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« :  اســتــدالل حــکــومــت ايــن اســت           
! حجاب مصونيت است نه محدوديت 

 « . 
اين استدالل را در مـيـان گـروهـي از             
دانشجويان مطـرح کـردم و خـواسـتـم            
نظرشان را درباره ي داشـتـن حـجـاب           

جواب ها  جالب و در خـور        .  بگويند 
 .توجه بود 

د ،  در جــواب ايـن ســوال              .  رويـا      -
ــه       :  خــنــديــد و گــفــت           ايــن چــه گــون

مصونيتي است که من ضـرورتـش را       
درک نمي کنم اما آنهـا مـي کـنـنـد ؟            
مگر  جاهايي که زنان حجاب نـدارنـد     
برايشان مشکلي پيش مي آيد ؟ رويـا  

ايــن حــرف فــقــط      :  در ادامــه گــفــت        
! سرپوشـي اسـت بـراي کـارهـايشـان               

اينجا هـمـه مـي دانـنـد کـه مسـوول                  
حراست دانشگاه ما به هر شکلي مـي  
خواهد به دختـران نـزديـک شـود و بـه              
! خيلي ها پيشـنـهـاد هـم داده اسـت              

چطور است که در آن زمان توجهـي بـه     
پوشش ما ندارد و برايـش مسـالـه اي        
نيست کـه لـبـاس مـن پسـرهـا را بـه                  

نکشاند اما وقتي خـودش از      !!!  گناه 
دختري خوشش مـي آيـد بـايـد بـا او                
باشد؟ قسمت خنده دار اينجاسـت کـه     
به بـهـانـه هـاي واهـي دخـتـران را بـه                   
دفترش مي کشاند و براي صرف نـظـر   
از درج توبيخ در پرونده و عـدم ارسـال     
ان به کمـيـتـه ي انضـبـاطـي بـه آنـهـا                  

بر اسـاس خـبـري كـه اتـحـاديـه آزاد                
كارگران در سايت خود منتشر كـرده    
است شيث امانـي يـكـي از رهـبـران            

مــه    ۲۵ كــارگــري ســنــنــدج امــروز         
به وقـت مـحـلـي        ۱۴ ساعت  ۲۰۰۸ 

اين كارگر زنـدانـي     .  از زندان آزاد شد
هنـگـامـيـكـه از زنـدان بـيـرون آمـد                  
مــورد اســتــقــبــال گــرم هــمــكــاران و          

. دوستانش در اتحاديـه قـرار گـرفـت        
آزادي شيـث امـانـي و لـغـو احـكـام                
زندان و شالق و جريـمـه كـارگـران در         
نتيجه فـعـالـيـتـي بـود كـه فـعـالـيـن                  

كارگري و مردم آزاديـخـواه سـنـنـدج          
در يك سال اخير بـدون وقـفـه انـجـام            

هنگاميكه اين فعـالـيـتـهـا و        .  دادند
تالش فعالين و تشكلـهـاي كـارگـري       
ابعاد بين الـمـلـلـي پـيـدا كـرد رژيـم               
 .اسالمي ناچار به عقب نشيني شد

  
به دنبال اين تالشها بود كـه احـكـام        
ــه شــاهــرودي در              ــوســيل ــارگــران ب ك

هـمـه   .  سفرش به سنندج لغـو گـرديـد     
مردم سنندج اين واقعيت را تـجـربـه        
كردند كه احكام كارگران بـازداشـتـي    
اول مه پارسال هنگامي لـغـو اعـالم      

در پــي مســومــيــت غــذايــي بــيــش از           
هفتصد نفر از دانشجويان در دانشـگـاه   
کرمان،  موج فزاينـده ي اعـتـراضـات         

آغاز شـد     از روز پنج شنبه   دانشجويي
خرداد ادامه داشتـه   ۴ شنبه  و تا امروز

دانشجويان اعـالم کـرده انـد در          .  است
صورتي که به خواسته هاي خود نرسند 

به تجـمـع و اعـتـراضـات خـود پـايـان                 
 . نخواهند داد

چــهــارشــنــبــه شــب تــعــداد زيــادي از            

وضعيت " اخيرا نوشته اي تحت عنوان  
، در وبـالگ      " فعلي و گام هاي ضـروري 

منتشر گرديد کـه  "  تريبون مارکسيسم" 
بدرست عکس العمل هـايـي را عـلـيـه          

بدعت بي سابـقـه ايـن      .  خود برانگيخت
نوشته فقط در اين نيسـت کـه از درون         

"  تريبون مارکسـيـسـم   " اپوزيسون و بنام 
تمامي تبليعات و اتهامات پـلـيـس و        

وزارت اطالعات جـمـهـوري اسـالمـي          
عليه دانشجويان آزادي خواه و بـرابـري       

. طلب و احزاب چپ را تاييـد مـيـکـنـد       
بلکه، و مهمـتـر، ايـن نـوشـتـه هـمـيـن                

وزرات "  چـراغ " تبليغات و شوهاي نوع   
اطالعات را مبني تحليل و ارزيابـي و    
نــقــد خــود از چــپ در دانشــگــاه قــرار             

چـپ در دانشـگـاه بـر هـمـان               .  ميدهـد 

مورد نـقـد و بـررسـي         "  آمپريک" مباني 
قرار مي گـيـرد کـه بـازجـويـان وزرات               
اطالعات در اتهامات و تـبـلـيـغـات و        
پروژه هاي تواب سازي خود عليه چـپ    

ايـن  .  در دانشگاه  عـنـوان مـيـکـنـنـد            
جــنــبــش " ديــگــر حــتــي دوم خــرداد و            

رژيــم اســالمــي    "  اصــالحــات ســيــاســي  
و "  سـوسـيـالـيـسـم      " نيست که در لباس   
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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۵۲ 
   

براي اين هفته، حاشيه هاي خبري هفـتـه   
را مــــرور مــــيــــکــــنــــيــــم و از                          

مـورد بـحـث       کمونيستي    منظرسياست
از آنجا که بچه تـنـبـلـي در       .  قرار ميدهم

روزنامه نگاري هستم قول نـمـيـدهـم هـر        
ولــي ســعــي   .  هـفــتـه آن را ادامــه بـدهــم           

ميکنم هر وقت آمدم مطـالـب بـهـتـر ي          
از آنجا که مدتهاست ميخواهم .  بنويسم

نـال جـديـد و        امطلبي درباره تلويزوين کـ 
قـبـل از        شيوه کار نشريه بنويسـم، پـس    

پرداختن به حاشيـه هـا چـنـد نـکـتـه در                
بگويم تا بـازهـم      و تلويزيون مورد نشريه

.  نوشتن برمن غلبه نـکـرده بـاشـد       تنبلي
کـه بـا        اين را نيز جهت اطالع بـگـويـم     ( 

وجود آنکه من هم تنبلي مـيـکـنـم ولـي          
بازهم من شاگرد اول و در واقـع رسـمـي        

همکار نشريه بـعـد از        ترين و پرکارترين
هستم که در اين يک و نيم سـالـه      سردبير

قـابـل تـوجـه       .  بيشترين مقاالت را دادم    
  .)بقيه رفقا

 
  ! خدمت خوانندگان عزيز نشريه

به نظر من نشريه جوانان هنوز از بهترين 
و تـنـوع        که از منظر کار روتين.  هاست

مطالب و پاسخـگـويـي و آزاد انـديشـي            
ولـي يـک      . در نوع خود رقيب نـدارد    اش

مساله مـهـم بـايـد مـورد بـررسـي قـرار                 
بگيرد تا بتوانيم جهت بهتري بـه نشـريـه      

 . بدهيم
 

 .پاسخ های ناکافی
اول خدمت سردبير گرامي بـايـد بـگـويـم        

 يك پيروزی ديگر برای آارگران و مردم سنندج
 شيث امانی يكی از رهبران آارگری اين شھرآزاد شد

دانشجويان کرمان نيز به صف اعتراضات 
 !پيوستند یدانشجوي

 !در تقبيح يک بدعت پليسی

حجاب و 
 "!مصونيت"

 گفتگو با چند دانشجو
 سارا سبوئی، ايران

 6ادامه صفحه  

و  یتنبل
 !ژورناليسم

 کامران مزين، ايران



شنبه چهـارم خـرداد مـاه دانشـجـويـان             
دانشگاه فردوسي مشهد هنـگـام ورود     
بــه دانشــکــده هــاي ادبــيــات و عــلــوم            

و الـهـيـات      )  مرکـز دانشـگـاه     ( انساني 

ــنــب درب ورودي دانشــگــاه           (  ــا )  ج ب
انبوهي از ديوار نوشته ها و شعارهايي 

 -چون مرگ بر ديکتاتـوري اسـالمـي        
 -ســرکــوب    =  جــمــهــوري اســالمــي        

کــمــيــتــه   -دانشــگــاه ســنــگــر مــاســت       
مـرگ بـر       -انظباطي دادگاه فرمايشي 

= جـمـهـوري اسـالمـي         -واليت فـقـيـه      
. اعدام، زندان، شکنجه  مواجـه شـدنـد     

به دليل باال بودن تعداد ديوار نوشته ها 
مسوولين دانشگاه ها تـا سـاعـت هـا           
مشــغــول پــاک کــردن آن هــا از ديــد                 

 . دانشجويان دانشگاه شدند 
 

همچنين امروز در اعتراض بـه رفـتـار        
ضـد انســانـي مســوولـيـن دانشـگـاه ،               
دانشجويان دانشگاه فردوسي يک تجمع 

دانشــجــويــان از    .  آرام بــرگــزار کــردنــد      
قسمت هاي مخـتـلـف دانشـگـاه بـراي           

ايـن در    .  ديدن ديوار نوشته ها رفته انـد 
حالي بـود کـه هـراس و غـافـلـگـيـري                   
مسوولين از تجـمـع و شـعـار نـويسـي             
دانشجويان مشهود بود و بـا دسـتـگـاه       
فرز و رنگ سـعـي در مـحـو شـعـارهـا              

مســوولــيــن دانشــگــاه بــا       .  داشــتــنــد    
درخواست کارت دانشجويي سـعـي در     
. متفـرق کـردن دانشـجـويـان داشـتـنـد              

چـنــديــن نــفــر از دانشــجــويــان تــوســط          
نيروهاي لـبـاس شـخـصـي و کـادرهـا                
امنيتي دانشـگـاه تـهـديـد شـده انـد و                
موبايل هـاي چـنـديـن دانشـجـو بـراي                

 .بررسي ضبط گرديده است 
سرکوب فـعـالـيـن     طي روزهاي گذشته  

دانشگـاه فـردوسـي مشـهـد بـا شـدت                
رسـول  .  بيشتري ادامـه داشـتـه اسـت             

ارجمند از فعالين دانشجويي مشهد به 
يــك تــرم تــعــلــيــق و مــحــرومــيــت از              

امكانات رفاهي دانشگاهي مـحـكـوم      
ي انضــبــاطــي دانشــگــاه         كــمــيــتــه. شــد

فردوسي در سال تحصيلي جاري بـيـش   
تن از دانشجويان اين دانشگاه  ۲۰۰ از 

حكم انضبـاطـي بـراي       ۶۰ را احضار و 
دانشجويان آزادي خواه و برابـري طـلـب      

ايـن در حـالـي اسـت کـه              .  صادر کـرد   
دانشجويان دانشگاه فـردوسـي مشـهـد       
دست از اعتـراض و مـبـارزه بـر نـمـي               
دارند و با اتحادي مثال زدني در بـرابـر     
سـرکـوب حـکـومــت ايسـتـادگـي مــي              

نيروي انتـظـامـي و مـامـوريـن           .  کنند 
اطالعاتي مستقر در دانشگاه همراه بـا  
مسوولين دانشـگـاه بـا وارد سـاخـتـن               
اتهامات بي پايه و اساس بـه سـرکـوب      

اين اتهامات .  دانشجويان مي پردازند 
واهي شامل روابط نامشروع ، شـركـت   
در اردوهاي مختلط و فـاقـد مـجـوز،           
عدم رعايت پوشش اسالمي، برهم زدن 
نظم دانشگاه و خـوابـگـاه، شـركـت در            
تجمعات غير قـانـونـي، مشـاركـت در          
انتشار نشريات دانشجويي، ارتباط بـا    
فعالين سـيـاسـي، اسـتـفـاده از الـفـاظ               
-ركيك، عدم رعايت شئونات اسالمي

ي    حتي خارج از مـحـوطـه   ( دانشجويي 
. مـي بـاشـد        ...  و   )  پرديس دانشـگـاه  

ــوجــه                  ــن آزار و اذيــت مــت ــري ــشــت ــي ب
دانشجوياني است کـه در دانشـگـاه از          
پايگاه و وجه ي بااليـي بـرخـوردارنـد و         

از روابــط ايــن        امســوولــيــن صــراحــتــ   
. دانشجويان با ديـگـران در هـراسـنـد              

مامورين  انتظامي بي شرمي را به حد 

اعالي خود رسانده و بي دليل و مـدرک  
دانشجويان را مجـبـور بـه دادن تسـت           
اعتياد مي کننـد و اگـر دانشـجـويـان            
امتناع کنند با تهديد و توسـل بـه زور       

. آنها را وادار به ايـن کـار مـي کـنـنـد              
ي ايـن آزمـايشـات در اخـتـيـار                نتيجه

دانشجويان قرار نمي دهند و از آن بـه          
عنوان مدرکي بـراي پـرونـده سـازي و             
ســـنـــد اتـــهـــام اســـتـــفـــاده مـــي                    

دانشجوياني كه در مـقـابـل ايـن       . کنند 
رفتارهاي توهين آميز و پرونـده سـازي     

كــنــنــد و يــا بــه            هــا مــقــاومــت مــي      
ي    ي كـمـيـتـه         هاي بـيـشـرمـانـه      خواسته

دهـنـد، از طـريـق            انضباطي تـن نـمـي       
) اعتيـاد ( ي گزارشي پيش ساخته  ارائه

به خـانـوادهـايشـان تـحـت فشـار قـرار               
 .گيرند مي

 
سازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت ضـمـن                 
ــان دانشــگــاه             حــمــايــت از دانشــجــوي
فردوسي مشهد و تجمع آنان ،  سرکوب 
و برخورد  از سوي مسوولين دانشـگـاه     

تهديد ، ارعـاب    .  را محکوم مي نمايد
، احضــار دانشــجــويــان بــه کــمــيــتــه              
انضباطي و دادگاه ، تعليق و اخـراج ،      
توقيف نشريات دانشجـويـي و پـرونـده         
سـازي هـاي دروغــيـن بــراي ســرکــوب            
دانشـجــويــان بــايــد بـا گســتـرده تــريــن            
. اعراضات دانشـجـويـان پـاسـخ گـيـرد           

اعتراضـات دانشـجـويـان از دانشـگـاه             
لرستان تا مشهد و تهران و بابل بايد به 
هم گره خورده و صف قدرتمنـدي را در      
مقابل زورگويي و سرکوب حکومتي به 

 .وجود بياورند
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۸ مي  ۲۵ ، ۸۷ خرداد  ۴ 
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كارگران نيشكـر هـفـت تـپـه بـدنـبـال               
حضور گارد ويژه در سـطـح شـهـر، از         

خرداد، به اعتـصـاب    ٢ روز پنجشنبه 
خود ادامه دادند اما ادامه تجـمـع را     

در چنـد روز    .  به کارخانه انتقال دادند
گذشته تجمع کارگران در مقابل دفتر 

روز .  مديريت در کارخانه ادامه يافت
قبل کارگران تهديد کردند که چنانچه 
حقوق معوقه آنها فورا پرداخت نشود 

. بار ديگر به خـيـابـان خـواهـنـد آمـد           
حقوق کارگران پرداخت نشد و امـروز    
ــران ضــمــن ادامــه               ــارگ ــه ک ــب دوشــن
اعتصاب، دست به تجمـع درمـقـابـل       
فرمانداري شوش زدند و خواسـتـهـاي    
: خود را تکرار کردند و شـعـار دادنـد       

فرماندار بي کفايت استعفا استـعـف،   
معيشت زندگي حق مسـلـم مـاسـت،       
نيروي انتظامي خـجـالـت خـجـالـت،           

 . حقوق ماهيانه حق مسلم ماست
 

صبح امروز مـعـاون مـديـر کـل کـار             
استان خوزستان، کارگران نيشـکـر را     
تهديد کرده بـود کـه شـمـا اخـاللـگـر              
هســتــيــد و بــراي نــظــام مشــکــالت           

امـــنـــيـــتـــي ايـــجـــاد کـــرده ايـــد و              
دستگاههاي اطالعاتي حق دارنـد بـا     

و دسـتـگـاهـهـاي        .  شما برخورد کنند
اطالعاتي نيز به فرمان مقـامـات بـه      
اجتماع کارگران حمله کردند و گـفـتـه    

نـفـر از کـارگـران را              ١٢ ميشود کـه    
 . دستگير کردند

 
حزب کمونيسـت کـارگـري حـملـه بـه             
اجتماع کارگران و دستگيري کارگران 

کـارگـران   .  را شديدا محکوم ميـکـنـد   
دستگيرشده بايد فـورا و بـدون هـيـچ           

حزب از .  نوع قيد و شرطي آزاد شوند
همه مراکز کارگري، از دانشجويان و   
معلمان و هـمـه مـردم آزاديـخـواه در            
سراسر کشور ميخواهد که فعاالنه از   

حزب بويـژه  .  اين مبارزه حمايت کنند
جوانان و مـردم شـوش را بـه ايـجـاد                
کميته هاي همبستـگـي بـا کـارگـران          
نيشکر و جلب حمايت از اين مـبـارزه   

 . فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٧ خرداد  ٦ ، ٢٠٠٨ مه  ٢٦ 

بار ديگر حکومت اسالمی به تجمع 
 کارگران هفت تپه حمله کرد  

 نيشکر هفت تپه، بيست و دومين روز اعتصاب 

 همچنان ايستاده اند یدانشجويان دانشگاه فردوس
 ادامه اعتراضات و سرکوب ها در دانشگاه فردوسی مشھد

شده كه مقامات جمهوري اسـالمـي     
مـتـوجـه اعـتـراض وسـيـع و نـفــرت                 

 . عميق مردم از رژيم شدند
شــيــث امــانــي يــكــي از كــارگــران             

بازداشتي اول مه پارسال بود كـه بـه     
دنبال تصميم دادگـاه تـجـديـد نـظـر             

. مــاه زنــدان گــرفــتــه بــود          ۶ حــكــم   
روز قــبــل بــه اجــرا            ۳۳ حــكــمــش    

گذاشته شد و ايـن مـدت در زنـدان              
 . مركزي سنندج بسر برد

اما به دنبال تالش مـوفـقـيـت آمـيـز         
احــكــام    كـارگــران و مــردم ســنـنــدج        

زندان و شالق كارگران لغـو و شـيـث        
ما اين موفقيـت  .  اماني هم آزاد شد

را به همه كارگران و مردم آزاديخـواه  
همچنين اتـحـاديـه آزاد كـارگـران           و 

مـا هـمـچـنـيـن         .  تبريك مـيـگـويـيـم       
آزادي شــيــث امــانــي را بــه هــمــه                
دوستان و اعضا خانواده اش تبـريـك   

آزادي اين فعال خـوشـنـام      .  ميگوييم
گارگران سنندج را بايد جشن گـرفـت   
و با دسته هاي گـل از او اسـتـقـبـال            

 .كرد
  

كميته كردستان حزب همه كـارگـران     
و مردم آزاديخواه را فراميخواند كـه    
براي آزادي جـوانـمـيـر مـرادي، طـه               
آزادي و منصور اسانلو از فـعـالـيـن         
كارگري كه هنوز در زندان هستند و   
همه زندانيان سـيـاسـي اعـتـراضـات         

 . خود را گسترش دهند
  

 كميته كردستان حزب كمونيست كاركري ايران
 ۲۰۰۸ مه  ۲۵ 

 ..يك پيروزی ديگر برای کارگران



 iloسازمان جهاني کار : خطاب به 
نهادها و سازمانهـاي بـيـن الـمـلـلـي            

 کارگري
در آستانه بـرگـزاري اجـالس سـاالنـه          

قرار .  هستيم iloسازمان جهاني کار 
است بـار ديـگـر هـيـئـتـي از طـرف                   
جــمــهــوري اســالمــي ايــران در ايــن           

مـا کـارگـران      .  اجالس شرکت نـمـايـد   
ايـران پــيـشــاپــيـش اعــالم مــيــداريــم          
هيئت مزبور هـيـچـگـونـه ربـطـي بـه             

در شرايطـي  .  طبقه کارگر ايران ندارد
که پايه اي ترين حقوق کـارگـران زيـر      

در شرايـطـي کـه      .  پا گذاشته ميشود
ما کارگران از حق داشتـن هـر گـونـه         
تشکل مستقل کارگري، اعتصاب و 

در .  اعتراض کارگري محروم هستيم
حالي که هر گونه فعاليت صـنـفـي و      
مطـالـبـات کـارگـري بـا سـرکـوب و                 
زندان پاسخ مي گـيـردو کـارگـران از         
ابتدايي ترين حقوق شناختـه شـده ي       

در شرايطي کـه  .  خود محروم هستند
دستمزد صدها هزار کارگر ماهها به 
تعويق مي افتد و کارگران هيچگونه 
امنيت شغلي نداشته و دسته دسـتـه     

در حالي که .  اخراج و بيکار ميشوند
کارگران را تنها بـه عـلـت فـعـالـيـت            
هــاي صــنــفــي بــازداشــت و زنــدانــي          

در حالي کـه کـارگـران و          .  مينمايند
رهبران کارگـري را تـنـهـا بـه عـلـت                
برگزاري مـراسـم هـاي اول مـاه مـه                

 .دستگير و زنداني ميکنند
 مـنـصـور اسـائـلـو        در شرايـطـي کـه         

ريــئــس هــيــئــت مــديــره ســنــديــکــاي       
ريـئـس      شيـث امـانـي     شرکت واحد و 

هــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه کــارگــران        
اخراجي و بيکار به صـرف فـعـالـيـت        
صنفي و برگزاري مراسم اول ماه مـه  

در .  هنوز در زنـدان بسـر مـي بـرنـد             
طـاهـا   و      جوانمـيـر مـرادي     حالي که 

و دهها تن ديگر تنها به خاطر  آزادي
ــاه مــه                   ــزاري اول م ــرگ ــه ب ــدام ب اق
ــي               ــدان ــازداشــت و زن ــر، ب ــگــي دســت
ميگردند، در چنين شرايطي حضـور    
هـيــئــت ايــرانــي در اجــالس ســاالنــه          

هـيـچـگـونـه         iloسازمان جهاني کار 

مشروعيت و وجهه قانونـي نـدارد و       
 .از نظر ما محکوم است

ما کارگران ايران حضور نماينـدگـان    
خانه کارگر و شوراهاي اسالمي کـار  
که خود از مزدوران رژيم اسـالمـي و     
کارفرمايان مـيـبـاشـنـد را بـعـنـوان               
هــيــئــت ايــرانــي شــرکــت کــنــنــده در          

را قويـا مـحـکـوم        iloاجالس ساالنه 
نموده و خواهان اخراج هيئت مـزبـور   

. ميباشيـم  iloاز سازمان جهاني کار 
ما بعنوان جمعي از کـارگـران شـرق          
تــهـــران از تــمـــامـــي نـــهــادهـــا و                
سازمانهاي بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري               
ميخواهيم که ما کـارگـران ايـران را          
در راستاي بدست آوردن حقـوق حـقـه      

 .خويش ياري نمايند
 

 زنده باد اتحاد و همبستگي کارگري
   

جـمـعـي از کـارگـران شـرق             :  از طرف
 تهران

 
کميته بين المللي هـمـبـسـتـگـي       :  به 

کارگري حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         
 ايران

ــزاب               -      ــا و احــ ــهــ ــانــ ــازمــ ســ
   جهان  کارگري

 
جمـعـي از کـارگـران شـاغـل در               :  از 

مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويـژه  
 اقتصادي پتروشيمي 

                      ماهشهر
           با سالم هاي   گرم

مــا جــمــعــي از کــارگــران ايــران                   
در مــجــتــمــع هــاي بــاال ،           شــاغــل   

ــا                 قــطــعــنــامــه زيــر را در رابــطــه ب
محکوميت دولـت ايـران و خـطـاب             

)    ILO   ( سازمان جهانـي کـار        به 
 :اعالم ميداريم 

 از آنجا که ، 
امــروز جــامــعــه ايــران شــاهــد             –۱ 

سرکوب حرکتهاي کارگـري از سـوي       
 .دولت جمهوري ايران است 

فعالين کـارگـري تـحـت فشـار              –  ۲ 
سياسي شديد قرار داشـتـه ورهـبـران         

کارگري ، از جـملـه شـيـث امـانـي ،             
جوانمير مـرادي و طـاهـا آزادي بـه               
جــرم شــرکــت در مــراســم هــاي روز             

 . جهاني کارگر ، زنداني شده اند 
جــرکــت کــارگــران در مــراکــز             –  ۳ 

براي رسـيـدن بـه ابـتـدائـي              مختلف 
تــريــن خــواســت يــعــنــي دســتــمــزد و         

، مانند نيشکر هفـت     امنيت شغلي
تپه و کارخانه کيان تايـر بـا تـعـرض         
پليس و نـيـروي انـتـظـامـي مـواجـه               

 . ميشود 
بنا براين ما ضمن محکوم کردن اين 

از همه کـارگـران    سياستهاي دولت ، 
و    سـازمـانـهـا       و همچنـيـن     در ايران

احــزاب کــارگــري در ســراســر ايــران           
 :ميخواهيم که 

دولــت ايــران را بــدالئــل بــاال               –  ۱ 
مــحــکــوم کــرده و خــواهــان آزادي              
کارگران زنـدانـي و کـلـيـه زنـدانـيـان               

 . شويم   سياسي
ــار                 –۲  ــي ک ــان ( از ســازمــان جــه

ILO    (        ميخواهيم که نـمـايـنـدگـان
دولت ايران را از ان سـازمـان اخـراج          

اينهـا نـمـايـنـدگـان کـارگـران             .  کنند 
ايـنـهـا نـمـايـنـدگـان           .  ايران نيستنـد    

دولــــــتــــــي هســــــتــــــنــــــد کــــــه             
را بـا زنـدان و          کارگران    خواستهاي

 . سرکوب جواب ميدهد 
زنده باد همبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي               

   جهان
زنــده بــاد مــبــارزات حــق طــلــبــانــه            

 کارگران در ايران 
 ۸۷/۳/۳ 
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ميتوانيد مستقيما در ايـن بـرنـامـه       
تـلـفـن    .  شرکت کنيد و نـظـر بـدهـيـد       

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تماس
 

برنامه روز سه شـنـبـه    
 ماه مه ٢٧خرداد،  ٧
و نـيـم      ١٠و نيم تا  ٨

 شب به وقت ايران
بعدازظهر به  ٨تا  ٦( 

وقت اروپاي مـرکـزي،   
بـعـدازظـهـر        ٢تا  ١٢

 )به وقت شرق آمريکا
موضوع  برنـامـه سـه      

طـرح امـنـيـت       :  شنبـه 
ــم و          ــمــاعــي رژي اجــت
مقابله جوانان و زنـان    

