزه درسـت           در عرصه
نقض اصول هنگامي مـطـرح     .  ميدانم

ميشود که ما حقيقت را بخاطـر نـيـاز      
امـا مـيـتـوان بـه          .  قلـب کـرده بـاشـيـم         

روشني به همه دنيا اعالم کرد کـه مـا       
به دليـل شـرايـط مشـخـص و نـيـروي                

اي مـعـيـن، بـا          مشخصمان، براي دوره
اين يا آن جـريـان و نـيـروي بـورژوايـي                 

بـي آنـکـه مـاهـيـت            .گالويز نميـشـويـم   
بورژوايي و جايگاهش را در عمـلـکـرد    
جـامــعـه بــورژوايـي کـتــمــان کــنـيــم و               

 .تخفيف بدهيم
اي است که عينا بـه هـمـيـن        اين مسأله

صورت بـايـد بـراي نـيـروي بـورژوايـي              
. مــربــوطــه نــيــز تــوضــيــح داده شــود           

هيچکس به ما توهمي ندارد که دست 
از مـبـارزه عـلـيـه بـورژوازي در تـمـام                 
وجوهش کشيده باشيم و آگاهي خود را 
در قبال اين يا آن نـيـرو تـعـطـيـل کـرده            

ما نيز دقيقا از موضع تناسـب  . باشيم
قوا بايد مسألـه را بـراي تـوده کـارگـر              

 .توضيح بدهيم
در عين حال مـعـتـقـدم وظـيـفـه حـزب             
پرولتري خـروج هـر چـه سـريـعـتـر، بـه                 
نيروي طبقه کارگر و تحت سياستهـاي  

. اصولي، از چنين تنـگـنـاهـايـي اسـت        
تنگنايي کـه کسـي در آن جـا خـوش                 

بـراي  .  کرده باشد ديگر تنگنا نـيـسـت     
رفع اين تنگناها بايد تالش حزب را ده 

 .برابر کرد
 

بر موضع کنـونـي مـا در مـورد            -١٢ 
ــح و                 ( جــنــگ      ــوري و صــل ــطــع ف ق
 چه ايراداتي وارد است؟) سرنگوني

با توضيح داخل پرانتز، هيچ ايـرادي     -
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  سامان از تھران
 خشکسالی و چاه جمکران

در نامه اي بـراي نـويـد مـيـنـايـي            
 :نوشته اند

سالم اين مطاب رو برايتان ارسال "
.  کردم شايد دور از لـطـف نـبـاشـد         

ديروز بود کـه رفـتـم نـان بـگـيـرم                
يــک نــان ســنــگــک طــبــق           قـيــمــت 

تومـان بـه      ١٠٠اطالعيه جديد از 
تومان تغيير کرده اسـت در       ٢٠٠

همين حين بود که رفتم بـه سـمـت      
.  شمال شهر تهران براي انجام کاري

که شنيده ام قيمت يک نان سنگـک  
تومان هست و  ٨٠٠در اين منطقه 
اين هـفـتـه         درست.   شاخ درآوردم

هفته گراني و تورم بود به گونه اي 
که در بازار تهران برنج به کـيـلـوي      

هزار تومـان هـم رسـيـد و            ٥٠٠٠
 حتي در بعضي جاها بـه کـيـلـوي        

و حـال شـمـا      .   هزار تومان ٧٠٠٠
حساب کنيد يک زندگي دونفره بـا    

هـزارتـومـان در       ٢٥٠٠٠٠درامد 
ماه چگونه مـيـتـوانـد کـفـاف ايـن            

طبق اخبار خط .  هزينه هارو بدهد
هزارتومان  ٥٠٠فقر امسال باالي 

اعالم شده اين در حالي هست کـه    
 ٥٠٠کـمـتـر از           اکثر خـانـوارهـا     

هزارتومان در ماه حقوق دريـافـت     
افزايش تورم و گراني در .   ميکنن

اين مـاه هـاي اخـيـر بسـيـاري از                 
خانواده هارو فلج کرده است به غير 

 ٧٠از هزينه هاي معيشتي تقريبا 
درصد درآمـد طـبـقـات ضـعـيـف              

.  جامعه صرف مسکـن مـي شـود       
سياستهاي دولت احمـدي نـژاد نـه        
تنها پول نفت رو سر سـفـره مـردم        
نياورده بلکه هر چه در سفره هم بود 

البته بايد گفـت کـه دولـت        .  بلعيد
احمد نژادي براي عـده ي قـلـيـلـي          

هـمـان آقـازادهـا       .  مايه برکت بـود 
که امروز در   داللها بساز بفروشها

ماشينهاي زيباي گرانقيمـت خـود     
در خيابانهاي شمال شهر در شرکت 
هاي مجلـل واردات صـادرات بـا          

پوستهاي نرم آفتاب نـديـدشـان در      
کــنــار مــنــشــي هــاي زيــبــايشــان          
مشــغـــول الس زدن هســـتـــن و               
سيـاسـتـهـاي اقـتـصـادي کـالن را               

به مردم ميگـويـن   .  تنظيم ميکنن
امسال سال خشکسالي هست، در 

در !  مصرف آب صرفه جويي کنيد
حالي که آقازادهـايشـان در کـنـار         
استخرهاي خانگي مشغول آفتـاب  
گرفتن هستن مردم را با اتـوبـوس     
ميفرستن به جمکران که حاجتشان 

گـرانـي و تـورم اخـيـر            .  رو بگـيـرن  
موجب اختالفات شديد اجتماعـي  
اخالقي وطبقاطي در بين خانـواده  

