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امروز من به نکته جالـبـي بـر خـوردم          
که جالب و الزم  دونسـتـم بـراي شـمـا              
عزيزان هم بنويسم تـا بـا هـم بـه ايـن                
خرافات بخنديم  و متـاسـف شـويـم از         
اينکه اينگونه گسترشش مـيـدهـنـد و       
براي زنده نگه داشتن اين خرافـات  بـا       
افکار کودکان نيز اينگـونـه بـازي مـي         

 .شود
سـالـه      ۸ من در رفتار وگفتار کودکـي    

امروز چيزي ديدم و شنيدم  کـه ريشـه         
. آن را در کتاب ديني آنهـا پـيـدا کـردم        

در بين اين مطلب به آن اشـاره خـواهـم        
 .کرد

کتاب اسالميات سال دوم دبسـتـان در     
پاکستان  معادل همـان کـتـاب ديـنـي          
خودمان است که مـن هـيـچ وقـت در             

ايـن  .  دوران تحصيل ام دوستش نداشتم
. کــتــاب را اول ســرســري نــگــاه کــردم           

دوطرف کتاب را با جـمـالتـي بـه زبـان          
عربي بـه قـول مـعـروف هـمـان آيـات                  

 .قرآني پر کرده اند
حوصله خواندن آنها را نداشتم برگهـاي  
اين کتاب را سـرسـري ورق مـيـزدم تـا             

 .چشمم به دعا هاي مختلف افتاد
دعاي خوردن، دعاي خوابيدن، دعـاي    
شير نوشيدن، دعاي رفتن به توالت، دعاي 

. تير چيزي نـمـانـده اسـت       ۱۸ تا سالگرد 
تير بر خالف آنچه کـه دوم خـردادي        ۱۸ 

ها ميگفتند و مـيـگـويـنـد صـرفـا يـک               
فـاجـعـه کـوي       " حرکـت دانشـجـويـي يـا            

آنطور که ميدياي جهاني . نبود" دانشگاه

آنروزها غالبا ميـکـوشـيـد جـلـوه دهـد،            
. نـبـود  "  پـرو دمـکـراسـي      " سمبل جنبش 

شايد تيتر اول اکونومـيـسـت بـا عـنـوان           
بيشتر بـه واقـعـيـت         "  انقالب دوم ايران؟" 

تير در واقع قـيـام و        ۱۸ اما . نزديک بود
خيزش جنبش سرنگونـي طـلـبـي مـردم          
ايران بود که بـطـور قـطـع از خـاتـمـي و                
جنبش اصالحاتش عبور کرد و  عـلـيـه        

. به پا خاست"  ريش و پشم" کل حکومت 

شش  روزي کـه      " تير و  ۱۸ گرچه خيزش 
فـروکـش   "  جمهوري اسـالمـي را لـرزانـد          

کرد، اما جنبش سرنگوني طلبـي مـردم     
ايران که موجوديت خود را با قـدرت بـه       

همه جهان اعالم کرده بود ادامه يافـت و     
اکنـون  .  دم به دم چپ تر و راديکال تر شد

در شرايطي که مردم ايران از گراني و فقر 
و فالکت، از نبود امکانات و نابساماني 
و دزدي و چپاول حکومـت اسـالمـي بـه         
ــطــي کــه                   ــد، در شــراي ــنــگ آمــده ان ت
اعتصابات و اعتراضات کارگري در هـر  

گوشه جريان دارد و دانشگاهها در تـمـام   
طــول ســال تــحــصــيــلــي در جــوشــش و            

تـيـر      ۱۸ اعتراض بوده است، سـالـگـرد      

اخيرا صفي از نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون         
راست ميکوشد تـا خشـم و  مـبـارزه             
بحق  مردم عليه جمـهـوري اسـالمـي،       
عليه گراني، و عـلـيـه دزدي و فسـاد             
مقامـات رژيـم را تـحـت شـعـارهـاي                
ناسيوناليستي و پـرو رژيـمـي نـظـيـر               

نــيــروي " ،   " خــلــيــج هــمــيــشــه فــارس      " 
و غـيـره بـه مـهـار            "  انتظامي حمايـت 

 . بکشد و به کجراه ببرد
 

اين صف که از افراد معلـوم الـحـال و        
مغضوب درگاه جـمـهـوري    "  خوديهاي" 

اسالمـي چـون نـوري زاده  تـا انـواع                  
ناسيوناليست ها و پان ايرانيست ها و 
طرفداران سلطنت، يعني  چپـاولـگـران    
از تخت افتاده، تشکيل شـده و بـويـژه        

گرد آمده انـد،  "  کانال يک" در تلويزيون 

در جمهوري اسالمـي چـه خـبـر اسـت؟            
، يعني عـنـاصـري    " افشاگري ها" ليست 

از خود حکومت اسـالمـي و اغـلـب از           
جناح راست که پته دزدي ها و بـخـور و     
بچاپ  کله گنـده هـاي رژيـم را بـر آب               
ميريزند،  آنقدر طوالني شـده اسـت کـه        
دنبال کردن همه آنها کار سـخـتـي شـده         

همه جـور غـارت و سـر کـيـسـه                 .  است
کردن مردم،  بند و بست هاي تـجـاري،     

باال کشيدن کارخانه هـا و  مـعـادن و              
جنگل هـا، زمـيـنـخـواري و حـتـي تـا                 
فروش سواالت کنکور همه چيز در ايـن    

مـوضـوع   .  بساط غارت ديده مـيـشـود     
 چيست؟  

سخن گفته و در   " فروپاشي"حجاريان از 
راه نجات "  روحانيت" عين حال از اينکه 

تالش شريعتمداري کيـهـان بـراي      !  است
رفع و رجوع کـردن مـاجـراي پـالـيـزدار             
کمتر از حرفهاي حجاريان متـنـاقـض و      

 4ادامه صفحه  

 11ادامه صفحه   5ادامه صفحه  
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 سه شنبه ها منتشر می شود
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 تیر ۱۸زنده باد 

 مبارزه عليه گرانی و شيادی اپوزيسيون راست

 اوضاع وخيم رژيم اسالمی
 مصطفی صابر

 !مذهب و ترس
 سولماز از پاکستان

مــا زنــده بــه انــيــم کــه ارام نــگــيــريــم                                                  
 موجيم که اسودگي ما عدم ماست

امروزسرمايه داران اجر کارگران را بـه      
اسمان حوالـه مـيـدهـنـد درحـالـي کـه               
زمين وسرمايه هاي انان سهم فـرزنـدان   

 . و توانمندان حکومتيان ميباشد
کارگران کارخـانـه   ۸۶ دراول ارديبهشت 

ي نيشکر هفت تپه نامه اي به سازمان 
جهاني کار ارسال کردندو در ان شرحـي  
از مشـــکـــالت پـــيـــش امـــده بـــراي             
خودوکارخانه و مبارزات ارائه دادند و   
خواستار پيگيري مطـالـبـات از سـوي         

کارگران در   .  سازمان جهاني کار شدند
اين نامه اعالم کردند درصورتي که تـا  

شهريور به خواسته هاي انـان جـامـه       ۵ 
ي عــمــل پــوشــانــده  نشــود دســت بــه             
اعتصابي دوباره خواهنـد زدو هـمـيـن         

 ۵۰۰۰ شهريـور   ۲۱ اتفاق افتاد در روز
کارگر اين کارخانه دست به اعـتـصـاب    
زدند و خواستار عـدم تـعـديـل نـيـروي           
انساني در کـارخـانـه پـرداخـت حـقـوق              
 .معوقه و عدم فروش ابزار توليد شدند

 
روز کـارگـر را در        ۸۷ کارگران  درسال 

سـال   ۴۹ حالي برگزار نمودند که بعداز 
براي اولين بارسال نو را بـدون دريـافـت      
عيدي وپاداش اغـاز نـمـوده و حـقـوق              

راتا کـنـون دريـافـت نـکـرده            ۸۶ اسفند
شايعاتي نيزمـبـنـي بـر فـرسـتـادن            . اند

کارگران براي چندين مـاه بـه خـانـه بـه            
دليل عدم توانائي پـرداخـت حـقـوق از         

 2ادامه صفحه  

گزارشی از 
 هفت تپه
 فاطمه بھمنی، ایران

 4ادامه صفحه  
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ــيــن روزهــاي        ــا       ۲۲ب ژوئــن    ۲۴ت
خــاتــمــي طــي ديــداري از نــروژ در             
مجعي که مرکز صلح و حقـوق بشـر     
اسلو ميزبان آن اسـت، شـرکـت مـي         

اين مجمع منجمله به بـررسـي     .  کند
نقش زنان در خانـواده و جـامـعـه از           
ديگاه غرب و اسالم اختصاص دارد   
و قرار است که خـاتـمـي سـخـنـرانـي          

. افتتاحيه اين مجمع را ايـراد کـنـد       
بنا به خبر، خـاتـمـي در ادامـه ايـن            
ســفــر بــا اســاتــيــد و دانشــجــويــان             

گفـت و گـوي       " دانشگاه اسلو درباره 
بـه گـفـت و گـو خـواهـد               "  تمـدن هـا    

 !  نشست 

نـفـر  اعـدام شـده              ۲۰۰بيش از   - 
 .اند
دهها زن به قصاص و سـنـگـسـار           -

 . محکوم شده اند
نــفــر از کــارگــران اعــتــصــابــي           ۴  -

بــقــتــل )  شــهــر بــابــک     ( خــاتــون آبــاد  
 .رسيدند

بـه     ۸۳تير در سال  ۱۸در سالگر   -
ــرات                ــاه ــظ ــور شــخــص وي ت ــت دس

 .دانشجويان را سرکوب کردند
قتلهاي سازمانيافتـه مـخـالـفـيـن           -

در "  قتل هاي زنجيره اي" معروف به 
 .دوره صدارت او صورت گرفت

زنان همچنان مورد اذيـت و آزار        - 
ــد و                   ــن ــرار داشــت ــي ق ــوق ــحــق ــي و ب
کوچکـتـريـن اعـتـراض آنـهـا عـلـيـه                 
قوانين اسارت بار و ضدزن با شـالق    
و دســتــگــيــري و تــوهــيــن و زنــدان             

 .مواجه مي شد
دهها همجنسگرا دستـگـيـر و بـه           -

 .زندان و اعدام محکوم شده اند
هزاران نفر به جرم  دفاع از حـقـوق     -

انسانـي شـان در بـرابـر  جـمـهـوري                  
اسالمي بـه زنـدان انـداخـتـه شـده و               

 .شکنجه شده اند

صـــدهـــا اعـــتـــصـــاب کـــارگـــري و           
تظاهرات و اعتراضات دانشـجـويـان    
و زنــان و مــعــلــمــان و پــرســتــاران               

 .سرکوب شده است
 .اين ليست طوالني است... و 
 

 ۸محمد خاتمي و رژيـمـي کـه وي            
سال رئيس جمهورش آن بـوده اسـت         
کاري جز سرکـوب و سـازمـان دادن          
ترور و کشتار بر علـيـه مـردم ايـران         

شخص خـاتـمـي و      .  انجام نداده است
ــايــد در                 تــمــامــي ســران رژيــم را ب
دادگاههـاي بـيـن الـمـلـلـي بـه جـرم                  
ارتکاب جنايت بر عليه بشـريـت بـه      

 .محاکمه کشيد 
 

ســال حــاکــمــيــت خــاتــمــي            ۸طــي   
سرکوب و کشـتـار مـردم ايـران بـي              

از نـظـر     .  وقفـه ادامـه داشـتـه اسـت           
مردم ايران در اختيار نهادن تريـبـون   
براي جنايتکاران حکومت اسـالمـي   

سـال     ۸و از جمله شخص خاتمي که 
ــه جــمــهــوري               ــوه مــجــري در راس ق
ــوم                ــحــک ــت، م ــوده اس اســالمــي ب

دعـوت از خـاتـمـي انـزجـار و               . است
نفرت هر انسان آزاديـخـواهـي را بـر         

حــزب کــمــونــيــســت    .   مــي انــگــيــزد  
کارگري همانطوريکـه بـارهـا اعـالم         
کرده است جلوي حضور سـران رژيـم       
جنايتکار جمهوري اسـالمـي را در         
خارج کشـور  خـواهـد گـرفـت و بـر                 
ــه افشــاگــري و                 ــيــه آن دســت ب عــل