 با آن 
 

مـــيـــتـــوانـــيـــد از هـــمـــيـــن امـــروز          
پـيـامـي     درمـورد ايـن مـوضـوع         اگر

داريد روي پيامـگـيـر بـگـذاريـد کـه            
. مــوقــع بــرنــامــه زنــده پــخــش شــود        

 : شماره پيامگير

٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ 
صداي اين برنامه همزمان از طـريـق   
شبکه اينترنتي پالتاک و اينـسـپـيـک     

از اينطـريـق نـيـز       .  قابل شنيدن است
ميتوانيد در برنامـه زنـده صـحـبـت          

 : کنيد
 :  آدرس اتاق ها

paltalk 
Iran TV Kanal Jadid LIVE 

Meadle east 
Iran 

  
Inspeak 
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ــيــف          "  ــکــال ــداز و ت از درون   "  چشــم ان
بـلـکـه    .  اپوزيسيـون عـرضـه مـيـشـود          

اينبار تبليـغـات و اتـهـامـات وزارت            
اطالعات است که از درون اپوزيسيون 

ــحــت عــنــوان           و "  مــارکســيــســم  " و ت
و دالئـل    "  استراتژي سوسـيـالـيـسـتـي      " 
چـپ در دانشـگـاه        "  ضربه و شکـسـت  " 

ايـن فـقـط      .  تطهير و تـايـيـد مـيـشـود        
بکارگيـري اتـهـامـات پـلـيـس عـلـيـه                 

مخالفين سياسي و يا مخاطـره آمـيـز      
کــردن وضــعــيــت زنــدانــيــان ســيــاســي        
نيست، بلـکـه پـلـيـسـي کـردن نـقـد و                  
سياست آنهم تحـت نـام مـارکسـيـسـم           

ايــن روش قــبــيــح و بشــدت             !   اســت
 .محکوم است

 
ــه در                  ــي ک ــاي ــه ه ــال اطــالعــي ــب ــدن ب
محکـومـيـت نـوشـتـه فـوق مـنـتـشـر                  
گرديد،  آقاي ايرج آذرين روز گـذشـتـه      

عليرغم آنکه اعالم کرد از اين نوشـتـه   
ــبــوده اســت،                بــي امضــاء مــطــلــع ن
متاسفانه عمال مسئوليـت مـحـتـواي       

" جـنـبـش   " آنرا تحت عنوان اينکه کـار    
ايشان .  ايشان بوده ، بعهده گرفته است

حتي با افتخار  به شرح و بسط هـمـان     
ارزيـابــي و اسـتــدالالت  مـتــکــي بــر              
تبليغات وزارت اطالعات پرداخـتـه و     
اين نوشته را نشـانـه اي از پـيـشـروي              

ايـرج  !  شان قلمداد کرده اسـت "  جنبش" 

آذرين گويا هنوز متـوجـه نشـده اسـت         
که چگونه در خدمت پروژه تبلـيـغـاتـي     

پليسي رژيـم عـلـيـه دانشـجـويـان،                –
عليه چپ و عليه مـارکسـيـسـم  قـرار          

آقاي آذريـن هـر قـدر کـه           .  گرفته است
خط راست و غـيـر مـارکسـيـسـتـي را            
نمايندگي کند، هر اندازه از مـنـصـور        
حکمت و کمونيسم کارگري و انـقـالب   
نفرت و هراس داشته باشد،  تـا آنـجـا        
که بحث و نظر خود را ميگويد هـنـوز     

ميتواند در اپوزيسيون جـايـي داشـتـه       
اما وقتي ايشان دنياي فاکـتـهـا    .  باشد

 اساسـا و پايه تحليل اش  "  آمپريسم"و 
هــمــان مــيــشــود کــه بــازجــو هــنــگــام          
شکنجه نعره ميزند، ديـگـر بـه ورطـه           
بسيار خطرناک و بدون بازگشـتـي قـدم      

اميدواريم ايشان متوجـه  .  گذارده است
 .قبح اين کار بشود
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رفقاي ما ، کـارگـران وخـانـواده هـاي            
آنان در هفت تپه، چشم به راه حـمـايـت    
ما از حرکت به حقشان هستند مـا بـه     
عنوان يک وظيـفـه انسـانـي ،انـقـالبـي            
ومهمتر از همه به عنوان يـک وظـيـفـه       

در سطوح مختلف بي درنگ    طبقاتي
وفارغ از اينکه در کجا ودر کدام رشته 
ــي                ــرانـــ ــمـــ ــتـــــي ، عـــ ــعـــ ــنـــ صـــ

در هـرکـجـاي         وفـابـريـکـي       خدمـاتـي  
عـظـيـم       باشيم بـه ايـن حـرکـت             ايران

سياسي و طبقاتي به پـيـونـديـم ديـروز        
هــجــوم    کــارگــران کــيــان تــايــر مــورد       

وحشيانه قرار گرفتند امـروز کـارگـران      
تـجـربـه     هفت تپه وفردا نوبت مـاسـت     

چنـد سـالـه ي گـذشـتـه در                  مبارزات
حمايتهاي مادي ومعنوي از همديـگـر   
به عنوان جنبش ، تشکل،ويـا صـنـف      

نشــان داده کــه اگــر          هــاي مــخــتــلــف  
مبارزات انقالبي تا اين حد پيش    بعد
ناشي از اين همبستگي و اتحـاد     رفته

ثابت شده که هر گـاه    .     مان بوده است
ــه داري        ــم ســرمــاي ــن        رژي ــاوي ــه عــن ب

نــمــايــنــدگــان و فــعــالــيــن          مــخــتــلــف
کــارگــرا ن ويــا       –جــنــبــشــهــاي زنــان      

معلمين و دانشـجـويـان را دسـتـگـيـر            
ــدازه اي                     ــر انـ ــه هـ ــد بـ ــاشـ ــرده بـ کـ

حرکتها و مبارزات مورد حمايت  اين 
قــرار    ســايــر بــخــشــهــاي مــبــارزاتــي        

سـرمـايـه       باشد به همان انـدازه      گرفته
ــب                      ــقـ ــه عـ ــتـــش را بـ داري و دولـ

ــده در    تــداوم ايــن حــرکــتــهــاي          نشــان
در مـبـارزه     "  اشکال گوناگون خصوصا

نشـانـگـر تـغـيـيـر             کـارگـران     طبقاتـي 
مـا     بـه نـفـع        توازن قـوا ي طـبـقـاتـي         

عـلـيـه وضـع          کارگران وعـمـوم مـردم       
هــمــچــنــيــن تــداوم      .  مــوجــود اســت       

ســيــاســت ارعــاب وســرکــوب واخــراج        
وزندان واعدام ناشي از بحـران عـمـيـق       
رژيم هار سرمايه اسـت ، رونـد رو بـه            

ــد ــارزات    رشــ ــبــ ــي و          مــ ــاســ ــيــ ســ
هر روزه مـردم مـعـتـرض در            طبقاتي

يـک     ابعاد مختلف ،خود زمينـه سـاز    
شرايط انقالبي و همه گير تا پـاي يـک     
سره کردن کار اين رژيم منحوس پيـش  

امروزه شرايط سـيـاسـي      . خواهد رفت 
جــامــعــه ايــران مــي طــلــبــد کــه پــاي            
تــاســيــس شــورا هــا ي مــحــالت ،                
کـارخــانــجــات وتشــکـلــهــاي مــردمــي       

پاي بنيان نـهـادن کـمـيـتـه هـاي              . رفت
حــمــايــت مــالــي و بســيــج مــردم از               

بــايــد ســيــاســت        اعــتــصــابــات رفــت    
محـفـلـيـزم و آکسـيـونـيـسـم را کـنـار                    

و به بـتـن جـامـعـه وبـه درون                گذاشته
. طبقه کارگر وسازماندهي آن پرداخت

ــر و                   ــک ــف ــاي ت ــه ــر راه ــگ ــروز دي ام
و    محفـلـي وغـيـر تـوده اي              عملکرد

يـاراي قـيـومـيـت و             تيمهاي همنـظـر  
ــه              ــقـ ــبـ ــارزه طـ ــبـ ــي مـ ــدگـ ــنـ ــايـ ــمـ نـ

ندارند بايد نگاه تمام محافل    کارگران
وجريانات و جـنـبـشـهـاي سـيـاسـي و               
اجتماعي در پشتيبانـي از مـبـارزات        
کارگري در ايران يک صـدا خـواسـت و        
مطالـبـات آنـان را سـر لـوحـه شـعـار                   

ــود            ــاي خــ ــه هــ ــتــ ــواســ ــرار    وخــ قــ
جامعه ايران امروزه بيش از هـر     دهند

زماني ديگر آبستن تحوالت سـيـاسـي    
 به نفع مردم است  و اقتصادي

حرکتهاي انقالبي و مـطـلـبـاتـي خـود           

ــيــنــه ســاز تشــکــيــل شــوراهــا                  زم
مراکـز کـارگـري خـواهـد             منتخب   ي
تا    نفي مبارزات   به معناي   اين    بود

کارگران در شکـلـهـاي ديـگـر            کنوني
مانند سنديکا وديگر تشکلها نيـسـت   
بلکه هشدار است که نبايد اين فرصت 

پاشنه آشيـل و نـقـطـه         .  را از دست داد
ضعف اصلي حکومت سرمـايـه داري     
و کارفرمائـيـان در ايـن اسـت کـه بـا                 
ــي               ــونـ ــيـ ــلـ ــيـ ــورمـ ــت و حضـ ــالـ دخـ

بايد راه توجيـه کـردن        کارگر   تودهاي
،فراروگريز و سرکوب را از آنـان سـلـب      

در ايــن دوره مــا کــارگــران                . کــرد    
با ابتـکـارات تـازه در           وخانوادهايمان

امر مـبـارزه، دخـالـت گـري و اعـالم                 
بـايـد      پشتيباني از مبارزات همديگـر 

حرکتها وسياستهـاي رژيـم را          بتوانيم
بـر      عقيم وبه ضد خودش تبديل کنيم

هــمــگــان روشــن اســت کــه وضــعــيــت          
فالکتبارو غير قابـل تـحـمـل کـنـونـي            

در خور، به مصببيـن     جواب   نيازمند
ــاي                      ــن فضـ ــد از ايـ ــايـ آن اســـت بـ

عبور کرد و اين مقدور نست    سرکوب
ــاد و                         ــحــــ ــا اتــــ ــر بــــ ــگــــ مــــ

 طبقاتييمان   همبستگي
دامنه مبارزات ما در ايـن دوره وارد        

ــد               ــديـ ــه جـ ــرحلـ ــاز ومـ ــک فـ ــه    يـ کـ
ــرس و هــراس را                 ضــمــن  ــکــه ت ــن اي
باي بديل آن يعني بـنـيـان يـک            ريخته

ستاد هماهنـگـي و رهـبـري کـنـنـدهء              
سوسياليست هم جايگزيني حرکتهـاي  
حاشيه اي و بي ريشه شود اگر در ايـن    

نــبــرد طــبــقــاتــي حــاضــر         کشــمــکــش
شـويـم      مـتـحـدو مـتـشـکـل            نتـوانـيـم   

بايدانتظار دور ديگـري از سـرکـوب و          
قتل عام ومحرميت بيش از پـيـش را       

 داشته باشيم 
ما کـارگـران ضـمـن پـاي فشـاري بـه                  
مطلبـاتـي مـانـنـد لـغـو قـراردادهـاي                
موقت وسفيد امضاء ،بـاز گشـت بـه          

تــــــمــــــامــــــي کــــــارگــــــران          کــــــار
وپرداخت فوري تمام حـقـوف        اخراجي

ودستمزدهاي معوقه و پرداخت کامـل  
حــقــوق ومــزايــاي کــارگــران در دوران          

تعطيلـيـو تـلـيـق         اعتراض واعتصاب 
ــار ، در                              ــز کــــــ ــراکــــــ مــــــ

محدود به کسب اين    مبارزات،خودرا
مطالبات نـکـرده و خـواهـان بـه زيـر                 

حــکــومــت ســرمــايــه       کشــيــدن فــوري  
اگر امروز ما کارگـران شـعـار         هستيم

ــصــاب و                  ــت ــع واع ــجــم تشــکــل و ت
راهــپــيــمــايــي بــدونــه فــيــد وشــرط را           

نبه بـه عـنـوان تـنـهـا راه                  خواستاريم
بلکه بخاطر عـبـور از وضـعـيـت             حل

موجـود و بـه زيـر کشـيـدن مـاشـيـن                   
سرکوب توسط قدرت دهها ميليـونـي   

ــزاراز         ــي ــردم ب ــوحــش اســالمــي       م ت
نظر به اينکه در يـکـي دو سـال             است

اخير دامنه اعـتـراضـات،راهـبـنـدان و         
اعــتــصــابــات و مــبــارزات کــارگــري          
گسترش پيدا کرده نگاه کل بخـشـهـاي    

را متوجـه خـود        مردم در ايران وجهان
د ر هيچ يک از    اين انتظار. کرده است 

مولفه هايي مانند اصالحات وسـازش  
امـروز     موقـت بـا مـردم جـاي نـدارد             

سرمايه جهاني در صدد جايگزيني از   
باال به نـام رژيـم مـتـعـارف بـا حـفـظ                 
ماشين سرکوب ومناسـبـات مـوجـود       
است اما پاسخ اصلي و تعيين کـنـنـده    
ما طـبـفـه کـارگـر مـتـشـکـل وسـايـر                  

جنبشهاو اقشار وابسته به طـبـقـه مـا       
اصلي و بـه عـنـوان           است که جبهه ي

يکي از طرفين اين جـنـگ طـبـقـاتـي           
است کـه نـبـايـد فـرجـه بـراي تـرمـيـم                   
سرکوبگري به آن بـدهـد اکـنـون رژيـم              
جنايتکار از هر دورهاي ديگر شکننـد  
تراست بايد در کل محيطهاي توليـدي  
،صنايع کليدي و بخـش خـدمـات آب        
وبرق وحمل ونقل وعمران اعتـصـابـات    
يک پـس از ديـگـري شـروع و قـدرت                  
نيروي سرکوب را در پهنه ايران متفرق 

 کرد
هم زنجيران و هم طـبـقـه هـايـمـان در             

حمايت مـا     هفت تپه هر لحظه انتظار
از تــالش واعــتــراض خــود را دارنــد             

گسترش اين اعتـراضـات در سـايـر           و
بــخــشــهــاي کــارگــري از جــملــه ايــن             

 حمايتهاست 
 

پيش به سـوي اتـحـادو هـمـبـسـتـگـي              
 طبقه کارگر

  
 جمعي از کارگران صنعتي تهرات

جمعي از کـارگـران بـرقـو تـاسـيـسـات             
درايــــران ۹۰ مــــاشــــيــــن ســــازي ال         

 خودروپارس خودرو
کيـلـو   ۲۳۰ جمعي از کارگران پستهاي 

 ولت آبيک قزوين 
جمعي از کارگران پايشگاه نفت پـارس  

 تهران
 جمعي از کارگران نيروگاه برق تهران

جمعي از کارگران مرکز کنترل متـروي  
 تهران 

جــمــعــي از کــارگــران فــنــي عــمــران             
 وسازهاي تهران 

جمعي از کارگـران مـعـدن فسـفـات و            
 ميگون تهران 

جــمــعــي از کــارگــران ســخــتــمــانــي و           
 راهسازي در تهران
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 به کمک هم سرنوشتانمان در نیشکر هفت تپه بشتابيم
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 !در تقبيح يک بدعت پليسی



در اي ميلي که براي يک لـيـسـت از        
جمله براي ما  فرستاده اند مـاجـراي   
تلخ برخورد با جواني را تعريف کرده 

قـتـل   .   اند که در زيـر مـي خـوانـيـد         
ناموسي و برخوردهاي ضد انسـانـي   
اي کـه بـا زنـان مـيـشـود ريشـه در                  
نابرابـري زن و مـرد و زن سـتـيـزي                  

چـرا بـايـد زن هـا در             .  مذهبي دارد
خانه بمانند و اگر بدون رضايت پـدر    
يا برادر با مردي رابطه داشته باشند 
يا کشته مي شوند و يا چنين رفـتـار   

 .ضد انساني اي با آن ها مي شود
نابرابري زن و مرد و اجحـافـاتـي کـه       
در حق زنان مي شود و عمدتا در در 
کشورهاي اسالم زده غليظ تر و ضد 

زن ها از طـرفـي       .  انساني تر هستند
بــه خــاطــر رابــطــه بــه اصــطــالح نــا            

بــدون اجــازه مــردهــاي       ( مشــروع       
ــد  و             )  فــامــيــل  کشــتــه مــي شــون

درمواردي مجبور به ازدواج با مـرد    
مورد نـظـر مـردهـاي فـامـيـل مـي               

يعني زندگي ومرگ و آيـنـده       .  شوند
زن ها در اين فرهنگ هاي متحـجـر   

. و عقب مانده در دست مرد هاسـت 
در اين فرهنگ کـه عـمـدتـا تـوسـط           
حکومت هاي اسـالمـي زنـده نـگـه            
داشته مي شوند و با انـواع قـوانـيـن       
زن ستيز عمال تبليغ مـيـشـونـد، زن       
ها موجودات شـيـطـان صـفـتـي بـه              
شمار مي آيـنـد کـه بـايـد هـمـيـشـه                
تهديد به مرگ باالي سرشان باشد تا 
خطا نکنند و باعث نـنـگ خـانـواده       

زن نه به عـنـوان يـک انسـان           .  نشوند
کامل که مي تواند بـراي زنـدگـي و         
آينده و اندامش تصميم بگيرد بلکـه  
به عنوان کاال و دارائـي مـرد هـاي            
قبيله براي معامله و و زد وبـنـد بـه        

مــي دهــنــدش و     .  حســاب مــي آيــد    
ميگيردنش که روابط ديگران بـهـتـر    

حـق انـتـخـاب نـدارد و بـايـد                .  شـود 
 . مطيع باشد

ولي نبايد به اين شرايط ضد انساني 
نـبـايـد اجـازه داد ايـن            .  تمکين کرد

نـابـود   .  اتفاقات دور و بر ما بـيـفـتـد    
کردن زندگي، آينده و شخصيت يـک    

انسان  جنايتي است که نمي شـود و    
ايـن  .  نبايد در مقابلش سکوت کـرد   

محصـوصـا وظـيـفـه جـوانـان اسـت               
دختران و پسراني که ميخواهند آزاد 
و برابر زندگي کنند و بـراي آيـنـده و        
ــدگــي شــان خــودشــان تصــمــيــم             زن

اعتراض و ايسـتـادگـي در          .  بگيرند
مقابل اين شرايط وظيفه هـر انسـان     

اگر در ماجرائي که در   .  شريفي ست
زير مي خواند جوانان دخـالـت مـي        
کردند و مانع ايـن عـمـل وحشـيـانـه           
مي شدند، مطمئنا مـيـتـوانسـتـنـد         

بايد بـر  .  جلوي اين جنايت را بگيرند
فضاي ضد انساني اي که حـکـومـت    

جـوانـان   .  به آن دم ميزند غـالـب شـد     
نبايد اجازه بدهند با آنها مثـل بـرده     
رفتار شود که در صورت تخـطـي از     

امـا يـک     .  زندگي ساقط شان کـنـنـد     
نکته در اين نوشته در باره مـردان و      
پســران مــحلــه جــفــعــر آبــاد گــفــتــه           

آيا ارزيـابـي عـلـي درسـت            .  ميشود
است؟ خواننـدگـان ديـگـر نـظـرشـان            

 )نويد مينايي( چيست؟ 
 

دختر وپسري که معشوق يـکـديـگـر       
بودند از خانه و خانواده و تـمـام ايـن      

عقايـد مـذهـبـي و غـلـط قـديـمـي                  
مـي کـنـنـد و بـه تـهـران مـي                      فرار
پـس از يـک هـفـتـه خـانـواده                   . روند
فرزندشان را پيدا مي کننـد و       دختر

 .خانه باز مي گردانند
خانواده دختر کـه گـويـا چـنـد پسـر               

باليـي     بزرگ نيز دارد از شدت خشم
بــه ســر دخــتــر مــي اورنــد کــه مــي             

مساوي با قتل ويا سنـگـسـار       تواند
و لي يک قتل ناموسي با ايـن    .  باشد

. تفاوت که دختر هنوز هم زنده است
 . يک مرده ي زنده

برادران دختر گيسو و ابروهاي دختـر  
را با تيغ مي تراشـنـد وبـاسـيـخ داغ          
روي گــونــه هــا و پــيــشــانــي دخــتــر            

مــي گــذارنــد ودر داخــل           عــالمــت
کوچه به دنبال خـود بـر روي زمـيـن           

آنــچــنــان صــحــنــه         .  مــي کشــنــد     
فجيحي بود که اغـلـب مـردم بـه            ي

لکنت زبان افتاده بودند و تـرس بـر         
 .اندام هايشان مي لرزيد

مردان و پسران مـحلـه جـعـفـر آبـاد             
اين صـحـنـه         کرمانشاه بعد از ديدن

با خشم فراوان بـه زنـان و خـواهـران             
دخـتـر هـاي      .  خود نگاه مـي کـردنـد     

اين صحـنـه و نـگـاه             محل با ديدن

هاي خشمـگـيـن وکـيـنـه تـوزانـه ي               
از شـدت تـرس          برادران و پدرانشـان 

زبانشان بند آمده بود و چهار سـتـون   
 .بدنشان مي لرزيد

همان دختر را مـي گـويـم      .  دعا مرد
مشــت ولــگــد ســنــگ        کــه ايــنــقــدر  

ــه و                  ــان ــل خ ــزرگ اه ــک وب ــي ــوچ ک
زيـر دســت       عشـيــراش را خـورد تــا        

وپاي آنها در مغابل چشم هاي پر از   
 .خشم شان جان داد
 اما اين ماجرا چه؟

اين يک قتل ناموسي بود که مقتـول  
انسان زمانـي مـعـنـي       .  ان زنده است

دارد که بـتـوانـد در جـامـعـه کـنـار                 
همنوع هاي خويش زندگي کند و بـا  
آنها در ارتباط باشد اما خانواده اين 
دختر اورا از جامعه ترد کـردنـد سـر        
وصورتش را تـراشـيـدنـد وبـر گـونـه              
هــايــش ســيــخ داغ کشــيــدنــد و در            
مقابل همگان او را بـه دنـبـال خـود           
روي زمين کشانندند و او را گـوشـه       

 .نشين خانه کردند
اما همه ي ما در آنجا ساکت فـقـط     

زنــهــا مــي    .  تــمــاشــا مــي کــرديــم         
ترسيدند و در چشـم مـردهـا خشـم               

 .نفرت از جنس زن مي درخشيد
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 . پيشنهاد هاي بي شرمانه مي دهد 
منيره دوست رويا در ادامه صحبت   -

مـن دلـم مـي خـواهـد            :  هاي او گفت   
! لباس هاي رنگي و مدل دار بـپـوشـم      

اين مشکل من نيست که آنها با ديدن 
چـرا  !  هر چيزي تـحـريـک مـي شـونـد               

هميشه در خيابان بايد از ايـن بـتـرسـم       
که ماشيني جلوي پـايـم نـگـه دارد و             
مرا بـه خـاطـر الک نـاخـنـم يـا رنـگ                     
روسري ام به جايي بـه اسـم مـنـکـرات          
ببرند ؟ منيره خاطره اي تـعـريـف کـرد       
که بد نيست شما هـم بـخـوانـيـد ، او              
گفت که روزي همراه دوست پسرش در   
کــافــي شــاپــي نشــســتــه بــودنــد کــه              
مامورها وارد مي شوند و آنها را مـي  
برند ، منيره از آنجا با مادرش تـمـاس   
مي گيرد و او اطالعش را از رابطه ي   

بـا ايـن     .   منيره با کاوه بيان مي کـنـد    
حال تا آمدن والدينش او را بي دليل و   
غير قانوني نگه مي دارند و در هميـن  
فاصله يکي از مامـوريـن سـعـي مـي          

کند به منيره نزديک شود و بـه او مـي       
گويد که حيف اسـت بـا ايـن زيـبـايـي             
چهره و اندامش با پسـري دانشـجـو و          
بي پول باشد و در ادامه با او پيشنهاد 
مي دهد و مـنـيـره از تـرس آبـرو ايـن               

. موضوع را جايي مطرح نـمـي کـنـد         
چـرا مـن و دوسـتـانـم            :  منيـره گـفـت        

خودمان نمـي تـوانـيـم دربـاره ي نـوع               
پوششمان تصميم بگيريم ؟ چرا آنها به 
خودشان اجازه مي دهند هر برخـوردي  
با ما کنند و اگر صدايمـان در بـيـايـد         
هزار انگ و ننگ به ما مي زنند ؟ بـه    

بايد از آن مـامـور شـکـايـت        :  او گفتم 
مي کردي و هرچـنـد چـاقـو دسـتـه ي             
خــودش را نــمــي بــرد امــا دســت کــم             
سکوت نمي کردي و با اعتـراضـت بـه      
آنــهــا مــي فــهــمــانــدي کــه هــر کــاري            

 . بخواهند نمي توانند بکنند 
تو چه طـور فـکـر      :  از رضا پرسيدم    -

اين روز ها بـه    :  مي کني ؟ رضا گفت 
! ما بيشتر از دختر ها گير مي دهند   

اگر مويمان بلند و مدل دار باشد مـي    
اگـر  !  برند و خودشان کوتاه مي کننـد    

لباسمان تنگ باشد و آنهـا خـوشـشـان       
نيايد و نخواهيم همراهشان بـرويـم بـا        

. ضربات باتوم و لگد ما را مي بـرنـد     
رضا را در خيابان شريـعـتـي مـجـبـور         
کرده بودند دست هايش را بـاالي سـر         
ببرد تا ببينـنـد درايـن حـالـت لـبـاس              
زيرش معلوم مي شود يا نه ؟ او را بـه    

با بدترين توهـيـن هـا و        !!!  همين جرم 
حرکات ضد انساني برده بودند و علـي  
که از اين تست سربلند بـيـرون آمـده و        
به بردن رضا اعتراض کرده بود ، کتـک  
مفصلي خورده و همراه رضا بازداشـت  

 . شده بود 
همه ي دانشجويانـي کـه نـظـرشـان را            
پرسيدم به اين برخورد معترض بـودنـد   
و خواهان اين بودند که خودشان نوع ،   
رنگ لباس و موهـايشـان را تـعـيـيـن           
کنند نه اينکه کسـي بـا زور بـاتـوم و             
بـازداشــت بـاالي ســرشـان بــايسـتــد و             
مجبورشان کند هر طور که آنـهـا مـي      

به آخـر بـحـث      !  خواهند لباس بپوشند 
نزديک ميشديم که هـنـگـامـه از مـن            

تو مي گويي چه کنـيـم ؟ مـا        :  پرسيد 

نمي خواهيم اين کارها ادامـه داشـتـه        
باشد و از تـرس نـتـوانـيـم بـه خـيـابـان                

مـا نـمـي خـواهـيـم در خـانـه                 .  برويم   
هايمان و در ميهماني هايمان بيـايـنـد    