به گـونـه کـه حـتـي            .  ها شده است
آرامش وآسايش حداقلي مـردم رو    

در اين در حالي هست   .هم گرفتن
 ١٢٥که قيمت نفت به بشکـه اي      

دالر هم نزديک مـيـشـود و هـنـوز          
درصد  ٧٠هيچ تغييري در زندگي 

هرروز شاهد .  مردم ديده نمي شود
. گسترش فحشا و اعتياد هستـيـم  

حال آيا به نظر شما بـا ايـن وضـع          
جايي هم براي تفريح لـذت شـادي       

امسـال آقـايـان اعـالم         .  مي مانـد 
ميليون سفر  ٥٠کردن که در نوروز 

انجام شده است و براي من تعجـب  
دارد که چگونه با اين سطح درآمد 

.  مليون سفـر صـورت گـرفـتـه          ٥٠
شايد آنها قدم زدن مردم رو هم جزو 

در هر صـورت    .  سفر تلقي ميکنن
آينده از      رفقا موفق پيروز باشيد،

 ."ان ماست
 
سامان عزيز خيلي مختصـر  :  ک. ج

. و مفيد اوضاع را تصوير کرده ايد
 . بازهم از اين کارها بکنيد

 
 الف، ايران. ف

 تلويزيون غوغا ميکند
بـرنـامـه هـاي تـلـويـزيـون غـوغـا                 " 

برنامه هاي زنـده را    . ميکند رفيق
امـروز اصـغـر کـريـمـي و             .  ميگـم 

برنامـه  .  کيوان جاويد غوغا کردند

 نامه های شما
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زنـده  .   بهداشت و درمان را ميگم
داريم قـلـبـهـا را فـتـح             .  باد حزب
مـا در جـمـعـي نـگـاه             .  ميکنـيـم  

ميکرديم و چند نفر از مـهـمـانـان     
ميخ شده بودند . حزب الهي بودند

و تا به آخر بدون کوچکترن حرکت 
همه از بـرنـامـه        . تماشا ميکردند

تمجيد ميکردند و اين نوع برخورد 
هاي تبليغي بر مبناي واقـعـيـات    
ملموس ما ر ا هر چه عميقتر بـه    

کـه  .  اعماق اذهان مـردم مـيـبـرد        
. هيچکس ياراي نفـي ان نـيـسـت        

مواردي که اصغر شمرد به عنوان 
برنامه هاي هفته اي آتـي دقـيـقـا       
مواردي است که اکثريت مردم بـا  

روز   انها در زندگي واقعي شان هر
يک پرستار که زنگ زد و . درگيرند

واقــعــا عــالــي     .  خــوب حــرف زد     
بودخواستم بگم که برنامـه هـا را       
دارد مـا را هـر چــه بـيـشـتـر بــه                   

و . قسمتهاي عميق جامعه ميبرد
مـردم  .  اين يعني آلترناتـيـو شـدن     

دارند متوجه کي شـونـد کـه ايـن           
مائيم که جواب زنـدگـي آنـهـا را           

راه برون رفت از بـحـران       .  ميدهيم
تالشهاي مذبوحـانـه   . پيش ماست

عناصر رژيم بـراي جـلـوگـيـري از          
گسترش ابعـاد نـفـوذ مـا کـامـال             

. شـکـسـت خـورده اسـت از قـبــل              
چـرا     ! راستي يـک مـطـلـب مـهـم            

برنامه هائي که از استوديو کانادا 
پخش ميشود چرا موزيکهاي بـي  

دارند در مورد يک . ربط ميگذارد
خيلي مـهـم دارنـد حـرف            مطلب

ميزنند ، در وسط بحث جدي ترانه 
ــه "   ــوان ــه    دي ــوان ــصــور را        دي مــن

در وسط بحث حمـيـد   .   ميگذارند
تقوايي در باره سوسياليسم بـايـد     
اي ايران فـريـدون فـرهـي را بـايـد             

و يا يک موزيک خـارجـي   .  گذاشت
خوب هم بهتـر از مـوزيـم تـرکـي            

 ..."استانبولي است
 

 فعالين حقوق بشر
 دانشکده مھاجر اصفھان

اطالعيه اي را براي يک ليست و از 
 :جمله ما فرستاده اند

ادامه اعتراضـات در دانشـکـده        " 

 مهاجر اصفهان
در دامه اعتراضات دانشـجـويـان      
دانشکده مهاجر اصفهـان در روز      

و همچنين در ادامـه       ٣/٢/٨٧
اعـتـراضـات دانشــجـويـان ديـگــر           

انـقــالب  ( دانشـکـده هـاي کشـور           
تهران، شمسـي پـور و شـريـعـتـي             

که نسـبـت بـه تـغـيـيـرات            )  تهران
مطرح شده از سوي وزير آموزش و 
پرورش به نام اصالحات ساختاري 
ــان         صـــورت گـــرفـــت دانشـــجـــويـ
دانشکده مهاجر باز هم دسـت بـه     

 .اعتراض زدند
نفر  ٥٠٠نيمه شب گذشته بيش از 

از دانشجويان با بـيـرون آمـدن از        
خوابگاه و حرکت به سوي خيـابـان   
روبروي دانشکده اعتراض خود را 
نشان دادند و باعـث بسـتـه شـدن         
. خيابان هزار جريب اصفهان شدند

اين تجمع دانشـجـويـي تـا حـدود          
در مقابل درب دانشکده  ٢ساعت 

 .ادامه داشت
ــا ســر دادن               ايــن اعــتــراضــات ب
ــده از ســوي              ــن ــراک ــاي پ ــاره ــع ش

دانشجو «دانشجويان با محتواي 
 »مـي مـيـرد ذلـت نـمـي پـذيـرد                

و نيز با  »مدرک ما حق ماست«،
خواندن سرود يار دبستاني ادامـه    

 .يافت
در اين حين دانشجويان خـارج از      
دانشگاه خطاب به دانشجوياني که 
قصد ترک تجـمـع و بـازگشـت بـه            
 خوابـگـاه را داشـتـنـد بـا شـعـار                

ــرت،            » ــيــ ــا غــ ــوي بــ ــجــ دانشــ
آنان را دعوت به  »حمايت،حمايت