ــد زد         ــواه ــراض خ ــت ــه     .  اع ــم ــا ه م
ايــرانــيــان آزاديــخــواه و مــخــالــفــيــن        
جمهوري اسالمي را فرا مي خوانيـم  
که بر عـلـيـه ايـن دعـوت دسـت بـه                

 .اعتراض و مبارزه بزنند
 

تشکيالت خارج کشور حزب 
 کمونيست کارگري ايران
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 !خاتمی جنايتکار است
!بايد دستگير و محاکمه شود   

 :در دوران حاکميت خاتمي 

روز گذشته دو دانشجوي دخـتـر در       
دانشگاه هاي سيستان و بلوچستـان  
و دانشگاه آزاد الهيجان خود کشـي  

دانشجوي الهيجان خـود را      .  کردند
از اتاق حراسـت دانشـگـاه واقـع در           
طبقه چهارم سـاخـتـمـان بـه پـائـيـن             

اين .  انداخت و متاسفانه جان باخت
دانشجو که براي چـنـدمـيـن بـار بـه           
حراست دانشگاه احضار شده بـود و    
تحت فشار شـديـد و تـهـديـد هـاي               

دوسـتـان   .  حراست خـود کشـي کـرد       
اين دانشجو از عـلـت احضـارهـاي           
پــيــاپــي او بــه حــراســت اطــالعــي            

دانشجوي ديگر در دانشگاه .  ندارند
ســيــســتــان و بــلــوچســتــان مشــابــه         
دانشجوي الهيجـان بـارهـا تـوسـط          
حراست دانشگاه احضار شده بـود و    
با خوردن قرص خودکشي کـرد ايـن     
دومين خودکشي در يک ماه و نـيـم     

. گــذشــتــه در ايــن دانشــگــاه اســت          
موارد خود کشي در ميان دخـتـران     
ــر                    ــا در اث ــدت ــاال و عــم ــار ب بســي
فشارهاي کميته هاي انضـبـاطـي و      

 .حراست دانشگاه است
 

مســئــولــيــن دانشــگــاه هــيــچــگــونــه     
مســئــولــيــتــي در قــبــال خــودکشــي       
دانشجويان احسـاس نـمـي کـنـنـد،             
ــي و              ــاصــري مــعــاون دانشــجــوي ن
فرهنگي دانشـگـاه سـيـسـتـان مـي            
گويد تا آمدن امام زمان مشکـالت  

هـمـيـن امـروز       .  حل نخـواهـنـد شـد      
ســربــازان امــام زمــانشــان در حــال          
جــنــايــت و هســتــنــد و بــا ايــجــاد             

فشارهاي روحـي و ايـجـاد فضـاي              
تهديد و سرکوب و تـحـقـيـر بـاعـث           

در . خودکشي دانشجويان مي شوند
اين ميان ضديت با زن و تحقيـر زن    
براي سرکوب زنـان و کـل جـامـعـه              
باعث ايجاد فشارهـاي مضـاعـفـي        

 . روي دانشجويان دختر شده است
 

نتيجه جداسازي و آپارتايـد اعـمـال      
شده عليه زنان در جامعه فرودستـي  
اي ست که حکومت بـا تـمـام تـوان         
خود مي خواهد به زنان در جـامـعـه    
تحميل کند، در اثر فشارهاي بيـش  
از حدي که در ادامه سيـاسـت هـاي      
عــمــومــي جــمــهــوري اســالمــي در         
دانشگاه و جامعه به زنان وارد مـي    
شود اين چنين آمار خود کشـي در      

يـک مـورد     .  ميان زنان را بـاال بـرده    
اين چنيني بايد کل دولت را به زيـر    
بکشد و در جـايـي کـه حـکـومـت                 
اسالمي خود باني و بـاعـث چـنـيـن        
جناياتي ست بايد کل حکـومـت را     

 .به زير کشيد
 

براي پايان دادن به اين جنايات بايد 
هر مورد احضـار بـه کـمـيـتـه هـاي              

. انضباطي و حراست را افشـا کـرد      
هر مورد احضار به اين نـهـادهـايـي     
که امروز بـه سـالخـي دانشـجـويـان           
مي پردازند بايد افشا شود و خـبـر       

امــروز هــر کــس بــه       .  رســانــي شــود  
کميته انضباطي و حراست احضـار    

ايـن  .  شود بايد همه را با خبـر کـنـد     
نهادها زندگـي خـود را در خـفـا و               

سکوت مي گذرانند و مـوثـر تـريـن       
راه براي مقابله با آنها افشـاگـري و       

امـروز ديـگـر      .  رسوا کردن آنهـاسـت  
ثابت شده اين نهاد ها محل امـنـي     
براي حضور دانشجـويـان نـيـسـتـنـد          
درنتيجه تا زماني که اين نهـاد هـا     
شر کثيفشان را از دانشگاه هـا کـم       
نکرده اند بايد يا از حضـور در ايـن       
مکان ها حذر کرد يا بـراي حضـور       
هــر دانشــجــو در ايــن مــکــان هــا              
دانشجـويـان بـه صـورت عـمـومـي              

و با اتکـا بـه قـدرت        .  مراجعه کنند
جمعي خود حراست و کميـتـه هـاي      

 .انضباطي را عقب بزنند
 

سازمان جوانان کمونيسـت خـود را       
در غم از دست دادن اين دانشجويان 
شريـک مـي دانـد و بـه خـانـواده و                   
دوستان آنان صميمانه تسليـت مـي     

بــراي پــايــان دادن بــه ايــن           .  گــويــد
جنايات بايد بـه آپـارتـايـد جـنـسـي            
اعمال شده از طرف حکومت پـايـان   
داد و سريعا براي جارو کردن بساط 
کـمــيـتــه انضـبــاطـي و حـراســت از              

بـايـد   .  دانشگاه ها دست به کار شـد 
براي برچيدن اين نهادهاي آدم کـش    
و لغو آپـارتـايـد جـنـسـي مسـتـقـال              
اعتـراضـات را سـازمـان داد و بـا                
تـجــمـع و تــحـصــن هــاي ســراســري            
خواهان بـرچـيـدن ايـن نـهـاد هـا از                

 .محيط دانشگاه شد
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ جون  ۲۲ ، ۸۷ تير  ۲ 

خود کشی دو دانشجوی دختر در اثر فشار و 
 تھديد حراست دانشگاه

 !به سالخی دانشجويان توسط حراست و کميته انضباطی پايان دهيم

 .فراميرسد
ما کارگران و همه مردم به تنگ آمـده از     

حــکــومــت اســالمــي،  هــمــه جــوانــان و            
ـا         ـيـم ت باالخص دانشجويان را فراميـخـوان

ـارزه و         ۱۸ سالگرد  تير را با گستـرش مـب
اعتراض عليه جمهوري اسالمي گـرامـي   
دارند و قدمي در جـهـت رهـايـي از شـر                
بختک حکومت اسالمي سرمايه داران و     

 .برقراري آزادي و برابري به پيش بردارند

 تير ۱۸ زنده باد 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۸ جون  ۲۴ ، ۸۷ تير  ۴  

 تیر ۱۸زنده باد 

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید



 آلمان-فرانکفورت 
 

يوني بـه فـراخـوان         ۲۰امروز جمعه 

کميته فرانکفورت حزب کمونيـسـت   
کارگري ايران مراسم گـرامـيـداشـت       
ــاخــتــگــان راه آزادي و               ــب ــاد جــان ي

  ٠سوسياليسم برگزار شد
امروز فعالين حـزب     ۱۱از ساعت  

بـزرگ عـکـس و مـيـز             نمـايشـگـاه      
کتابي را در مـحـوطـه هـمـيـشـگـي             
برگزاري اين برنامه ها در دانشـگـاه   

. فــرانــکــفــورت آلــمــان دايــر کــردنــد       
نمايشـگـاه ايـن هـفـتـه اخـتـصـاص                

يـــاد    داشـــت بـــه گـــرامـــيـــداشـــت        
 ۶۰جانباختگاه قتل عام هاي سال   

در مــحــل بــرگــزاري نــمــايشــگــاه          . 
پالکاردها و پـرچـم هـاي حـزب بـه                
همـراه عـکـس هـايـي از جـنـايـات                 
جــمــهــوري اســالمــي در رابــطــه بــا          

و اعدام ها بـه     دستگيري، سرکوب 

همراه پـوسـتـرهـاي بـزرگـي بـه ايـن               
مناسبت بود که توجه تعداد زيـادي  

از دانشجويان و مردمـي را کـه در         
 .رفت و آمد بودند به خود جلب کرد

  
فعالين حزب در يک ابتکـار ديـگـر       

پارچـه بـزرگـي بـه رنـگ قـرمـز در                  
محوطه دانشگاه که بر روي آن گـل      
هاي رز سرخ هـمـراه بـا شـمـع قـرار             
داشت در گراميداشت ياد و خـاطـر     

بـر     ۶۰قربانيان قتل عام هاي سال   
روي زمين پهن کرده بود کـه تـوجـه      

 زيادي را به خود جلب کرده بود 
  
تعداد زيادي از دانشحويان و مردم  

با ديدن اين برنامه به طـرف مـحـل        
برگزاري نـمـايشـگـاه عـکـس آمـده               

بــاز ديـد از نــمـايشـگــاه بــا               ضـمـن  
فعالين و کادرهاي حـزب بـه بـحـث         

اين برنامه از ساعت . مي پرداختند

. بعد از ظهر ادامه داشـت    ۳تا  ۱۱
همچـنـيـن اعـالمـيـه هـا و آخـريـن                  

در ميان مـردم   اطالعيه هاي حزب 
 .پخش گرديد

  
اين برنـامـه طـبـق اعـالم           در ادامه 

قبلي شرکـت کـنـنـدگـان در حـالـي              
گلهاي سرخ بـه دسـت داشـتـنـد بـه               
طرف رودخانه ماين حرکت کرده تـا  
بــا انــداخــتــن شــاخــه هــاي گــل رز             

جانـبـاخـتـگـاه راه           ياد به آب  سرخ 
آزادي وســوســيــالــيــســم را گــرامــي         

 . بدارند
  
در ابتداي برنامه کـادرهـاي حـزب         

شــهــنــاز مــرتــب و مــحــمــد امــيــن           
قـتـل عـام هـاي            کمانگر پـيـرامـون   

ــال     ــات و                ۶۰س ــاي ــن ــاد ج ــع و اب
سرکوبگريهاي جانيان اسالمي براي 

در ادامه .  حاضرين سخنراني کردند
تعدادي از شرکت کنندگان که خـود  
ــان               ــي ــان ــرب ــن ق ــدگــان اي ــازمــان از ب

به بـازگـويـي خـاطـرات ايـن                بودند
ايـنـهـا بـخـشـا            . پرداختنـد    عزيزان

شاهدان زنده و يا کساني بودنـد کـه     
عزيرانشان و دوستان و آشنايانشـان  
در جريان اين قـتـل عـام هـا اعـدام            

 ٠شده بودند
اين برنامه توجه مردمي را کـه در       

آنجا حضور داشنتد بـه خـود جـلـب         
کرده بود و تعدادي از آنها به طـرف    

محل برگزاري مراسم آمده و شرکت 
کنندگان را در برگزاري اين مـراسـم     

    ٠همراهي نمودند
ــامــه شــرکــت                 ــرن در ادامــه ايــن ب

ــدن ســرود و                ــا خــوان ــنــدگــان ب کــن
تعداد زيـادي شـاخـه گـل رز              ترانه 

ســرخ در گــرامــيــداشــت يــاد ايــن             
عزيران از باالي پل رودخانـه مـايـن      

ايـن مـراسـم از        . به آب انداختـه شـد    
بـعـد از ادامـه         ٥و نيم تا  ٣ساعت 
 .داشت

 آلمان -کلن 

و در      ۶۰خـرداد       ۳۰در سالگرد    
گراميداشت ياد جـانـبـاخـتـگـاه راه           

 ۲۱آزادي و سوسياليسم روز شنبـه    
يوني پيکـت اعـتـراضـي در مـرکـز             

اين برنـامـه   .  شهر کلن برگزار گرديد
با همراهي ميزکتاب و نـمـايشـگـاه       

عــکــس از ابــعـــاد جــنـــايــات و                  
ــراه                  ــم ــه ه ــم و ب ــهــاي رژي ــوب ســرک
پوسترهاي بزرگ دسـتـگـيـرشـدگـان         
اعتراضات اخير توجه مـردم را بـه         