 ! و آزار و اذيتمان کنند 
همين قدم اول بـايـد بـدانـي کـه          :  گفتم 

اگر بترسي ، آنهـا را جسـور تـر کـرده             
تو يک انساني و خودت بايد بـراي  !  اي 

ــاســت ، مــوهــايــت و                  ــب خــودت ، ل
کارهايت تصميم بگيري نه حکومت و 

: ادامـه دادم   !  نه ترس از دست گـيـري     
هر وقت به خيابان مي رويد و بـا نـوع       
حجاب و لباستان بـرخـورد مـي شـود           
ساکت نمانيد ، اعتراض کنـيـد و اگـر        
خواستند شما را همراه ببرند از مـردم      
کمک بـخـواهـيـد و بـه هـيـچ صـورت                   

ايـن کـار در       .  حاضر نشويد که برويد   
صورتي که به طور گسترده ادامه پيـدا  
کند به آنها مي فهماند که هر کاري بـا  
شما کنند مانند بز اخوش سـر تـکـان        
نخواهيد داد و تسليـم خـواسـتـه هـاي          

بـچـه   .  ضد انساني شان نخواهيد شـد    
» بز اخـوش      «  ها از شنيدن عبارت 

 .خنديدند
دقـيـقـن هـمـيـن طـور            :  تورج گفت     -

است و اگر بـه خـواسـتـه هـايشـان تـن              
بدهيم آنها بـاور مـي کـنـنـد کـه مـي                
توانند هر کاري با ما بکنند و ما هـم    

: تورج گفت   . اعتراضي نخواهيم کرد 
که خواهرش تارا به خيابان مي رود و     

گشـت  «  به سر کوچه نرسيده ماشين   
او را متوقـف مـي     »  امنيت اخالقي 

کند و دو زن و يک مرد مي خواهند به 
خاطر آرايشش او را ببرند کـه تـورج و       
دوستانش سر مي رسند و با هياهـو و    
اعتراض جلوي اين کار را مي گيرند و 

حـرف تـورج     .  تارا همراه آنها نمي رود 
را تاييد کردم و از بـچـه هـا خـواسـتـم             
همين رويه را پيش گيرند و مـطـمـئـن       
ــاشــنــد در صــورت گســتــرش آن ،                ب
حکومت مجبور به برچيني ايـن طـرح     

بچه هـا بـا     .  و اين برخوردها مي شود 
لبخندهايي از رضايت رفتـنـد و قـرار        
شد هفته ي بعد برايم بگويند در طـول    
هفته براي مقابله با اين طرح چه کـرده    
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 "!مصونيت"حجاب و 

 !مقتول زنده است
 در کرمانشاه اتفاق افتاد  

 حميد خاموش



جـواب     يـا بـه بـعـضـي نـامـه هـا                   که
بــه صــورت      ويــا اگــر مــيــدهــد     نــدهــد

جــواب واقــعــي و مــنــاســب آن را در              
ــذارد       ــه بــگ ــکــي از          .  نشــري ــال ي ــث م

سـوال کـرده       خوانندگان دو هفته پيـش 
که دربـاره نـظـريـه راه رشـد غـيـر                   بود

کـمـي بـرايـم تـوضـيـح               سرمايه داري  
دهيد و مصطفي گـرامـي نـوشـت کـه          
اين نظريه عمرش را به شما داده اسـت    
و ديگر حـزب تـوده هـم آن را دنـبـال                  

در حالي که اگـر قـرار اسـت          .  نميکند
اين را بگـويـيـد چـرا در نشـريـه آن را                 

ايـن را در قـالـب ايـمـيـل بـه                  .  آورديد
ايشـــان نـــيـــز مـــيـــتـــوآنســـتـــيـــد                

پـرداخـتـن بـه ايـن             اتـفـاقـا   . بگـويـيـد      
مسائل هيـچ اشـکـالـي نـيـز نـدارد و                

تـا  .  اصال هم عمرش را به کسي نـداده   
وقتي چپ سنتي ريشه هايش درايـران    
برقرار باشد چنين نظرياتـي نـيـزهـنـوز        
ــم                      ــل ــد ع ــه ق ــا شــکــســت دســت و پ

البته بايد بدانيد که نـظـريـه         . ميکنند
راه رشد غـيـر سـرمـايـه داري درسـت               
است که امروزه کمتر تبلـيـغ مـيـشـود        
ــه                  ــامـ ــرنـ ــوان يـــک بـ ــنـ ــه عـ ولـــي بـ

توسط جريانـات مـخـتـلـف          اقتصادي
مـثـال   .  و هدف اسـت    چپ مورد اشاره

ــن   ــي ــم ــون راه                 ه ــي چ ــاي ــه ه ــام ــرن ب
دموکراتيک و گـذار دمـوکـراتـيـک بـه             

عـدم قـدرت گـيـري           سوسياليسم و يـا 
سوسياليستي توسـط جـريـانـات چـپ          
سنتي شباهت زيادي به همان راه رشـد  

ــه داري         ــايـ ــرمـ ــر سـ ــيـ ــور     غـ ــرفسـ پـ
در کشـورهـاي غـيـر            اوليـانـوفسـکـي    
بـه ويـژه کـه بسـيـاري            .  صنعتـي دارد   

ــوري داراي                  ــروزه کشـ ــران را امـ ايـ
گـذار بـه سـوسـيـالـيـسـم                مشخصـات 

پــس بــايــد ايــنــهــا     .  فــوري نــمــيــدآنــنــد  
ــود         ــح داده ش ــوضــي ــم      .  ت ــن ــاه ک ــوت ک

مصطفي جان بايد بـه سـواالت بـهـتـر          
 . جواب داده شود

 
 .اطالعات غلط

که مسـائـل را        والبته گاها پيش آمده
مـثـال هـفـتـه        .  به خوبي بيان نميکـنـي  

پيش نوشتي کـه شـيـريـن عـبـادي در             
روسريش را محکم    خارج از کشور هم

در حـالـي کـه ايـن درسـت              .  ميـبـنـدد   
نيست و ايشان بدون روسري در خـارج      
از کشــور هســتــنــد والــبــتــه ايــن کــار           

از ميزان نقد ما به تفکرات پـرو   ايشان
ولي مـثـال     .   نميکاهد اسالمي ايشان
تفسير بد مـيـدهـد کـه          زني شما تنها 

. ما از اينها اطالعات زيـادي نـداريـم       
در ضمن من با دفاع از سـکـوالريسـم      

فــمــنــيــســت عــامــه    " شــمــا در بــرابــر        
و امـثـالـهـم          فاطمه صادقي"  مسلمان

بسـيـار      آنجا کـه      دفاع ميکنم و حتي
ــوب او را از          ــخــالــي          خ ــدرش خــل پ

جنايتکار جدا ميکني بسـيـار خـوشـم        
ولـي خـوب      .  آمد و بهت آفرين گـفـتـم     

است که چـيـزي نـگـويـي کـه واقـعـي                 
 . نباشد

 
 .دمکرات مابی

ايـن اسـت کـه نـيـازي               مسالـه ديـگـر     
نيست همه مقاله خانم صادقـي چـاپ     

مشخص نشد چراچهار صـفـحـه      .  شود
و سه صفحـه     از نشريه به مقاله ايشان

از    بــه جــواب ايشــان و دو صــفــحــه             
منصور حکمت نيز بود که خوانـدن آن    

. تـوصـيـه شـد         نيز به فاطمه صـادقـي    
بـيـشـتـر از          آخر کجاي دنيا يک نشريه

همه به منتقدش و کسي خارج از ايـن    
ــردازد       ــپـ ــيـ ــه مـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــار .  مـ ــتـ رفـ

ماب شما بسيـار جـالـب         دموکراتيک
است ولي هـيـچ اجـبـاري نـيـسـت کـه               

تــمــام و کــمــال بــدون           مـقــالــه ايشــان   
اگـر  .  حذفي آنـجـام بـگـيـرد          هيچگونه

کسي نشريه را از اينترنـت مـيـخـوآنـد        
ميتوآند از لينکي که خود نشـريـه بـه        
مقاله ايشان ميدهد راحـت مـقـالـه را         

و نيـازي نـيـسـت       . تمام و کمال بخوآند 
مــا بــرويــم هــمــه مــطــلــب ايشــان را              

تــا بــعــد بــه ايشــان جــواب             بــيــاوريــم
در    نشريه جوانان کـمـونـيـسـت     . بدهيم 

و نـويسـنـدگـان خـود             اولويت دوستان
و هـمـان طـور کـه              سازمان هسـتـنـد     

مقاالت نويسندگـان آن نـيـز اديـت و             
ويرايش ميشوند مقاالت امـثـال ايـن        
خانم نيز اگر نبايد ويـرايـش شـونـد ال           

آيا .  اقل بايد مورد تعديل قرار بگيرند
مثال در يکي از نشريات اين جريانات 

چهار صفحـه از       دموکراتيک ديدي که
ــه  ــک                  نشــري ــه مــثــال ي ــدهــنــد ب را ب

کمونيست و يا منتقـد خـود؟ دلـيـلـي          
 . براي اين کار نيست

 
 .تلويزيون

آنچه دوستان ديگر نيز به نظر من بايـد  
اين باشد کـه     در نشريه مراعات کنند

بــرونــد ســراغــهــاي بــحــث اصــلــي در           
جامعه ايران و درخواستهاي معقول از 

و درخـواسـت بـراي پـيـشـرفـت                 حزب
. تلويزيون و نشرياتمان داشتـه بـاشـنـد      

مثال دو دوست عزيز مـا شـادي آيـان          
گرامي و هم چـنـيـن مـانـي از تـبـريـز               
ضمن اينکه بايد تشکر کرد که دربـاره  
تاثير تلويزيون از نگاه خود مينويسند 

چند مساله را نيـز بـايـد بـه يـاد              اما 
مثال رفيـق شـادي آبـان        .  داشته باشند

از انتقادات از کانال جديد بـه صـورت     
بـه نـظـرم      .  کلي و گذرا سخن ميگـويـد  

بــايــد ايــنــهــا و مشــکــالت بــرنــامــه             
آورده شود و اين هيچ اشکـالـي      سازان
ما همـه از مشـالت حـزب در            .  ندارد

زمينه مالي خبر داريم ولي برنامه اي   
بسياري وجـود دارد کـه بـا کـمـتـريـن                
هزينه ساخته ميشـونـد و تـاثـيـرهـاي           

بايد سوال شود چـرا  . بسيار خوبي دارد
هنوز برنامه پوشه چند سـال قـبـل بـه           
طــور مــداوم تــکــرار مــيــشــود؟ آيــا             
نميشود ديگر برنامه جديدي سـاخـت؟   
آيا برنامه پوشه با هـزيـنـه هـنـگـفـتـي           
اجرا ميشد که آنهمه تاثيرات مـثـبـت      

روزنـامـه هـا و           داشت؟ آيا نـمـيـشـود    
نشريات حزب در سطح تلويزون تبلـيـغ   

ــرد ــات و              .  کــ ــريــ ــغ نشــ ــيــ ــلــ ــبــ تــ
روزنامه اي يک کار روتين در    بحثهاي

و يـا    .  برنامه هاي تـلـويـزيـونـي اسـت          
ايــجــاد بــرنــامــه هــاي اجــتــمــاعــي و            

که ميتوان با کمترين هزينـه     فرهنگي
و يـا حـذف       .  آنها را در تلويزيـون آورد   

و بحثهاي    بعضي برنامه هاي تکراري
بي فايده مثال در مورد تـفـاوت ازادي     

ازادي و برابـري حـکـومـت         و برابري با
کـه مـدام هـم از تـلـويـزيـون                   کارگري

آيا بحث اصلي جامعه .  تکرار ميشود
و حزب امروز اين است؟ والبته بعضي 

غير معقول را نيز بايـد     در خواستهاي
 .حذف کنيم

 
 . ناسيوناليسم

ماني عزيز من نمـيـتـوآنـم درک کـنـم            
کساني که چند سال در خارج از کشور 
ــا               بــاشــنــد بــتــوآنــنــد بــراي رقــابــت ب

زبان ترکـي خـود را         ناسيوناليسم ترک
ــه ــنــد تــا                     ب ــا ن کــن ــوبــي بــي بــه  خ

مـن  .  ناسيوناليسم ترک جواب بـدهـنـد   
هـيـچ بـرنـامـه           معتقـدم اگـر       راستش

از    ترکي هـم نـداشـتـه بـاشـيـم بـازهـم               
نات قوم پرست سنـاريـو سـيـاهـي        اجري

چـه  .  سـخـن بـگـويـيـم           بهتر ميتوانـيـم  
برسد که با لـهـجـه غـربـي بـخـواهـيـم                

فـکـرهـم       الـبـتـه    . برنامه ترکي بـدهـيـم   
مشـکـل مـردم آذربـايـجـان              نکنم اين

باشد که چرا کـانـال جـديـديـهـا خـوب              
اتفاقا يـکـي از     .  آذري سخن نميگويند

اشــکــالــي کــه بــه بــعــضــي جــريــانــات          
همچون کومله در تلـيـوزيـونشـان        چپ

رسـمـي نـاسـيـونـالـيـسـم               دارم حضـور 
کردي در پخش اهنگها و برنامه هـاي    

به طـوري کـه در جشـن روز            .  آن است
روز حزبي کـه خـود را جـريـان              کومله

و    ازاديخواهان و مقابله با مرتـجـعـان   
جريانات نـاسـيـونـالـيـسـتـي مـيـدآنـد                

ــا ــردي               بــ ــص کــ ــم رقــ ــراســ و    مــ
. خلقي آن را گرامي داشتند   آهنگهاي

اگر ايـن    .. آيا ما هم بايد چنين بکنيم؟
طوري باشد مـن هـم بـه عـنـاون يـک                 

بايـد در خـواسـت اهـنـگـهـاي                 رشتي
براي مقابله با جريـانـات قـوم         گيلکي

پرستي گيلکي داشته باشم که اگر من 
را در سرتاسر ايران و در بـيـن اقـوام و          
ملتهاي مختلف اضافه کني ميبينـي  
که چقدر مشتري پيدا ميشود و چقـدر  

مـن بـه تـو و          .  موضوع پرت ميـشـود  
و الـبـتـه       درود ميفرستم   تمام دوستان

درخوست ميکنم که بياييم خواسـتـهـا    
ي خودمان را در سطح عـلـنـي تـري و         
معقولتري و کمـونـيـسـتـي تـري ابـراز            

  .!!!کنيم
 

 در حاشيه
کامران جـان، اجـازه بـده بـاز چـنـدتـا                  

. جواب کوتاه و ناقص و ناکافي بـدهـم    
) که يـادش بـخـيـر      ( بقول خسرو دانش 

" کـمـونـيـسـم عـجلـه اي           " کمونيسم ما 
يعني خيلي مطالب بـا سـرعـت      .  است

برق و باد در آخـريـن لـحـظـات تـهـيـه               
براي هـمـيـن واقـعـا بـعـضـي             .  ميشود

در مـورد    .  جوابها کوتاه و ناقص است
. راه رشد سرمايه داري همينطور اسـت 

اما تا آنجا که يادم مـي آيـد در چـنـد           
سطر مهمتريـن نـکـتـه در مـورد آنـرا               

 .گفتيم
کامران جـان عـکـس هـايـي از خـانـم                
عبادي در خارج کشـور و در مـراسـم          
رسمي ديده ام که چـارقـد اسـالمـي را         

. محکم زيـر گـلـويشـان گـره زده بـود                
وگرنه ميدانم که ايشان بعـضـي جـاهـا       

و فـکـر     .  هم بي حجاب ظاهر شده انـد   
کنم نوشـتـم حـتـي وقـتـي هـم کـه آن                   
روسري لعنتي را سر ميکند از سـر و        
 .رويشان زار ميزند که مصلحتي است

در مورد نوشته خانم صادقي، به نظـرم  
عليرغم نقدي که بـه  .  نوشته خوبي بود

. آن داشتم نکات جالب و تيزي داشـت   
و چـاپ    ميشد يـک لـيـنـک هـم داد                   

اما ميخواستيم کـه خـوانـنـده         نکرد،  
وگـرنـه مـيـشـود نصـف           . حتما بخواند

بيشتر مطالب را لينک داد تا خواننـده  
ولي اين نشـريـه يـک      .  دنبال لينک برود

پکج است و يک سري مطالب را کـنـار   
هم مي آورد و کـار را بـراي خـوانـنـده            

خالصه اينـکـه  آوردن       .  راحت ميکند
تمام مطلب صادقي از سـر دمـکـرات      

ــود       ــب ــي ن ــاب ــه            .  م ــي ب ــا ک اصــال م
بعالوه در   !   دمکراسي توهم داشته ايم

اديت کردن ما زورمان فقط به رفـقـاي     
 . خودمان ميرسد

در مورد برنامه پوشه امـيـدوارم خـود      
سياوش مدرسي عزيز اين مطـلـب تـو      

در بـاره بـاقـي        .  را ببيند و پاسخ دهـد   
نکات هم اميدوارم رفـقـاي مـخـتـلـف         

و باالخره بـراي تـو دعـا          .  جواب دهند
ميکنم تا از اين درد تنبلي شفا پـيـدا     

هرچند که خـدا درسـت عـکـس           .  کني
 !دعاهاي من عمل ميکند
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ـار                ـاه کــرمــان دچـ داشــجــويــان دانشــگـ
ـه در پـي آن                 مسوميت غذايـي شـدنـد ک
ـه                     ـبـه دسـت ب ـنـج شـن ـان روز پ دانشجـوي

بعد از ظـهـر   .  تجمعي اعتراض آميز زدند 
روز جــمــعــه در ادامــه ي تــجــمــعــات ،                
دانشــجــويــان در مــقــابــل تــاالر وحــدت            
دانشــگــاه تــجــمــع کــردنــد و از امــيــري              
ـاسـخ    خراساني رياست دانشگاه خواستار پ
ـان           گويي شدند اما او در جـمـع دانشـجـوي

تـعـداد مسـمـوم       " :   خوابگاه پسران گفـت    
ـا بـوده             شدگان دختر خيلي بيشـتـر از شـم
است چرا شما پسرها اينگونه برخورد مـي  

: و در  پاسخ به دختران گفته شـد      ."  کنيد 
ـلـي کـم بـوده                 تعداد مسموم شـدگـان خـي

ـه طـبـق آمـار         .  است  اين در حالي است ک
پزشکان بيمارستان افضلي پور، مسـمـوم     

ـتـه       ۷۰۰ شدگان حدود  ـب نفر بوده اند که ال
همچنان و تا پاسي از جمعه شب و امـروز    
سيل دانشجويان به سمت مراکز درمـانـي     

به طوري که بيمارستان بزرگ .   ادامه دارد
افضلي پور قادر به ارائه خدمات درمـانـي   
نبود و عده اي از بيماران به مرکز درمانـي  
ـيـل کـمـبـود                 ـه دل باهنر انتقال يافتنـد و ب
ـنـي بـوس          آمبوالنس، بيماران توسط مـي

وضــع بــرخــي از      .  مــنــتــقــل مــي شــدنــد      
دانشجويان تا حدي وخيم بود که به تجويز 
پزشک شست و شوي معده شدند و حـتـي       
ـيـن آمـدن                ـاي ـا پ ـان ب عده اي از دانشـجـوي

 . ضربانشان کامال بيهوش شدند
ـيـن و      در اعتراض به سهل انگاري مسوول
ـا    عدم پاسخ گويي به دانشجويان دختر آنـه
ـيـن را           به شدت اعتراض کردند و مسـوول
. مــجــبــور بــه تــرک خــوابــگــاه کــردنــد                

دانشـجــويــان از حــاضـر شــدن در ســلــف             
ـيـجـه               ـت ـه در ن دانشگاه اجتناب کـردنـد ک
مسئولين دانشگاه اقدام به توزيع غـذا در    
ـا              ـه ب خوابگاه دختران و پسـران نـمـودنـد ک
ـان       مخالفت آنان مواجه شدند و دانشـجـوي
اجازه ي ورود ماشين هاي غذا به خوابگاه 

همچنين مـامـوريـن حـراسـت          .  را ندادند 
ـار          دانشگاه براي جلوگيري از پـخـش اخـب
موثق با يکي از دانشجويان که براي تهيـه  
ـه            ي گزارش براي نشريه ي دانشـجـويـي ب
بيمارستان افضلي پور رفته بـود بـرخـورد        
ـاره کـردنـد و از           کردند ونوشته هاي او را پ
ـري      حضور خبرنگاران در دانشگاه جـلـوگـي

پس از حضور اميري خـراسـانـي و      .  کردند
صاحب الزمـانـي در خـوابـگـاه پسـران و               

دختران و عدم پاسخـگـو بـودن مسـوالن،         
ـايـي               ۵۰۰ بالغ بر  ـه بـرپ دانشـجـو اقـدام ب

تحصن کردند و خواستار حضور مسولين 
ـيـن               ـه مسـول ـا شـدنـد ک و پاسخگويي آنه
ـه عـنـوان                     ـتـخـاب عـده اي ب ـار ان خواسـت

ولـي  .   نماينده و پاسخگويي به آنها شـدنـد  
ـر                  ـنـي ب ـان مـب وقتي با اصـرار دانشـجـوي
ـنـدگـان              ـن حضور آنها در جمـع تـحـصـن ک
روبرو شدند، اين اتفاق نيفتاد و همين امـر  

ـراضـات شـد                ـا   .  باعث افـزايـش اعـت آنـه
ـاقـت          ” شعارهايي همچون    ـي مسـول بـي ل

امـروز اگـه حـل نشـه           ” و “  استعفا استعفا
جمعه شـب  . سر دادند“ فردا قيامت ميشه

جــمــعــي از دانشــجــويــان دخــتــر و پســر             
ـا        خوابگاه تحصن خود را ادامه دادنـد و ت
. پــاســي از شــب در دانشــگــاه مــانــدنــد             

ـان           ـفـر از دانشـجـوي همچنين بالغ بر صد ن
پسر اقدام به خوابيـدن در نـزديـکـي درب           
ورودي دانشگاه کـردنـد و مـانـع از تـردد              
ماشينها به غير ازماشيـن هـاي امـدادي        
شدند و اعالم کردند به تحصن ادامه مـي    

امروز با ايستادگي دانشجويان در   .   دهند
برابر مسوولين رياست دانشگاه ناچار شـد  
ـه        تا با حضور در تاالر وحدت دانشگـاه  ب
سواالت دانشجويان معترض پاسخ بدهـد  
ـان،                  ـانـع نشـدن دانشـجـوي ـيـل ق اما به دل
ـتـه شـد                   ـاره از سـر گـرف  . اعتـراضـات دوب

ـيـسـت ضـمـن ابـراز            سازمان جوانان کمون
نگراني نسبت به شرايط جسمي مسـمـوم     
شدگان از اعتراضات دانشجويان کـرمـان     
ـان                    ـانـي مـي کـنـد و از دانشـجـوي پشتيب
ـا                      ـا از آنـه سراسـر کشـور مـي خـواهـد ت

اعتراضات هفته هاي اخيـر  .  حمايت کنند
دانشجويان در تبريز و شيراز و مشـهـد و         
ـيـل          ـان تهران و کرمان و غيره بيانـگـر پسـت

ـايـد   .  باالي اعتراضي در دانشگـاه اسـت     ب
اين  اعتراضات را در همـه جـا گسـتـرش         

ـايـد   .  داد و در سطح سراسري متحد کـرد  ب
خواست هاي مشتـرکـي چـون بـرسـمـيـت            
 شناختن تشکل هاي منتخب دانشجويـي 
و نظارت مستقيم دانشجويان بر سلـف  
سرويس و امور رفاهي،  لـغـو احـکـام           
کميته هاي انضبـاطـي،  انـحـالل ايـن            
کميته ها، لغو آپارتايد جـنـسـي، لـغـو        
وثيقه براي دانشجويان زنـدانـي، آزادي     
بي قيد و شرط همه زندانيان سـيـاسـي      
را مطرح کرد و چون صف متحـدي در    

 .برابر جمهوري اسالمي ظاهر شد
 سازمان جوانان کمونيست
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... دانشجويان کرمان نيز  

بدنبال انفجار بمب در حسينـيـه اي در       
نفر از افراد منتسب بـه ديـن       ٦ شيراز، 

بهائي در شيراز تـوسـط ژيـم اسـالمـي          
قبل از آن نيز يـکـي از       .  دستگير شدند

بهائيان را در مشـهـد دسـتـگـيـر کـرده            
اقــدام عــلـيــه    " جــرم ايــن افــراد       .  بـودنـد  

امنيت کشور و ارتباط با خارجي ها و 
. عـنـوان شـده اسـت        "!  صهيونيست هـا 

اذيت و آزار مردم مـنـتـسـب بـه اديـان             
ديگر بويژه بهائيان و يهوديان و اعـدام      
صدها نفر از آنـان بـخـشـي از پـرونـده               
جنايتکارانه رژيـم در طـول سـي سـال               

در همين حسـيـنـيـه       .  گذشته بوده است
م آخوند هاي رژيم اسالمي عـلـيـه مـرد      

منتسب به بهائيت و يهوديت تبليغات 

مشمئز کننده اي را از مـدتـهـا قـبـل                
يکـي را بـه کـافـر           .  سازمان داده بودند

بودن و ديگري را به جاسوس اسـرائـيـل    
بودن متهم ميکنند و اراذل و اوبـاش          

. اسالمي را عليه آنها بسيج ميـکـنـنـد    
اين بخشي از سـيـاسـت سـرکـوبـگـرانـه           
هميشگي جمهوري اسالمي بوده اسـت  
که هر از گاهـي بـراي ايـجـاد رعـب و              
وحشــت در جــامــعــه و عــقــب رانــدن              
اعتراضات مردم، به بهانه هـاي واهـي     
تعدادي از شهروندان جامعه را به دليـل  
اعتقاد بـه مـذاهـب ديـگـر دسـتـگـيـر                  
ميـکـنـد، عـلـيـه شـان پـاپـوش دوزي                  

 . ميکند و سرکوبشان ميکند
  

حزب کمونيست کـارگـري دسـتـگـيـري         

اين هفت نفر را مـحـکـوم مـيـکـنـد و                
خواهان آزادي فوري و بي قيد و شـرط      

رژيــم اســالمــي را بــايــد         .  آنــهــا اســت   
ســرنــگــون کــرد و کــل ســران و کــار                  
بدستانش را بجرم سي سال جـنـايـت و        
تحميل ضد انساني تـريـن شـرايـط بـه            
شــهــرونــدان کشــور، در دادگــاه هــاي            

 . مردمي به محاکمه کشاند
  
  

 آزادي،برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ٢٠٠٨ مه  ١٩ ، ١٣٨٧ ارديبهشت  ٣٠ 

 بھائيان دستگير شده بايد آزاد شوند

  
قرار است . ماه ژوئن در ژنو برگزار ميگردد ۱۳ماه مه تا  ۲۸اجالس ساالنه سازمان جهاني کار آي ال او از 

نبايد اجازه داد . هيئت نمايندگي رژيم اسالمي ايران همچون سالهاي گذشته در اين اجالس حضور بهم رساند
رژيم اسالمي ايران بخاطر سرکوب کارگران و تحميل بيحقوقي . سرکوبگران کارگران در آي ال او حضور يابند