 .ادامه اعتراضات مي کردند
ــت          ــاعـ ١در سـ ــداد      ٣٠: ــامـ بـ

دانشجويان شاهد حضـور رئـيـس        
و همچنين ) آقاي مدني(دانشکده 

معاون آموزشي و رئيس حـراسـت   
دانشگاه و همـچـنـيـن مـامـوريـن          
نيروي انتظامي در مـقـابـل درب        

 .دانشکده بودند
اعتراضات دانشجويان با حضـور    
رئيس دانشکده و پاسخ گويي وي 

دقــيــقــه ادامــه       ٤٥کــه حــدود      ( 
شکل آرام تـري بـه خـود            )  داشت

گرفته اما همچنان با بسته بـودن    
خيابان همراه بود کـه مـنـجـر بـه            
ترافيک سنگين در محدوده ميدان 

آزادي تا درب دانشـکـده مـهـاجـر        
 .شده بود

اين تجمع دانشـجـويـي در حـدود         
از سوي دانشجـويـان بـا       ٢ساعت 

ارائه پاسخ هاي مـبـسـوط تـر از           
سوي رئيس دانشکده در نمارخانه 
خوابگاه پي گرفته شد و تا ساعت 

صـحـبـت    .  بامداد ادامه يـافـت     ٣
هـاي رئـيـس دانشـکـده، هـمـواره              
حکايت از عدم اجراي اين طرح از 

 ."مربوطه بود سوي وزارت
 

 کيوان رضوی نيا، سوئد
 ميخواهم عضو شوم

با سالم خدمـت مصـطـفـي جـان          " 
من کيوان .  اميدوارم خوب باشين

چـنـد وقـتـي       ...  رضوي نيا هستـم 
هست که اومدم به سوئد تو ايـران  
يه مقدار فعال بودم ولي ميـخـوام   
ــان            ــعــال ســازمــان جــوان عضــو ف
کمونيست بشم و در فعاليت هـاي  
سازمان کمونيست کارگري ايـران    

ممـنـون   .  حضور فعال داشته باشم
 ."مي شم که منو راهنمايي کنيد

 
کيـوان جـان خـوش آمـدي،           :  ک. ج

 .حتما با شما تماس ميگيريم
 

 پرويز پوينده، ايران
 !حزب ما اگر بجنبه

. برنامه هاي زنده تلويزيون خوبـه " 
خـيـلـي    .  بهترين کار ممکن اسـت   

حـزب مـا اگـر خـوب           .  مهم اسـت 
بجنبه با کمک اين تي وي و شبکه 
محافل کمونيست ميتونه يه حزب 

همه رفقا . سراسري و توده گير بشه
بايد بيشتر آماده پـاسـخ دادن بـه        

اگـر  .  سوالهـا از هـر طـرف بشـن            
بتوانيم پيشروترين هـا را در هـر         
شهر و هر استان با خودمان همراه 
کنيم، در صورت يک قيام ما حزب 
اکثريت پيشروان ميتوانيم به حزب 

البـتـه   .  اکثريت مردم تبديل شويم
ولي . يک پروسه انقالبي نياز داريم

 ."بايد به استقبالش برويم
 

 اردشير تھرانی، ايران
 سوال در باره کمونيسم 

ســالم، چــنــد مــاهــيــيــســت کــه           " 
تلويزيون کانال جـديـد رو تـمـاشـا          

ميکنم سواالتي در رابطه با نظـام  
کمونيستي به ذهنم خطور کرد که 
نميدونستم بايد از کي بپـرسـم تـا      
اينکه ايميل شما رو در تلويزيـون  
ديدم و از اين طريق سواالتم را بـا  

  .شما در ميان مي گذارم
شما ميگوييد لوازم توليد بايد ) ١

اشتراکـي شـونـد و از حـکـومـت                
کـارگـري دفـاع مـيـکـنـيـد ســوال               
ــيــروزي                ــعــد از پ ــنــســت کــه ب اي
سوسياليسم جـايـگـاه افـرادي کـه          
کارگر نيستند و يا اگر هم کـارگـر   
باشند کارگري نيستند که با لوازم 
توليد سر و کـار داشـتـه بـاشـنـد               

 -چيست؟ بعنوان مثال پزشـکـان     
-کــارمــنــدان ادارات دولــتــي             

راننده هاي شـرکـت       –پرستاران    
واحد و همينطور کارگراني که بـا    
وسايل توليد سر و کار ندارند مثل 
کارگران شهرداري و آتش نشـانـي     

منظور کليه اشـخـاصـي کـه در           ( 
بخش خدمات کار ميکنند نه در   

  ) صنعت و توليد
اگــر وضــعــيــت مــعــيــشــتــي         )  ٢

کارگراني که بـا اشـتـراکـي کـردن          
لوازم توليد سعي بر آن ميشود که 
بهبود يابد پس وضعيت معيشتي 
گروه ديگري که با لوازم توليد سر 
و کاري ندارند ولي امروزه از نظـر  
درآمد بهتر از بقيه نيـسـتـنـد چـه        

  .  ميشود؟ مثل معلمان
شما که مدافع برابري انسانها )  ٣

هستيد آيا فـردي کـه سـالـهـا در            
دانشگاه تحصـيـل کـرده و داراي          
تخصص هست بـايـد دسـتـمـزدي          
برابر با کسي کـه در حـد ديـپـلـم            

  تحصيل کرده داشته باشه؟
شـمـا طـرفـدار ديـکـتـاتـوري             )   ٤

پرولتاريا هستيد من و امثال من 
چرا بايد به اين ديـکـتـاتـوري تـن          
بدهند ؟ استالين در روسيه به اسم 
ديکتاتوري پرولتاريا کلي جنايت 
کرد و طبق گزارشات سازمانهـاي  
بين الـمـلـلـي چـيـن کـه نـظـامـي                   
کمونيستي در آن حاکم است رتبه 
اول در اعدام را داره و همينطور در 
کوبا فيدل کاسـتـرو چـنـديـن سـال           
حکومت کرد و در آخـر هـم بـدون        
اينکه مردم کوبا در انتخاب رييس 
جمهور نقشي داشته باشند فـيـدل   