مراجعه کنندگان به .  خود جلب کرد
ميـز اطـالعـاتـي و نـمـايشـگـاه بـا                  

در مـورد       اعضا و کادرهـاي حـزب    
موضوعات گوناگون در رابـطـه بـا          

. ايران به بجث و گفتگو پـرداخـتـنـد    
و نشـريـه آلـمـانـي             صدها اطالعيه

. حزب در ميان مردم پخش گـرديـد    
اين برنامه با استفبال نسبتا خـوب    
مردم مواجه شد و به مدت بيش از   

کـزارشـات   .  دوساعت ادامـه داشـت    
تصويري اين برنامه ها را مالحـظـه   

 .مي کنيد
  
حــزب    تشــکــيــالت خــارج کشــور        
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در فرانکفورت و کلن  ۶۰خرداد  ۳۰گزارش تجمعات سالگرد 

عبداهللا آبراهام و حسين علـي پـور در       
اثر تـيـرانـدازي مـزدوران رژيـم کشـتـه              

 شدند 
بار ديگر نيروهاي سرکوبگو حکومت  

طـي  .  اسالمي دست به جـنـايـت زدنـد        
پنج روز گذشته دو نفر از زحمتـکـشـان    
شهرهاي مهابـاد و بـوکـان بـه بـهـانـه                

هـــدف "  حـــمـــل کـــاالهـــاي قـــاچـــاق       " 
تيراندازي جناتيکـاران اسـالمـي قـرار         

روز چهارشـنـبـه    .  گرفتند و جان باختند
خرداد عـبـداهللا آبـراهـام هـنـگـام               ۲۹ 

رانندگي توسط مزدوران رژيم به رگبار 
روز .  بسته شد و جانش را از دست داد  

بعد که بستگان عبداهللا آبـراهـام بـراي      
گرفتن جنازه به بيمارستان رفته بـودنـد   
بهمراه تعدادي از مـردم مـعـتـرض در           
جلو بيمارستان دست به اعتراض زدنـد  
که پس از مدتي مورد هجوم نيروهـاي  
سرکوبگر قرار گرفتند و آنان را متفـرق  

خـرداد     ۲۵ همچنين روز شنبه .  کردند
حسين علي پور در روستاي لـکـلـر در        
بوکان مورد تيرانـدازي مـزدوران قـرار        

 . گرفت و بقتل رسيد
قتل عبداهللا آبراهام و حسين عليـپـور    

در ادامه جنايتهاي رژيم اسـالمـي در       
شهرهاي کردستان است کـه بـه بـهـانـه          

صـورت  "  حمل کاالي قاچاق" مقابله با 
مــيــگــيــرد و تــعــداد زيــادي از مــردم           

. زحــمــتــکــش را قــربــانــي کــرده اســت         
تعدادي از اين قربانيان مستـقـيـمـا در       
اثر تيراندازي مزدوران بقتل رسيده انـد  
و تعداد ديگري بر اثـر انـفـجـار مـيـن             
هاي تله اي که حکومت اسالمي آنـهـا   

. را برسر راه مردم کـار گـذاشـتـه اسـت         
فـقــط در يــکـمــاه و نــيـم گــذشــتــه در                
پيرانشهر و ربط رستم شامي، عبـداهللا  
رزمگر، اسماعيل فاتح، کريم قـادري،    
حسين پويائي و مهدي فـرزنـد رشـيـد         
توسط جناتيکاران رژيم اسالمي بقتـل  

رسيده اند که جـزئـيـات آنـهـا را قـبـال              
ــم       گــرچــه حــکــومــت      .  اشــاره کــرده اي

اسالمي در هراس از اعـتـراض مـردم        
دائما تالش کرده است کـه تـيـرانـدازي       
مزدورانش را انکار کند اما مادام کـه    
با اعتراض قدرتمند مردم متشـکـل و     
متحد مواجه نشـود ايـن جـنـايـات را            

 .ادامه ميدهد
 
کميته کـردسـتـان حـزب جـانـبـاخـتـن               

عبداهللا آبراهام و حسين علي پور را به 
خــانــواده و بســتــگــان آنــهــا تســلــيــت           
ميگويد و کارگران و مـردم آزاديـخـواه      

را فراميخواند کـه بـراي کـوتـاه کـردن            
ــان از ســر مــردم                   ــي ــن جــان دســت اي

عقـب رانـدن     .  زحمتکش بميدان بيايند
اين مزدوران و افسار زدن بـه تـوحـش          
آنها بـا مـبـارزه مـتـحـد و مـتـشـکـل                   
ممکن است، نبايد اجازه داد بـاز هـم         
وحــوش اســالمــي از مــردم قــربــانــي            

 .بگيرند
  

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 !زنده باد جمهوري سوسياليستي

کميته کردستان حزب کمونيست   
 کارگري ايران
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 به جنايت حکومت اسالمی در مھاباد و بوکان اعتراض کنيد



طرف شرکت نيز هست تا راحت تـر  
بتوانند انان را بازخريد و اقـدام بـه       

ايــنـک بــار    . تـعـديـل نـيـرو نــمـايـنـد            

سـنــگـيــن مشـکــالت بــر شـانــه ي             
کارگران زحمت کـش بـيـش از هـر           
زمان ديگري سنگيـنـي مـي کـنـد          
چرا که هم قسم شده اند تـا بـه هـر          
شـکـل مـمـکـن در حـفـظ شـرکــت                 
کوتاهي نکنند و توليد را بـيـش از     

هر زمان ديگربيشتر کرده  و دسـت  
 .افراد سودجورا کوتاه نمايند

کارگران ديگرخوب مي داننـد کـه      
مهمترين فاکتور تعيين کـنـنـده ي      

اتــحــادعــمــل " مــبــارزات کــارگــران     
چرا که هـر بـارکـه      . انهاست" اگاهانه

انان  به مبارزه متحد و مـتـشـکـل       
روي اورده اند توانسته اند به حقـوق  
خود دست يابند و سرمايه داران را   

انـان بـه عـنـوان         . به عقب بنشانـنـد  
ميليون ها انسان در برابر اقليتي نا 
چيز تنها بـا  اسـتـفـاده از  سـالح                
اتـحــاد و هـمــبـســتـگــي در قـالــب              

. اتحـاديـه هـا     .  سنديکاها.  شوراها
کميته هـاي اعـتـصـاب و تشـکـل             
هاي کارگـري مسـتـقـل از  دولـت              
است که مي توانند به حـقـوق خـود      

  .دست يابند

 
عموم  خواسته هاي کارگران بـديـن   

ــمــودن     ) ۱ : شــرح اســت    مشــخــص ن

وضــعــيــت مــديــر عــامــل شــرکــت         
تغيير مديـران  ) ۲ ) يعقوب شفيعي(

نا اليق که با سـومـديـريـت بـاعـث            
کاهش توليد مـحـصـول شـده انـدو          

برگزاري انتخابـات جـهـت تشـکـل          
رســـمـــي کـــردن     ) ۳ ازاد کـــارگـــري   

پايان دادن بـه    ) ۴ کارگران قراردادي
پرونده سازي  و احضـار فـعـالـيـن              

پايان دادن به سـرکـوبـي      ) ۵ کارگري
کارگران توسط رئيس حراست بنـام  

پرداخت به مـوقـع حـقـوق       ) ۶ زيبدار
اجرايباز نگري در سطـح  ) ۷ کارگران

ــدي       ــنـ ــل بـ ــاغـ ــس      ) ۸ مشـ ــاز پـ بـ
دستگاه منازل سازمانـي  ۲۰۰ دادن

شــرکــت بــه کــارگــران کــه در حــال            
حاضردردست نيروي انـتـظـامـي و         

عـدم واگـذاري     ) ۹ اطالعاتـي اسـت    
زمينهاي زراعي شرکت بـه بـخـش        

به جريـان انـداخـتـن       )  ۱۰ خصوصي
امکانات رفـاهـي  مـتـوقـف شـده               

پيگيري ) ۱۱ همانند سلف سرويس 
و برخورد با افرادي کـه در از بـيـن           
بردن مزارع شـرکـت نـقـش داشـتـه             

اصالح روش مـزايـده هـا و        ) ۱۲ اند
 .مناقصه ها در سطح شرکت

دراين اوضاع ان چه بـيـش از هـمـه         
مورد بي مهري قرار گرفت خانواده 
ها و خصوصا فرزندان ايشان بودند 
که همگي در هنگام تحويل سال با 
غم نخريدن پوشاک عيد  يک چيز را 

 :در دل خود زمزمه ميکردند 

صد هـزاران گـل شـکـفـت و                      
بــانــگ مــرغــي بــر نــخــواســت                                  

عندليبان را چه پيش امد هزاران را 
 چه شد 

 
بد نيـسـت بـه قسـمـتـي از انشـاي                
عاطفه اشاره کرد با موضوع نـامـه   
ــه ســران ديــگــر                 اي ســر گشــاده ب

فـرزنـدان   : ": کشورها ويا مردم ايران
کارگر هفت تپه نه پول دارند چيـزي  

بخرند ديگر چيز زيـادي هـم نـمـي           
 ".خورند

ايا به راستي اينگونه بايد باشد که  
افرينندگان جامعه بدليل نـداشـتـن      
پول نبايد در جامعه زندگي کـنـنـد      
بلکه بايد تنها زنده بمانند تا توليد 
کنند ويا نه به ان انـدازه از رفـاه و           
اسايش بهره منـد شـونـد کـه خـود            

 .براي توليد کوشش کرده اند
ايا تا کي بايد شـاهـد بـاشـيـم کـه            

تنها ارزوي دل کوچک مريم بعـد از    
! عيد همچنان خريد کفش نو باشـد 

ساله در مـورد   ۱۴ وقتي از خديجه 
اوضاع و احوال خـانـه پـرسـش شـد          

در ايــن مــدت کــه حــقــوق            : گــفــت
نگرفتيم مسوليت  مخارج  خانه به 
دوش برادرم افتاده که مـجـبـور بـه         
ترک تحصيل شده و هـمـراه شـوهـر         
خواهرم در بيابان هاي غرب کـرخـه   

(!) در حال سفيد کاري يک مسجـد 
پس ما در روزهاي پاياني . هستند 

سال به يک نتيجه رسـيـديـم کـه تـا            
گرفتن حقوق پدر فقط براي خـواهـر   

پاسخ .  کوچکترمان لباس نو بخريم
امل  يکي ديگر از اين بچه هـا بـه     

عاقالن بـه    :" اين پرسش اين بود که

خود سخت مي گيرند و جاهالن بـه  
پس اينک بر ماست که هم ". ديگران

قسم با پدران و خانواده هاي انان تا 
گرفتن حقوقشان از پاي ننشينيم و   

  .يک صدا بخوانيم 
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ميکوشد تـا مـردم را بـه نـيـروهـاي                 
سرکوبگر رژيم متوهم کند و مـبـارزه     
عليه گراني و دزدي و چـپـاول سـران            
رژيم را به مبارزه عليه  جنـاح هـايـي      
از حــکــومــت و آخــونــدهــاي بــدخــيــم         

هدف و مسـالـه ايـنـهـا          .  محدود کند
. ربطي بـه خـواسـتـهـاي مـردم نـدارد             

و در   "  منزلت و معيـشـت  " مردم براي 
دفــاع از آزادي و بــرابــري و هــويــت               
انساني خود مبارزه ميکنند و ايـنـان    
بدنبال تقدس خاک و پرچم و  مالکيت 
سه جزيره و حفظ نام خليج فـارس  و        
! حرمت نيروهاي انتـظـامـي هسـتـنـد        

اين حضرات در تبـلـيـغـات خـود گـاه           
حتـي از شـخـص احـمـدي نـژاد نـيـز                   
دعوت مـيـکـنـنـد بـه تـظـاهـراتشـان                 

 !! بپيوندد
 

هر اندازه اين اباطيل بـه بـهـانـه هـاي          
تقلـيـل   " و يا تحت پوشش "  تاکتيکي" 

عـنـوان شـود، ولـي         "  هزينه تظاهرات
ــاعــت                  ــم ــن ج ــه اي آشــکــار اســت ک
ميخواهند اهداف عـمـيـقـا راسـت و            
شناخته شده خود را پشت اين شيادي 