 .مطلق به آنها، بايد از آي ال او اخراج گردد
  

آزادي کارگران زنداني و   در حمايت از مبارزات کارگران، در همبستگي با کارگران هفت تپه و براي
 !دستگيرشدگان اول مه، در اين تظاهرات شرکت کنيد

  
 . همه مردم آزاديخواه و همچنين سازمان هاي کارگري را را به شرکت در اين تظاهرات فراميخوانيم

  
 ۱۳/۳۰تا  ۱۳جون از ساعت  ۶جمعه : زمان 
 )آي ال او ( ژنو مقابل سازمان جهاني کار : محل

  
  

 !جمهوري اسالمي ايران بايد از آي ال او اخراج گردد
  

 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران
 ۸۷ارديبهشت  ۲۹، ۲۰۰۷مه  ۱۸

 

 فراخوان به شرکت در تظاهرات 
در همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در 

جون در مقابل مقر سازمان  ۶تظاهرات 
 !در ژنو شرکت کنید) آی ال او( جھانی کار



 حاشيه اول
فکر ميکنيد بي سابقه تـريـن خـبـر         

 اين چند سال اخير چه بود؟
نجا که ميدانم به گـزيـنـه مـورد         آاز 

راديو فردا برداشت  اشاره من که از 
شده اشاره نمي کنيد صريحا بگويـم  

 ! اشتباه عرض ميکنيد
راديو فردا جوابـيـه پـرسـش فـقـهـي            

ايـن مـرجـع        -"  آيت اهللا منـتـظـري   " 
تقليد تمام ليبرالها و آزاديـخـواهـان    

ــان   ــمـ ــلـ ــت           -!  مسـ ــورد رافـ در مـ
بــه    را در حــق بــهــايــيــان        اســالمــي

عنوان خبري بي سابقه در اين چـنـد   
حاال مثال .  ساله انتخاب کرده است

فکر ميکنيد ايت اهللا منتظـري چـه     
گفته که طرفداران دموکراسي را از   

 خود بي خبر نموده است؟ 
اگر فکر ميکنيد منتظري بهايـيـان   
را جــز اقــلــيــتــهــاي مــذهــبــي هــم             

و آنها را نصـف انسـانـهـاي         دانسته
ديـــــگـــــردر قـــــانـــــون جـــــزاي                 

دانسـتـه کـامـال اشـتـبـاه             اسالمـي    
اوهنوز بهاييان را هـمـان       .  ميدانيد

کافراني ميداند کـه در اسـالم ذکـر          
و تنها چون در همـيـن کشـور         نشده

زندگي مـيـکـنـنـد خـواسـتـه رافـت                
.  اسالمي در حـق آنـهـا اجـرا شـود               

چه سنخـيـتـي       اينکه رافت اسالمي
حتي با حقـوق بشـر و دمـوکـراسـي            
دارد تنهـا بـايـد گـفـت کـه امـروزه                
قامت دموکراسي آنقدر کوتـاه شـده     

و بــي      کــه کــوچــکــتــريــن ســخــنــان       
بزرگتـريـن   "  اصالحات"    محتواترين
در همين رديف قـرار   نيز مرتجعين 
ســوال کــنــنــده از آقــاي        .  مــيــگــرنــد

منتظري نپرسيد اين حق آب و گـل      
ديگر چيـسـت کـه عـده اي آدمـهـا               
نميتوانند به دليل ايـنـکـه شـمـا بـه           
خرافه آنها باور نداري و پيـغـمـبـر و       
کتاب آسماني شـان را اصـل نـمـي             

جزو اقـلـيـت       داني حتي نمي توانند
ــد و                 ــگــيــرن ــيــز قــرار ب مــذهــبــي ن

تنبيهات و محروميت هـايـي        بايد

براي آنها قرار داده شود؟ ايا پربيراه 
ميگويم که رافت اسالمي آيـت اهللا    
ــورد عــالقــه صــداي آمــريــکــا                 م
مترادف جامعه مدني اسالمي دوم   
خرداد است يعني هـمـان آدم کشـي        
ــاي                  ــخــنــد و عــب ــب ــا ل اســالمــي ب

 شکالتي؟ 
ــيــن           ــبــتــه ايــن اول ــيــســت      ال ــار ن ب

سخنـان پـوچ آيـات عـظـام کـه                  که
بـنـد      حتي ربطي به دموکراسي نيـم 

هم ندارد ينچنين مورد توجه رسانه 
و    در بــرون مــرز        مــخــتــلــف    هــاي

ــده          ــراســـي شـ ــوکـ ــداران دمـ ــرفـ . طـ
اعـالم    وقتي آيت اهللا صانعي   مثال

فرمود که سنگسار در عصر غيبـت  
از ايـنـهـا نـه            کسـي !  مجاز نيـسـت  

تنها به ايشان ايراد نگرفت کـه اقـا       
اسـت   جان آن چه مهدي مـوعـودي       

ــورش از دوره                     ــهــ ــه دوره ظــ کــ
وحشيانه تـر بـاشـد؟ چـون            غيبتش

اگر قـرار بـاشـد در عصـر غـيـبـت                  
اسالمي کسي سنگسار نـکـنـد آيـا         
بهـتـر نـيـسـت اصـال امـام زمـانـي                  
ظهور نکند که بخواهـد ايـن حـکـم         
وحشيانه را بنا به مصلحت خـويـش   

نبايد گفت کـه     به وجود بياورد؟ آيا
شما وحشي ها داريد راجـع بـه چـه          
صحبت ميکنيد؟ کـار دمـکـراسـي       
آنقدر خراب شده که حـاال بـه عصـر        
غيبت امام زمـان شـمـا دل خـوش             
کرده است؟ نه اينها هيچگاه نـبـايـد    

کافي است يک آخونـد  .  پرسيده شود
مرتجع از يـک آخـونـد مـرتـجـع تـر                

صـحـبـت    "  رافـت اسـالمـي     " کمي با   
اين رسانه هـا قـرار        کند تا تيتر اول

 .بگيرد
 !اين بود بي سابقه ترين خبر دنيا

  
  

 حاشيه دوم
ــم       ــيـ ــرسـ ــا بـ ــرات          امـ ــاهـ ــظـ ــه تـ بـ
در روز جـمـعـه کـه            ناسيوناليستها

هرچند با تشويق و داد و فرياد زيـا    
د از جانب سلطنـت طـلـبـان هـمـراه           

بـه خـواسـتـهـاي           بود اما نتواسنـت 

چون هيچ بازتابي را بـه      .  خود برسد
و ســرانــجــام ايــن      .  هــمــراه نــداشــت   

گروهها مجبور شدن د از خود براي 
اينکـه آن را سـازمـانـدهـي کـردنـد                 

آن چـيـزي کـه در ايـن           .  تشکر کنند
تظاهرات به طـور مشـخـصـي بـارز          

شعارهاي شونيستي و شـديـدا        بود
تــا حــدود      نــژاد پــرســتــانــه بــود کــه      

زيادي نشـان داد جـريـان سـلـطـنـت              
طلب در دادن شعارهاي ارتـجـاعـي      

جمهوري اسالمي    گوي سبقت را از
به طـوري    .  و هوادارانش ربوده است

که اگر جمهوري اسالمي بـا شـعـار        
هـمــراه اســت،       مـرگ بــر آمــر يــکـا        

تظاهرات کنندگان روز جمـعـه سـوم      
با شعار مرگ بر آامـريـکـاي       خرداد

محلي، گـوشـه اي از وحـدت نـژاد               
پرستي آريايي و جمهوري اسـالمـي     

در دسـت    .  را به نمايـش گـذاشـتـنـد       
يکي از پالکاردها نوشته شـده بـود       

آرام    ســالــه   ۳۷امــارات کشــورک     " 
بـه دنـبـال ان سـايـتـهـا و                   و"  بگيـر 

عـلـنـا بـراي هـمـه              بالگهاي آريايي
مردم ساکن در دوبـي خـط و نشـان          
کشــيــدنــد و بــه طــور مشــخــصــي             
ناسيوناليسم ايـرانـي را در جـبـهـه              

. مــنــعــکــس نــمــود     ضــد انســانــيــت  
بهتر ميبينم که شعارهاي ايـن     من
را ياد اور خانم هنگامه افشار    روز

ــرچــم                 ــود پ ــکــنــم کــه مــعــتــقــد ب ب
ازاديخواهي امـروز را بـايـد پـرچـم              
شير و خورشـيـد و نـاسـيـونـالـيـسـم              

ايـا شـعـار ضـد مـردم            .  ايراني ديـد 
ساکن کشوري ديگر و چنيـن آرزوي    
مرگ براي ساکنان ديگر کره زمـيـن   
ــمــادي از               مــيــتــوانــد بــه عــنــوان ن
آزاديخواهـي قـرار بـگـيـرد؟ هـمـان              
ــتــم اکــنــون قــامــت                 طــور کــه گــف
دموکراسي آنـقـدر کـوتـاه شـده کـه               
ارتجاعي ترين و ضـد بشـري تـريـن         
اظهارات به عوان حرفي دمـوکـرات   

 .مابانه توصيف ميشود
  

  حاشيه سوم
هفته قبل يک اقـدام خـوب تـوسـط           

و شخصيتهاي مـخـتـلـف          جريانات
در جـواب يـک          چپ انجام گرفـت و   

ــي             ــت ــي ــن ــاســر ام ــرت ــب س ــطــل و    م
اطالعاتي موضع گيريهاي شفـافـي   

که بايد به عنـوان يـک الـگـوي         .  شد
. انــجــام بــگــيــرد       خــوب هــمــيــشــه    

شخصي که در پشت وبالگي تـحـت     
سعي بـر     عنوان تريبون مارکسيسم

بـا مـوجـي از           گراي امنيتي داشت
جـاهـاي      مخالفتهاي گـونـاگـون در       

ــراه شــد و شــدت                  ــم ــف ه ــل مــخــت
برخوردها به طوري بود کـه سـايـت        

. اخبار روز مقاله کذايي را برداشـت 
ــدر                     ــه در صــ ــرج اذريــــن کــ ايــ

نگارش چنين مقاله اي بـود     ليست
بـه فـحـش         مطلبي بي مـحـتـوا      در

دادن به کمونيزم کارگري و منصـور  
ايرج اذرين کـه بـه     .  حکمت پرداخت

دنبال تحوالت دوم خرداد از جـريـان   
کمونيزم کـارگـري خـارج شـد و بـه                 

. دفاع از جريان دوم خرداد پـرداخـت  
ــا                     ــا شــکــســت دوم خــرداد و  ب ب

جرقه هاي علـنـي در سـطـح            شروع
و کارخانه ها کـه رنـگ و          دانشگاه

وبوي چپ داشت به صـورت خـزنـده        
ــار وارد شـــــدن             ــتـــ بـــــه  خـــــواســـ

ايشـان  . سوسياليستي بود   جريانات
در مطلب خود در حالي از روزگـار      
ســپــري شــده چــپ کــاغــذي ســخــن           

بـيـانـيـه اي          ميگويد که بـه دنـبـال       
که قـبـال   "  به سوي حزب" موسوم به  

در اين نشريه به تفصـيـل دربـاره ان        
تــوســط هــيــچ        ســخــن گــفــتــه شــد     

شخصيت و جرياني مور د استقبـال  
قرار نگرفت وجايگاه اين جـريـان را       

ضـمـن انـکـه       .  به خـوبـي نشـان داد         
مشـــخــــص نشــــد چــــرا ايشــــان              

آذر در دانشـگـاه را            ۱۳ تظاهـرات 
امـــروزه درســـت از زبـــان وزرات              

آنـچـه بـه نـظـر          .  اطالعات ميکوبـد 
مــيــرســد ايــن اســت کــه شــدت نــا             

ــدي  ــزم                امــي ــي ــون ــم ــرت از ک ــف و ن
زمينه هاي مقاله امنيتـي     کارگري

وبالگ تريبون مارکسيسم را پـديـد       
ــود             . اورد ــن خ ــرج اذري ــد اي ــن ــرچ ه

ميگـويـد کـه از ايـن وبـالگ خـبـر                  
نداشته امـا شـواهـد چـيـز ديـگـري                

مسول سـايـت ازادي       .  نشان ميدهد
قـبـل      بيان به صراحت ميگويـد کـه    

ايـن مـطـلـب           ازمعرفي اين وبـالگ 
جريان آقاي    توسط يکي از دوستان
سايت ايشان    اذرين در قالب ورد به

که ان زمان هنـوز کسـي        ارسال شد
ضــمــن .  از وبــالگ خــبــري نــداشــتــه      

مســـول وبـــالگ تـــريـــبـــون           انـــکـــه
ايـرج     مارکسيسم علنا مقاله هـاي   

اذرين را بـراي بـازخـوانـي بـيـشـتـر               
و ضـمـن انـکـه خـود             توصيه نموده

ايرج اذرين در همين جوابيه خودش 
هم همان مـطـالـب بـي امضـاء  را              

حـتـم و       تکرار نـمـوده کـه بـه طـور             
مشخص ميکند کـه در ايـن            يقين

مطلب بي    اين.  ماجرا دخالت دارد
شک رسوايي ديگري براي ايشان بـه    

و امــيــدوارم ديــگــر          بــار مــيــاورد   
جريانات چپ بـه ويـژه ان دسـتـه از             
کساني که با نامهاي کـمـونـيـسـتـي       
در وبـالگ ايشـان بـه ايــن مــطـلــب               
کذايي افرين گفتند به خود بيايند و 
از هــيــســتــري عــلــيــه حــزب دســت           

هم چنين در جواب امـثـال     .  بردارند
ايرج اذرين که دانشجويان دستگـيـر   
شده را عـدم مـقـاومـت و تـوابـيـت              
متهم ميکند جز تاسف نـمـيـتـوانـم        

تنها اين نوشته بهروز .  چيزي بگويم
کريمي زاده که تشکر خود از هـمـه       
زندانيـان بـود را بـه عـنـوان حـرف                 

باشد امثـال ايـرج     .  نيز ميزنم  خودم
از امـثـال بـهـروزهـا کـه در                  اذرين

براي خود نيـز کسـي        هنگامه خطر
مقاومت بـيـشـتـر تشـويـق              را براي
 :ياد بگيرند  نميکند

  
ما اطمينان داريـم هـر روشـي کـه             " 

دوستانمان بـراي دفـاع از خـود در            
مقابل شکنـجـه و اعـتـراف گـيـري             
استفاده نموده اند، در جهت منـافـع   
جمعي ما بوده و به آن احـتـرام مـي        

. ما جنبش قديسان نبوديـم .  گذاريم
ما تنها زنان و مردان جواني بوديـم  

" که به قولي تنها ، فرياد زده بوديـم 
و امروز مـا مـبـارزه مـان را               !"نه 

وسيع تر از گذشـتـه، عـمـيـق تـر از             
گذشته ، پيگير تـر از قـبـل ادامـه             

 ."خواهيم داد
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 جلوه 
پررنگ جلوه کردن واقعيتهاي مطلوب 
نزد اعضاي حـزب و کـمـرنـگ جـلـوه               
کردن واقعيتهاي مطرود نـزد آنـان بـه          

شان به حفظ  خاطر گرايش ناخودآگاه
وجود گـرايـش     .  و تقويت اميد در خود

ناخودآگاه به سـمـت حـفـظ و تـقـويـت              
اميد در خود، موجب شده واقعيتهـاي  
مطلوب نزد شما بزرگتر از آنچه هست 
جلوه کـنـنـد و واقـعـيـتـهـاي مـطـرود                   

من مطمـئـنـم    .  کوچکتر از آنچه هست
ذهنيت روي عـيـنـيـت تـأثـيـر مـي              

من مطـمـئـنـم خـواسـت افـراد            .  گذارد
روي برداشت آنان از واقعيت تأثير مي

ما نبايد بگذاريم واقعيـتـهـا    .  گذارد 
ــدازه   ــحــريــف شــده در           در ان هــاي ت

در غـيـر ايـن        .  نظـرمـان جـلـوه کـنـنـد           
مـا  .  صورت ما به خطا خواهيـم رفـت    

توانيم با داشتـن نـظـر انـتـقـادي            مي
نسبت به يکديگر خودآگاهيمان را بـه      

هـدف مـا از       .  حداکثر ممکن برسانيـم 
انتقاد به يک عضو، اثباتِ وارد بـودن      
ايراد به او نيـسـت، بـلـکـه هـدف بـاال              

مــا بــايــد   .  بــردن تــوان گــروهــي اســت      
کمونيست به مـعـنـاي واقـعـي کـلـمـه             
باشيم، اگر جمهوري سـوسـيـالـيـسـتـي        

 .  خواهيممي
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه اعـتـراض           
کردند، در طـرح امـنـيـت اجـتـمـاعـي             

کـنـنـد، درصـدي از          سختگيري مـي 
مردم طرفدار جدايي دين از سـيـاسـت      
هستند، عـمـوم مـردم ايـران خـواهـان             
: اصالحات هستند، ولي اين جـمـالت    

اعتراض کارگران نيشکر هفت تـپـه     « 
در « ،   » در قلب مردم ايران جاي دارد

طرح امنيت اجتماعي به هر جـنـبـنـده    
، » کـنـنـد    اي در خيابان حمله مـي  
اکثريت قـريـب بـه اتـفـاق مـردم در               « 

مـردم  « ،   » مقابل مذهب قرار دارنـد   
ــنــد         ــکــال ــران اســاســاً رادي ... و   »  اي

جمالت دقيقي نيستند، بـزرگـنـمـايـي        
البته همه اين تيپ جـمـالت   .  اند شده

اند، ولي به طـور     به يک معنا درست
دانــيــم واقــعــيــت      مــا مــي   .  بــالــقــوه 

خودش، نه به اندازه کافي که بـيـش از       
ما فقط کـافـي اسـت        .  حد بزرگ است

چشم مردم را باز کنيم، مردم خودشان 
ما بـايـد چشـم مـردم را           .  خواهند ديد

باز کنيم، نه اين که واقعيتها را به آنان 
انعـکـاس دهـيـم، آن هـم بـه صـورت                  
بزرگنمايي شده که ميـزان بـاورپـذيـري       

ما بايد چشـم    .  دهدآن را کاهش مي
مردم را بـاز کـنـيـم، مـردم خـودشـان                

هر کس تئوري مـارکـس   .  خواهند ديد
را بفهمد، بصيرتي باورنکردني مـي 

: گـويـد   يک مـثـل چـيـنـي مـي          .  يابد
ماهي بهم نده، ماهيگيري بهم ياد بده 

 ).بهم نشون نده، ديدن بهم ياد بده(
 

 جوان ناراضی 
سـال   ۳۰ درصد جمعيت ايران زير  ۶۵ 
جــوانــان در ايــران چــه مــي          .  اســت

خـواهـنـد وقـتـي         خواهند؟ آنـان مـي    
دار يا مانتوي چسبان يـا     لباس طرح

پـوشـنـد، کسـي بـه           شلوار کوتاه مي
آنان گير ندهد، وقتـي آرايـش غـلـيـظ          

کننـد يـا مـوهـايشـان را سـيـخ                 مي
کنند کسي به آنـان گـيـر         سيخي مي

ندهد، وقتـي مـاشـيـنـشـان را مـي             
زنند  خوابانند يا روي آن برچسب مي

کننـد کسـي      يا سپرش را عوض مي
به آنان گير ندهد، وقتي صداي پـخـش     

باکـس،   ماشينشان را، که رويش بوم
تيوتر، ساب، آمپلي فـايـر و ايـنـطـور            

کنـنـد    اند، بلند مي چيزها گذاشته
آنـهـا افـرادي      .  کسي به آنان گير نـدهـد  

نيستند که حزب کمونيست، روي آنـان  
. بتواند به عنوان امـيـد حسـاب کـنـد           

اين افراد براي آمريکا فرصت به شمـار  
آمـريـکـا کـه در بـرنـامـه              .  رونـد  مي

ــش،             ــون ــزي ــوي ــل ــنــگ ت ــاه ، voaشــب
دو رَپِـر    ( کليپهايي از تَتَـلـو، پـيـشـرو          

. کـنـد   و ديگران پـخـش مـي     )  ايراني
خـواهـد    جوان ناراضي حکومتي مي

دقـيـقـاً    .  نبـاشـد  »  گير دادن« که اهل 
همان چيزي که آمريکا، غير مستقـيـم   

درواقــع .  دهــد اش را مــي       وعــده
آمريکا از قـبـل ايـن خـواسـت را در                  
جوانان از طـريـق تـبـلـيـغـاتِ پـنـهـان،               

 .ساخته است
 

 کارگر معترض  
کارگر معترض کسي است کـه مـي    

کـنـد مسـکـن        خواهد وقتي کار مي

خواهد وقـتـي کـار       داشته باشد، مي
کنـد خـوراک و پـوشـاک داشـتـه                مي

خـواهـد رفـاه، آرامـش،          باشـد، مـي    
امنيت، منزلت و مـعـيـشـت داشـتـه             

خواهد وقتي کـار مـي       باشد، مي
. کند براي کارش ارزش قـائـل شـونـد          

کارگران معترض کساني هستـنـد کـه      
تواند روي آنـان     حزب کمونيست مي

 . به عنوان نيروي انقالبي حساب کند
 

 ايران 
ايران هـم جـوان نـاراضـي دارد و هـم                

امـا چـه درصـدي از          .  کارگر معترض
جـمـعــيـت ايـران را جــوانـان نـاراضــي               

دهند، چـه درصـدي را          تشکيل مي
کارگران معترض؟ باور من ايـن اسـت     

توان گفت جـامـعـه      که زماني مي
اي در انقالب سوسياليستي اسـت کـه     

جمعيت کارگر )  دو سوم(   ۲/۳ لزوماً 
. ساله آن معتـرض بـاشـنـد       ۶۵ تا  ۱۵ 

کـنـد، چـون اگـر          کفايت نـمـي   ۱/۲ 
نـفـر کـارگـران يـک             ۶ نـفـر از        ۳ مثالً 

کارفرما اعتصـاب کـنـنـد، کـارفـرمـا            
نفر باقيمـانـده    ۳ ساعت کار و دستمزد 

کند، به اين ترتيب نـه   را دو برابر مي
نـفـر      ۳ مـانـد، نـه         کارش لنگ مـي   

باقيمانده به اعتصاب کنندگان مـي 
 ۴ نفـر کـارگـر،         ۶ اما اگر از .  پيوندند

نفر بـاقـيـمـانـده       ۲ نفر اعتصاب کنند، 
نـفـر را انـجـام            ۶ تـوانـنـد کـار          نمي

 .ضروري است ۲/۳ دهند، بنابراين 
 ۲/۳ آيـا در حـال حـاضـر             :  يک سؤال

انـد؟   کارگران ايران اعـتـصـاب کـرده      
دهـم   من بـه ايـن سـؤال جـواب مـي             

دانم چه مـقـدار زمـان       خير، من نمي
بايد صرف شود تا جمعـيـت کـارگـران       

بـرسـد، امـا مـي         ۲/۳ معترض به 
دانم چه تعداد کارگر بايد اضافه شـود    

 ۲/۳ تا جمعيت کارگران معترض بـه    
 . برسد، چند ده ميليون نفر

تعداد جـوانـان نـاراضـي       :  سؤالي ديگر
بيشتر است يا کارگران معترض؟ مـن    

دهم، تقـريـبـاً     به اين سؤال جواب مي
ــاراضــي         ــان ن ــد هــمــه جــوان امــا .  ان

همانطور که پيشتر گفته شد خـواسـت     
جــوانــان مســکــن، خــوراک، پــوشــاک،        
بهداشت، امنيت، آموزش، معيشـت،  

ذهـن مشـغـولـي       .  نيست...  منزلت و 
جـوان نــاراضــي، ريــنـگ و الســتــيــک           
ماشين، گوشي موبايـل، مـدل مـو و          

لباس، فوتبال، خيابانگردي، سـکـس،     
. مواد روانگردان و از اين قبـيـل اسـت     

اسـالم بـا مـنـع         !  سکس که ديگر نگـو 
مـثـل   ( آورد    کردن ولع به وجود مـي   

يک ظرف غذاي دربستـه بـيـن ظـروف         
خـواهـنـد     غذاي درباز که هـمـه مـي       

بدانند در آن ظرف در بسته چه غذايـي  
، غرب با در آستانه قـرار دادن      ) هست

تـوان   مـي ( آورد    ولع به وجـود مـي    
اي درجاتـي   گفت تقريباً در هر رسانه
جــوانــان در   ).  از ســکــس وجــود دارد      

ــه خــاطــر وجــود مــاهــواره،              ايــران، ب
دوجوره به سـمـت سـکـس مـنـحـرف ـ              
گرايش به سکس با درجه غير طبيعـي  

اين همان فرصتي است که .  اند ـ شده
داري به آن نياز  حاکمان نظام سرمايه

 .دارند
 

 جمھوری اسالمی 
حال اگر بـخـتـک جـمـهـوري اسـالمـي               

خوب ايـن بـخـتـک جـمـهـوري              .  نباشد
اسالمي در چـه صـورت نـيـسـت؟ در            

. صورتي که آمريکا حمله کـرده بـاشـد     
در فضاي بـاز سـيـاسـي حـزب مـي            

تواند بـه گـفـتـه نـادر ظـرف سـه مـاه                   
قبول، اما .  جايگاه مردمي کسب کند

دانـيـم    مـا مـي    .  اگر آمريکا بگـذارد 
ميليـارد دالر از       ۴۵۰ پنتاگون سالي 

کـنـد    چرخه اقتصاد کشور خارج مي
که اگر در شرايط بحران اقتصادي هـم    

. الزم شد، بتواند به ايـران حـملـه کـنـد         
بنابراين بعيد است آمريکا با تحـمـيـل    
هزينه سـنـگـيـن بـه خـودش ايـران را                  
تصرف کند و در عين حال اجازه دهـد    
که حزب کمونيست کارگري بين مـردم  

سيا بـه مـحـض      .  جايگاه به دست آورد
اين که احساس کند خطر ممکن است 

کند و    جدي باشد همه را منفجر مي
اين انفجار را به اسالمگرايان افـراطـي   

چقدر هم اين وصلـه  .  دهد نسبت مي
چسبد، چـون هـمـه         خوب به آنان مي

دانند کمونيستها دين و مـذهـب    مي
به باور من، بـعـد از     .  کنند را رد مي

ــران، شــانــس               ــه اي حــملــه آمــريــکــا ب
سوسياليسـت شـدن ايـران نـزديـک بـه               

 .رسدصفر مي
وضعيت فعلي ايران را هم اين مثالـهـا   
که البته عموميت دارند نه قـطـعـيـت،     

تـربـيـت    :  مـثـالـهـا    .  کنـنـد   روشن مي
بدني گرگان، يـک زمـيـن فـوتـبـال در               

ابعاد کوچک با چمن مصـنـوعـي دارد      
 ۱۵۰۰۰ کنم سـاعـتـي         که فکر مي

يـک  .  دهـد  تومان به مردم کرايه مـي   
شب که من آنجا بودم، دو تيم قـبـل از     
شروع بازي حلـقـه زدنـنـد و يـکـي بـا                