کاسترو برادرش رو به جانيشينـي  
ايـنـهـا هـمـه        .  خود انتخـاب کـرد    

کشورهاي کمونيستي هستند کـه    
من نام برده ام ولي چرا مردم ايران 

از ديکتاتوري جمهـوري     بايد بعد
به ديکتاتوري پرولتاريـا    اسالمي

تن بدهند؟ چه تضميني وجود داره 
که شما بر خالف اينکه مـخـالـف      
اعدام هستيد مخالـفـان خـود رو        
اعدام نکنيد؟ چه تضميني وجـود  
داره که بعد از بـه قـدرت رسـيـدن         
شما مثل چين ايـنـتـرنـت فـيـلـتـر           
نشه؟ چه تضميني وجود داره کـه      
مثـل شـوروي کـتـابـهـا سـانسـور               

  نشوند؟
 
ــنــــکــــه              )   ٥ ــالف ايــ ــر خــ بــ

پـرولـتـاريـا        ديـکـتـاتـوري      مدافـع 
هستيد در مـقـابـل از حـکـومـت             
شورايي سخن ميگيد که از نـظـر       

شما .  من اين خود تناقض بزرگيه
چطور ديکتاتوري پرولتاريا رو در 
غالب يک نظام شـورايـي مـحـقـق          
ميکنيد؟ چطور ممکنه کـه هـمـه      
آحـاد مــردم در ســرنــوشــت خــود           
شرکت کنند و از طريق شـورا هـا       
اعمال راي بکنند اما ديکتاتوري 
پرولتاريا هم بـر آنـهـا حـکـومـت             
بکنه؟ اين چه جـور ديـکـتـاتـوري          

  است؟
آيا يه کشور کمونيستي موفق )  ٦

سراغ داريد؟ اگر سراغ نداريد چرا 
مردم ايران بايد نظامي رو انتخاب 

چين و کـوبـا      بکنن که در شوروي
  شکست خورده ؟

چرا با حقوق بشر و دمکراسي ) ٧
  مخالف هستيد؟

پــيــشــاپــيــش از جــواب شــمــا                
  سپاسگذارم

 ."اردشير تهراني
 
دوست عزيز، از نـامـه تـان        :  ک. ج

ولي همين سواالت را   .  متشکريم
. بارها از تلويزيون جواب داده ايم

اينهم يک جواب خيلي خالصه، از 
 .سوال آخر به اول

ما به حقوقي بسـيـار فـراتـر و             -
. گسترده تر از حقوق بشر قائـلـيـم   

برنامه ما را بخوانيـد و خـودتـان        
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17ادامه صفحه    



دمکراسي تعـبـيـر    .  قضاوت کنيد
محدودي از آزادي اسـت، مـا بـه          
 .  آزادي واقعي و همه جانبه قائليم

تمام کشورهاييکه نام برديد در  -
در . آنها سرمايه داري برقرار است

شـوروي هـم در دروره اســتـالـيــن             
. سرمايه داري دولتي بـرقـرار شـد     

ما مسئول جنايات سرمايه دار ها 
از بمب هـيـروشـيـمـا تـا           .  نيستيم

جنايات هيتلر و خميني و استالين 
 .و بقيه

ديکتاتوري پرولتاريا بر خـالف    -
تبليغاتي که عليه آن ميشود آزاد 
ترين شکل سياسي است که بشر به 

کـمـون پـاريـس،       .  خود ديده اسـت   
شوراهاي انـقـالب اکـتـبـر شـکـل            

حکـومـت   .  حکومت کارگري است
کارگري يـعـنـي اکـثـريـت عـظـيـم              
جامعه مـتـشـکـل شـده بصـورت             
حـکـومـت بـراي نـابـودي بـردگـي               
 . مزدي و برقراري آزادي و برابري

ــدار              - ــســت طــرف ــي ــمــا الزم ن ش
ولـي  . ديکتاتوري پرولتاريا باشيد

بعنوان يک شهروند از امـکـانـات        
وسيعي براي دخالت در حکومت، 
يــعــنــي هــمــان شــوراهــاي خــود            

شـايـد   .  شهروندان، خواهيد داشت
 ! نظرتان عوض شد

يادتان نرود که لـغـو مـجـازات           -
اعدام را مـا کـمـونـيـسـت هـا در              

حتي در . سياست ايران باب کرديم
سطح جهاني هم اين حرف منصور 

اعـدام قـتـل عـمـد          " حـکـمـت کـه         
با استقبـال زيـاد     "  حکومتي است
آنـوقـت از کـجـا         .  روبرو شده است

معلوم که ما اعدام کنيم؟ خب بـه  
ايــن تــبــلــيــغــات جــنــگ ســردي           

تبليـغـات سـاخـتـه و پـرداخـتـه               ( 
کســانــي کــه خــودشــان تــا آرنــج            

بـاور  )  دستشان در خون بوده است
خود شما هم جزو حکومت . نکنيد

آيــا شــمــا اعــدام       .  مــا هســتــيــد    
 ميکنيد؟

نمي دانم چرا فکر کرده ايد کـه      -
. سوسياليسم يعني رهايي کارگران

اگر برنامه هاي تي وي را واقـعـا         
نگاه کرده باشيد ما صد بـار ايـن       
حرف مـارکـس و مـانـيـفـسـت را              

توضيح داده ايم که کارگران نـمـي   
توانند رها شوند بدون اينکه تمام 

بـنـا بـرايـن       .  جامعه را رها کنـنـد  
مجموعه اي از سواالت شما صرفا 
ناشي از سوء تعبير کمونيسم است 