اينان که تـا  .  سياسي نازل پنهان کنند
ديــروز از تــغــيــيــر قــانــون اســاســي و           
نافرماني مدني فراتر نمي رفتند و بـه  

کــذائــي اش   "  اصــالحــات" خــاتــمــي و     
دخيل بسته بودند امروز ميـکـوشـنـد     
گراني و فقر و خشم مردم از کل نظـام  
حاکم را وجه المصالحه  سيـاسـتـهـاي     

ناسيوناليستـي  -سازشکارانه و بورژوا
 . خود قرار بدهند

 
اما مردم ايران مجرب تر و چـپ تـر        

مردم  اسـتـاد اعـظـم           .  از اين هستند

اين رشته از شيادي سـيـاسـي يـعـنـي           
خميني را تجربه کـرده انـد و ايـنـبـار            
ــا                ــخــواهــنــد داد کســانــي ب اجــازه ن

خـلـيـج هـمـيـشـه          " شعارهايـي نـظـيـر         
، که شعار خود رژيم اسـت،  و      " فارس

کـه   "   نيروي انـتـظـامـي حـمـايـت           " يا  
تطهير دسـتـگـاه سـرکـوب ايـن رژيـم              

و خـرافـات     "  اهللا اکـبـر  " است، و بجاي 
و "  ايــران ايــران  " مــذهــبــي، حــاال بــا        

خرافات فاشيستي و ناسيونالـيـسـتـي     
اعتراض و مبارزه شان بـراي آزادي و      

 . برابري و رفاه را عقيم بگذارند
 

حزب کمونيست کارگري همه مردم را 
فرا ميخواند تا در مبارزه عليه گراني 
و فالکت و عليه چپاول و دزدي هـاي      
مقامات رژيـم خـواهـان بـازداشـت و            
محاکمه  تـمـامـي سـران جـمـهـوري                

هـمـچـنـانـکـه مـردم          .  اسالمي شـونـد    
بارها در مبارزات و اعتراضات خـود  
اعالم کرده اند، جمهوري اسالمـي بـا     
همه جناحها و دم و دستگاه کشتار و   

حـزب از مـردم       .  سرکوبش بايـد بـرود    
ــرات و                   ــاه ــظ ــا در ت ــد ت ــخــواه ــي م
اعتـراضـات عـلـيـه گـرانـي و عـلـيـه                   
جمهوري اسالمي، خـواهـان افـزايـش       
دستمزدها، سوبسيد فوري دولت براي 
تمام کـاالهـاي اسـاسـي مـورد نـيـاز                
مــردم، آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي و          

ــري، هــويــت انســانــي          "  ــراب " آزادي، ب
 . شوند

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

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

 ٢٠٠٨ ژوئن  ٢٤ ، ١٣٨٧ تيرماه  ٤ 

   1387 تير   4   

87درگيري كارگران و نيروي انتظامي خرداد   

)مكان دانيال نبي(87تجمع كارگران خرداد  87اهواز توسط كارگران خرداد-بستن جاده شوش     

 )توسط كاران و جوانان(87 اهوازخرداد-بستن جاده شوش

 گزارشی از هفت تپه

 ...مبارزه عليه گرانی و شيادی

 ”یک دنیای بھتر“
 

برنامه حزب کمونیست کارگری ایران را 
 بخوانید و به دیگران معرفی کنید



تير و اتفاقاتي کـه در آن روز هـا            ۱۸ 
ــه        روزي کــه جــمــهــوري          ۶ " افــتــاد ب

درايـن  .  معروف شد"  اسالمي را لرزاند
جا مي خواهم به عنوان کسـي کـه در       
آن اتفاقات حاضر بودم برداشت و نظـر  

 . خودم را از آن واقعه بگويم
 

تير به نظـرم بـايـد بـه          ۱۸ براي بررسي 
زمينه هاي سياسـي و اجـتـمـاعـي آن            

وجـه غـالـب      .  روزها در ايران پـرداخـت  
سياست هاي حـکـومـت و بـحـث روز            
جريان دوي خرداد و اصالحات بود کـه  

از انـتـخـاب      .  بايد از اينجا شروع کـرد 
ــان                  ــري ــري ج ــي ــدرت گ ــمــي و ق ــات خ
اصالحات که بعد از انـتـخـابشـان بـه            

خردادي ها معروف شدنـد و     ۲ عنوان 
اين به عنوان ترمي سياسـي در ايـران       

انتخـاب خـاتـمـي از طـرف            .  جا افتاد
مردم به عنـوان ريـيـس جـمـهـوري در             
واقع انتخاب سياست هاي او و جريـان  

سـه  " انتخاب يکي از .  مطبوعش نبود
سيد فاطمي خمـيـنـي و خـامـنـه اي،             

انتخاب سيـد خـنـدانـي       .  نبود"  خاتمي
که بلد است بخندد و عبايش شکالتي 

براي کساني که آن روزها را .  ست نبود
به ياد دارند کـامـال روشـن اسـت کـه              
خاتمي نامزد جرياني بود که از طـرف    

حـد اقـل     .  خامنه اي مورد تاييد نبـود 
آنطور که در جامعه شايع بود خـامـنـه    
اي شديدا به ناطق نوري تمايل داشت، 
کسي که مي گفتند مي خواهد پـيـاده   

در عـوض    .  رو ها را زنانه مردانه کـنـد  
خاتمي با ژست دفاع از حقوق جـوانـان   

اينکه چقـدر هـر     .  و زنان به ميدان آمد
کدام از اين شـنـيـده هـا و تـبـلـيـغـات                
واقعي بود خيلي مهم نـيـسـت، مـهـم          

اين است که فضاي جامـعـه و فضـاي        
سياسي آن روز چگـونـه بـود مـهـم تـر             

. دو نامزد مطرح موجود بـودنـد  .  است
يــکــي از طــرف خــامــنــه اي، يــعــنــي           
نماينده و پرچم دار کـلـيـت جـمـهـوري           
اسالمي مورد تاييد بود و ديـگـري از     

و هـمـيـن      .  اين مصيبت بي بـهـره بـود     
تاييد و حمايت خـامـنـه اي از نـاطـق            
نوري بود که باعث محبوبيت خاتـمـي   

 .شد
 

در اين ميان مردم با تـوجـه بـه تـوازن           
قوا و انسجام اعتراضاتشان، با تـوجـه   

سال جنـگ ويـرانـگـر کـه هـنـوز               ۸ به 
آثارش بر زندگي شان هويدا بود، بـعـد     
از گذشت سال ها از شـروع سـيـاسـت           
هاي رفسنجاني در راستاي خصوصـي  
ســازي و گــرانــي ســرســام آور و بــي                
امکاناتي ناشي از آن، با دو آلترناتـيـو   
مـواجــه بــودنـد، يــکــي مـورد تــايــيــد            
نماينده حـکـومـت و ديـگـري ظـاهـرا              

پــس در آن شــرايــط         .  مــغــضــوب آن   
سياسـي و مـخـصـوصـا شـرايـط رئـز                 
اپوزيسيون طبيعي بود کـه دومـي را         

 .انتخاب کنند
جامعه ايران به گواه سرکوب سـالـهـاي    

از همان ابتدا حکـومـت اسـالمـي        ۶۰ 
در پـي       ۵۷ انـقـالب     .  را نپذيرفته بـود 

آزادي و برابري بود، شوراهاي کارگـري  
را مي خواست تشکيل دهد ولـي  در      
پي سرکوبي خونين شکـسـت خـورد و        
شوراهاي اسالمي تشـکـيـل شـدنـد و          
حکومتي بر سـر کـار آمـد کـه تـا آن                
مــوقــع و هــنــوز هــم از ســوي مــردم               

بــا تــوجــه بــه      .  پــذيــرفــتــه نشــده اســت     
پــخــتــگــي مــبــارزات و اعــتــراضــات         
موجود و همين طور نقـش و تـعـيـيـن          
ــو               ــي ــات ــرن ــت ــروهــاي آل ــي ــدگــي ن ــن ــن ک
اپوزيسيون، مردم مـي خـواسـتـنـد بـا           
اتکا به يکي از جناح هاي حـکـومـت،    
کل آن را تضعيف کنند و در نـهـايـت          
مــثــل هــمــيــشــه آرزوي ســرنــگــونــي            
حکومت آرزوي هميـشـگـي مـردم در         

به همين خاطر بـا انـتـخـاب       .  ايران بود
خاتمي تالش کردند در خود حکومـت  

اين طبيـعـي بـود      .  شکاف ايجاد کنند
چرا که نزاع انتخاباتي خاتـمـي از يـک        
طرف و ناطق و دار و دسته خامنـه اي    
از طرف ديگر چنين چشم اندازي را بـه  

 .مردم داده بود
 

اين که مردم به سياست هاي خـاتـمـي      
گـفـتـگـوي     .  راي نـدادنـد واقـعـي سـت         

تمدن ها کـه تـمـام تـالش خـاتـمـي و                  
جناحش براي سربه راه کردن و تالـشـي   
براي متعارف کردن نظـام اسـالمـي و        
خارج کردن رژيـم از بـحـران اليـنـحـل             
حکومتي بود از طرف مردم هيچ گـاه    

حــل مشــکــالت   .  جــدي گــرفــتــه نشــد    
جامـعـه هـمـان طـور کـه خـود سـران                   
حــکــومــت مــي دانــنــد در ســاخــتــار           
ســرمــايــه داري مســتــلــزم پــذيــرفــتــه          
شدنشان از طرف جامعه سرمايه داري 
جهاني ست ولي مردم اين را به درست 
به خودشان مربوط نـمـي دانـنـد و بـه              
همين خاطر گل سرسبد سياست هـاي    
خاتمي همواره فـقـط از طـرف بـخـش            
هايي از خود جنـاح هـاي حـکـومـتـي           
پذيرفته و تبليـغ مـي شـد کـه بـا بـي                 

 .اعتنايي مردم جواب مي گرفت
 

تير در چنين فضاي عـمـومـي اي       ۱۸ 
درست در .  در جامعه ايران اتفاق افتاد

" بـهـتـر   " زماني که جنـاح بـه اصـطـالح        
حکومت که مي گفتنـد مـي خـواهـد         
آزادي بدهد و حجاب ها را ببرد عقـب  
و دوچرخه سواري دختران را آزاد کـنـد     
مي خواست فشار جـامـعـه را از سـر             
حکومت کم کنـد دولـت را بـه دسـت             
گرفته بود و مي رفت کـه مـجـلـس را         
نيز قبضه کند و بـه امـور جـمـهـوري              
ــدهــد،                اســالمــي ســر و ســامــانــي ب
جمهوري اسالمي را مقبـول سـرمـايـه       
داري جهاني کـنـد و بـا خـارج کـردن                
حکومت اسالمي از بن بست بـحـران،     

درست در اين .  مردم را نيز ساکت کند
ــاد            ۱۸ زمــان     ــت ــاق اف ــف ــر ات ــي ــا .  ت ب

اعتراضات شديد و دامـنـه دار مـردم          
بالفاصله هر دو جـنـاح حـکـومـت در            
کنار هم ايستادند و خاتمي بـه شـدت       

اعتراضات مردم را مـحـکـوم کـرد و           
معترضين را اغـتـشـاش گـر خـوانـد،             
خامنه اي در عوض براي دانشجـويـان   
که توسط اوباش خودش سرکوب شـده  

تحکيم وحدت هـم    .  بودند اشک ريخت
در کنار خاتمي و سايرين اعتراضت و   

در عـوض    .  معترضين را محکوم کرد
ــه کــل                 ــا ادامــه اعــتــراض ب مــردم ب
حکومت نشان دادند که به هيـچ کـدام     
از جناح ها توهمي ندارند و بـا هـيـچ          

رايشـان بـه     .  کدام سر سازگاري ندارنـد 
خاتمي در قبال سياست هايش نبوده و 

 .هدف ديگري را دنبال مي کنند
با توجه بـه طـيـف شـرکـت کـنـنـده و                   
اتفاقاتي که در آن چند روز افتـاد مـي     
توان تصوير دقيق تـري از اوضـاع بـه            

تصـويـر از اعـتـراضـات و            .  دست داد
شرکت کنندگانش و خـاطـراتـي از آن          
روزها را بـه قسـمـت بـعـدي مـطـلـب                 

 .واگذار مي کنم
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هـيـچـکـدامشـان راه        .  مضحک نيسـت 
حلي ندارند و افقي در برابر خـود نـمـي      