خرمشهر را خـدا      « :  صداي بلند گفت
ــا « :  و ديــگــري گــفــت      »  آزاد کــرد   ي

. و بعد شروع کـردنـد بـه بـازي        »  زهرا
چند شب قبل از آن هـم در خـيـلـي از             
شهرهاي ايـران جـوانـان تـا پـاسـي از                 
شب، جشن پيروزي تيم پرسپوليـس را    

چند روز بعد هم مـلـي  .  گرفته بودند
گرايان در مقابل سـفـارت امـارات بـه         

ما « طلبان شعار  تبعيت از سلطنت
 ... . دادند و سرمي» هستيم

 
 فرض 

اگر جمهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي ايـران              
تــوانــد در    شــکــل بــگــيــرد، آيــا مــي      

ــيــغــات غــرب مــثــل،              ــل ــب مــقــابــل ت
سـي، اقـدامـات      . بـي . ان و بـي     . ان. سي

سيا، آتش زير خـاکسـتـر پـنـتـاگـون و            
تحريمهاي سنگيـن اقـتـصـادي غـرب          
مقاومت کنـد؟ آيـا شـمـا ايـن جـملـه                

ايــن انــقــالب   :  مــارکــس را کــه گــفــت      
در صـورتـي مـوفـق            تـنـهـا      ) روسيـه ( 

خواهد بود کـه بـه کشـورهـاي ديـگـر               
غربي گسترش يابد، قبول نداريد؟ آيـا    
شما قبول نداريد کـه مـارکـس تـوجـه            
خود را معطوف به غـرب کـرده بـود؟          
آيــا اگــر ايــران، يــکــي از انشــعــابــات           

داري، سوسـيـالـيـسـت شـود          سرمايه
تواند دوام بياورد در حـالـي کـه           مي

داري هــنــوز وجــود      ريشــه ســرمــايــه  
کنيد براي پـايـان      دارد؟ آيا فکر نمي
داري بـايـد از ريشـه         دادن به سرمايه

آن شــروع کــرد؟ آيــا اگــر جــمــهــوري              
سوسياليستي ايران شکل بگيرد، يـک    
جمهوري سوسياليـسـتـي بـه مـعـنـاي            
واقعي کلمه خواهد بود يا تنها جامعه

اي است در مرحله گذار از سـرمـايـه    
داري به سوسياليسم؟ آيا فکر نـمـي     
کــنــيــد تــا زمــانــي کــه کــل دنــيــا               

سوسيالـيـسـت نشـود مـا نـه در يـک                  
جامعه سوسياليـسـت کـه در مـرحلـه            

کنيد  گذار خواهيم بود؟ آيا فکر نمي
عملکرد حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
ايران يا احزاب کمونيسـت کشـورهـاي      
ديگر مثل عملکرد درماني پزشکي و 
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 :پيشنھاد
 حزب کمونيست کره زمين

 صبا از ايران 

10ادامه صفحه   



روانشناسي است که خرابيها را از رو       
داري  کنند و سـرمـايـه        درست مي

 کند؟دوباره از زير خراب مي
 

 پيشنھاد 
تواند تبديل بـه   به باور من ايران نمي

هـيـچ   .  الگوي مورد نـظـر حـزب شـود        
تـوانـد، بـه اسـتـثـنـاي             کشوري نـمـي  

پيشنهاد من اين است که دست .  يکي
از ايران برداريم، پيشنهاد من به حزب 
کمونيست فرانسـه هـم ايـن اسـت کـه              
دست از فرانسه بردارد، پيشنهـاد مـن     

و    xبه حزبهاي کمونيست کشـورهـاي     
y   هم همين است، دست از کشورهـاي
x  وy پيشنهاد مـن بـه هـمـه         . بردارند

کمونسيتهاي دنيا اين است که متحـد  
شويم و حزب کمونيست کره زمـيـن را     

 اتحاد رمز موفقيت در.  تشکيل دهيم
تنها راه آزادي، آزاد شـدن هـمـه        .  است
من از همه کمونيستـهـاي دنـيـا       .  است

کـنــم مـتـحــد شـويـم و             دعـوت مـي    
فعـالـيـتـمـان را بـراي پـايـان دادن بـه                    

داري از ريشــه آن کــه در             ســرمــايــه
آزادي تـک    .  آمريکا است، شروع کنيـم 

ي اهـالـي     ( تک ما در گرو آزادي همـه    
داري  با وجود سرمايـه .  است)  زمين

تـوانـد    آمريکـا هـيـچ کشـوري نـمـي            
سوسياليست به معناي واقعـي کـلـمـه       

رسيدن به مرحله گذار، بـه طـور       .  شود
مشروط ممـکـن اسـت، ولـي هـمـيـن              

تــوانــد دوام    مــرحــه گــذار هــم نــمــي       
داري آمـريـکـا       بياورد، اگر سـرمـايـه   
مـن قـويـاً بـر ايـن            .  وجود داشته باشد

باور راسخم که تنها نقطه درست بـراي    
 .شروع آمريکا است

 
 چطوری 

نزديکترين دوسـت مـارکـس انـگـلـس           
بــود، در حــالــي کــه مــارکــس عــلــيــه           

نـوشـت و انـگـلـس از             سرمايـه مـي    
اين نشان مي.  دار بود طبقه سرمايه

دهد انگلس فهميده بود يا مـارکـس    
ــد،                   ــان ــم ــه ــف ــه او ب ــود ب ــه ب ــوانســت ت
سوسياليسم براي هـيـچـکـس تـهـديـد            
نيست، سوسيالـيـسـيـم يـعـنـي آزادي            

اما چرا مارکـس در مـورد       .  براي همه
هاي انگلـس بـه مـوفـقـيـت            همطبقه

مشابه دست نـيـافـت؟ چـون نـزد آنـان             

مثل انگلس اعتبار نداشت، بنـابـرايـن    
آنان برخالف انـگـلـس، بـراي شـنـيـدن            

 .کردندحرفهاي مارکس درنگ نمي
مشکلي کـه حـزب کـمـونـيـسـت کـره               
. زمين هم در آمريکا دارد همين است

تبليغات منفي آمريکا در مورد هيـچ  
ايـن از    .  چيز به اندازه کمونيست نبـوده 

يک طرف، اما از طرف ديگر امتيازي 
که در آمريکا وجود دارد اين است کـه    

کنـد   قانون از آزادي بيان حمايت مي
تواند اين قانون را نقض  و دولت نمي

بنابراين فقط کـافـي اسـت بـراي         .  کند
. جذب شنونده اعـتـبـار کسـب کـنـيـم           

مشکل، پله اول است، به دسـت آوردن    
اگر شنونده پيدا کـنـيـم کـار       .  مخاطب

تـئـوري مـارکـس و مـدل            .  تمام اسـت   
شورايي شما سـاده و بـر اسـاس ذات              

جمعبندي شده و به وضـوح    .  بشر است
رسيده همان چيزي است که همه ــ هـر       
دو طبقه مسلط و تحـت سـلـطـه ــ بـه             

. بـيـنـنـد     صورت پراکنده و مبهم مي
فهمند و اسـتـقـبـال      بنابراين همه مي

بـا تـوضـيـح بـراي هـمـه              .  کننـد  مي
شود، حتي اگـر     مفهوم و مقبول مي

سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند و 
فـقـط کـافـي       .  از طبقه مسلط بـاشـنـد   

است اهل تفکر بـاشـنـد و کـودک هـم              
کليد کـار در شـروع، کسـب            .  نباشند

اگـر  .  اعتبار براي جذب شنونـده اسـت    
آوريـم،   اعتبـاري کـه بـه دسـت مـي             

باعث شود مخاطبـي درنـگ کـنـد و           
تـوان   مارکسـيـسـم را بشـنـود، مـي            
داري و    منتظر صداي، نه به سرمايه

 . من مطمئنم. بله به سوسياليسم، بود
 

 اعتبار 
تـوانـيـم     اين اعتبار را چـگـونـه مـي          

کسب کنيم؟ من يک فـيـلـم کـوتـاه بـه             
فصـل  .  ذهنم رسيده که سه فصـل دارد   

اول و سوم آن توصيفي اسـت و فصـل         
پيشنهـاد مـن     .  ميانيش تبييني است

اين است که اين فـيـلـم يـا فـيـلـمـهـاي              
هـاي سـايـر       کوتاه ديگر را که با ايـده 

شوند، از طـرف       دوستان ساخته مي
. اي شرکت دهـيـم     حزب در جشنواره

اگر اين فيلمها بتوانند مقام بـيـاورنـد،    
ايـم و بـراي مـدتـي            ما خبرساز شده
اين به ما فرصت مـي .  مخاطب داريم

دهد که پيام سوسياليستيمان را بـه     
همه برسانيم و به اين ترتيب بر تـعـداد     

تـوانـيـم     مـي .  مخاطبانمان بيافزاييم
تلويزيون تـأسـيـس کـنـيـم، سـمـيـنـار                 

تـــوانــيـــم   تشــکــيـــل دهــيـــم، مــي          
راهپـيـمـايـي کـنـيـم، بـاالخـره از يـک                   

. طريقي بايد نظر مردم را جلب کـنـيـم     
اگر کمونيستهاي دنيا متـحـد شـونـد،       
حزب کمونيست کـره زمـيـن مشـکـل          

 .مالي هم نخواهد داشت
 

 آمريکائيھا 
. آمريکاييها به سوسياليسم نياز دارند

داري  در ايـــن دنـــيـــاي ســـرمـــايـــه          
در .  هيچکس رضـايـت کـامـل نـدارد           

تـوان   ايران به کارگران معتـرض مـي    
به عنوان نيروي انقالبي امـيـد بسـت،        
اما در آمريکا، بـراي شـروع، نـيـروي           
داراي پتانسيـل انـقـالب، از ايـن هـم              
بهتر است ـ فرزندان آمريـکـائـيـهـا کـه         

کـنـنـد و       هنوز در حاشيه زندگي مي
شخصاً وارد جريان نـظـام سـرمـايـه         

حتي آن آمـريـکـايـي       .  اند داري نشده
تـا     ۴ نـفـره بـا           ۴ که در يک خـانـواده       
اتاقه زندگي مي ۸ ماشين و يک خونه 

کنـد، اگـر بـفـهـمـد سـوسـيـالـيـسـم                    
گـيـرد تـا       چيست، آرام و قـرار نـمـي         
من قويـاً بـر     . سوسياليسم محقق شود

اين باور راسخم که تنها نقـطـه درسـت      
 . براي شروع آمريکا است

 
 خالصه 

ـــ انــحــالل احــزاب کــمــونــيــســت در          ۱ 
ــاد           ــحـ ــلـــف، اتـ ــتـ ــخـ ــورهـــاي مـ کشـ
کمونيستهاي دنيـا و تشـکـيـل حـزب            

 .کمونيست کره زمين در آمريکا
ـ تمرکز حزب کمونيست کـره زمـيـن        ۲ 

داري کــه در       روي ريشــه ســرمــايــه      
 .آمريکا است

ـ کسب اعتبار براي جذب شنونده در ۳ 
بين آمريکائيان از هر طريـقـي کـه در        

 .شأن کمونيسم باشد
ـ توضيح تـئـوري مـارکـس بـا ارائـه             ۴ 

مثال به مردم آمريکـا هـمـانـطـور کـه           
 .دادخودش به انگلس ارائه مي

ـ گسترش سوسياليسم از آمريکا بـه    ۵ 
ديگر کشورهاي غربي و سـپـس هـمـه       

 .دنيا، از طريق دموکراتيک
 

 نکته 
نکته بسيار مهم که همواره، از شـروع    
تا پايان، بايد در نظر بگيـريـم تـبـديـل        

ــاي                  ــه ــت ــس ــي ــون ــم ــه ک ــود ب ــردن خ ک
ايـن  .  صددرصدي در حـيـن کـار اسـت        

رمز موفـقـيـت پـس از مـتـحـد شـدن                 
هـيـچـکـس يـعـنـي          ( هيچکـس    .  است

از پيام سوسياليسـتـي مـا      )  هيچکس
هـمـه   ( کند، همـه     احساس خطر نمي

نويد آزادي را از آن درمـي )  يعني همه
يابند، اگر و فقط اگر، از يک مـنـبـع     

. صددرصد کمونيستي برخاسته بـاشـد  
انسان مـحـصـول      « ما بر اساس شعار 

ــط اســت      ــراي ــم،        »  ش ــي ــگــوي ــد ب ــاي ب
کمونيسم راه حل را نـه مـجـازات کـه             

من واقعاً بـه  .  داند تغيير شرايط مي
اين شعار اعتقاد دارم، نه اين که نقـش  

 .آدم معتقد به آن را بازي کنم
 

من منتظر نـظـر شـمـا در مـورد ايـن               
 .پيشنهاد هستم، متشکرم

 
اگر ما کمونيستـهـا، کـه از بـنـدهـاي             
جنس، مليت، نژاد، قـومـيـت، سـن و         
عنوان آزاد هستيم، نـتـوانـيـم مـتـحـد            

تـوانــد   شـويـم، پــس نـوع بشـر نــمـي             
ما اگـر کـمـونـيـسـت بـه              .  متحد شود

معناي واقعي کلمه هستيم، پس بـايـد   
مـا مـي    .  در اتحاد پيـشـرو بـاشـيـم       

داري آمريکـا را     توانيم نظام سرمايه
 .سوسياليستي کنيم، اگر متحد شويم

 
 زنده باد سوسياليسم

 
 در حاشيه 

صباي عزيز، ضمن تشکر از شما بايد 
بگويم اين نوشته شما يکي از مـوارد      
منحصر بفرد اسـت کـه تـا کـنـون بـه               

راستش گاه تـرديـد   .  نشريه رسيده است
ميکنم اين که نوشته ايد طنز است يـا  

شما با اين شروع ميکنيـد  .  جدي است
که ما گويا در ارزيابـي مـان از طـرح          
امنيت اجتماعي واقع بين نيسـتـيـم و      
بعد خودتان به پيشنهاداتي مـيـرسـيـد     

در هر حال .  که خيلي دور از واقع است
فکر کرديم که نوشته تان را عينا چاپ 
کنيم و دوست داريم  کـه خـوانـنـدگـان        
ديگر هم در ايـن مـورد اظـهـار نـظـر                 

اما چـنـد نـکـتـه خـالـصـه هـم                  .  کنند
بعنوان اظهار نطر مقدماتي  در بـاره        

 :شما" پيشنهاد"
دوسـت عـزيــزمـا و شــمـا هـرکــس                 -

باشيم و هـر عـقـيـده داشـتـه بـاشـيـم،                

مارکس هرکس بوده يا نبوده، جامـعـه   
. قوانين عيني و مادي خودش را دارد

اگر ما بعنوان افـراد، از مـارکـس تـا             
شما، بخـواهـيـم نـقـش جـدي در ايـن                
جامعه ايفـاء کـنـيـم بـايـد قـوانـيـن و                  
کارکردهاي آنرا بشناسيم تـا بـتـوانـيـم        

فرض کنيد ما حـزب    .  تغييرش بدهيم
را مــنــحــل کــنــيــم کــه بــرويــم حــزب             

خـب  .  کمونيست جـهـانـي را بسـازيـم           
مـعـيـشـت و       " کارگري کـه دارد بـراي         

شـعـار کـارگـران       ( ميـجـنـگـد       "  زندگي
مجبور است مستقـل  )  هفت تپه است

از اينـکـه چـه بـر سـر سـرمـايـه داري                   
آمريکا بيايد همين امروز بـجـنـگـد و       
نهايتا مجبور است حزبي مثل همـيـن   
حزب کمونيست کـارگـري هـم درسـت         

آنچيزي که به تاريخ و به جامـعـه   .  کند
بيربط ميشود کارگري که دارد تولـيـد   
ميکنـد و عـلـيـه اسـتـثـمـار مـبـارزه                    
مـيـکـنــد نـيـســت،  پـيــشـنـهـادات و                  
خياالتي است نظير آنچه شمـا مـطـرح      

اتفاقا اگر راهي بسـوي يـک       .  ميکنيد
حزب جهاني طبقه کـارگـر بـاشـد ايـن          
است که در چند کشـور مـهـم احـزاب           
کمونيستي کارگري بوجود بيايد و اين 
احزاب نقشي در تغيير زنـدگـي مـردم        
ايفاء کنند و به جهان نشان دهـنـد کـه      
کمونيسم يک جنـبـش زنـده و واقـعـي            

 . براي تغيير همين امروز است
جــوانــان طــبــقــه جــدا از جــامــعــه                -

نيستند که دنبال ماشـيـن و قـر و فـر             
باالخره همينها که ميـخـواهـنـد     .  است

آزاد و راحت زندگي کنند بـايـد جـايـي       
هـمـه چـيـز نـهـايـتـا بـه                .  سر کار بروند

اينجا ختم ميشود که چطور مـيـشـود      
. سهمي در تولـيـد اجـتـمـاعـي داشـت           

از ( خواست رفـاه و آسـايـش و آزادي              
سـاخـتـه و پـرداخـتـه           !)  جمله قر و فـر     

يـک تـمـايـل بسـيـار           .  آمريکا نـيـسـت     
راحت زيستـن  .  طبيعي و انساني است

. هم فقط به مسکن مـحـدود نـيـسـت         
.   خيلي چيزهاي ديگر هـم جـزو آنسـت       

مي بخشيد ها، ولي خيلي از تـعـابـيـر     
شما در مورد جوانان شـبـيـه تـعـابـيـر            
آخوندها در منبر نماز جمعه است کـه    

" تهاجم فرهنگي استکبار جـهـانـي     " از 
گويا جوانان فقط دنـبـال   .  ناله ميکنند

و انگار سکس خيـلـي   ( سکس هستند 
چيز بد غيـر انسـانـي اسـت ولـي اگـر               
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مطابق قـوانـيـن مـردسـاالرانـه و ضـد              
زن رسـمـي        ۴ بشري اسالم باشد، مرد   

تا صيغـه غـيـر رسـمـي           ۱۷۸ بگيرد و 
داشته باشد خيلي هم شرعـي و مـبـاح        

بنظرم شما بايد کمي چشم تان !).  است
اعتـراض جـوانـان بـه کـل            .  را باز کنيد

الـبـتـه آپـارتـايـد         .  اوضاع موجود است
جنسي و فرهنگ شرقي و عقب مـانـده   
و آخوندي هم يـک وجـه بـرجسـتـه ايـن               

بـه  .  اما تمامش نيسـت .  اعتراض است
خيلي چيزهاي ديگر هم دارند اعتراض 

در دانشــگــاه يــک جــور         .   مــيــکــنــنــد 
اعتراض ميکنند، در خيابان يک جـور    

و .   و در کارخانه هـم يـک جـور ديـگـر             
اتفاقا خواست ها و مطالبات جوانان را 
نه آمريکا ميتواند بـرآورده کـنـد و نـه             

جمهـوري اسـالمـي      .  جمهوري اسالمي
. را که داريم مـي بـيـنـيـم نـمـي تـوانـد               

حکومت شاه تا بيخ دندان آمـريـکـايـي     
کارگران و مـردم و     ۵۷ بود اما در دوره 

از جمله جواناني که دنبال آزادي و رفـاه    
. و قر و فر بودند پـايـيـن اش کشـيـدنـد          

چرا؟ چون سرمايه داري در ايران دقيـقـا   
حزب کمونيـسـت   " چون کارگران منتظر 

نــمــي شــونــد و هــر روز           "  کــره زمــيــن   
اعتراض و اعتصاب ميکنند، مجبـور  
است به يک ديکتاتوري سياسـي خشـن     

و ايـن چـيـزي اسـت کــه             .  روي بـيـاورد    
و .  جوانان تاب و تحمل اش را نـدارنـد        

اين ديکتاتوري خشن هم تاب و تحمـل  
جواني که ميخواهد آزاد و راحت باشـد  

راه حل ايران حتي اگـر از سـر       .  را ندارد
مـطـالــبـات و خــواسـت هـاي جـوانــان               

 .بگيريم سوسياليسم است
سوسياليسم چه در آمريکا و چـه در        -

ايران و هرجاي ديگر تنها از طريق کـار  
اي .  آگاهگرانـه بـوجـود نـخـواهـد آمـد             

در ضـــمـــن    .  کـــاش ايـــن طـــور بـــود         

سوسـيـالـيـسـم حـتـي الـزامـا حـاصـل                  
اعتصاب کـارگـران نـيـسـت کـه حـاال                
. بگويم چند درصـد اعـتـصـاب کـنـنـد           

بلشويک ها قدرت را در روسيه گرفتنـد  
ولي درصد کمي از کل جمعيت روسيـه  
کارگر بود، چه رسد به اينکه چه تـعـداد   
. در اعتصاب و يا انقالب شرکت کردند

ميخواهم بگويم مبـارزه طـبـقـاتـي بـا           
رياضيات و حساب و کتاب خيلي فرق 

چه بخواهيم و چه نخواهيم تاريـخ  .  دارد
جوامع فـعـلـي بشـري تـاريـخ مـبـارزه                 

مساله اين جـاسـت کـه        .  طبقاتي است
جامعه در مرحلـه اي وارد دوره اي از            

بايد بتـوان  .  انقالبات اجتماعي ميشود
در چنين دوره اي رفت و قدرت سياسي 

تصـرف  .  را گرفت و دنيا را عوض کـرد   
. قدرت سياسي کليد تغيـيـر دنـيـاسـت       

اين براي همه طـبـقـات و بـويـژه بـراي               
طبقه کارگر که ميخواهـد بـا گـذشـتـه          
طبقاتي بشر قطع رابـطـه کـنـد صـادق          

بنا بر اين نبايد دچار خوشخيالي . است
بايد به مـکـانـيـسـم هـاي واقـعـي             .  شد

ضمن اينکه بـا ايـن       .  جامعه توجه کرد
نيت و تمايل شما که بايد وسيـع تـريـن      
نيروي ممکن را حول سوسياليسم گـرد    

بـه  .  آورد و ميتوان گرد آورد،  مـوافـقـم     
شما توصيه ميکنم بيشتر از آنـکـه در       
فکر حزب کمونيست کره زمين باشيد، 
سعي کنيد توده هاي وسيع مردم را کـه  
از جمهوري اسالمي عاصي اند به ايـن    
قانع کنيد کـه طـبـقـه کـارگـر و حـزب                
کمونيست کارگري ميتوانند جامعه را   

توجه کنيد که .  از اين وضع نجات دهد
قدم اول در انقالب سوسياليستي خـلـع     
يد سياسي از سرمايه داران و تصـرف        
قدرت توسط طبقه کـارگـر بـه رهـبـري          

 .حزبش است
و کـال هـر     ( با شما موافقم که جنگ   -

حـالــتــي کــه دخــالـت وســيــع مــردم را             
. ابدا به نفـع مـا نـيـسـت         )  محدود کند

ولي نمي دانم شما از کجا به اين نتيجه 
رسيديد که در حـالـت جـنـگ شـانـس               

اگر به تجـارب  .  سوسياليسم صفر است
تاريخي رجوع کنيد تا کنون دو تجـربـه   
کالسيک سوسياليسم و تصـرف قـدرت     

هم کـمـون و هـم          ( توسط طبقه کارگر  
بـهـر   .  در زمان جنگ بوده اسـت )  اکتبر

. حال نمي توان و نبايد الگو سازي کـرد 
و ( بايد قـاطـعـانـه مـانـع جـنـگ شـد                  

بهترين راه اين است که هرچه زودتـر از      
ولـي اگـر     )  شر رژيم اسالمـي رهـا شـد       

جنگ در بگيرد، اتفاقا تنها راه نجـات  
مردم از همان جـنـگ و دخـالـت بـراي            
تقليل مخاطرات جنگ بسـط مـبـارزه      
شان تا حد سرنگـون رژيـم اسـالمـي و           

 .تصرف قدرت سياسي است
نکات ديـگـري هـم در نـوشـتـه تـان                  -

اما فـعـال   . هست که جاي صحبت دارد
 .به همين ها اکتفا ميکنيم
 .مخلص، مصطفي صابر
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 پیشنھاد

نيـمـاي عـزيـز در ايـن             :  يک توضيح( 
مقاله کوشش کرده است تـا از سـيـر        
تــحــوالت آتــي ايــران، صــف بــنــدي           
نيروهاي سـيـاسـي، نـقـش آمـريـکـا،             
حاالت مختلـفـي کـه مـمـکـن اسـت              
پيش بيايد، انقالب جنگ و غـيـره و     
باالخره نقش کمونيست ها تصـويـري   

گرچه با نتيجه گيري آخـر    .  ارائه دهد
او کال توافق داريـم، امـا در خـيـلـي            
موارد، سير تحوالت آتـي، جـايـگـاه         
بــرخــي تــحــوالت تــاريــخــي،  نــقــش          
نيروهاي مختلف  و هـمـيـنـطـور در            
سير استدالل تماما بـا نـيـمـا تـوافـق           

البته برخي جنبه هـاي بـحـث      .  نداريم
هم باز است و ميتواند موضوع بحث 
آزاد  جالب و آموزنده اي در نشـريـه         

ضمن تشکر از نـيـمـا از هـمـه          .  باشد
خوانندگان دعوت ميکـنـيـم در ايـن         

ما هـم بـه سـهـم           .  بحث شرکت کنند
ــان  .  خــود وارد خــواهــيــم شــد          جــوان

 )کمونيست
    

نزديک سه دهه حکومت مذهـبـي در     
ايران توازن قوا را بشدت تغييـر داده    
است و اين تغيير در تمام زمينه هاي 

اجتماعي ، سيـاسـي، فـرهـنـگـي بـه            
. شکل بـرجسـتـه اي مشـهـود اسـت              

انتظارات رشد کرده و شعور سياسـي  
بطور نسبي ارتـقـا يـافـتـه و خـفـقـان               

تـمـام   .  پليسي در هم شکـسـتـه اسـت      
اينها موجب گرديده اسـت کـه رژيـم          

و از طـرفـي       .  حالت تدافعي بـگـيـرد     
رشــد اعــتــراضــات دانشــجــويــي،             
مردمي، کارگري عـمـالً رژيـم را بـه           

 .عقب نشيني واداشته است
تـمـام مـوارد ذکـر شـده مـوجــب پــر                 
تالطم شدن جامعـه گـرديـده اسـت و           
زمينه را براي يک انقالب اجتـمـاعـي    

آنچه در اين . عظيم فراهم نموده است
مــيــان بــه ذهــن انســان مســؤول و               
دخالتگر خطور مي کند، چگـونـگـي    
انتقال قدرت در بستر تـحـوالت آنـي        

اين انتقال چه شکل و مشخصه .  ست
هايي خواهد داشت؟ به کدام سمت و   
سوي سوق پيدا خواهد کرد و با تکيه 
بر کدام اهرامها مـوقـعـيـت خـود را            

ايـن نـوشـتـه       .  تحکيم خـواهـد نـمـود        
کوششي ست تا بـه ايـن سـواالت بـا           
توجه به شـرايـط عـيـنـي جـامـعـه و                 
معادالت سياسي در منطقه و جهـان  
پــاســخ گــويــد و تصــويــري روشــن و            