که البته جزئي از همان تبليغات (
جنگ سردي عـلـيـه کـمـونـيـسـت             

که بهيچ وجه نمي تواند از ) هاست
مـا  .  تلويزيون مـا بـرداشـت شـود        

هدفمان کارگر توليدي نيست بلکه 
همـه کـارگـران و نـه فـقـط هـمـه                   

. کارگران که هـمـه بشـريـت اسـت         
راستش اگر سرمايه داران هم زبان 
خوش سرشان بشود و از استثمار و 
به بردگي درآوردن ديـگـران دسـت      
بردارند و اين همه لشکر و دولت و 
زندان و دادگاه شان را جمع کنند و 
کنار بروند ما به آنـهـا اطـمـيـنـان         
ميدهيم که در سوسيـالـيـسـم مـا        
کارگران زندگـي انسـانـي تـري از           

 .حاال خواهند داشت
خواهش ما از شما اين است که   -

بجاي تکرار تبليغات جنگ سردي 
يکبار برنامه ما  يا مـانـيـفـسـت        
کـمــونــيــســت را جــلــوي خــودتــان         
بگذاريد و بدقـت بـخـوانـيـد و بـر             

 . مبناي آن سوال طرح کنيد
مي بخشيد که وقت بـيـشـتـري         -

اميدواريم بعـدا بـتـوانـيـم        .  نيست
اگر .  بيشتر به اين نکات بپردازيم

فرصت کرديد شماره هاي قديـمـي   
جوانان کمـونـيـسـت را هـم نـگـاه              

بسياري از اين سواالت را از . کنيد
جوانب گوناگون قبال پـاسـخ داده       

 .ايم
 

 کمال از ايران
 آقای داريوش آشوری

سالم آقـاي داريـوش آشـوري در            "
) نـاخـوانـا بـود      ( کانال تلويزيوني   

ميفرمود که متون مارکسيسـتـي   
را از بر ميداند و هيچ فرقي بـيـن     
اسالم و مارکسيسم وجود ندارد و 
امورهم شورا بينهم همان حکومت 

اميدوارم جواب مرا . شورايي است
آيا استالين جنايتکار بـود  . بدهيد

و آيا در . يا تبليغات بورژوازيست
فروشگاه بلوک شرق هـر فـرد يـک          

صـبـر   )  نـاخـوانـا   ( هفته براي يـک    
ميکرد؟ و چرا انـقـالب ايـران بـه           

گفته آشوري لـوکـومـتـيـو تـاريـخ            
عــجــب مــارکســيــســت      .  نــيــســت 
خيلي خـنـده داره چـرا        .  فيلسوفي

همه آنهـايـي کـه مـارکـس را رد              
ميکنند ميگويند منصور حکمت 

 . نوکر امپرياليست است
در جامعه سوسياليستي وضعيت 

برايم اي . حزب شما چه خواهد بود
 ."ميل بفرستيد با تشکر

 
اگر جناب آشوري اينـهـا را     :  ک. ج

گفته باشد درکش از تاريخ حتي به 
. انــدازه يــک آخــونــد هــم نــيــســت          

حــکــومــت شــورايــي مــورد نــظــر         
کمونيستها هرگز تا قبل از عصـر  
مدرن و ظهور طبقه کارگر و نقش 
. آن در انقالبات شناخته شده نبود

اولين شکـل بـرجسـتـه حـکـومـت            
شــورايــي کــه مــبــنــاي نــظــريــات         
مارکس قرار گرفت کمون پـاريـس   
بود که در اواخر قرن نوزده توسـط  
کارگران پاريس براي مدت سه ماه 

بنا بـر ايـن کسـي کـه           . برقرار شد
ــا                 ــرآن و اســالم را ب اراجــيــف ق
حــکــومــت شــورايــي مــورد نــظــر         
مارکس يکي بپنـدارد يـا بـنـحـو          
مضحکي از مارکس و از تـاريـخ     
بي اطالع است و يا ميدانـد دارد    
مي بافد و وظيقه دارد که چـنـيـن    

در مورد استالين هم بـايـد   .  کند 
بگويم در همه جاي دنيا و از جمله 
در روسـيـه اسـتـقـرار و گسـتـرش              
سرمايه داري با خون و جنـايـت و     

استالين پدر . عرق همراه بوده است
سرمايه داري مدرن روسـيـه اسـت      
که تحت نام سوسياليـسـم بـرقـرار       

هر جنايتي کرده اسـت بـراي       .  شد
پاسخگويي به نـيـازهـاي تـوسـعـه         
سرمايه داري دولتي روسيه بوده و 
همه طبقه اي هـاي آقـاي آشـوري        

در مـورد    .  بايد پاسخگو بـاشـنـد     
منصور حکمت هم خيـلـي هـا از        

از .  اين دروغ ها سرهـم کـرده انـد       
وزارت اطالعات جمهوري اسالمي 
تا دو خردادي ها از ناسيوناليست 
هاي قومي تا عظمت طلـب هـاي     

صف خيلي خـوشـنـامـي     .  ساواکي
ولي اين حرفها و از جمله . نيستند

ــاي آشــوري نشــان             ــارات آق اظــه
ميدهد که چه ترس و وحشـتـي از     

رشد و گسترش کمونيسم در ايران 
همه مدافعان وضع موجود را فـرا  

در مـورد وضـعـيـت         .  گرفته است
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري در         
جامعه سوسياليستي بايد بگـويـم   
هرچه سوسياليسم مستقر بشود و 
بسمت کمونيسم و محو طبقات و 
دولت برويم ديـگـر بـطـريـق اولـي           
احزاب سياسـي نـظـيـر حـزب مـا             
فلسفـه وجـودي اش را از دسـت               

وقتي طـبـقـات و دولـت           .  ميدهد
نباشد ديگر حـزب از نـوعـي کـه           
 امروز داريم به چه درد ميخورد؟

 
 اسی از برلين

 آرشيو نشريه جوانان
رفـيـق   .  با سالم و خسته نباشـيـد  " 