 . بينند
فقط اوضاع دروني خود رژيم  نـيـسـت    

در سـطـح   .  که اينقدر وخيم و تيره است
بين الـمـلـلـي نـيـز اوضـاع رژيـم ابـدا                    

غــرب بــه رهــبــري      .   تــعــريــفــي نــدارد   
آمريکا فشار سنگين و همه جانبـه اي    

. را بر جمهوري اسالمي وارد مي آورد  
از .  اينجا هم همه چيز روي ميـز اسـت    

از فاصله انداختن بيـن  .  چماق تا هويج
جمهوري اسالمي و متحديـن سـنـتـي       

تـا  )  سوريـه و حـزب اهللا لـبـنـان             (اش 
تحريم هاي مالي و تـجـاري کـه دائـره         

از  تهديد .  اش دمبدم تنگ تر ميشود
اقــدام نــظــامــي اســرائــيــل، تــا بســتــه          
سخاوتمندانه اي که ميتوانـد مـقـدمـه       

شدن و کليد ورود بـه بـازار       "  متعارف" 
 !  جهاني باشد

بجز شرايط  وخيم دروني و مـوقـعـيـت     
شکننده بين المللي،  از هـمـه تـهـديـد        
آميز تر و غير قابل پيش بيني تر براي 
جــمــهــوري اســالمــي، هــمــانــا مــردم          
خشمگين و بـه جـان آمـده اسـت کـه                  
شغل و بهداشت و رفاه و حقوق مـدنـي   
به جاي خود، ديگر حتي نان و بـرنـج و     
سيب زميني و برق و آب هم گـيـرشـان      

 .نمي آيد
ايـن اوضـاع روشـن اسـت کـه پـايــدار                 

امـا  .  نيست و هر آن تغيير خواهد کـرد 

به کدام طـرف مـيـرود؟ پـيـش بـيـنـي               
سوال صـحـيـح تـر         .  بسيار سخت است

براي سـوق دادن اوضـاع بـه          :  اين است
 کدام سو تالش کنيم؟  

تنها چيزي که ميتوان با قـطـعـيـت در       
هـر انـدازه     :  باره آن حرف زد ايـن اسـت      

مردم و بخصوص طبقه کارگر مـتـحـد    
تر و متشکل تر و سـازمـانـيـافـتـه در           
اوضاع دخالت کنند و خـود را آمـاده           
بدست گرفتن امور جامعه نماينـد، بـه     
همان اندازه ميتوان عليه فقر و فالکت 
و براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي و      
مقابله بـا خـطـر جـنـگ و ديـوانـگـي                 
بورژواها ايستاد و خاطرجمع بـود کـه       
مخاطرات و صـدمـات را بـه حـداقـل            

 . ميرسانيم
. پاسخ اوضاع ايران سوسياليسم اسـت   

هر پاسخ ديگري بـه مـعـنـي دوره اي             
طـوالنـي از بـن بســت و بـدبـخـتـي و                    

.  فــالکــت و جــنــگ خــواهــد بــود                  
ســوســيــالــيــســم بــه مــعــنــي  زنــده و              

آنـطـور کـه در        .  مارکسي و واقـعـي آن    
کمون پاريس و انقالب اکتبر ديديم، و   
ــر و                      ــاطــع ت ــر و ق ــت ــع ــي ــه وس ــت ــب ال

و ايـن يـعـنـي       .   سازمانيافته تر از آنها
متحد و مـتـشـکـل کـردن و سـازمـان              
ــارگــران و  بشــريــت                    دادن صــف ک
آزاديخواه بـراي خـلـع يـد سـيـاسـي از                
جمهوري اسالمي و بـورژواهـا، و ايـن         
مستلزم ايفاي نقش فوق العاده خـطـيـر    
و تــعــيــيــن کــنــنــده از ســوي  حــزب                

 .کمونيست کارگري است
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تير و  ۱۸زمينه های اجتماعی سياسی 
 خاطراتی از آن روزها

 نويد مينائی

 ساعته کانال جدید ۲۴تلویزیون 
 ١٢٣٠٣فرکانس  - ٨ماهواره هات برد : مشخصات فنی 

پالريزسيون  ٣/٤اف اى سى  - ٢٧٥٠٠سيمبل ريت  -مگاهرتز 
    Vertical -عمودی 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧:تلفن تماس

 اوضاع وخيم رژيم اسالمی



سخـنـرانـي مـيـنـا احـدي در جشـن                 
بزرگ همجنسگرايان در شهر برليـن  

 ۲۰۰۸ يوني  ۲۱  -آلمان

شانزدهمين جشـن هـمـجـسـگـرايـان          
آلمان با حضور بـيـش از چـهـارصـد          
هزار نفر در مركـز شـهـر بـرلـيـن در             

 ۲۲ و يـكـشـنـبـه         ۲۱ روزهاي شنبه 
در ايـن جشـن       .  ماه يوني برگزار شد
سـازمـان      ۱۱۵ بزرگ كه به دعـوت    

مــدافــع حــقــوق هــمــجــنــســگــرايــان        
سازمان يافته بود، با بـرنـامـه هـاي       
متعدد هنري همراه بـود، در عـيـن          
حال چندين سخنـرانـي و مصـاحـبـه          
نيز در مورد مسـايـل سـيـاسـي روز          

از جــملــه مــوضــوع     .  انــجــام گــرفــت  
انتگراسيون و زندگي ميليونها نـفـر     
مردم فراري از كشورهاي اسالم زده    
و اسالم سياسي در برنامه روز شنبه 

 .در صدر برنامه ها بود
همزمان با اين برنامه صـدهـا مـيـز         
اطالعاتي از جريانات مختلف برپـا  

ميز اطالعاتي ما نيز به همـت  .  بود
فرزانه درخشان، مهين كوشا و ژيـال  
حقگو در محل اين برنامه برپا شـده  
ــي و                     ــاي ــه در آن عــكــســه ــود ك ب
اطــالعــاتــي در مــورد مــوقــعــيــت           
همجنسگرايان در ايران و همچنـيـن   
موقعيت زنان در ايـران در اخـتـيـار         
عموم قرار گرفت ، كه مـورد تـوجـه        

 .  مردم قرار گرفت
سخنراني و گفتگو با مينا احدي در 

ويـلـده   "  برنامه ايـي بـود  بـه اسـم                 
گرهارد هوفمن و بيگي .   بود"  سوفا

وان بلوند، گرداننده بـحـث بـودنـد و         
هايدي كناكه ورنر سناتور بـرلـيـن و      
ــار و                   ــون ، ك ــي ــگــراس ــت مســول ان
امكانات اجتمـاعـي از حـزب چـپ           
آلمان و مينا احدي مسـول كـمـيـتـه          
بـيــن الــمـلــلــي عــلـيــه سـنــگـســار و              

سخنگوي سازمان عليه تبعـيـض و     
ــيــه اعــدام و مســول                 كــمــيــتــه عــل
سازمان اكس مسلم در آلمان در اين 
بحـث يـكـسـاعـت و نـيـمـه حضـور                  

در آغــاز ايــن بــرنــامــه،          .  داشــتــنــد 
بيوگـرافـي مـيـنـا احـدي و هـايـدي                 

هزار نـفـر در     .  كناك ورنر خوانده شد
محل برگزاري ايـن بـرنـامـه حضـور          
داشتند و بيش از چند هـزار نـفـر از        
طــريــق پــخــش بــرنــامــه در جــريــان           

 . مباحثات بودند
 

در آغاز مصاحبـه بـا مـيـنـا احـدي             

شروع شد، در مـورد بـيـوگـرافـي و              
فعاليتهاي ميـنـا احـدي، در مـورد           
اسالم و اسالم سياسـي و در رابـطـه          
علت تشكيل سازمان اكس مسلم و 
انتقادات اين سـازمـان از سـيـاسـت          
انتگراسيون در آلمان از راسـيـسـم و      
خــارجــي ســتــيــزي و هــمــچــنــيــن از          
همكاري دولت آلمان با سازمانهـاي  
اســالمــي ، در ايــن بــخــش بــحــث              
انتقادات و صحبتهاي ميـنـا احـدي      
با موجي از ابراز احساسات هـزاران    
نفري مواجه مـيـشـد كـه در مـحـل             

سپس هـايـدي كـنـاك         .  حاضر بودند
ورنـر در مـورد هــمـه ايــن مســايــل              
طبـعـا از مـوضـوع دولـت و حـزب                 

. ســـهـــيـــم در قـــدرت حـــرف زد                 
مباحـثـات بـه تـدريـس مـذهـب در                
مدارس آلمان كشيده شد و موضـوع  
حساس حجاب و حـجـاب كـودكـان،       
در اين مورد نيز اختالف نـظـر بـيـن       
موضع مينا احدي و نماينـده حـزب     

اگر چه هايدي كنـاك  .  چپ آلمان بود
ورنر از تدريس اتيك بجـاي مـذهـب      

دفاع ميكرد ، ولي در مورد حجاب 
موضع روشني نـداشـت و بـويـژه از             
ديالوگ بـا سـازمـانـهـاي اسـالمـي              

 . دفاع ميكرد
 

ــامــه ســواالت               ــرن در ايــن بــخــش ب
متعددي از دو سـخـنـران در مـورد           
خشونت بر عليه زنان و خشونـت بـر     
 . عليه همجنسگرايان مطرح ميشد

در بخش از اين برنامه ميـنـا احـدي      
خطاب به همجنسگرايان در ايران و   
در كشورهاي اسالم زده پـيـام داد و       
افشاگري در مورد موقعيت آنها در   

كشورهاي اسالم زده را يك موضوع 
مهم در دفـاع از حـقـوق انسـانـي و              
محكوم كـردن جـنـايـات بـر عـلـيـه               
همجنسگرايان در كشورهاي اسـالم    

او گــفــت، از     .  زده را خــواهــان شــد       
مركز شهر برلين و از برنـامـه بـزرگ      
همـجـنـسـگـرايـان در آلـمـان كـه بـا                   

ــزار            ۴۰۰ حضــور     ــرگ ــر ب ــف هــزار ن
ميشود، به همه همجنسگـرايـان در     
ايران و عراق و تركيه و افغانستان و 
هــمــه كشــورهــاي اســالم زده درود           

رفتار حكومت فاشيسـت  .  ميفرستم
اســالمــي در ايــران و هــمــچــنــيــن               
جنبش اسالمي و اسالم سياسـي بـا     
همجنسگرايان يك جـنـايـت آشـكـار        
عليه بشريت است و بـايـد از سـوي          
همـگـان در سـراسـر جـهـان بشـدت                

 . محكوم شود
 

ــن                   ــه و جشـ ــامـ ــرنـ ــور در بـ حضـ
همجنسگرايان در آلمان و سخنراني 
در اين برنامه بايد فرصت مناسـبـي   
باشد تا يكبـار ديـگـر نـگـاهـهـا بـه               

موقعيت همجنسگرايان در جـوامـع   
اسالم زده جلب شده و در اين زمينـه  

واقـعـيـت    .  نيـز تـابـو شـكـنـي شـود             
ايــنــســت كــه در بــيــن نــهــادهــا و                
ــهــاي مــتــعــدد مــخــالــف            ســازمــان
حكومت اسالمي و يـا مـدافـعـيـن            
حـقـوق انسـانــي صـحــبـت كـردن از               
موقعيت همجنسگرايان و اعتـراض  
ــلـــيـــه              بـــه رفـــتـــار وحشـــيـــانـــه عـ
همجنسگرايان در جوامع اسالم زده   

ما اين برنامـه و    .  كماكان تابو است
سخنراني در اين جمع بـزرگ را يـك       
فــرصــت ديــگــر مــيــشــمــريــم، بــراي        
ــه                 ــي ــل افشــاگــري و اعــالم جــرم ع

حكومت اسالمي ايران و حكومتها 
و باندهاي اسالمي  و اخالقيات  و     
فرهنگ شرقزده و عقـب مـانـده كـه         
حقوق و حرمت همجـنـسـگـرايـان را        

 .  زير پا له ميكنند
خبر اين برنامه و جـدل بـيـن مـيـنـا             
احــدي و هــايــدي كــنــاكــه ورنــر در             
چندين روزنامه و سـايـت خـبـري از           
جملـه روزنـامـه تـاگـس اشـپـيـگـل،                
برلينر تسايتونگ، بيلد ام سونتاگ، 