 .اجمالي از آنچه که هست ارايه دهد
  

انتقال قدرت در ايـران چـه از طـريـق           
حمله نظامي توسط آمريکا باشد يـا    
از طريق پرسه ي انقالب توسط تـوده    
هاي ميليوني خشونت در آن نقش بـر  

خشونتي .  جسته اي بازي خواهد کرد
. که مهار آن به آساني ممکن نيـسـت  

چون جامعـه ايـران از نـظـر جـامـعـه                
شــنــاخــتــي ســر شــار از تضــادهــاي           
ناهمگوني ست که ايـن تضـادهـا در        
مرحله ي انتقال نمود عيني خواهنـد  

مشخصه ديگر اين انتـقـال آن     .  يافت
است که بسرعت و به آسـانـي انـجـام         
نخواهد گرفت، چنانچه آمـريـکـا در        
حــملــه ي نــظــامــي اش در عــراق و              

اما در مـورد    .  افغانستان تجربه کرد
يا .   ايران چنين اتفاقي نخواهد افتاد

اگر انقالبي صورت بگيرد اين انتقـال  
قدرت به خاطر گـروه هـاي سـيـاسـي          
قدرتمنـد بسـرعـت انـجـام نـخـواهـد               

تنش هـاي سـيـاسـي در ايـن            .  گرفت
انتقال سهمي اساسي خـواهـد داشـت      
حتي امکان دارد جـامـعـه را دچـار             
چنان مشکـالت بـزرگـي نـمـايـد کـه              

در .  مهار آن به سختي ممکـن گـردد    
اين انتقال دمکـراسـي بـورژوايـي بـه          
مانند پوشش و سپري خواهد بود کـه  
از طريق آن زور و قـدرت نـظـامـي را         

قـدرت  .  توجـيـه و تـفـسـيـر نـمـايـنـد                
نظامي و توسل به زور چـه در حـملـه        
آمريکا و چـه در پـروسـه ي انـقـالب              

در .  تعيين کننده نهايي خـواهـد بـود     
کنار آن دخالت عناصر خـارجـي کـه        
منافع خود را در خطـر مـي بـيـنـنـد           

در حمله نظامي . وجود خواهد داشت
بصورت مسـتـقـيـم و در پـروسـه ي                 
انقالب بصورت غير مستقيم اعـمـال   

 . نفوذ خواهد نمود
در بـه قـدرت          57آمريکا در سـال      

رساندن نيروهاي ارتـجـاعـي دخـالـت        
چون معادالت جنـگ  .  فعاالنه داشت

سرد در آن دوره حـاکـم بـود شـرايـط              
جهاني براي يک انقالب کمونـيـسـتـي     
فراهم بود از طرفي نيز کمونيست ها 
در ايـــران بشـــدت قـــوي و داراي                 
تشکيـالت و سـازمـان هـاي زيـادي              
بودند که قدرت گيري شان را امکـان  

آمريـکـا و سـرمـايـه          .  پذير مي نمود
داري جهاني به اين نکته در آن مقطع 

که بـالفـاصـلـه     .  زماني پي برده بودند
چـون بـراي آنـهـا         .  وارد عـمـل شـدنـد      

ارتجاع مذهبي بسـيـار مـفـيـدتـر از           
چون در   .  کمونيست هاي انقالبي بود

صورت قدرت گيري کمونيست هـاي    
جغرافياي منـطـقـه دچـار دگـرگـونـي            

اين بـه نـفـع      .  هاي اساسي مي گرديد
. آمريکا و سرمايه داري جهاني نبـود 

و منافع آنها را در دراز مـدت دچـار       
اينها بـاعـث شـد        .  مخاطره مي کرد

آمــريــکــا يــک آخــونــد روضــه خــوان           
متعصب و بشدت ارتجـاعـي را يـک        
شبه به شخصيت جهاني تبديل کـنـد     
و از آن يــک رهــبــر آســمــانــي و بــه                  
اصطالح مردمي بسازد و با حمـايـت   
هاي فکري و سياسي و تشـکـيـالتـي       
اين جريان حاشيه اي و عقب مانده را 

بـديـن   .  در مرکز ثقل قدرت قرار دهد
طريق بود که جمهـوري اسـالمـي بـر         
موج قدرت سوار شد و آنرا تصـاحـب   

بعد سناريو جـنـگ ارتـجـاعـي          .  کرد
ايران و عراق شروع شد تا سـرپـوشـي      
براي استحکام حکومت غير مشروع 

تمام مخالفان را زير چتـر ايـن     .  باشد
جنگ ارتجاعي سرکوب کـردنـد ، و       
آمريکا گرداننده اصلي اين سـنـاريـو      

 . بود
حال از نظر آمـريـکـا تـاريـخ مـعـرف            

. جمهوري اسالمي بسـر آمـده اسـت         
چون اين جـمـهـوري چـنـان افـتـضـاح             
هايي بار آورده که امريکـا هـم از آن         

آنهم بخاطـر  .  گله مند و ناراضي ست
حمايت از گـروه هـاي ارتـجـاعـي و                
تروريستـي در خـاورمـيـانـه ، پـروار               
کردن  اسالم سياسـي در مـنـطـقـه و            
جهان ، پايان جـنـگ سـرد و بـه هـم              

 انتقال قدرت در ايران
 نيما آذرخش، تبريز

12ادامه صفحه    



خوردن معادالت جـهـانـي ، تـرس و           
ــقــالب               ــکــا از يــک ان وحشــت آمــري
راديکال و توده اي در ايـران ، هـمـه            
اينها موجب شده است عـالج واقـعـه      
را قبل از وقوع بکند تا به انقالبي که 

 . در راه است افسار زند
براي همين به پروسه ي اصـطـالحـات     
دوم خرداد بسيار اميد داشتند که بـا  
کمترين هزينه بيشـتـريـن نـتـيـجـه را            

بخاطر اين در رسانه هايشان . بگيرند
از خاتمـي بـطـور مسـتـقـيـم و غـيـر                  
مستقيم حمايت تبليغاتي کردنـد  و      
دوم خرداد را جرياني پيشرو در داخل 
نظام دانستند که قابليت تغيـيـر ايـن      

. نظام را بـه نـفـع آمـريـکـا داراسـت                 
تريبونـهـاي صـداي آمـريـکـا مـرکـز               
تجمع تئوريسين هاي دوم خرداد شده 
بود که ايـن نـظـريـه پـردازان خـدا و                 
خرما را يکجا مي خواستنـد هـم بـه        
اجاق ارتجاع هيزم مي ريخـتـنـد هـم       
تخمه هاي توهم را مـيـکـاشـتـنـد تـا          
ژست مردم دوستي شان کامـل شـود     
اما در واقعيت امر نه به خدا رسـيـده   
اند که خود را دلخوش کـنـنـد نـه بـه          

. خرما که دهان شان را شيرين کنـنـد  
تنها در منجالب تـوهـمـات خـويـش        

تئوريسين ها بـه ظـاهـر        .  غرق شدند
آن زمـان کـه       .  روشنفکر آگـاه بـودنـد     

مبارزان سـيـاسـي دسـتـه دسـتـه بـه                 
جوخه اعدام مي سپـردنـد ايـنـهـا يـا           
سـکــوت کــرده بــودنــد يــا هــمــيــار و            

دوم خـردادهـايـي    .  همکار رژيم بودند
چون زيبا کالم ها ، حـجـاريـان هـا ،         
فريبرز ريس دانـاهـا ، گـنـجـي هـا،               
اشکوري ها ، شيريـن عـبـادي هـا ،           
محمود دولت آبادي ها که اين يـکـي   
چشـــمـــمـــان روشـــن کـــه اتـــيـــکـــت           
کمونيستي دارد و در کنفرانس برلين 

در کــنــار ايــنــهــا      .  شــاعــر شــده بــود     
جــريــانــات خــارج کشــور از طــيــف            
اکثريت تا راه کـارگـر و بـخـشـي از                
سلطنت طلبان آتش بيار اين معـرکـه   

خـرمـن خـرمـن تـوهـم مـيـان               .  بودند
مردم پراکنده اند و سوخت نـيـروهـاي    
ارتجاعي در تداوم خفقان و سـرکـوب   

دانســتــه و نــدانســتــه عــمــر          .  شــدنــد
جمهوري اسالمي را عـمـالً افـزايـش         

الــبــتــه بــخــشــي از ايــن بــه             .  دادنــد

اصطالح روشـنـفـکـران دوم خـردادي          
تاوان توّهمات بي اساس خـود را بـه         

ايـن دوم    .  نظام سرکوبگر پـرداخـتـنـد      
خردادي ها چه ادعاها که نکردند چه 
نسخه که نپيچيده اند، چه بـلـوف هـا      

ــزدنــد    ــا ژســت هــاي انســان          .  کــه ن ب
دوستانه گفتند ما راضي نيستيـم از    

اگـر انـقـالب      .  دماغ کسي خون بيايد
صورت گيرد خشونت و خـون ريـزي         

اين در صورتـي بـود کـه        .  خواهد بود
در روز روشن نـويسـنـدگـان فـعـالـيـن           
ســيــاســي را قــتــل عــام کــردنــد و                 
دانشجويان را به آن صـورت فـجـيـع           

در . مورد تعرض وحشيانه قرار دادند
اين ميـان دوم خـردادي هـا از تـرک               
خشونـت تـوسـط مـردم سـخـن مـي                

انگار گويي مـخـالـفـان رژيـم        .  گفتند
ــزي                ــت و خــون ري ــان خشــون خــواه

غافل از اينکه اين خشونـت  .  هستند
عريان توسط جمهـوري اسـالمـي بـه         
مردم تحميل شـده بـود امـا نـظـريـه               
پردازان دوم خردادي از درک اين نکته 

ايـنـان تـغـيـيــر        .  سـاده عـاجـز بـودنـد         
شرايط و آزادي هاي نسـبـي بـوجـود         
آمــده را در جــنــبــش اصــالحــات و             
تشــخــيــص خــاتــمــي عــيــنــيــت مــي         

آنـچـه مـردم بـه دسـت            .  بخشيده انـد   
آورده بود به حساب خود مي نوشتند 
در واقعيت امر، خـاتـمـي مـحـصـول           

ــود           و .  شــرايــط اجــتــمــاعــي ايــران ب
شکسته شدن جو سياسي ايران تنـهـا   
فشاري بود کـه مـردم بـه حـکـومـت             
تحميل کرد و اين چه با خاتمي و چـه  

اتــفــاقــاً .  بــدون آن عــمــلــي مــي شــد         
خاتمي بر مـوج هـاي ايـن اعـتـراض            
سوار شد و آنـرا مـنـحـرف کـرد و از              
حرکت تند و راديـکـال آن کـاسـت و             
نيروي مضاعف مردم را دچارتشتـت  

خــاتــمــي جــزء   .  و پــراکــنــدگــي نـمــود     
الينفک نـظـام سـرکـوبـگـر جـمـهـوري              
اسالمي بود که جز توهم پراکندگي و 
دروغ هاي شاخ دار هيچ کـاري بـراي     
مـردم نــکــرد و جــنــبـش دوم خــرداد             
بعنوان سوپاپ اطميـنـان بـراي رژيـم         
عمل کرد تا از فشارهـاي مضـاعـف      

 . بکاهد
حال ديگر نه جنبش پر مدعـاي دوم     

خرداد، نه خاتـمـي عـوامـفـريـب، نـه            
پروسه اصالحات و نه نق هاي بي سر 
و ته دوم خرداد ها کار ساز نيسـت و    

دوم خرداد با جنبش اش به بن بسـت    
رسيده است و اصالحات کشکي ست 
در ظرف جمهوري اسـالمـي کـه دوم          
خردادي ها بر آن اشک نـاتـوانـي مـي       

اين جنبش بعـنـوان پـرچـمـدار        .  ريزند
عوامفريبي شکست خورده ، منـزوي  
شده و به حاشيه پرت شده اسـت و از      
نظر مردم خاتمي فتوکپي خامنه اي   
اســت و جــنــبــش دوم خــرداد فــريــب           
دهندگاني بيش نبوده اند که دانسـتـه   
و ندانسته حکومت سرکوب را تـداوم  

وقتي آمـريـکـا بـه ايـن            .  بخشيده اند
واقعيت ساده پي بـرد کـه جـمـهـوري          
اسالمي قابل اصالح نـيـسـت و دوم          
خردادي ها آب در هاون مي کوبند و 
قادر نيستند فضاي دلخواه آمـريـکـا      
را در ايران مستقر سازند، بـنـابـرايـن       
آمريکا طرح نظـامـي را پـيـش مـي            

 . کشد
اگر چه حتي در آمريکا اتفاق آرا در    

مورد ايـن حـملـه وجـود نـدارد ولـي               
احتمال وقوع آن به قوت خـود بـاقـي        

چـون آمـريـکـا در مـنـطـقـه ي                 .  ست
خاورميانه کوشش مي کند سيطره ي 
نظامي و تشکيالتي خود را افـزايـش   
داده و از منابع کشورها بهره بـرداري  
نمايد و نبـض تـحـوالت مـنـطـقـه را              

آنـرا  .  بدست گيرد و بر آن افسـار زنـد      
در جهت منافع خود به کار انـدازد و    
از طرفي اسالم سياسي را مهار کرده 
و ريشه هاي آنرا بخشکانـد تـا رونـد        
جهاني سازي را سرعت بـخـشـد و از        
وقوع انقال بات راديکـال و تـوده اي         

چـون در صـورت       .  جلوگيـري نـمـايـد      
وقوع چنين انـقـالب هـايـي امـکـان             
خــارج شــدن کــنــتــرل از دســتــش بــه            
مراتب بيشتر است و تاثيرات آن نيـز  
موقيعت اش را در منطقه تـخـفـيـف       
خواهد داد چـرا كـه امـکـان قـدرت                
گــيــري جــريــانــات چــپ در مــنــطــقــه         
خصوصاً در ايران به قوت خود بـاقـي   

بخـاطـر ايـن آمـريـکـا از يـک                .   ست
انقالب تمام عيار مـردمـي هـراسـان         
است و لذا کوشش مي کند از طـريـق   
يک انـقـالب مـخـمـلـي نـرم ، آرام و                  

چـون  .  کنترل شده آن را مـهـار کـنـد            
بخوبي دريـافـتـه اسـت کـه ايـران در               
آستانه يک انقالب عظيم اجـتـمـاعـي       
قرار گرفته است كه در صورت وقـوع    
آن آمريکا قادر نخواهد بـود مـانـنـد         

آنرا در جهت مـنـافـع خـود        57قيام 
چون اپوزسيون با وجود . کاناليزه کند

اينکه داراي گـرايشـهـاي مـتـضـادي           
ست اما پخته تر و جا افتاده تر از آن 
هست که براحتي به آمريـکـا مـيـدان       

ــد      ــور ده ــان ــخــشــي از          .  م ــد ب ــاي ش
اپوزسيون وارد تباني با آمريکا شـود  
اما در مجموع گرايشات راديـکـالـي    
در اپوزسيون وجود دارد که عرصه را 

چـون  .  براي آمريکا تنگ خواهد کـرد 
مردم از نظر سياسي رشد کرده انـد و    
فريب دادنشـان کـمـي مشـکـل شـده             

 . است
ايران مطمئنـاً افـغـانسـتـان و عـراق             
نيسـت کـه نسـبـت بـه تـحـوالت در                  

چـون  .  جامعه اش بي تـفـاوت بـمـانـد       
 عشـيـره اي    جامعه ي ايران از حالت   

خارج شده و ديدش نسـبـت بـه دنـيـا            
بسيار پيشرفته تر و قابـل تـامـل تـر         
است و ظرفيت پذيرش مترقي تـريـن     
انديشه ها را داراست و شايستـه يـک     

ــمــدن امــروزي اســت             ــت ــدگــي م . زن
کشوري که نزديک يک قرن فـعـالـيـت       
مستمر چپ کمونيستي داشته است، 
نسلي از کمونيست هـا را بـه وجـود            
آورده که بشـدت راديـکـال و سـازش           

داراي برنامه و دورنـمـايـي        .  ناپذيرند
مشخص سـيـاسـي هسـتـنـد بـه کـم                 
رضايت نخواهـد داد و حـقـيـقـت را              

بسـيـار   .  قرباني مالحظات نمي کنند
پخته تر و داراي تـجـارب بـيـشـتـري           

هر کدام از شخصيت هايـش  .  هستند
در شرايط انقالبي يک وزنه به مفهـوم  

قابليت و ظرفيت هـايشـان     .  کلمه اند
اين چب بسيار .  در سطح بااليي ست

واقع بين است و هيچ توهـمـي نـه بـه         
مــذهــب نــه بــه آمــريــکــا و نــه بــه                  

. اپوزسيون راسـت ارتـجـاعـي نـدارد           
ضرورت مسلح شـدن را در شـرايـط            

. انقالبي را بـخـوبـي درک مـي کـنـد              
نابود کردن يا شکستن چنيـن نسـلـي      
از کمونيـسـت هـا بسـيـار سـخـت و                

کساني کـه تصـور مـي        .   دشواراست
تحول اجـتـمـاعـي در        در فردايکنند 

ايران کمونيست ها جريانـي حـاشـيـه       
اي خواهند بود ايـنـان از پـتـانسـيـل           
نهفته در نسلي از کـمـونـيـسـت هـاي         

 . معاصر بشدت ناآگاهند
يکي از مشـخـصـه هـاي ايـن نسـل                 
کمونيست ها حاشيه گريزي ست کـه    

جسارت دست زدن به کار هاي بـزرگ  
بــه شــکــل بــرجســتــه در ايــن نســل              
خودنمايي مي کند و مـتـد کـارشـان         
نيز مثل کمونيست هاي سابق نيست 
که خود را در چـهـارچـوب بسـتـه اي            

بلکه آنها از خزيدن بـه  .  محدود سازد
. سوراخ و قانع شدن به آن گـريـزانـنـد        

اين نسل از کمونيست ها قادرنـد در    
کمترين زمان بزرگترين کارهـا را بـه       

آمريکا يا هر جـريـان   .  فرجام برسانند
ارتجاعي ديگر به آساني نمي تـوانـد     

بخاطر اين .  اين نسل را سرکوب کند
آمريکا به انقالب مخملي بي دردسر 

آمريکا با حمله نظامي .  پناه مي برد
مي خواهـد دولـت دسـت نشـانـده و              
حامي خود را روي کـار آورد تـا بـا              
تسلط کامل خواسـتـه هـاي خـود را           

يعني دقيقاً آن چيزي کـه  .  عملي کند
اگـر  .  در افغانستان و عراق پياده کرد

چه در اين کشور ها انـتـخـابـات بـراه        
انداخت و از اپوزسيون مـتـمـايـل بـه          
خود در مجموع قدرت استفـاده کـرد     
تا به ظاهر يک مشروعيت قانوني بـه  

اما در .  دولت دست نشانده اش بدهد
واقعيت امـر انـتـخـابـات يـک عـوام                
فريبي عريان بود تا غـيـر مسـتـقـيـم         
اعمال نفوذ نمايـد و سـيـاسـت هـاي            
مــيــلــيــتــاريســتــي اش زيــر پــوشــش         
انتخابات پنهان بماند واز طرفي هـم    
ادعا کند که باني دموکراسي در اين 

البته اين نـکـتـه    .  کشور ها بوده است
مــهــم را نــبــايــد فــرامــوش کــرد کــه            
جريانات ارتجاعي از نوع طالبان هـا  
و ديکتاتور هايي چون صدام حسـيـن   
شرايطي را بـوجـود آورده بـودنـد کـه            
مــردم ايــن کشــورهــاي اشــغــال شــده         
آمريکا را به اين ديکتاتورها ترجيـح  

وقتي وارد عمق مسـئلـه مـي      .  دادند
شويم در مي يابيم که آمريکا صـرفـاً   
براي منافع خود دست به اين کار زده 
است و تمام شعارهاي دهن پـرکـنـش    
سرپوشي ست تا بر اين تاراج کـه در      
روز روشن انـجـام مـي دهـد کـتـمـان              

حـکـومـت       ارتجاعي تريننمايد چون 
ــکــا در                  ــه ي آمــري ــوان ــه پشــت هــا ب

خميني و .  خاورميانه روي کار آمدند
. طالبان نمونه هاي بارز آن هسـتـنـد       

در واقع شـکـل سـلـطـه عـوض شـده                
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چيزي در ماهيت به نفع مـردم    .  است
تـنـهـا يـک سـري          .  تغيير نکرده اسـت 

آزادي هاي سردم بريـده کـه سـرمـايـه          
داري براي بقاي خود بـه آن احـتـيـاج         

در عـراق و      .  دارد بوجود آورده اسـت   
افــغــانســتــان هــمــان بــي حــقــوقــي ،           
تبعيض و نابرابري ، استثمار در ايـن  

. کشورها به قـوت خـود بـاقـي سـت             
تــنــهــا رشــد ســرمــايــه داري و بــهــره           
برداري ازآن هدف آمريکاسـت تـا در       
دراز مـدت رونـد جـهـانـي سـازي را               
عملي کند و سـرمـايـه داري عـقـب              
مانده را ارتـقـا داده و در سـرمـايـه                  
داري جهـانـي ادغـام کـنـد و قـدرت               
سرمـايـه و بـهـره وري آنـرا افـزايـش                  

تجارت جهاني ، ايـجـاد فضـاي      . دهد
مناسب براي رشد سرمـايـه داري در       
کشورهاي عقب مـانـده ، شـکـسـتـن           
مـرزهــاي ســيـاســي بــخـاطــر اهــداف          
اقتصادي که همـه ايـنـهـا گـام هـاي             

 . رسيدن به اين هدف است
ــه ي                   ــمل ــوع ح ــا در صــورت وق ام
آمريکا به ايران جـمـهـوري اسـالمـي          
چه خواهد و بـه چـه مـوضـعـي پـنـاه              

اين سوال مهم و اسـاسـي   .  خواهد برد
ولي آنچه مسلم است جمهـوري  .  ست

اســالمــي بــا تــکــيــه بــر احســاســات          
ناسيوناليستي و مذهبي مردم را بـه    
جنگ عليه آمريکا تحـريـک خـواهـد       

با جمالتي چون وطـن در خـطـر        .  کرد
. نواميس مردم در خطـر اسـت    .  است

شــرافــت ايــرانــي در مــورد تــعــرض            
بخشي از مردم را وارد جـنـگ     . است

الـبـتـه مـا دو         .  نابرابـر خـواهـد کـرد        
گرايش کلي در ميان مردم خـواهـيـم      

گـــرايـــش اول آنســـت کـــه            .  داشـــت
بالفاصله وارد جنگ عليـه آمـريـکـا       
خواهد شد و فعـاالنـه در آن شـرکـت           

اين گـرايـش دو طـيـف         .  خواهد نمود
طـيـف اول     .  را شامل خواهد گـرديـد    

عوامل رژيم و طرفداران آن هسـتـنـد      
که منافع و مـوجـوديـت شـان را در             
خطر مي بينند يعني منافعـشـان بـا      

. موجوديـت رژيـم گـره خـورده اسـت             
طيف ديگر مخالفيني هسـتـنـد کـه         
اگرچه جـمـهـوري اسـالمـي را قـبـول              
ــات                ــاســـ ــا احســـ ــد امـــ ــدارنـــ نـــ
ناسيوناليـسـتـي و وطـن پـرسـتـي و                

ناموس پـرسـتـي انـگـيـزه و مـحـرک                 
بـا  .  اصلـي ايـن طـيـف خـواهـد بـود               

خيلي از افراد اين طيف وقـتـي وارد       
استدالل کـلـي شـان        .  بحث مي شويم

در مجموع اين اسـت کـه جـمـهـوري            
اسالمي فاسد خودي را به آمريـکـاي   
فاسد و بيگانه تـرجـيـح مـي دهـد و              
مي گويند يـک جـمـهـوري اسـالمـي             
بهتر از يک آمريکاي اشغالگـر اسـت     
که سعي بر سيطره و تسلط نـظـامـي      

اگر رژيم ديکتاتوري سـت ايـن     .  دارد
را خودمان بايد حل کنيم نـه ايـنـکـه       

 . آمريکا براي ما کدخدايي کند
گرايش دوم حضور نطـامـي آمـريـکـا        

آن هـم    .  را به شدت استقبال مي کنـد 
بــخــاطــر تــنــفــر از رژيــم و يــاس و                 
سرخوردگي از عدم تغيير در جامـعـه   
باعث شده است که آمريکا را فرشتـه  

ــبــيــنــنــد        ايــن گــرايــش    .  ي نــجــات ب
توهمات زيادي نسـبـت بـه آمـريـکـا             
دارد و چنين استدالل مي کند حـملـه   
آمريکا ارتجـاع مـذهـبـي حـاکـم در             
ــرد و                      ــن خــواهــد ب ــي ــران را از ب اي
موجوديتش روند دموکـراسـي را در       
جامعه ايران تسريع خـواهـد نـمـود و         
فضاي باز سياسي و اجتماعي را بـر      
نفس کشيدن امـکـان پـذيـر خـواهـد             

چون بر مبنا تفکر اين گرايـش،  .  کرد
آمريکا مشکلي با مردم ايران نـدارد    
تــنــهــا مشــکــل اصــلــي حــکــومــت           
ارتجاعي حامي تـروريسـم اسـت کـه         
هــم بــراي ايــران و هــم بــراي جــهــان              

اين گرايش هـرگـز   .  مشکل ساز است
حـتـي   .  در جنگ شرکت نخواهد کـرد 

امــکــان دارد بــر عــلــيــه جــمــهــوري            
اسالمي در داخل کشور فعال شود و   
مــوقــعــيــت جــمــهــوري اســالمــي را          

الـيـتـه ايـن گـرايـش           .  تضعيـف کـنـد     
پروسه ي افغانستان وعراق رامـطـرح     
مي کند که تـا ديـروز دچـار جـنـگ              
قومي و مذهبي بـود کـه بـا حضـور           
نظـامـي آمـريـکـا تـا حـدي آرامـش                 
ــده اســـت و                 ــود آمـ ــوجـ ــبـــي بـ نسـ

 . دموکراسي رشد کرده است
تمام شواهد عيني و افکار عـمـومـي    
در جامعه کنـونـي ايـران نشـان مـي            
دهد که گرايش دوم قوي تر و عام تـر  

يعـنـي اکـثـريـت        .  از گرايش اول است
ــان طــرفــدار            مــردم خصــوصــاً جــوان

حـتـي آرزويـش      .   گرايش دوم هستند

آنچه ايـن گـرايـش دوم          .  را مي کنند
را بيشتر تقويت کرده است خـال يـک       
حــزب چــپ قــدرتــمــنــد در صــحــنــه            
سياسـي بـا رهـبـريـت فـراگـيـر بـوده                  

اگـر ايـن حـزب تـاثـيـرگـذار و                .  است
قدرتـمـنـد وجـود داشـت هـرگـز ايـن                 
گــرايشــات عــرصــه ي جــوالن نــمــي           
يافتند تـا در تـوهـمـات بـراي خـود                 
دنيايي بسازند که متفاوت با دنـيـاي   