عزيز من ميخواستم شماره قبلـي  
نشريه را پرينت کنم متاسفانه نـه  
فقط اين بکله شماره قبلتر هم در 

امـيـدوارم   .  آرشيو موجود نيـسـت  
. رفقا سر و سامان به آرشيو بدهند
 ."با آرزوي موفقيت، اسي از برلين

 
اسي عزيز خيلي ممنون کـه  :  ک.ج

براي رفقـاي مسـئـول      .  تذکر دادي
 .خواهيم فرستاد

 
 شلير از ايران

 راه رشد غير سرمايه داری
. من هم يک سوال داشتم...  سالم"

اينکه در باره راه رشد غير سرمايه 
 ..."داري توضيح دهيد

 
شلير عزيز از اينکه تـمـاس   :  ک. ج

ميگيريد خيلي خوشحاليم و دست 
. شما را بـه گـرمـي مـيـفـشـاريـم              

متاسفانه باقي سوال شما خـيـلـي      
خوانا و مفهوم نبود اما همينقدر 
فهميديم که ميخواهيد در مـورد      

راه رشد غير سرمايه "جنبه جهاني 
شلير جان اين راه . هم بدانيد" داري

رشد غـيـر سـرمـايـه داري ديـگـر              
چـرا  .  عمرش را به شما داده اسـت 

که اين تا وقتي معني داشـت کـه     
سرمايه داري دولـتـي شـوروي و             

راه رشـد  . " بلوک شرق وجود داشت
در واقـع راه      "  غير سرمـايـه داري    

رشد سرمايه داري بشيوه و مطابق 
الگوي سرمايه داري دولتي شـرق    

در واقــع   .."  راه رشــد  " ايــن   .  بــود
الگوي توسعه صنعتي و بورژوايي 
در همکاري بـا بـلـوک شـوروي و             
بعنوان اقمار قطب سرمـايـه داري     
شرق بود که نام کمونيسم بر خـود  

بلوک مقابل آن، يعني بلوک . داشت
سرمايه داري غرب که نام خود را 

گذاشته بود نيز الگـو  "  جهان آزاد"
هــاي تــوســعــه خــاص خــودش را          

بهر حال شکست سرمايـه  .   داشت
داري دولــتــي شــرق در مــقــابــل            
سرمايه داري بازار آزاد غـرب بـه     
همه اين قصه ها بـنـوعـي پـايـان          

راستش را بـخـواهـي مـدت           .  داد
راه " مديدي بود که ايـن عـبـارت          

نه بگوش و نه "  رشد سرمايه داري
در ايـران    .   به چشمم نخورده بـود   

طبعا توده اي ها و فدايي اکثريت 
راه رشد غـيـر     "آنوقت بصراحت از 

. دفـاع مـيـکـردنـد       "  سرمايه داري
االن ايــن هــا هــمــه مــاشــاء اهللا              
دمکرات شده اند و از دوم خرداد و 

.  تساهل و تسامح دفاع ميکنـنـد  
اميدوارم اين مختصرا کمي کـرده  

 .باشد
 

 شاهين از ايران
 در باره انقالب مداوم 

آيـا شـمـا      .  سالم خسته نـبـاشـيـد    " 
معتقد به انـقـالب فـرهـنـگـي در           
انقالب سوسياليستي هستيـد يـا     
نظر شما در باره انقالب مداوم چي 

تا آنجايي که من خبر دارم . هست
منصور حکمت به انقالب مـداوم    

نظر شما چي هست بـا    .  باور دارد
 ."تشکر شاهين

 
شاهين جان تا آنجا که مـن    :  ک.ج

ميدانم انقالب فرهنگي به مائو و 
. کمونيسم چـيـنـي مـربـوط اسـت          

مــائــو بــه نــظــر مــن هــيــچــگــاه              
انقالب چين هـم    .  کمونيست نبود

يک انـقـالب عـظـيـم بـورژوايـي و              
انتقال جامعه سنتي و فئوالي چين 
به دنياي مدرن سرمايه داري بـود  
که تحت نـام کـمـونـيـسـم صـورت            

در مورد انقالب مداوم هم . گرفت
اگر منظور نظريه ترتسکي در اين 
مورد باشد ما سـنـخـيـتـي بـا آن             
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اگر شما اطالعي در مورد . نداريم
منـصـور حـکـمـت بـه انـقـالب               باور 

مــداوم داريــد خــوبســت بــراي مــا              
 . بصورت مستند بفرستيد

 
 ايران. ش. پ

 برنامه خيلی داغ شده
سالم،  خوبيد؟ ميخـواسـتـم فـقـط        " 

بگم که برنامه هاي تـي وي خـيـلـي         
از اون موقعـيـه کـه بـرنـامـه           .  عاليه

زنده اجرا ميشه خيلي بـرنـامـه داغ        
. فــقـط چــنـد نـکـتــه رو بـگــم              .  شـده 

اينکه االن همه کساني که تـو ايـران     
. ماهواره دارن کانال شمـا رو نـدارن      

چون فقط بعضي ها کانال ها رو بـه    
و فقط اونـايـي کـه بـه           . روز ميکنن

روز ميکنن کانـال شـمـا رو دارن و            
بايد کـانـال جـديـد رو تـبـلـيـغ کـرد                    

نکته ديگر ايـنـه کـه        .  فرکانسش رو
کادرهاي بيشتري از حزب بـايـد در       

بـايـد   .  برنامه سازي شـرکـت کـنـنـد         
استوديـوهـاي بـيـشـتـري بـزنـيـد در                 
ــبــتــه              کشــورهــاي مــخــتــلــف کــه ال

چيزي که شـمـا     .  نيازمند پول هست
 ..."نداريد

 
مرسي دوست عـزيـز، کـامـال         :  ک.ج

مشـکـل اصـلـي       .  درست ميگـويـيـد   
از نـکـات شـمـا هـم            .  ما پـول اسـت    