و دهـهـا سـايـت         "  ار ،ب،ب  "  راديو 
 . خبري، تا كنون منعكس شده است
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پنجاه و يکمين روز اعتصاب 
 کارگران نيشکر هفت تپه 

 
کارگران نيشکر هفت تـپـه در ادامـه          
اعتراضات خود، روزهاي يکشنبـه و    
دوشنبه را در مسـجـد دانـيـال نـبـي               
تجمع کـردنـد و خـواهـان رسـيـدگـي                

روز .  فوري به خواستهاي خود شـدنـد    
قبل در حاليکه کارگـران در مسـجـد        
دانيال نـبـي بـودنـد خـبـر رسـيـد کـه                  
شفيعي مدير کـارخـانـه بـه کـارخـانـه            

. آمده تـا بـا کـارگـران مـذاکـره کـنـد                
نــفــر از کــارگــران در           ١٧٠٠ حــدود   

روز    ١٤ شفيعي .  کارخانه گرد آمدند
مهلت خواسـت کـه سـه مـاه حـقـوق               

کـارگـران بـه او        .  معوقـه را بـپـردازد       
پاسخ دادند که بعدا تصمـيـمـشـان را       

امروز سه شنبـه نـيـز      .  اعالم ميکنند
اعتصاب در پنـجـاه و يـکـمـيـن روز             
خود ادامه يافت و کارگران در تجـمـع   
خود در کارخانه خواهان آن شدند کـه    
شفيعي کتبا تعهد بدهد که در طـول      
اين دو هفته سه ماه حقوق معوقـه را    
پرداخت ميکند تا کارگـران درمـورد     

 . آن تصميم گيري کنند

الزم به تـوضـيـح اسـت کـه کـارگـران              
خواهان پرداخت فوري پنج ماه حقوق 
معوقه، اخراج شفيعي مدير عامل و 
زيودار رئـيـس حـراسـت، لـغـو هـمـه                 
پرونده هائي که عليه رهبران کارگران 
ساخته شده و پايـان دادن بـه احضـار          

 . کارگران هستند
 

حزب کمونيست کارگري قاطعانـه از    
خواستها و مبارزه کارگـران نـيـشـکـر        
حمايت ميکند و مردم شوش و هفت 
تپه و مـراکـز مـخـتـلـف کـارگـري را               
فــرامــيــخــوانــد کــه از ايــن مــبــارزه             

حــزب .  پــيــگــيــرانــه حــمــايــت کــنــنــد      
کارگران نيشکر را بـه اتـحـاد هـرچـه            
مســتــحــکــمــتــر، بــرگــزاري مــجــمــع         
عمومي کارگـران و تصـمـيـم گـيـري             
جمعي براي غلبه بر هرنوع تفرقـه در    

 . صفوف کارگران فراميخواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٧ تيرماه  ٤ ، ٢٠٠٨ ژوئن  ٢٤ 
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به محض ورود به هواپـيـمـاي پـي آي آ          

در )  پاکستان ايـنـتـرنـاشـنـال ايـراليـن            ( 
فرودگاه پيرسون تورنتو حمد و سـوره و        
دعا  و قرآن شروع مي شود و من فـکـر     
مي کـنـم وارد هـواپـيـمـاي جـمـهـوري                  

 .اسالمي ايران شده ام
سـاعـت      ۱۴ آوريل پس از نزديک به  ۳۰ 

بـعـد از ظـهـر بـه               ۴ پرواز ساعت حدود
وقت محلي است که وارد فرودگاه اسالم 

هـزار دالر کـانـادايـي را           .  آباد مي شوم
شـصـت   (   ۶۳۵۰۰ چنج کردم که حدودا 
روپيـه پـاکسـتـانـي        ) و سه هزار و پانصد

به محض خروج از فرودگاه بيش از   .  شد
راننده تاکسـي دور مـرا گـرفـتـه و               ۱۰ 

هرکدام پيشنهاد بردن مرا بـه شـهـرمـي       
من به شهر نمي خـواهـم     : گفتم .    کردند

بروم و به نزديکترين هتل ، مسافرخـانـه   
و يا گست هاوس با قـيـمـتـي مـنـاسـب          

رانـنـده گـان      .  خواهم رفت براي يک شـب 
روپيه را دادنـد و  مـن          ۳۰۰ پيشنهاد  

 ۱۰۰ گفتم هر کس مي تـوانـد مـرا بـا           
روپيه به نزديکترين مسافرخانه  ببرد بـا  

اکثرا پا پس کشـيـدنـد،       .  او خواهم رفت
بالخره يکي از راننده ها پذيرفت و مـن      

 .هم سوار شدم
در راه يک ريز حرف مي زد که فـالن جـا     
هتل هاي خوب دارد، غـذاهـاي ايـرانـي       
افغاني و نـزديـک بـازار و امـن  اسـت                    

تقريبا بيشتر رانـنـده گـان تـاکسـي          ... و 
خالصـه قـرار شـد        .  انگليسي مي دانند

در نزديکي بازار محمد علي جـنـاح بـه        
هـم زمـان بـه        .  يک گست هـاوس بـرويـم     

حـدس زدم    .  همان مسافر خانه زنگ زد
با آن ها کار مي کند و به شـکـلـي قـرار       

که : به زبان اردو به آنها گفت .   داد دارند
. دالري بـرايـتـان دارم       ۱۰۰ يک مسافر " 

نــمــي دانســت کــه مــن ســه ســال در                 

هندوستان بوده  و  در ايـن حـد اردو را           
 .متوجه مي شوم

خالصه به مسافر خانه رسيديم، اتـاقـي     
خيلي شيک  و بزرگ را اول به من نشـان    

هـزار روپـيـه را            ۷ دادند و در خـواسـت     
گـفـتـم خـوب و         .  براي هر شب داشـتـنـد   

اتـاق  .  شيک است ولي پول من نمي رسد
دوم را که نشان دادند پنج هزار روپيه بـه  
اضافه ماليات مي خواسـتـنـد کـه مـن          
پيشنهاد چهار هزار روپيه بدون ماليات 
را داده و يا اينـکـه بـه مسـافـرخـانـه ي              
ديــگــري خــواهــم رفــت کــه بــاالــجــبــار           

 پذيرفتند
راننده تاکسي هم در اين موقع خواستار 

روپيه کرايـه شـد کـه مـن هـمـان                ۴۵۰ 
روپيه طي شده  را به او دادم ولـي     ۱۰۰ 

گويا صـاحـب مسـافـر خـانـه هـم يـک                    
مقداري پول يا انـعـام بـه او داده بـاشـد              

سيستم رشوه دهي و رشـوه گـيـري در          ( 
پاکستان چيزست معمول، عادي  و همه 

 ).جايي
هواي اسالم آباد خيلي گرم بـود و بـدون       
کولر براي من تـقـريـبـا سـخـت و غـيـر               

البته در مسافرخانـه از لـحـاظ        .  ممکن
 .کولر و اينترنت مشکلي نبود

شب برق رفت و تا يک  ۱۰ حدود ساعت 
بـعـد از سـال هـا           . " صبح برق نداشـتـيـم   

دوباره مشکل بي برقي،گرما و زنـدگـي     
مخفي در بندرعباس و گرما و شـرجـي     

 ۴ اينکه من حدود .  آنجا را به يادم آورد 
سال در بندرعـبـاس فـقـط بـراي حـمـام              
رفتن بود که مي توانستم کفش از پـاي      
در آورم و بقيه اوقات هميشه آماده باش 

روزانه دومرتبه در پـاکسـتـان بـه         ".  بودم
ساعت ۳ طور نورمال و هر مرتبه حدود 

برق نيست و کشوري که ميليارهـا دالر     
خرج بـمـب اتـم و سـالح هـاي کشـتـار                  

ساعت سـاکـنـيـن        ۶ جمعي کرده روزانه 
خود را از ابتدايي تـريـن نـيـاز جـامـعـه            

احمدي نـژاد  .  يعني برق محروم مي کند
در سفر اخيرش به پاکستان  قول داده و     
قرار داد بسته که در اين مورد به آن هـا    

 !کمک کند
 

 ورود به کويته 
آوريل در فرودگاه کـويـتـه     ۳۱ عصر روز 

پياده مي شوم طول پرواز اسالم آباد  تـا    
ايـن پـرواز هـم        .  دقيقه اسـت    ۹۰ کويته 

همانند پرواز قبلي با اذان و قرآن و دعـا    
دوسـتـم در     .  شروع و خاتـمـه مـي يـابـد         

فرودگاه منتظر است و پس از روبـوسـي     
و احوال پرسي روانـه خـانـه آن هـا مـي              

در مسـيـر راه شـهـر را مـانـنـد                  .  شويم
من شهرهـاي  .  بلوچستان ايران مي بينم

زاهدان، ايرانشهر، چاه بهار، زابل، خاش  
را چـنـديـن بـار رفـتـه ام و دوبـاره                    ... و

خاطرات آن شهر ها برايـم تـداعـي مـي         
شود با اين تفاوت که شـهـر کـويـتـه  و              

مرکز .  مردم آن بيشتر اسالم زده هستند
شهـر نـيـز خـيـلـي کـثـيـف تـر و غـيـر                         
بهداشتي تر از شهرهاي بلوچستان ايران 

البته من سال هاي اواخر سلطنت .  است
پهلوي که هـنـوز مـذهـبـي بـودم بـه آن                
شهرها مسافرت کرده و حـال و هـواي           

يـادم مـي آيـد        .  امروز آن ها را نمي دانم
بـود کـه        ۵۷ و اوايل  ۵۶ که در سالهاي 

ما چند مورد  به آن شهـرهـا مسـافـرت       
آخوندهـايـي چـون خـامـنـه اي،             .  کرديم

راشد يزدي، غـفـاري و يـک فـرد غـيـر                 
معمم به نام رضايي که گـويـا يـکـي از           
مقامات شهر رضايـيـه و چـپ بـود در             
ايرانشهر تبعيد بودند و علي تهـرانـي و     
معاديخواه که ظاهرا کمي کلـه شـق تـر        
. بودند  در چاه بهار تبعيد شـده  بـودنـد       

در آن زمان پول و امـکـانـات خـمـس و            
براي مالها  از     ...  زکات و سهم امام  و

قم به يزد مي آمد و مـا از يـزد تـحـت             
که تا دو (عنوان آوردن سيگار وينستون 

به آن شـهـرهـا بـه         )  بسته آن قانوني بود 
ويژه چاه بهار مسـافـرت مـي کـرديـم و            
.  براي آنها پول و امکانات مـي بـرديـم          

آخوندها زندگي تبعيدشان را هم شاهانه 
 .مي گذراندند

 
 فرار از چنگ  طالبان  

مه  است که رضا پـدر   ۲ روز سوم يعني 
دوستم که بيش از دومـاه اسـت تـوسـط         
يک گـروه طـالـبـان دزديـده شـده  و بـه                    
گروگان برده  شده بود پس از چـهـار روز     
تالش و تقال براي بار دوم که اورا به غل 
و زنجير کرده اند موفق به فرار مي شود 
و از منطقه تحت کنترل طـالـبـان زنـگ       

هنـوز نـتـوانسـتـه خـود را از               .   مي زند
منطقه حفاظتي و تحت کـنـتـرل آن هـا         
خارج کـنـد ولـي ظـاهـرا جـاي امـنـي                   
مخفي شده و با چند تن از دوستـان اش    
که افغاني هستند و به منطقه وارد مـي  
باشند تماس گـرفـتـه و تـقـريـبـا امـيـد                  

همـگـي هـم      .  رهايي اش زياد شده است
 .خوشحاليم و هم دلشوره ي فراوان داريم

روز سوم مه است که رضا دوبـاره زنـگ     
مي زند و اطالع مي دهد که در منطقه 

مـا  .  ي امن و نـزد دوسـتـان اش اسـت            
مطمين نيستيم و سوال مي کنيم که آيا 
مطمئن است که از منطقه طالـبـان دور     
شده و او اطمينان مي دهد که تا فردا به 
. کويته خواهد آمد همگي خوشـحـالـيـم    

مه رضا به خانه مي رسد ودوباره   ۴ روز 
روز به خـانـواده اش مـلـحـق           ۷۰ بعد از 
اثار شکنـجـه، شـالق، زخـم و           .  ميشود

غل و زنجير طـالـبـان بـر رو ي بـدنـش               
بـدنـش ضـعـيـف،        .   کامال آشکار اسـت 