 . واقعي ست
اما نـتـيـجـه چـنـيـن گـرايشـاتـي چـه                  

آن گرايـش کـه در کـنـار           .  خواهد شد
جمهوري اسالمي بر عـلـيـه آمـريـکـا         
صــف آرائــي کــنــد، اوالً جــمــهــوري           
اسالمي را تقويت خواهد کرد ثـانـيـاً    
اسالم سـيـاسـي وايـدئـولـوژي عـقـب             
مانده مذهبـي را در مـنـطـقـه رشـد               
خواهد داد ثالثاً نيمه مشروعيتي بـر  

. جمهوري اسـالمـي رقـم خـواهـد زد           
رابعاً تعصبات ناسيوناليستي پـروار    

 . خواهد نمود
ــکــا                   ــه از آمــري ــرايــش ک امــا آن گ
هواداري مي کند جمهوري اسـالمـي   
را تضعيف و اشغال نظامي را سـهـل   

در کـنـار آن       .  الوصـول خـواهـد کـرد        
سيطره نظامي سياسي و تشکيـالتـي   
آمريکا را در ايـران بشـدت تـقـويـت            

امــا واقــعــيــت هــاي     .  خــواهــد نــمــود  
زمخت نشان خواهد داد که آمـريـکـا    
دست کـمـي از جـمـهـوري اسـالمـي                
نــدارد و عــمــلــکــردش بــه ســيــاهــي           
کارنامه جمـهـوري اسـالمـي سـت و            
اين باعث فروپاشي تمامي توهـمـات   

 . خواهد شد
 

اما در اين ميان چپ راديـکـال بـايـد       
آيا صرفاً بـه  .  چه موضعي اتخاذ کند

محکوم کردن و بيانـيـه دادن اکـتـفـا          
کند و تماشاگـر خـنـثـي ايـن جـنـگ              

اين سـطـور      راقم به نظر.  نابرابر باشد
چپ راديکال بايد بسرعت جبـهـه اي     
با هويت مستقل از عناصر انـقـالبـي    
و مردمـي تشـکـيـل دهـد و افـکـار                
عــمــومــي دنــيــا را نســبــت بــه ايــن             

. نــظــامــي گــري عــريــان آگــاه ســازد          
ماهيت اهداف ايـن جـنـگ را افشـا           

. نمايد و فعاالنه در آن دخالت نـمـايـد   
ولي دقيقاً نمي تـوان گـفـت چـگـونـه           

امــا اگــر چــنــيــن      .  بــايــد عــمــل کــرد     
جنگي به وقوع بپيوند شرايط عينـي  

جنگ چگونگي عمل ما را تـعـيـيـن       
 . خواهد کرد

اگــر جــمــهــوري اســالمــي از طــريــق          
انقالب سرنگون شـود اعـمـال نـفـوذ            
آمريکا کـاهـش مـي يـابـد و قـدرت               
مانور براي جريانات سياسي حـاضـر     
در صحنه به مراتب بيشتر مي شـود    
و آمريکا به راحتي   نمي تواند رونـد  
هاي جامعه را به دست گيرد و بـر آن    

در ايـن صـورت آمـريـکـا            .  لگام زنـد 
ســعــي خــواهــد کــرد بصــورت غــيــر          
مستقيم با اتکا به جريانات وابسـتـه     
به خود سياست هاي خود را اعـمـال       

در وقوع انقالب اين احـتـمـال      .  نمايد
قوي وجـود دارد رونـد جـريـانـات و                
تنـش هـاي مـوجـود در جـامـعـه از                  
نتيجه کامالً متفاوتـي بـار آورد کـه          
بر خالف منافع بلند مـدت آمـريـکـا       

آمـريـکـا از هـم اکـنـون روي               .  باشـد 
جــريــانــات ارتــجــاعــي و بــورژوايــي          
ســرمــايــه گــذاري مــي کــنــد تــا در             
شرايط حساس از آنها بـه نـفـع خـود           

ولـي آنـچـه مسـلـم          .  بهره برداري کند
است حکومت آيـنـده يـک حـکـومـت           
غير مذهبي و سکوالر خواهد بود و   

. مذهب به حاشيه پـرت خـواهـد شـد        
اين که جـريـانـات طـرفـدار سـرمـايـه             
داري غرب تا چه حدي بـتـوانـد رونـد       
اوضاع را بدست گيرد و خيزش تـوده    
هــا را در جــهــت مــنــافــع ســرمــايــه            
کاناليزه کند به توازن قوا در جامـعـه   
و آرايــش نــيــروهــاي چــپ و راســت              

اگــر فضــاي ســر دم        .  بســتــگــي دارد  
بريده دموکـراسـي بـورژوايـي فـراهـم           
ــتــخــابــات آزاد و                 آيــد و امــکــان ان
تبليغات فراگير بدون ترس و وحشـت  
به مدت چند مـاه تـداوم پـيـدا کـنـد             
چـپ بـي شــک اکـثـريـت را بـه خــود                   
ــيــروز              اخــتــصــاص خــواهــد داد و پ

 . خواهد شد
اما فرصت تبليغات و خودنمايي بـه    
چپ راديکال داده نخواهد شد و چـپ    
ــکــال از طــرف              ــيــســتــي رادي کــمــون
جريانات بورژوايي داخل و بـورژوازي  
جــهــانــي مــورد هــجــوم تــبــلــيــغــاتــي        

شـوروي  .  شديدي قرار خواهد گـرفـت    
را علم خـواهـنـد کـرد واسـتـالـيـن و                 
سيـاسـت هـايـش را کـه بـه حسـاب                  
مارکسيم گذاشتند جار خـواهـنـد زد      
کمونيسم و طـرفـدارانـش را بشـدت             

تحريف خـواهـنـد کـرد يـک تصـويـر                
مخدوش شکست خورده از آن ارائـه        

هجوم تبليغاتي وسـيـع     .  خواهند داد
بورژوازي تنها با تهاجـم گسـتـرده از        
طرف چپ راديکال کمونيـسـتـي مـي       

اگـر چـپ بـتـوانـد          .   تواند خنثي شود
نــبــض فضــاي ســيــاســي جــامــعــه را         
بدست گيرد قدرت مـانـور بـورژوازي      

بــقــول .  کــاهــش پــيــدا خــواهــد کــرد         
منصور حکمت يک فـرصـت کـوچـک         
طاليي براي چپ کمونيست ايـران در    

چـپ  .  انقالب آتي فراهم خـواهـد شـد     
بــدون ايــنــکــه خــودش را دســت کــم            
بگيرد بايد برود و کـار بـورژوازي را         

هر گونه تـرديـد و خـرده        .  يکسره کند
ديدن خـود جـنـبـش را بـه شـکـسـت                 

اگــر ايــن فــرصــت      .  خــواهــد کشــانــد   
کوچک تعيين کنـنـده از دسـت بـرود           
يک نسل کشي تازه از کمونيست هـا    
آغاز خواهد شـد و در کـنـار آن يـک               
تنفس سي ساله در حاشيه جامعه بـه  

 . چپ اختصاص داده خواهد شد
به نظر من بستر بـراي اسـتـقـرار يـک          
حکومت تمام عيار سوسـيـالـيـسـتـي       
بيشتر از هر زماني فراهم شده اسـت    
ضرورت هاي فعلي جـامـعـه و رشـد           
انتظارات و آگاهـي مـردم و آشـکـار           
شــدن مــاهــيــت مــذهــب و تشــديــد            
نابرابريهاي اجتماعي و نـيـز شـکـاف       
طبقاتـي هـمـه شـرايـطـي را بـوجـود                 
ــروزي                ــي ــه امــکــان پ آورده اســت ک
سوسياليسم ممکن و سـهـل الـوصـل       

تنها با اعتماد به نفـس و    . مي نمايد
خالقيـت و سـرعـت عـمـل پـيـروزي                 

هر گونه سمپاشـي  .  امکان پذير است
اينکه چپ نمي تواند  پيـروز شـود و       
قدرت اش را نـدارد جـز خـدمـت بـه              

 . بورژوازي هيچ ثمره اي ندارد
پس بنابراين در ايـن انـتـقـال قـدرت            
دخالت انسانها خصوصاً کمونـيـسـت    
هاي انقالبي تعييـن کـنـنـده خـواهـد           

با وجود اينکه هـزاران مشـکـل        . بود
در امر قدرت گيري کـمـونـيـسـت هـا         
وجود دارد اما تمام اينهـا بـا تـالش         
پيگيرانه و دخالت فعـاالنـه در رونـد        

بـقـول   .   انتقال قدرت حل شدني سـت   
منصور حکمت ما نمي خواهـيـم در     
آينده نـظـاره گـر بـاشـيـم بـلـکـه مـي                   
خواهيم يـک طـرف دعـوا بـاشـيـم و                 

 .در آن دخالت کنيم فعاالنه
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 انتقال قدرت در ایران



ايــن نــوشــتــه کــوتــاه از مــنــصــور           ( 
حکمت را براي اين شماره انـتـخـاب      

اول اينکه هـفـتـه      .  کرديم به دو دليل
خيـلـي   .  قبل سالگرد دوم خرداد بود

ها وقـتـي خـاتـمـي آمـد بـه انـحـاء                  
گوناگون به توجيه و  تـطـهـيـر او و             

بـرخـي   .  جمهوري اسالمي پرداختنـد 
کتابهاي قطـور نـوشـتـنـد تـا ثـابـت               

آيـنـده   "  اصالحـات سـيـاسـي      " بکنند 
امـــا ايـــن حـــزب       .  دارد و غـــيـــره      

کــمــونــيــســت کــارگــري و مــنــصــور        
حکمت بود که بـه دقـت مـحـتـواي            
پروژه خاتمي و خـوش رقصـي هـاي        

" اصـالحـات  "اپوزيسيون و شيفتگان 
حزب مـا درسـت       .  را بر مال ميکرد

منصـور حـکـمـت درسـت          .  ميگفت
اين نوشته کوتاه يـکـي از       .  ميگفت

اما دلـيـل ديـگـر       .  نمونه هاي آنست
انتخاب اين نـوشـتـه ايـن اسـت کـه             
اخيرا بدنبال بـاال گـرفـتـن احـتـمـال              
مــعــاملــه و مــذاکــره آمــريــکــا بــا             
جــمــهــوري اســالمــي  بــاز بــرخــي             
صحبت از متعارف شدن جـمـهـوري    

منصور حکمـت  .  اسالمي  ميکنند
اينجا بطور فشرده توضيح مـيـدهـد      
که چرا چـنـيـن چـيـزي يـک  رويـاي                

مـنـشـاء بـن بسـت          .  ارتجاعي است
 .جمهوري اسالمي را نشان ميدهد

اين مطلـب را از سـايـت عـمـومـي               
جوانان .  منصور حکمت برداشته ايم

 )کمونيست
  

اظهارات خاتمي در گفتگو بـا سـي       
امـا نـه از       .  ان ان رويداد مهمي بـود 

اين جهت که گويا اين حرکت عـمـال   
راه عادي شدن مناسبات سياسـي و    
ديــپــلــومــاتــيــک دولــتــهــاي ايــران و        

. آمريکا را هـمـوار تـر کـرده اسـت               
برقراري مـنـاسـبـات رسـمـي مـيـان             
ايــران و آمــريــکــا مــنــوط بــه حــل             
معادالت سياسي پيچيـده تـري چـه        
در خود ايران و چـه در سـطـح بـيـن              

مسـالـه رونـد صـلـح          .  المللـي اسـت    
فلسطين، موازنه قوا ميان اعراب و 
اسرائيل، تعيين تـکـلـيـف ارتـجـاع           
اسالمـي در خـاورمـيـانـه و شـمـال                
آفريقا، مساله رابطه غرب با عـراق،  
ــوشــت                  ــر ســرن ــت ــم ــه مــه و از هــم
کشمکشهاي جناح هـاي مـخـتـلـف        
رژيم اسالمـي، ايـنـهـا مـعـضـالتـي             
هستند که عاقـبـت رابـطـه ايـران و            

 .آمريکا به آنـهـا گـره خـورده اسـت           
اهميت اظهارات خاتمي در قـلـمـرو      
ديــپــلــومــاســي نــيــســت، بــلــکــه در         
جايگاهي اسـت کـه در کشـمـکـش            
ســرنــوشــت ســاز جــنــاحــهــاي رژيــم         

  .اســــــالمــــــي مــــــي يــــــابــــــد            
 

بعنـوان راه خـروجـي        "  پديده خاتمي"
براي رژيم اسالمي از يـک بـن بسـت        
تاريـخـي و نـجـات از يـک سـقـوط                  

ارتـجـاع   .  محتـوم طـرح شـده اسـت          
 ٢٠ بـازرگـان را         -اسالمي خميـنـي  

سال قبل براي جلوگيري از پـيـروزي     
مــبــارزات آزاديــخــواهــانــه مــردم و        
برقراري يک رژيم سياسـي چـپ گـرا        

 ٥٧ که محتمل ترين نتيجه انقالب   
تلقي ميشد از زباله دان تـاريـخ يـک      
قرن قبل ايران در آوردند، تکاندند و   

تـا  .  بجان مردم و انقالب انـداخـتـنـد    
وظــايــفــي را کــه رژيــم شــاه در آن               

 .درمانده بود به سـرانـجـام بـرسـانـد        
حکـومـت اسـالمـي نـقـش خـود را                

درسـت از روي لـيـسـت           .  انجام داد  
رژيم سابق کشت و بست و مـمـنـوع      

اينها انقالب را شکستند، اما .  کرد
هرگز نتوانستند خود به يـک جـريـان      
حکومتي متعارف و پذيرفـتـه شـده      

. بــراي جــامــعــه ايــران بــدل شــونــد           
جمهوري اسالمي وصلـه اي نـاجـور        
باقي ماند که بقاء روز بروز خـود را    
تا اين لحظه با کشتـار و ارعـاب و         
بسيج همه هيوالهاي تاريخ ارتجاع، 
از خدا و اسالم تا ميهن و جـنـگ و       
زن ستيزي و بيگانه تـرسـي تـامـيـن        

اما ايـن داسـتـان ديـگـر           .کرده است
اکنون ديگر ايـن    .  قابل ادامه نيست

اينـهـا لـرزش زمـيـن          .  را فهميده اند
زير رژه سنگين مردم را حـس کـرده       

  .اند و به تکاپو افتاده اند
 

در تمايز با جمهوري اسالمي خدا و   
خون و خفقان، خاتمـي تصـويـري از        
يک مشروطه اسالمي، يک جمهوري 
اســالمــي از نــوع دوم، را طــرح                  

ادعا ميکنند که مشروطـه  .  ميکند
اسالمي ميتـوانـد نـظـامشـان را از            

اگر يـک رکـن       . تعرض مردم در ببرد
اين جمهوري دوم تابع کردن جـفـتـک    
پــرانــي هــاي ولــي فــقــيــه بــه يــک                

ــه  "  ــتــخــان ــون اســاســي       "  عــدال و قــان
اسالمي است، رکن ديگر آن عـادي    
کردن روابط با غـرب و آمـريـکـا و             
تعديل در تصوير بين المـلـلـي رژيـم       

" ياغـي " بعنوان يک رژيم ضد غربي، 
. و مدافع تـروريسـم اسـالمـي اسـت         

نـه   CNN خاتمي در مصـاحـبـه بـا        
سياست رژيم ايران، بلکـه يـک رکـن        
ديگر پـالتـفـرم سـيـاسـي مـدافـعـان              
جمهوري اسـالمـي دوم را تـعـريـف            
ميکند و ميکوشد پايه هـاي نـفـوذ      
اين جناح را در داخل و خارج کشـور  

امـا آنـچـه در نسـخـه            .  تحکيم کنـد 
خاتمي شرط بقاي رژيـم بـه حسـاب        
ميايد، براي مدافعان جمـهـوري اول     
معنايي جـز از کـف نـهـادن تـنـهـا                  

. ابزارهاي تاکنوني حفظ رژيم نـدارد 
اظهارات خـاتـمـي و طـرح مسـالـه               
عاديسازي روابط با آمـريـکـا جـدال       
  .جناحها را به مراتب تشديد ميکند

 
مردم ايران با عـالقـه تـمـام بـه ايـن             
رويدادها نگاه ميکننـد، جـمـهـوري       
اول رفــتــنــي اســت، جــمــهــوري دوم          
رويــاهــايــي خــوش خــيــاالنــه بــيــش         

مردم از دل اين کشمکشهـا،  .  نيست
نابودي کل رژيم اسـالمـي و بسـتـه           
شــدن پــرونــده ارتــجــاع اســالمــي را         

جمهوري اسالمي . جستجو ميکنند
  .اول، جمهوري اسالمي آخر است

 
  منصور حکمت

انترناسيونال شمـاره  به نقل از نشريه 
 ٢٦  
 ١٩٩٨ ، ژانويه ١٣٧٦ دي 
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  اول، جمھورى آخر یجمھور
 منصور حکمت

 امير ملحد، تھران 
 !خيالتون راحت ميکنم 

سالم يک دختر عمو دارم زماني که مـن  " 
دبستان بودم منو صبح هـاي جـمـعـه          ۵ 

ميبرد به پارک الله اونجا با دوست پسـر    
اين دختـر  .  هاش بدمينتون بازي ميکرد

عموي ما خيلي سر و صدا ها تو فاميل 
به پا کرد کـه چـرا تـو مـهـونـي هـا بـي                   
حجاب حاضر ميشه يا چرا اون زمـانـي       

دبستان بودم با پسرها دوسـت     ۵ که من 
جو آن زمان با اين زمان خـيـلـي      ( ميشه 

دو سه سال پيش بود مـن    ).  فرق ميکرد
توي ماشينش نشسته بودم ميخـواسـتـم    
بريم جايي ظهر تابستون هم بـود مـوقـع        
رانندگي اتوبان يـه دفـعـه داغ مـيـکـرد               

 .مقنعه اي که سرش بود برداشت
نمونه از اين براي شما تعريف  ۳ يا  ۲ اگر 

کنند ميگيد جامعه ايران ضد مـذهـبـي    
ولي خيالتـون رو راحـت مـيـکـنـم             .  شده

همين خانومي که من االن تعـريـفـش را       
کردم ديشـب اومـده بـود خـونـه مـا بـه                  

 ۲ اصطالح خودش حالليت بطلبه چـون      
! شنبه ميخواد بره مکه زيارت خونه خدا

 )"شکلک خنده(
 
امير جان خيلي خـيـالـمـون راحـت        :  ک. ج
با اين فاکت مسلم فـهـمـيـدم هـمـه           !  شد

سال پيش  ۱۵ دختر عموهاي بي حجاب 
ولي مـگـر در     .  حاال حاجيه خانم شده اند

سال چند تـا حـاج خـانـم داريـم؟ حـتـمـا                 
جوانان آريـاشـهـر هـم کـه شـعـار دادنـد                 
حکومت اسالمي نمي خواهيم هـمـه بـه      

کارگران هفت تپه .  زودي حاجي ميشوند
چي؟ بعالوه معلوم نيست چرا جمـهـوري   
اسـالمــي ايــنـهــمــه بــه خــودش زحــمــت           
ميدهد و طرح پشت طرح مي آورد و بـه    
حاجيه خانم هاي فردا گير ميدهد و صد 

بهتـر  .  هزار صدهزار به آنها تذکر ميدهد
نيست آنها به حج ببرد تا سه روز قبـلـش    
بروند پيش پسرعـمـوهـايشـان حـاللـيـت          

 !بطلبند
اما از شوخي گذشته امير جان، مـذهـب   
در روزگار ما يـک صـنـعـت اسـت، يـک             
مافيا است و اساسا ساخته و پـرداخـتـه        

خيلي از کساني که بـا ايـن       .  دولت است
زندگي اي که جمهوري اسالمي برايشـان  

فراهم کرده است مشـکـل دارنـد طـبـعـا           
ايدئولوژي اين حکومت را هم زير سـوال    

آنـهـايـي کـه بـه نـان و نـوايـي                   .  ميبرنـد 
ميرسند برعکس جانماز آب ميکشند و 

البته هميـشـه تـعـدادي       .  حاجي ميشوند
هستند که خالصانه بـه مـذهـب و خـدا             

ولـي خـيـلـي دوسـت          .  باور داشته باشنـد 
سـاعـت قـدرت سـرکـوب             ۸ دارم حتـي    

جمهوري اسالمي از باالي سـر جـامـعـه       
کنار برود و آنوقت ببينيم چه بـاليـي سـر      

 .  حکومت مذهبي و مذهب مي آيد
 

 مانی آزاده  تبريز 
 حکومت نظامی و لغت نامه  

امروز شهر تبريز ...  سالم مصطفي جان" 
شکلي نظامي به خود ديده بـود و هـمـه        
جا پر از مـامـور بـود طـوريـکـه هـيـچ                   
اتفاقـي صـورت نـگـرفـتـه امـا بـنـا بـه                     

) سـه شـنـبـه      ( خبرهاي دريافتـي ديـروز       
متري که مرکز فعاليت هاي  ۴۲ خيابان 

پان ترکيسم هسـت شـاهـد زد و خـورد               
در زير يکـي  .  اهالي آنجا با ماموران بود

از موارد جديدي که ناسيوناليستها روي 
آن بــــراي تــــحــــريــــک احســــاســــات             
 :  ناسيوناليستي زوم کردند و اتچ ميکنم
 :توهين به ملت آذربايـجـان ادامـه دارد       

 اينبار در لغت نامه حييم
ويرايش چهـارم فـرهـنـگ       :  اويرنجي نيوز

در اين نسـخـه     . لغات حييم انتشار يافت
از فرهنگ لغات کلمه تورک مـعـادل بـا        
سلطه جو، مستبد، بچه شرور و شيـطـان   

فرهنگ لغات .  و اسب دانسته شده است
حييم يکي از معتبرترين فرهنگ لغـات  
بوده و در اکثر مـراجـع عـلـمـي بـعـنـوان             
منبعي قابل اعتماد مورد استفاده قـرار    

انتشار اين نسخه از فرهـنـگ   .  مي گيرد
لــغــات حــيــم بــازتــاب گســتــرده اي در             
محافل آذربايجاني داشته و باعث ايجاد 
. ناراحتي هـاي گسـتـرده گـرديـده اسـت            

فرهنگ توهين به ساير ملل در ايـران از    
سالها پيش بعنوان يک عادت و رسـم از      
سوي نويسندگان و هنرمندان فـارس در      
سالهاي اخير ابعاد تازه اي بخود گـرفـتـه    

 .است
خاطر نشان مي شـود در خـرداد سـال            

کاريکاتور توهين آميز روزنامـه   ۱۳۸۵ 

 نامه های شما

15ادامه صفحه   



دولتي ايران به تورکـهـا بـاعـث خـيـزش           
امـا  .  عظيم ملي در آذربايـجـان گـرديـد      

ظاهرا شونيسم فارس از اين اعتراضات 
درس مورد نظر را نگرفته و همچنان بـر  
ادامه رفتارهاي نژادپرستانه و تـوهـيـن        

 ".آميز خود اصرار دارد
 
ماني عزيز اين ماجراي لغت نامه :  ک.ج

در اينکه تبليغات .  را من سر درنياوردم
نژادپرستانه و زشتي عـلـيـه مـردم تـرک          

ولي سـوال    .  زبان ميشود ترديدي نيست
اين است که چرا چنين تبليغاتي در يـک    

الـبـتـه در      .  لغتنامه بايد صورت گـيـرد    
لغتنامه هاي انگـلـيـسـي  کـه مـن در               
دسترس داشتم ديدم که يک معني بـراي  
کلمه ترک در انگـلـيـسـي، اسـب تـرکـي            

امـا  )  مثل اسب عربي و غـيـره      . ( است
نمي دانم آن مستبد و سلطه جو و غـيـره   

بـهـر حـال      .  را حييم  از کجا آورده اسـت   
تبليغات نژاد پرستانه و ايـجـاد نـفـرت           
قومي کار ناسيوناليست ها از هردو سو 

ناسيوناليسم مثل مـذهـب و هـر        .  است
ايدئولوژي طبقات حـاکـم بـر تـفـرقـه و               
جدايي انسانها، ترک و فـارس کـردن و           
مسلمان و يهودي را به جان هم انداختـن  

 .   استوار است
 

 )؟ (اردشير تھرانی از  
 شاهنشاه قباد و ماستمالی 

جوابي که داديـد واقـعـا و بـدون           .  سالم"
اگر کسي مـثـل     .  اغراق ماستمالي بود 

من قبال به شما همچين نام ماستمـالـي   
کردن داده خوب بايد بـه خـودتـون شـک           
کنيـد کـه چـرا دوبـاره يـک نـفـر ديـگـه                      
همچين حرفي به شما ميزنه البد حتـمـا   

نميدونم شايد هم مـن    .  همينطور هست
 .خنگ باشم

در مورد برابري گفتيد که تعبير من در   
ــرابــري مــبــتــذل هســت پــس               مــورد ب
بفرماييد شکل غير مبتذل آ ن چيست؟ 
درجواب بمن ميگين که برابـري يـعـنـي       
 برابري همه انسانها از نعمات اجتماعي

. 
حاال بمن حق ميدين بگم مـاسـتـمـالـي        
ميکنيد ؟ اين تعريفـي کـه شـمـا ارائـه            
ميديد دقيقا همان چيزي است کـه مـن       

بـراي ايـنـکـه       .  از برابري تـعـبـيـر کـردم          
انسانها از نعمات اجتماعي بطور بـرابـر     
برخوردار شوند بايد سيـسـتـم دسـتـمـزد         

برابر وجود داشته باشه بعنوان مثال اگـر  
و بـعـد از         من که االن لـيـسـانـس دارم          

اينکه موفق شـدم فـوق لـيـسـانـس هـم              
ساعت در هفته اي کـه   ۳۰ بگيرم حقوق 

خود شما در برنامـه يـک دنـيـاي بـهـتـر              
خودتون گفتيد هشتـصـد هـزار تـومـان          

کـه مـثـال در           باشه کارگر ديـپـلـمـه اي      
کارخانه تشتک سازي کـار مـيـکـنـه در          

ساعت کـار در هـفـتـه هـمـان              ۳۰ قبال 
تا من    هشتصد هزار تومان رو ميگيره

و ان کــارگــر بــطــور بــرابــر از نــعــمــات              
 .اجتماعي برخوردار بشيم

چـنـدش اور     .  اين براي من چندش اوره     
براي ايـنـکـه ايـن چـنـد سـالـي کـه در                      
دانشگاه تحصيل کردم هـمـه اش پشـم          

 . بوده و کار عبثي کردم
ان کارگري که شما ميگيد بـراي مـن و       
امثال من مـيـز و کـتـاب و دانشـگـاه                 
ساخته عاشق چشم و ابروي من و امثال 
 .من نبوده در قبال اين کارش پول گرفته

سوال کرديد يـکـي ايـنـکـه           از من دو تا
جـنـگ و بـي           چرا در دنـيـا نـا بـرابـري           

حقوقي است ؟ دوم اينکـه راه حـل مـن          
 براي جامعه چيه؟

در مورد سوال اولي بايد بگم که اگـر در    
دنيا نا برابـري هسـت خـوب ايـن چـيـز               

در .   عاديست و من مشکلي نميـبـيـنـم    
مورد جنگ و بي حقوقي هم بايد گـفـت   
که االن اين نظام هاي توتاليتر مذهـبـي   
و گروهک هاي اسالمي مثل القاعـده و    