 . خيلي متشکريم
 

 فرهاد از مھاباد
 در باره قھر

دوست عزيزمان فرهاد باز سـواالت    
متعددي را طرح کرده اند که ما بـا    
شرمندگي فرصت پرداختن به هـمـه     

فقط يک مورد را ايـنـجـا        .  را نداريم

ــه آن مــي پــردازيــم                . مــخــتــصــرا ب
امـيــدواريـم بـعــدا بــتـوانــيـم جـبــران              

 :نوشته اند. کنيم
خسته نباشد ميـخـواسـتـم در بـاره          " 

جواب شما در مورد قهر بگويم کـه    
به نظرم که فقط نظر مـن نـيـسـت و         
يک ديدگاه مـارکسـيـسـتـي اسـت و             
اينکه شما در نشريه در مـورد قـهـر      
همه چيز خـوب گـفـتـيـد و کـامـاال                
درست بود ولي در آخر گـفـتـيـد کـه          
اگــر بــا مــا بــاشــد ازش اجــتــنــاب               

مـن در جـواب ايـن يـک             .  ميکـنـيـم   
وقــتــي  :  چــرا دارم کــه ايــن هســت            

انــقــالب ســوســيــالــيــســتــي بــوقــوع         
بپيونده در جـامـعـه اي مـثـل ايـران             
که سپاه پـاسـداران بـراي مـقـاومـت           
خــود از چــه ابــزارهــايــي اســتــفــاده             
ميکند درست مـيـدونـم کـه وقـتـي             
انقالب شد سپاهي و حکومـتـي هـا      

رخت مي بندند ولي خـيـلـي سـخـت        
اســت و در طــرف ديــگــر مــثــل                    
شــوروي جــنــگ داخــلــي زيــادي بــه           
وقوع مي پيوندد و در آن مـوقـعـه            
نمي توان از قهر استفـاده نـکـرد در        
دنياييي کـه سـرمـايـه داري غـالـب               
است و چون با بخش هاي خـلـقـي و        
ملي اسـالمـي مـانـع ايـن خـواهـنـد               
شـد و از طـرف ديــگــر آمــريــکــا و                 
کشورهـاي سـرمـايـه داري قـوي بـا               
هزار عملکرد ضد انساني در بـرابـر       

ــنــد           ــقــالب مــي ايســت ــا     .  ان خــب ب
 ."تشکر

 
فرهاد عـزيـز، هـمـانـطـور کـه              :  ک. ج

دفعه قبل هم گفتيم قـهـر را بـه مـا           
مـا اصـرار داريـم        .  تحميل ميکنند

. تا ميتوانيم از آن اجـتـنـاب کـنـيـم          
. قهر بطور کلي  به نفع مـا نـيـسـت        

خون پاشيدن به انقالب ما بـه زيـان       
هـرچـه   .   انقالب سوسياليستي است

امـا  .  بتوان بايد از آن اجتـنـاب کـرد     
اين به مـعـنـي ايـن نـيـسـت کـه مـا                  
دست و پا چـلـفـتـي يـا خـوشـخـيـال                
ــگــاه                   ــيــم و راســت راســت ن هســت

. ميکنيم تا با قهر مانع مـا شـونـد       
يا در موقعه اي که بايـد قـيـام کـرد         
و با نيروي قهر ضـد انـقـالب را بـه             

 . زير کشيد ما تعلل ميکنيم
 

 رام از ايران
 مرغه  و احمدی نژاد

 :يک جوک اينـتـرنـتـي فـرسـتـاده انـد            
مرغه به شوهرش ميگه سر کـوچـه   " 

بهم ميگن رونتو بخورم، سيـنـه ات     
خـروسـه مـيـگـه نـگـران            .  رو بـخـورم  

نباش احمدي نـژاد کـاري کـرده کـه             
 !" نتخم ات هم نمي تونن بخور
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 چيست؟
 

چندي پيش نويد مينائي مطلبي را   
در نقد ننوشته اي از امين قضـائـي     
نوشت كه واكنشهاي مختلفي را در   

چــنــد ســوال از امــيــن         .  بــر داشــت  
 ...قضائي ميپرسم

كـه بـه     "  حـاد " امين دربـاره وبـالگ         
تازگي اقدام به نوشتنش كرده، چنين 

اين وبالگ بـه طـور کـل            : مينويسد
ــي              ــوان ــازخ ــه ب ــصــاص دارد ب اخــت

با استفاده از روند تطبيقي " سرمايه"

سه ساختار توليـد ثـروت ، لـذت و            
در اينجا نشان خواهم داد که . دانش

چگونه نقد و ديدگاه مارکس در باب 
اقتصادي سياسي ، متناظر است با 
نگاه جديد سوسوري به نظام زبـان و      
البته نگاه فمينيستـي بـه اقـتـصـاد          

 !ليبيدويي
چـنـانـكـه در       "  سـرمـايـه   " وبالگ حاد

تـعــريــفــش نــيــز آمــده ،قصــد دارد           
كاپيتال را بازخواني كـنـد و نـقـدي           

 !باشد براقتصاد سياسي
شـيـوه ي     :  امين اعتـقـاد دارد كـه          

توليد، تـنـهـا شـيـوه تـولـيـد ثـروت                
نيست ، بلکه شيوه تـولـيـد لـذت و           

بنابراين پيـشـرفـت    .  دانش هم هست
شيوه ي توليد منوط اسـت بـه نـقـد         

اقـتـصـادي    :  سه ايدئولوژي موجود   
سياسـي سـرمـايـه داري، اقـتـصـاد              
ليبيدويي دگرجنسگرايي و اقتصـاد  

 دالِ  متافيزيک
نويسنده وبالگ در بخشي از نوشتـه  

من در کـنـار   :  هايش چنين ميگويد
متون مارکس ، کتابهاي مـتـنـاظـر       
ديگري در دو حيطه اقتـصـاد دال و       
اقتصاد ليبيدويي خواهـم نـوشـت و        
کار را به شيوه تطبيـقـي مـيـان سـه          
ساختار توليد دانش ، ثروت و لـذت  