الغر و نحيف شـده و نـاي راه رفـتـن و               
نفـس کشـيـدن را بـه سـخـتـي بـرايـش                    

او کـه افسـر عـالـيـرتـبـه              .  گذاشتـه انـد    
سـال     ۱۰ اطالعات رژيم ايـران بـوده و         

پيش با رژيم اختالف پيدا کرده و پس از 
تحت تعقيب بودن به افـغـانسـتـان فـرار          
کرده و سه سال دردوران طالبان در آنـجـا   
بوده وپس از اينکه از طرف طالبان نـيـز   
تحت تعقيب قزاز مي گيرد به پاکستـان  

سال گذشته ۷ او و خانواده اش .  مي رود
رضا براي .  را در پاکستان گذرانده  است

خــودش گــروهــي درســت کــرده بــه نــام            
سازمان اتحاد و همبستگي و در نـوار        
مرزي ايران و پاکشتان هر از چندگـاهـي   
. نيز به مواضع رژيم نيز حمله مي کـنـد    

او هم چنين اطالعيه و بيانيه صادر مي 
کند و هراز چند گاهي سي دي هايي از   
سخنراني ها و بيانيه هاي خودش را در   
نوار مرزي برده و بـيـن طـرفـداران خـود          

 .توزيع و پخش ميکند
اين دفعه گويا در مسير راه در تله اي که 
يک گروه از طالبان برايش درسـت کـرده       
مي افتـد و بـيـش از دو مـاه اسـيـر و                     

طـالـبـان در      .  گروگان آن هـا مـي شـود         
روزهاي اول ادعـا مـي کـنـد کـه رضـا               
جاسوس آمريکاست و دلـيـل آنـهـا هـم          
سي دي ها و فلش مموري حاوي فـايـل     

وقتي رضا مطـرح  .  هاي کامپيوتريست
مي کند که محتواي سي دي ها و فلش 
مموري را نگاه کنيد کـه مـن در آنـهـا             
حتي به آمريکا هم حـملـه کـرده ام، بـا             

سي دي گنـاه دارد و مـا نـگـاه             " جواب 
طالبان بـا    .مواجه مي شود! " نمي کنيم

يـا  "  خانواده رضا تماس مي گـيـرنـد کـه      
بايد شما ثابت کنيد که ايشان جاسـوس  
آمريکا نيست و يا ما سرش را بـرايـتـان    

ازسوي ديگر طالبـان  ".   خواهيم فرستاد
مي خواهد اورا به جـمـهـوري اسـالمـي        
تحويل داده و از ايـن طـريـق بـا رژيـم                    

هـنـوز مـعـاملـه        .  اسالمي معامله کند
صورت نـگـرفـتـه رژيـم اسـالمـي خـبـر                
دستگيري اورا در مـرز هـاي جـنـوبـي              
ايران يعني بلوچستان  در مطبـوعـاتـش    

 . درج مي کند
اخــالف بــيــن گــروه هــاي طــالــبــان و               
چگونگي اين معامله اين تحويـل دادن    

از قرار مـعـلـوم      .  را به تعويق مي اندازد
در حال حاضر طالبان از نظر سياسي بـه  
چندين گروه مختلف تقسيم شـده انـد و       

 -۱ .  امکانات مالـي هـم مـي گـيـرنـد            
گروهي که طـرفـدار دولـت و سـازمـان              

 -۲ اطالعات و امنيت پاکستان اسـت    
گروهي کـه طـرفـدار دولـت عـربسـتـان                

 -۴ گروه طرفدار ايران  -۳ سعودي است 
گروه طرفـدار    -۵ گروه طرفدار آمريکا و 

دولت کنوني افغانستان يـعـنـي حـامـد          
کرزاي و بخشا در اين دولت نـيـز نـقـش         
ايفا مي کنند و البتـه گـروهـي هـم کـه            
درگير با رژيم فعلـي افـغـانسـتـان اسـت           
وکمتـر از  حـکـومـت سـابـق طـالـبـان                    

 .رضايت نمي دهد 
رضا از قراردو بار بـراي فـرار از دسـت           

طالبان  اقدام مي کند دفعه اول دوبـاره      
به دام آن ها افتاده و پس از آن دو دسـت    
ودو پاي اورا به رسم برده هاي قـديـم در       
غل و زنجير مي کنند که آثار آن هـنـوز     

و .  کامال در پاهايش مشاهده مـيـشـود   
اين فرار دوم را واقعـا بـرايـش بـيـش از            

اما او اميد را از .  پيش  سخت مي کند
دست نمي دهد و  تـالش خـود را بـراي          
بار دوم  با موفقيت به پايان مي رسـانـد   
که تقريبا فراري تاريخي مـي شـود کـه        

دليل اصلـي   .  داستان طول و درازي دارد
اي که خود رضا فکر مي کـنـد اورا بـه          
ايران تحويل نداده اند ايـن اسـت کـه او          
خود را در نزد طالبان سني معرفي کرده  
چون اهل زابـل اسـت و سـران طـالـبـان               
معتقدند که سني را نـبـايـد بـه شـيـعـه              

 .تحويل داد) کافر(
رضا اعصابش خوردو خـمـيـر و داغـان         
است بعضي وقت ها حرف هـايـي مـي        

چنـديـن مـرتـبـه        .  زند که نا مفهوم است
طالبان اورا تا لبه مرگ برده است ، اورا 

شالق و زنجير زده .  از پا آويزان کرده اند 
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 يادداشت های سفر به پاکستان
 بابک يزدی

8ادامه صفحه   



چندين مورد کاردهاي سالخي را با . اند
سنگ جلوي خودش تيز کرده و آماده ي 
سر بريدن او شده اند و هر دفعه به دليلي 

صحنـه هـاي  سـر          ..   منصرف شده اند
بريدن را در خواب و بيداري به يـاد مـي     
. آورد و بيشتر شب ها کابوس مي بينـد 

بارها در حال اعدام بـوده کـه از هـوش            
مي رود و دوباره وقتي به هوش مي آيـد  

هـرکـس ديـگـري       .  خود را زنده مي يابـد 
نيز جاي او بود شايـد اعصـابـي از ايـن           

 .بهتر نمي داشت
 

 شهر کويته
کــويــتــه شــهــريســت کــامــال مــذهــبــي         

مـحـل   .  منتـصـب بـه شـيـعـه و سـنـي                
سـکـونـت دوســتـم اکـثـر فـارسـي زبــان                 

و مـنـتـصـب بـه شـيـعـه             )  فارسي دري(
هرچند حجاب اجباري نـيـسـت    .  هستند

ولي در تمام اين منطقه درطول يک مـاه    
جـو  .  نفر بي حجاب هـم ديـده نشـد        ۲۰ 

خفخان مذهبي چنان اسـت کـه دوسـت        
من و خانواده اش هم که اصال مذهـبـي   
و اهل حجاب نيستند در آنجا در موقـع  
بيرون رفتن باالجبار چنان اسالمي مـي  

وقـتـي مـن عـلـت را            !  شونـد کـه نـگـو        
در اينحا فرهنگ چـنـان   " پرسيدم گفتند 

عقب است به ويژه در اين شـهـر کـه بـي         
و  .  حجاب را مساوي بدکاره مي دانـنـد    

يک سال اول را اينجا چنان اذيـت شـديـم      
که عطاي بي ججابـي و يـا حـتـي  بـد                

يـادم  !". حجابي را به لقايش بـخـشـيـديـم       
آمد به اوايل انقالب و آن واژه کثيفي کـه  
اسالمي ها بر ر وي  ديوار نوشته بودنـد  

 ".نده= ..بي حجاب " که 
جمعيت کويـتـه يـک و نـيـم مـيـلـيـون                   

متشکل از بـلـوچ، پشـتـو،پـنـجـابـي و               
چـهـار زبـان  اردو،          .  فارسي مي بـاشـد    

پشتو، فارسي و بـلـوچـي را کـمـابـيـش              
بيشتر مردم  مي فهمند و يـا صـحـبـت       

کـويـتـه مـرکـز بـلـوچسـتـان              .  مي کننـد 
پاکستان اسـت و لـبـاس مـعـمـولـي و                  
. رسمي بيشتر مردم لباس بلوچي اسـت   

استان هم مرز آن در افغانسـتـان اسـتـان       
دوست من قسمت شيـعـه   .  قندهار است

نشين شهر کويته زندگي مي کنـد و بـه       
دفعه صداي گـوش   ۳ همين دليل روزانه 

 ۵ خراش اذان را از مسـاجـد شـيـعـه و              
مرتبه نيز از مساجد اهل تسنن چرتم را 

پاره کرده   و اعصابم را به هم مي ريـزد    
 .و مرا به ايران رژيم اسالمي مي برد

نــام حــکــومــت پــاکســتــان جــمــهــوري          
اسـالم ظـاهـرا      .  اسالمي پاکستان اسـت 

بـرکسـي مـانـنـد رژيـم اسـالمـي ايـران                  
حکومت نمي کند ولي بـطـور نـامـريـي        

در رگ و خـون        .  همه جـا حضـور دارد        
فرهـنـگ   .  خيلي از مردم النه کرده است

مردم ايران به مراتب از مردم پـاکسـتـان    
مردم ايران در مقـايسـه بـا      .  جلوتر است

مردم پاکستـان واقـعـا غـربـي و اصـال               
مذهبي نـبـوده و صـدهـا گـام جـلـوتـر                   

 .هستند
بيشتر آخوندهاي شيعه ي آن از حوزه ي    

يـا بـهـتـر بـگـويـم            "  علمـيـه  " به اصطالح 
. جهليه و خرافيه ي قم درس خوانده انـد   

و هر شب صداي روضه و مصـيـبـت از        
. بلند گوي مسجد به گـوش مـي رسـد         

کشــتــن امــام حســيــن و دســت بــريــده             
در و   ...   ابوالـفـضـل و حـديـث کسـا و              

ديوار، داخل و خارج منازل، ماشـيـن و     
مغازه، کوچه و خيابان از اوراد مذهـبـي   

صـدهـا واژه     .  و خرافـي مـوج مـي زنـد          
ماشااهللا ، يا علي مدد، يا امام زمان، " 

آيت الکرسي، وان يکـاد، يـاسـيـن، قـل          
در هـر کـوي و         ..."  هواهللا، الحمد هللا و 

از طــرفــي   .  بــرزن بــه چشــم مــي خــورد        
کثافت و لجن سر و روي شهر را گـرفـتـه     
و به قول سلمان رشدي در کـتـاب بـچـه           

بوي شاش و اسـالم در      "  هاي نيمه شب 
هم پيچيده و کسي تشخيص نمي دهـد    

الـبـتـه    !"  بوي کدام است شاش يا اسالم؟
شايد شهرهاي ديگر پـاکسـتـان مـانـنـد         

بـه ايـن شـدت و          ...  کراچي و الهور و     
غلظت نبـاشـد ولـي يـادمـان نـرود کـه                
کشور پاکستان را  محمد عـلـي جـنـاح        

" از هندوستان بـه دلـيـل بـه اصـطـالح               
بـودن آن جـدا       "  پاک" بودن آن و "  اسالمي
را بــه اصــطــالح      "   پــاکســتــان " کــرد و      

 .مستقل نمود
 

 !تفريح و رفتن به پارک 
مارچ به اتفاق دوستـم،   ۸ شنبه  ۵ عصر 

پدر، مادر و خواهرانش  جهت گردش و   
رضا پـدر  .  تفريح به بيرون شهر مي رويم

بچه ها از رفتن به بـيـرون شـهـر چـنـدان           
رضايت ندارد و مـطـرح مـي کـنـد کـه               
ناجور است، امن نيست و بهتر است بـه    

بچه ها مـي  .  پارکي در داخل شهر برويم
يک سري به بيرون شهر مي زنيـم  " گويند 

و اگر مناسب نبود به پارک داخل شـهـر     
پـدر  ".  برگشته در آنجا اطراق مي کنـيـم  

. با نارضايتي کامل  رضايت مي دهـد   
وقــتــي بــه بــيــرون شــهــر مــي رســيــم                
تفريگاهي که نسبتا در دامنه کوه اسـت  
را مي بينيم که کمي سبز و خرم است و   
به نسبت بيابانهاي خشـک و بـي آب و           
علف پاکستان تفريگاه محـسـوب مـي      