در خاورميانه است ...  حزب اله لبنان و 
 .که مسبب اين جريان است

در مورد سوال دوم بـايـد بـگـم کـه مـن             
احمدي نژاد نيستـم کـه بـا امـام زمـان              
ارتباط داشته باشم و راه کار بدم که دنيا 

در ضـمـن   .   بايد چه جوري مديريت بشه
هر مـلـتـي در ايـن دنـيـا اليـق هـمـان                      
حکومتي هست که به آنـهـا حـکـومـت          
ميکنه و اينکه من اگـر هـم راه کـاري            
بخوام بدم در مورد کشـور خـودم ايـران          
ميدم که به دست يه مشت تازي پرسـت  
افتاده و راه کار من سرنگوني ايـن رژيـم     
اسالمي و شـيـوه اداره ايـران بـه سـبـک               

بـهـرام      انوشـيـروان     زمان شاهنشاه قباد
گور و غيره هست که من آيين ريشه اي   
انــجــمــن پــادشــاهــي ايــران رو بــراتــون            

و ببـيـنـيـد هـمـيـن          .  ميفرستم و بخونيد
مــارکــس و انــگــلــس شــمــا خــيــلــي از            
تفکراتشون رو از فرهنگي کـه قـبـل از          
يــورش تــازيــان بــه ايــران قــرار گــرفــت             

برداشت کردند ولي با دگرگوني و بسـتـه   
بندي جديد به مردم بويژه شما ارائه کرده 

 ."اند
 
اردشير عزيز خيلي ممنون که کار :  ک. ج

خوب دوست عـزيـز     .  ما را راحت کرديد
مـا  .  فرق ما و شما چند چيز مهم اسـت   
اين .   خواهان لغو سيستم مزدي هستيم

شرط اصلـي بـرابـري واقـعـي انسـانـهـا               
شما حتي از سيستم مزد برابر هم .  است

شما فکر ميکنيد .  حالتون بهم ميخورد
کارگر پولش را گرفته، ما فکر ميکنيـم  
تمام سرمايه و قدرت سرمـايـه داران از       
محل کار پرداخت نشده کارگـر بـوجـود      

براي ما نابرابري بين انسـانـهـا    .   مي آيد
خيلي مشکل آفرين است و ميخواهـيـم   

شما فـکـر مـيـکـنـيـد            .  آنرا از بين ببريم
مـا فـکـر      .   عاديست و مشکلي نيسـت 

ميکنيم حکومت ها ارگـان اداره امـور       
طبقه اي است که از لـحـاظ اقـتـصـادي        

در جــوامــع امــروز         .  قــدرت را دارد      
حکومت با ارتش و زنـدان و دادگـاه و             
آخوند و شاهنشاه اش، ارگان حاکـمـيـت    

شما فکر ميکـنـيـد    .  سرمايه داران است
مردم اليق همان حکومتي هستـنـد کـه      

ما ميخواهيم آيـنـده را بسـازيـم         .  دارند
شما ميخواهيد تازه دو سه هـزار  سـال          

خـب دوسـت عـزيـز مـا            .  عقب برگرديد
هرچه بگوييم از نظر شمـا مـاسـتـمـالـي         

راستش نه ما ماسـتـمـالـي     .  خواهد آمد
ميکنيم و نـه شـمـا بـالنسـبـت خـنـگ               

اين اختالف سياسي و بـيـشـتـر     .  هستيد
شما .  از آن اختالف در جهان نگري است

در سمت طبقه سرمايه دار ايستاده ايـد    
بـحـث   .  و ما در سـمـت طـبـقـه کـارگـر               

بحث طبقه .  مارکس و بهرام گور نيست
کارگر و سرمايه دار و راه حل هـاي ايـن     

در ضـمـن     .   دو طبقه براي بشريت اسـت 
متاسفانه فرصت نشد تا آيين ريشـه اي    

. مرا از اين بابت ببخشيد. تان را بخوانم
اميدوارم که روزي بخوانم و بـاهـم وارد         

ــا شــمــا          .  بــحــث شــويــم     از آشــنــايــي ب
در ضمن اين نامه شما مـرا  .  خوشحاليم

متقاعد کرد که شما شباهت بـه فـردي       
شما صريـح  .  که قبال نامه ميداد نداريد

و روشن حرفتان را زديد و اکنـون روشـن     
 . است که اختالف در چيست

  
 جمعی از جوانان کرمانشاه 

 سجاد خسروی هم اعدام شد 

سالـگـي    ۱۶ سجاد خسروي که در سن " 
در يک نزاع خياباني در اثر يـک اشـتـبـاه        
يک  جوان ديگر  را به قتل رسانده  بـود،  
حدود دو سال در زنـدان بـود و در ايـن              
مدت خانواده او براي آزادي او و جـلـب       
رضايت از خانواده مقتـول تـالش هـاي        
زيادي  کردند اما به نتيجه اي  نرسيدند 
و بالفاصله  بعد از  اينکه سجاد به سـن  

ســالــگــي رســيــد در صــبــح روز                 ۱۸ 
پنجشنبه  طناب هاي اين عـدالـت بـي         
عدل گردن او را فشرد و نگاه جـوان اورا      
از زنــدگــي گــرفــت وشــمــع وجــودش را           

 .خاموش کرد
اما سجاد خسروي اولين نفر نـيـسـت و        
آخرين نفر هم نخواهد بود که اعدام مـي  

شايد در روز  چندين نفر در  ايـران  .  شود
و ساير کشور هاي اسالمي اعـدام مـي     

و ما هم براي حمايت از انسان ها . شوند
وحق آنها از زندگي و فرصت براي جبران 
اشتباهت آنها عـمـل اعـدام را شـديـدا              

 .محکوم مي کنيم
 )"جمعي از جوانان کرمانشاه(
 
دوستان عزيز ماهم فکر ميکنـيـم   :  ک.ج

اعدام قتل عمد حکومتي است و بـايـد     
. مــجــازات اعــدام مــتــوقــف شــود               

اميدواريم که مـبـارزه عـلـيـه اعـدام را               
. گسترش دهيم و آنـرا مـتـوقـف کـنـيـم           

 . دست شما را به گرمي ميفشاريم
 

 کيوان رضوی نيا، سوئد 
 اعتراض به منوچھر متکی 

مطلبي نوشته اند در اعتراض به حضور 
منوچهر متکي وزير امورخارجـه ايـران     

 :نوشته اند. در سوئد
منوچهر متـکـي پـاسـدار سـرشـنـاس            "  

 ۹۰ جمهوري اسالمي ايران و در دهـه          
) ۶۸ تـا       ۶۴ بيـن سـالـهـاي         ( ميالدي 

مسـئـول   .  سفير رژيم درترکيه بوده اسـت 
چندين فقره ترور فعالين اپوزيسـيـون در     
خارج کشور و بـعـنـوان يـک تـروريسـت             

اما امروز بعنـوان  . شناخته شده ميباشد
وزير امور خارجـه جـمـهـوري اسـالمـي           
ميخواهد به سوئد تشرف بياورد تـا بـا       
دولت سوئد در مورد آينده عراق مذاکره 

دولت سوئد هم با آغوش باز با اين . کند
مساله برخورد ميکند به استقبال سفيـر  
ايران رفته و فرش قرمز جلـوي وي مـي       

 .اندازد
آيا واقعا جمهوري اسالمي بـراي آيـنـده      

عراق نگران اسـت و در قـبـال عـراق و               
آن احساس مسئولـيـت مـيـکـنـد            ملت

وميخواهد در ساختن يک مملکت آزاد   
داشته  و پر از رفاه در عراق نقش مهمي 

 باشد؟
ولي يکي نيست به ايـن آقـاي مـتـکـي            
بگويد شما که الاليي بلديد چرا خوابتان 

 "نمي برد؟
کيوان عزيز بعد دولت سوئد را به دلـيـل   
پذيرايي از متکي مورد انتقاد قرار داده 

 .است
 

 وروجک سرخ، تھران 
 اعتراض به حجاب 

 شب آمد سياهي جهان را گرفت"
 غم بيشتري گريبان ايران گرفت

همين يک هفته پيش که مسابقه فوتبال 
. بود ما بر حسب اتفاق قرمز پوشيديـم    

حاال هر جا که عالمت خـطـر بـود ومـا         
نمي دونستيم اخطار مـي شـنـيـديـم از            
مردمي که ديـده بـودنـد وشـگـفـت زده             
بودند و شايد هم به حـجـاب خـود شـک         

 . کرده بودند
: چــون کــار جــديــد نــيــروهــاي دولــت              

قرمز ! .... شادي ممنوع ! .... فحاشي 
 ! ممنوع 

اين هم نمونه ي جالبي بـراي امـنـيـتـي          
 ."بيشتر 

وروجــک عــزيــز مــا  بــا ادبــيــات           :  ک. ج
معمول خودش نوشته که بعضي وقتـهـا   

اما به جـايـش دو       . فهم اش سخت است
تا عکس هـم فـرسـتـاده کـه کـمـي سـر                 

 :راست تر هستند
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 :لينك را در وبالگ لينك ببينيد
www.linkjavanan.blogfa.com/ 

ـيـسـت هـاي          :  نام وبالگ ـال جمعي از سـوسـي
 كامياران

www.socialist-k.blogfa.com/ 
ـا       :  موضوع ـه و ب در شرايطي كه رژيم اينگون

ـراضـات            ـابـل اعـت تمام توان تالش دارد مـق
ـا و             ـه ـت جامعه را بگيرد، تعـدادي از وبسـاي
ـاتـي        ـي ـا ادب وبالگهاي دانشجوئي وسياسي ب
ـاتـي          ـق ـر طـب غير كمونيستي و با دركي غـي
مشغول استفاده از ادبياتي اتهـامـي، فـاقـد       

ـد       ـن بـرخـي   !  نقد سياسي و بار تئوريـك هسـت
ادبيات به كار رفته تصوير كسي را تـداعـي     
ـدازي حـجـاج       ميكند كه در مراسم سنگ ان
ـام شـده و              ـايـش تـم به سمت شيطان سنگـه

 ".فحش بده كم نيار"رفيق كناريش ميگويد 
ـهـوري اسـالمـي                  !  رفقـا  ـا جـم جـنـگ مـا ب

ـد         است،با سرمايه داري در همه ابعـاد و چـن
ــگــر        جــاي .  تــيــر مــاه اســت          ۱۸ روز دي

ـه      خوشحاليست كه چپ جامعه آنقدر قـوي ب
ـع خـود            ـف ـه ن ميدان آمده كه اعتراضات را ب
رقم ميزند تا جائي كه در آستانه هر تعرضـي  

ـه اسـت       امـا  .  همه چشمها رو به چپ جـامـع
ـعـاد             ـارزه اب بايد به ياد داشته باشيم ايـن مـب

اين بستگي به توازن قوا در   . گوناگوني داارد
ـر دارد       ـراب ـايـد بـرخـوردهـا و           .  جنگي نا ب ـب ن

ـوده كـار و              فشارهاي رژيم باعث شـود شـال
ـد        . رسالت اصلي مبارزه مارا مـنـحـرف كـن

ـراضـات و               ـرگـزاري اعـت پيشي گرفتن در ب
اعتصابات و حتـي رقـابـتـي شـدن اوضـاع             
ـده در كسـب پـيـروزي             ميتواند نقشي سـازن

ـاشـد   امـا عـدم درك مـنـاسـب از              .  داشته ب
ـابـل خـودي                    نيروها و صـف آرائـي در مـق

 .ميتواند گامي به عقب باشد
من اعتقاد دارم مفهوم پردازي اسـطـوره اي       
هميشه گريبانگير بخشي از جـنـبـش چـپ         

ـوده و هسـت           مـنـظـور مـن       .  دانشجـوئـي ب
ـنـاي                 ـه مـع ازمفهوم پـردازي اسـطـوره اي ب
ناتواني از درك موقعيتي اساسي در زندگـي  

ناتواني در شناخت عمق پديـده  .  انسانهاست
ـامـدهـاي ضـد              ـي ـه پ ها و مقابله و تعرض ب

ـيـل هـا و           انساني آن در ظاهر به شكل تـحـل
ـر مـوارد       موضع گيريهاي بي مورد، در اكـث

ـوده  به ضرر مجموعه جنبش  روابـط  .  چپ ب
ـا    ـه ميان اتفاقات جامعه و مناسبت ما با آن
و تغيير و تحوالت تاريخي، فقط محـصـول   
ـد زنـدگـي سـت                   ـي ـول ـاز ت . نهائي توليـد و ب

ـان       اسطوره اي كردن روابط و مناسبـات مـي
ما و اتفاقات پيرامون تنها حبابي ميـسـازد   
كه با تلنگـر از واقـعـيـت مـثـال از جـنـس                   
اعـتـصـاب و اعـتـراض کــارگـري خـواهــد                

زماني كه تعدادي از دانشـجـويـان و        .  تركيد
ـه اسـم      فعالين سياسي خود را حول جرياني ب
چپ كارگري معرفي كردند، با تـزهـائـي در        
ـال پـديـده هـا و             مورد تغيير جهان به استقـب
مشكالت پيش رو رفتند كه كمي تنـد امـا     

ـد           ـرسـي ـه هـاي       .  منطقي به نـظـر مـي نـوشـت
ابتدائي آنها با مواضع تند و برق آسا به ساير 
ـه   تشكالت دانشجوئي مانند چپ راديكال ب

جرياني كه قرار بود جريـان چـپ     .  ميدان آمد
ـيـن       . راديكال را منزوي و ايزوله كند امـا هـم

اسطوره پردازي در نهايت تصوير محدبي از   
ـمـايـش گـذاشـت                   ـه ن ـام را ب . واقعيت اين ن

ـده     چندانکه اکنون نامي از چپ كارگري شنـي
ـه جـريـان                .  نميشود ـه ب ـاد و حـمل قصد انتـق

خاصي را ندارم و تنها ازديد كسي نظراتم را   
ـه و                        ـم كـه سـرنـوشـت جـامـع بيـان مـيـكـن

همان موقـع كـه     .  تحوالتش برايم مهم است
چنين ادبيات و هيجاني در پاسخ به رفـقـاي     
جدا شده از چپ كارگري، موجبات اسـطـوره   
پردازي ميشد هشدار داديم كه اين راه و رسم 

ـايـد      . ما نيست ـب اين افق و شور وهيجان را ن
. دستمايه اي كرد براي توليد كينـه وجـدائـي     

ـه        به نمونه اي از اين نوشته ها نگـاهـي داشـت
 :باشيم

جريان چپ کارگري يک ترند جهاني است کـه  
ـواع          ـا ان بر پايه تمايز سوسياليسم کـارگـري ب
ـورژوايـي                ـورژوايـي و خـرده ب سوسياليسـم ب

اين جنبش بر پايه منافـع  .  شکل گرفته است
ـه    ـت انترناسيوناليستي طبقه کارگر شکل گرف
ـده ذهـن             ـا از عـه و لذا اعالم انحالل آن تنـه
. نــاتــوان يــک خــرده بــورژوا بــرمــي آيــد                 

ـده اسـت، چـون                   ـيـسـم کـارگـري زن سوسيـال
ـارزه      جنبش طبقه کارگر زنده است، چون مـب

از نـظـر مـا        .  طبقاتي همچنـان ادامـه دارد      
اعالم انحالل سوسياليسم کارگري به معنـي  

 .اعالم پايان تضاد کار و سرمايه است
ـه در              منظور من از مثال آوردن ايـن نـوشـت
اينجا انتقاد ازدرك طبقاتي و تحليل نام يـك  
جريان نيـسـت ،مـوضـوع اصـلـي مـوضـع               
گيريهاي بي مورد؛ تصاويري غير واقعـي و    

ـه رفـقـاي                ـامـطـلـوب ب اطالق برچسبهـاي ن
ـه در          .  پيـشـيـن خـود اسـت          ـيـن مسـئل هـم

ـوه   . وبالگهاي امروز هم ديده ميشود  اين شـي
نوشتن مانند تير اندازي با تفنگ بـرعـكـس    
است چرا كه نه پايه نقد سياسي مـحـكـمـي       
ـلـي مشـخـص و             ـي دارد و نه متعلق به تـحـل

ـد   .  واقعي از اوضاع است ـق با اين مقدمه به ن
 .وبالگي ديگر ميروم

آذر سال گذشته و پيشـروي چـپ      ۱۳ پس از 
ـدادزيـادي از          دانشگاه در سراسر كشـور، تـع
ـراز            ـفـي اب ـل دانشجويان تحت عناوين مـخـت

ـرابـري   .  وجود كردند دانشجويان آزاديخواه و ب
ـه اي از ايـن                   ـون ـم ـام ن ـز ن ـي طلب كامياران ن

اين وبالگ كه از سوي تعـدادي  .  وبالگهاست
ـاران ايـجـاد            از فعالين سوسياليسـت كـامـي
ـهـاي            ـيـسـت ـال شده، تريبون جمعي از سـوسـي

ـا         .  تشكل يافته اين شهر است جمـعـي كـه ب
ـه                ـق ـارزه بـراي رهـائـي طـب درك اتحاد و مـب
ـول                    ـدان آمـده وخـودرا مسـئ ـه مـي كارگـر ب

تا اينجاي كار مشكلي نيست امـا    . ميداند 
چند روز پيش بيانيـه اي روي وبـالگ قـرار            
ــت ادبــيــات                    داده شــدكــه خــارج از ســن
ـه هـر                كمونيستي و در نقد رفـقـاي سـابـق ب

من هم به مانند منصور حكمـت  .  نامي بود
اعتقاد دارم كسي كه از حزب و جرياني جـدا  
ميشود قرار نيست از جريان سابق تعريف و   
ـر          تمجيد كند چرا كه موجوديت خـود را زي

ـه      .  سوال برده اما اعالم پيوست و گسـسـت ب
جريانات ومحافل سياسي سنت و سابقه اي   

مـوضـوع مـن      .  دارد كه نبايد فراموش كـرد 
ـه                 ـيـسـتـي در ايـن نـوشـت ادبيات غير كمـون
ـاران       هاست كه تنها دامن گير رفقاي كـامـي
ـه ديـگـر ان را                  ـون ـم نيست بلكه باالتر هـم ن

بيانيه اعالم موجـوديـت جـمـعـي از          .  ديديم
ـنـكـه       سوسياليستهاي كامياران بيشتر از اي
ـا            ـق شرحي باشد از افق و آرماني كـه ايـن رف
ـه رفـقـاي            دارند ،اتهام زني و برچسـب زدن ب

ـه   .  قبلي ست در پاراگراف اول اين بيانيه گفـت
ـرابـري         ميشود كه دانشجويان آزاديخـواه و ب

ـوان            ۱۳ طلب در مراسم  ـه عـن آذر خـود را ب
سازمانده و برگزار كننده به عموم شناساندند 
كــه بــعــدهــا مــعــلــوم شــد دانشــجــويــان               

 .سوسياليست نيز با آنان بوده اند
چرا امروز به ايـن امـر        با فرض چنين بحثي 

ـاد درونـي             ـق ـت اعتراض ميشود؟ اين يـك ان
ست و بايد با رفقاي سازمانده در هـمـان روز     

در غير اين صـورت هـر       .  هماهنگي ميشد
ـد فـردا در جـريـان                ـوان ـر      ۱۸ كسي ميـت ـي ت

ـاشـد او                       ـه ب ـاد داشـت ـق ـد و اعـت شركت كـن
ـاد مـن اصـال         .  سازمانده بوده است به اعتـق

مشكل بر سر اين موضوع نيـسـت كـه چـه         
ــراضـات را                   ــا گــروهـي ايـن اعـت كسـي و ي
ـيـجـه ايـن                 ـت ـنـكـه ن سازماندهي ميكنـد اي
ـه    اعتراضات و فعاليتها چه تاثيري بر جامـع
دارد و نقش ما با در آن اعتراض چه خـواهـد   
ـاشـد     . بود؟  ميتواند موضوع اصلي بحث ب

ـا بـحـثـي انـحـرافـي و                         ـامـه ـر سـر ن جدال ب
موضعي است كه تنها باعث اتـالف انـرژي     

اما پاراگراف دوم وضعيت بـدتـري     .  ميشود
ـدگـان ايـن            ـويسـن ـا ن دارد جائي كه نگارنده ي
بيانيه اعتقاد دارند دانشجويان آزاديـخـواه و       

پس از مدت كـوتـاهـي    )  داب( برابري طلب 
ماهيت غير سوسياليستي خود را از پشـت  
ـا جـنـبـش چـپ و                 ـد ت نقاب نمايان ميكنـن

 .سوسياليستي متوجه اين امر شود
ـا چـه         سوال من از اين رفقا اين است كه شـم
ـا      مرزي ميان جنبش چپ و سوسياليسـت ب

ـادات        "  داب"  ـق ـت قانل هستيد؟ سرخطها و ان
ـوان           ـت ـي ـم شما چيست؟ در قالب چند خـط ن
ـنـكـه تـوضـيـحـي داده             ادعائي كرد بدون اي
ـا دانشـجـويـان                ـا ب شود؟ سوسياليـسـم شـم
آزاديخواه و برابري طلب چه تفاوتـي دارد؟ و      
ـاقـي مـوجـب         ـف سوال من اين است كه چه ات
ـم    شد تا اين نقاب برداشته شود؟ فكر ميكـن
كمي پائين تر جـواب ايـن سـوال داده شـده               

آنـچـه مـنـشـا        :  است جائي كه گفته ميشود
ايــن مــعــضــل بــود اعــتــرافــات هســتــه               
ـرابـري طـلـب و               دانشجويان آزادي خـواه و ب

آوانتوريستي و غيـر  فاش شدن فعاليت هاي 
ـا اهـداف و                 سوسياليستي    آنـان بـود کـه ب

ـه            آرمانهاي چپ دانشجويـي کـامـال فـاصـل
داشت و سکتاريسم عمل کردند و اين همـان  

حـزب و قـدرت       " به پـيـش گـرفـتـن مشـئ             
 .سياسيست

اوال از كدام معضل سخن ميگوئيد؟ عقـب  
ـيـسـت              . نشيني دانشجويان كـه مـعـضـل ن

ـاتـي وتضـاد            .  توازن قـواسـت   ـق ـارزه طـب مـب
ـا   دروني جامعه است كه هر روز به شكلي و ب

ـرود             ـه پـيـش مـي چـرخـيـدن كـل       .  ابعـادي ب
ـه            ـد ب ـد؟ امـي ـي اعتراضات به چپ را نميبيـن
ـيـد؟        ـن ـي ـب سوسياليسم و آينده اي بهتر را نمـي
مــبــارزات هــر روزه كــارگــران و زنــان را                  
نميبينيد؟ اينها محصول چه هستـنـد؟ ايـن      
ـه شـد امـا آتـش             ـت انرژي از دانشجويان گرف
ـه اسـت       . كارگران و زنان ومعلمان را افـروخـت

ـروئـي            ـي ـا ن نميشود انتظار داشت هميـشـه ب
ـا        ـايـت ب ـه ضربه زد ، تغيير ايجاد كرد و در ن

ـد           آنـچـه در     .  همان مقدار قبـلـي ثـابـت مـان
ـوم قـرار دارد تـعـرض             جامعه و در ديد عـم

آذر بـود كـه فـكـر          ۱۳ وسيع دانشجويان در 

ــي و                ــي آوانــتــوريســت ــكــنــم حــركــت نــمــي
اما مهمتر از همه فـكـر   .  سكتاريستي باشد

ـادرسـتـي از بـحـث حـزب و                  ميكنم درك ن
ـد   در فـرهـنـگ      .  قدرت سياسي داشته باشـي

ـرادف        لغات ما حزب و قدرت سيـاسـي مـت
حركات آوانتوريستي و سكتاريستي عـمـل     
ـا و             ـه كردن نيست، فاصله گرفـتـن از آرمـان
اهداف دانشجوئي هم نيست؛ بلكه تالش به 
حق طبقه كارگر براي تصرف قدرت سياسي 
ـم اصـل بـحـث را             است كه پيشنهاد ميكـن

ـد    ـي ـر از       .  درآدرس پايان نوشته بخـوان ـت ـم مـه
ـا از            همه اينكه كدام اعترافات؟ مـگـر شـم
متن اعترافي اطالع داريد كه به اين راحـتـي   
ـه هـم                 ـتـكـاري را ب ـان چهره وحشتناك و خـي
ـه هـاي       رديفان سابقتان ميدهيد؟ حفظ جنـب
ـيـن                امنيتي هر تشكل و تـعـرضـي در چـن
ــايـــف تـــك تـــك               ــتـــي از وظـ ــيـ مـــوقـــعـ

ـر         . ماست  ـيـل ب اختالف سياسي داشتـن دل
ـا      .  اتهام زني امنيتي نيست ـه ـن اين حركت ت

آب ريختن به آسياب رژيم در دسـتـگـيـري،         
ـيـن              ـال سركوب و تحت فشـار گـذاشـتـن فـع

 .سياسي ست
ـا            ـه و ي اگر شما قصد داريد از جريـان، دسـت
ـيـسـت كـه               ـر آن ن محفلي جدا شويد دليل ب
ـا مـوجـوديـت خـود را در               اتهام زني كرده ت

ـارزه     .  فضائي ديگر بازتعريف كنيد درك مـب
ـاتـي         حزبي براي هر كمونيستي روشن و حـي

ـم در گـوشـه               .  ست با توجه به ايـن امـر مـه
قصـد  " داب" :   ديگري از اين بيانيه آمده است

ـزاري در                 ـه شـكـل اب دارند طبقه كارگـر را ب
ـر اشـاره           .  دست احزاب قرار دهنـد  در بـاالت

نــيــروئــي آوانــتــوريســتــي و       "  داب" كــرديــد   
ـا پـس           ـه شـم سكتاريستي است، طبق گفـت
نيازي به اين همـه تـالش بـراي نشـان دادن             

اما در مورد مبـارزه  .  چهره اين جريان نيست
حزبي اعتقاد دارم مبارزه در قـالـب احـزاب        
ـه     ـق شكل پيشرفته اي از مبارزه است كه طـي
ـه آن مسـلـح شـده               كارگر ديرزماني اسـت ب

هر كسي حق دارد آگاهانه و بر اسـاس  .  است
ـاتـي اش حـزب                      ـق ـاسـي و طـب منـافـع سـي
ــراي تــحــقــق             ــتــخــاب و ب مشــخــصــي را ان

ـه        .  آرمانهاي مشتركش بجنگد اين بـحـث ب
 .اندازه يك قرن عقب مانده است

ـيـن            رفقاي عزيز دركامياران امـروز جـدال ب
سرمايه دار و كارگر به مـراحـل تـاريـخـي و          

امـروز بـيـش از        .  سرنوشت ساز رسيده است
هر چيزي نياز به مبارزه متحدانه، پيـشـرو و     

اين گونه حـركـات   .  آگاهانه احساس ميشود
ـم و  بـراي                       ـهـاي رژي ـاسـت در خـدمـت  سـي

 .تضعيف جنبش چپ است
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 لينك
 سعيد ولد بيگی

صحبتی بـا جـمـعـی از 
ــای  ــســت ه ــي ــال ــي ــوس س

 کامياران