بـراي روشـن تـر        .  پي خواهم گـرفـت    
شدن بحث بهتـر اسـت مـطـالـعـه را             

 .آغاز کنيم

به امين عزيز پيشنهاد ميكنم قبـل  
از اينكه مطالعه در اين زمـيـنـه را        
آغاز كنـد و بـه كـتـابـت آثـاري در                 

" و اقـتـصـاد     "  دال" زميـنـه اقـتـصـاد       
بپردازد؛ كمي در اهميـت  " ليبيدوئي

در .  و ضـرورت زمـان تــامـل كـنـد             
وضعيتي كه كارگران در اول ماه مـه  
دستگير وزنداني مـيـشـونـد، شـالق        
ميـخـورنـد و زيـر سـنـگـيـن تـريـن                   
فشارهاي اقتصادي واجتماعي خرد 

نـگـاه   " ميشوند؛ سخن گفتن در باب 
... و"  جديد سوسوري به نـظـام زبـان     

 در كدام درجه اهميت قرار دارد؟ 
كافي است روزهاي نزديك شـدن بـه       
ــروژه ســركــوب                روز دانشــجــو و پ
دانشجويان را با اين روزها مقايسـه  
كنيم تا ببينيم ضرورت در چيست و 
چه بايد كـرد؟ در حـالـي كـه سـايـه               
سنگين بازداشتها، وثيقه و تهديدها 
امروز در همه اليه هاي جامعه موج 
ميزند، كمپ ليبراليسـم بـه جـنـگ         
موتورهاي گوگلي مـيـرود تـاشـايـد        
ــه جــوي                    ــه را ب ــوانــد آب رفــت ــت ب

اينها را به رفـيـق امـيـن         .  بازگرداند
ميگويم چرا كه خود وي نـيـز طـعـم         
تلخ اين فضا را با همه وجود چشيده 

بــحــث مــن بــر درســتــي يــا           .  اســت
نادرستي چنين نوشته هائي نيست، 

. بلكه در ضرورت وجايگاه آن اسـت   
امروز كه رژيـم ايـن چـنـيـن افسـار               

گسيخته به جان فعالين و توده هـاي  
كارگر افتاده بهتر نيست از تشكل و 
تعرض سخن بگوئيم؟ خود امين در 

دانشجويان بـه   :جائي چنين ميگويد
آنته هـيـوالي اسـطـوره هـاي             مانند

يوناني از زمين ضرورت نـيـرو مـي        
گيرند ، دسـتـگـيـري گسـتـرده ي و             
جنون آميز رژيم ، آنـهـا را در کـار            

آنـهـا اگـر      .  خويش راسخ تر سـاخـت    
زمين بخورند نيرومندتر برخـواهـنـد    

 خاست
 
بر اساس تصويري كـه خـود امـيـن         . 

. ميدهد ، وقايع را محـك مـيـزنـيـم       
سال گذشته و در هـمـيـن اوان طـرح         
صندوقهاي كمك به كارگران زندانـي  
در دانشگاه به اجرا در آمد و اين در 
حالي بود كه كارگـران روز جـهـانـي         
كارگر را بسيار وسيع و چشـمـگـيـر         

 ٨ برگزار كـرده بـودنـد و بـرگـزاري                 
مارس هم وضعـيـت مـنـاسـب تـري           

گــمــان .  نســبــت بــه امســال داشــت        
نميكنم جنبش چپ و كـمـونـيـسـت          
دانشگاه نياز به تعاريفي افالطـونـي   
داشته باشد، چرا كه چنين ادبـيـاتـي    

. از آن سوسياليسم عـلـمـي نـيـسـت          
نويسنده وبالگ بافنده چنـدي پـيـش      
در نوشته اي متعصـب و يـكـطـرفـه          
حســابــي زيــر نــام دانشــجــويــان               
آزاديخواه و برابري طلب سينه زد تـا  

دانشـجـويـان    ( نشان دهد اين جنبـش 
چـيـزي   )  آزاديخواه و بـرابـري طـلـب        

شـيـوه ي        . بيش از اعضاي آن اسـت 
رشد آگاهي پراتيکي در جامعه نيـز  

آگاهي پراتيکي .  به همين نحو است
، ماحصل تـامـالت انـديشـمـنـدانـه          
ذهنيت هاي روشنفکر نيست بـلـکـه    
ــوه ي                ضــرورتــي اســت کــه از شــي

. و توليد انسانها برمـي آيـد       زيست
بنابراين آگاهي که از ضرورت توليد 
و معيشت انسانها برآمده باشد ، بـا  
هيچ سانسور و اخـتـنـاقـي از بـيـن             

آگاهي پراتيکي چيزي . نخواهد رفت
. بيش از سوژه هاي حامـل آن اسـت      

اگر من از دانشجويان آزادي خـواه و    
برابري طلب دفاع مي کـنـم هـمـيـن        

دليل . دليل مشخص و ساده را دارد
 .ضرورت آن: من يک کلمه است 

امين عزيز ضرورت امروز چيست؟   
پيشنـهـاد مـيـكـنـم مـطـلـب نـويـد                  
مينائي در نقـد نـوشـتـه كـذائـي را             
مطالع كنيد ؛ يا باز خواني كاپيتـال  
براي تناظر با نگاه جديد سـوسـوري     
به نظام زبان؟ در چـنـيـن شـرايـطـي             
كدام موضع ميتواند، ماركسيستي 
و بر مبناي تحـلـيـلـي مشـخـص از           
اوضاع مشخص باشد؟ اگـر چـنـيـن       
نوشته هـائـي مـا حصـل تـامـالت               
انديشمنـدانـه ذهـنـيـت روشـنـفـكـر              

 نيست، پس چه هست؟

 لينک

 نامه های شما

 سعيد ولد بيگی
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