سرتا سر و در مسير اين تفـريـگـاه    .  شود
گروه هاي چند نفره تا چند ده  نـفـره  و             

نفر را مشـاهـده مـي           ۱۰۰ حتي باالي 
همگي شکل و شمايـلـي مـانـنـد        .  کنيم

که جهت تفـريـح آمـده      .   طالبان را دارند
اما با . اند و در گوشه اي اطراق کرده اند

کمال تعجب مي بينم که حـتـي يـک زن        
!. در ميان تمام اين افراد يافت نمي شود

حاال ديديد که من چـرا    " رضا مي گويد 
مـن يـک     .  گفتم به خارج از شـهـر نـرويـم      

فـکـر   .  لحظه احساس خفگي مي کـنـم     
مي کنم که در منطقه اي تحت کـنـتـرل      

باورم نـمـي شـود کـه           .  طالبان قرار دارم
لـبـاس هـا،      .  اينجا هنوز پاکستان است

عمامه ها، شال ها، ريش هـا و شـکـل        
ظاهرا براي تفريـح آمـده انـد        ...  ظاهر و

ولي هـرگـوشـه اي چـنـد نـفـر بـه نـمـاز                     
من پيشنهاد مي کنم کـه    .   ايستاده اند

بيش از اين ادامه نداده و به پارک داخـل    
بچه ها مي گـويـنـد اقـال       .  شهر برگرديم

يک جاي امني پيـداکـنـيـم تـا چـنـد تـا               
به بيراهه مي زنيم و در     .  عکس بگيريم

بين درختان يک جاده فرعي که دوطـرف  
آن ظاهرا باغ است پيـاده مـي شـويـم و           
چند عکـسـي بـيـش نـگـرفـتـه ايـم کـه                   

گــويــا .   پــيــرمــردي از دور مــي رســد           
از .   صاحب يکي از آن باغ ها مي باشد

دخـتـرهـا فـورا       .  کنار ما رد مـي شـود        
. روسري ها را بـه سـرشـان مـي کـنـنـد               

تصوير کينچ نا حـرام  " پيرمرد مي گويد 
بـچـه   .  ويا عکس گرفتن گناه دارد  "   هه 

همه يک فاميل هستـيـم   "  ها مي گويند 
و فورا سوار شده و به قسـمـت   ".  پدر جان

نيمه متمدن يعني به داخل شهر بـرمـي     
کمي خيال من راحت مـي شـود     .  گرديم

 .که تا حدودي امنيت داريم
البته هفته بعد مـا بـه عسـکـري پـارک            
يعني بزرگترين پارک استان بلوچستان و 
شهر کويته مي رويم که چندين هزارنـفـر   
را در خـود جـاي داده اسـت و پـارکـي                  
دولتي است و ارتش و پـلـيـس مـانـنـد             
بيشتر مناطق عمومي پاکسـتـان آن را       

روپـيـه هـم ورودي         ۱۰ .  کنترل مي کند
نام اش هم عسکـري بـه مـعـنـي          .   دارد

در اين پـارک  .  لشکري و يا ارتشي است 
نيز ما در ميان چندين هزار انساني کـه    

نفـر زن     ۱۰ در پارک بودند  بيش از چند 
گـويـا   .  اگر زيادي نگفته بـاشـم نـديـديـم         

نصف جمعيت پاکستان که زن هسـتـنـد    
از برکت اسـالم و حـکـومـت اسـالمـي             
اتوماتيک وار از لذت و خوشي و شـادي  

 . در مجموع محرومند
 

 خريد در کويته  
مه جهت خـريـد بـه بـازار مـي             ۱۶ روز 
قيـمـت هـا در مـجـمـوع خـيـلـي                  . رويم

تا  ۳ ارزانتر از کاناداست بطور متوسط 
برابر ارزان تر است به نسـبـت نـيـروي          ۵ 

 ۳۰ ولي اقالمي بود کـه تـا         .  ارزان کار
به طـور مـثـال      .   برابر من ارزان تر يافتم

من يک قلم خودکار پارکر که در کـانـادا   
روپـي     ۴۰ دالر هسـت را           ۱۵ اطراف   

سـنـت و يـا جـوهـر و                 ۸۰ يعني حدود 
دالر اسـت را         ۵ ريفيل آن را که حـدود      

روپي گرفتم که مي شود حـدود   ۱۰ من 
کاپشن چرمي که در کـانـادا     .  سنت ۱۵ 

دالر به باالست را مـن بـه        ۱۵۰ حداقل 
دالر گرفتم و تازه بيشتر مغـازه هـا      ۳۵ 

اگر چانه زدن بلد باشي مي تواني شـايـد   
درصد هم  چانه بزني کـه مـن از        ۲۰ تا 

 !!اين هنر بي نصيب هستم
 در اداره پليس 

 
براي خروج از هر کشوري بايد از پلـيـس   
آنجا نامه اي مبني براينکه فرد مـزبـور     

نـدارد  )  کيس جنايـي ( کريمينال رکورد  
ــيــشــتــر                 دريــافــت کــرد و ايــن بــراي ب
کشورهاي اروپايي و آمريـکـا و کـانـادا         
نورم است   شخـصـي کـه مـي خـواهـد             
اميگرنت در يکـي از کشـورهـاي فـوق           
شود بايد از اداره پليس کشورهايـي کـه     

سال گذشـتـه سـاکـن بـوده عـدم              ۱۰ در 
دوسـت  .  داشتن رکورد جنايي را بگـيـرد  

براي .  من نيز از اين کيس مثتثني نبود
دريافت اجازه پليس از پليس پـاکسـتـان    

البته پـس    .  روز طول کشيد ۱۰ بيش از 
از اينکه هفت خوان رستم را طي کرديـم  
تازه يکي از اين گزارش پليس بي فـايـده   

پليس .  بود و بايد از نو شروع مي کرديم
پاکستان در رشوه گيري بسيار مشـهـور   
است  و خيلي عادي بيشتر مـردم مـي       
گويند  که بيش از نيمي از تجاوزات  به 

زن ها در آنجا  توسط  پـلـيـس صـورت       
 .مي گيرد

 
 اسالم آباد 

 
براي انجام مديکال دوستم  با او دوبـاره     

شـهـريسـت    .  به اسالم آباد برمي گـرديـم    
تقريبا تمـيـز تـر، آزادتـر، غـربـي تـر و                  
.  سرسبزتر  الـبـتـه بـه نسـبـت  کـويـتـه                 

حجاب اسالمي در آنجا  اجبار کمـتـري   
 . مردم کمتر به ديگران کار دارند. دارد

صبحانه  و ناهـار را در گسـت هـاوس            
ولــي شــاک را در رســتــوران مــعــروف              

مـي  "  کـابـل رسـتـورانـت       " افغانها به نام   
من به غذاهاي تند حسـاسـيـت      .  خوريم

دارم و فورا صورتم باد مي کـنـد و ايـن        
بـه  .  يادگار را از زنـدانـهـاي هـنـد دارم               

همين دليل به گارسون مي گويم غـذاي    
تند نمي توانم بـخـورم و او مـي گـويـد              

مي بينـم  ".   اکثر غذاهامان تند نيست" 
شـبـيـه    ...  کباب کـوبـيـده  و مـرغ  و                 
دو پـرس    .   غذاهاي خـودمـان هـم دارد       

کوبيده سفارش مي دهيـم و بـعـد مـي           
مـي  !  سـيـخ غـدا آورده اسـت             ۲۴ بينم 

؟ گارسـون  " اينها همه مال ماست" پرسم 
درجـن سـفـارش         ۲ مگـه شـمـا        " ميگه 
؟ ميگه ما گفتيم  دو پرس بـراي  " نداديد

اين مقداري است کـه مـا     " دو نفر ميگه 
البته سيخ کبابهـا  ".  نفر مي آريم ۲ براي 

کوچکتر و بـا کـوبـيـده خـودمـان فـرق                  
ميکند ولي ما بقيه را پارسل کرده و بـه  

 .هتل مي بريم 
همانطور کـه تـورنـتـو بـا سـي ان تـاور                  
تداعي مي شود،  شهـر اسـالم آبـاد بـا            
مسجدي که ملک فيصـل درسـت کـرده        

ايــن مســجــد بــا       .  تــداعــي مــي شــود      
ميليونهـا دالر بـودجـه مـلـک فـيـصـل                 

در کنار آن دانشـگـاه       .  درست شده است
اسالمي يا همان به قول خودمـان حـوزه     
جهليه و خرافه پراکني است که با بودجه 
و بزينس آنها درست شده اسـت از نـوع         

از اين بزينس هـا و    .  مدارس اهل تسنن
ظاهرا بذل و بخشش ها دولت و شـيـوخ     
عربستان در کشـورهـاي بـه اصـطـالح              

بخشي را من در .  اسالمي زياد کرده اند
يادداشتهاي صفر به مالـزي اشـاره کـره        

ما را به دليل عدم پوشش اسـالمـي     .  ام
دوستم به درون مسجد راه نمي دهـنـد و     

356جوانان كمونيست       1387 تير   4    8 

 ...يادداشت های سفر به 

9ادامه صفحه   



طـبـق   ...  مـن يـک سـوال داشـتـم           :  حاکي
نظريه مارکس همه جـوامـع بشـري بـراي         
ـايـد           ـيـسـتـي ب رسيدن به يک جامعه کمـون
فوداليسم، سرمايه داري و سوسياليسم را 
ـان        پشت سر بگذارند تا کمونيسم بـراي آن

در .  قابل فهم باشد و اين جبر تاريـه اسـت    
حاليکه جامعه ما هنوز فئوداليسم را هم 

آيا بـدون طـي کـردن          .  پشت سر نگذاشته
ـه يـک جـامـعـه                    اين مراحـل مـي تـوان ب
کمونيستي رسيد؟ آيا بر سر ما هم هـمـان   
باليي مي آيد که سر کره شمالـي و چـيـن        

 .آمد؟ سپاس بدرود... و 
ـا سـه قسـمـت دارد          :   نويد اول .  سوال شم

ـايـد         براي گذار به کمونيسم يک جـامـعـه ب
. مراحل تاريخي اي را پشت سر بـگـذارد    

دوم ايران هنوز فئوداليسـم را پشـت سـر          
نگذاشته که بخواهد به کمونيسم برسـد و    
بــاالخــره چــيــن و کــره هــم ظــاهــرا مــي              
ـيـسـم               ـه کـمـون ـيـسـم ب خواستند از فئودال

البتـه ايـن     .  برسند که اين بال سرشان آمده
ـيـجـه                    ـت آخري را مـي شـود از سـوالـت ن

ـيـسـم      .  گرفت اين که براي رسيدن به کـمـون
جامعه بشري بايد مراحلي را پشـت سـر         
بگذارد درسـت اسـت ولـي ايـن مـراحـل               
عموما در جهان طي شده است و بشـر و        
ـه اي از                     ـان مـرحل ـه چـن جوامـع بشـري ب

که حتـي در    اند پيشرفت و تکامل رسيده 
جوامع عقب مانده هم بشود کمونيسم را   
ـتـه ايـن شـرايـطـي دارد             .  پياده کرد که الب

قبل از پرداختن به قسـمـت هـاي بـعـدي            
سوال شما بايد به درک غلطي که در سـوال  

ـابـل   " شما مستتر است بپردازم و آن هـم     ق
ـيـم        .  بودن کمونيسم اسـت   "  فهم ـايـد بـدان ب

کمونيسم يک جنبش اجتماعي با عمل و   
سياستي مشخص در طبقه کارگـر اسـت     
که براي آزادي و برابري کل جامعه مبارزه 
ـفـکـر               ـا يـک ت مي کند و نه يک مفـهـوم ي

ـارزه      .  انتزاعي مارکسيسم هم تئـوري مـب
ـروزي اسـت      ـي .  اين بخش از جامعه براي پ

ـري بـراي       ـراب کمونيسم چيزي جز آزادي و ب
ـه ايـن        کل جامعه نيست، آيا بشر امروز ب

 درک نرسيده است؟
ايــران در حــال حــاظــر داراي ســاخــتــار              
. اقتصادي کامال سـرمـايـه دارانـه اسـت           

ـيـد غـالـب در                 اقتصاد و مـعـادالت تـول
جــامــعــه، کــامــال بــر اســاس قــوانــيــن             

اقتصادي سرمايه داري، يعني کار مزدي 
ـيـد                  ـر ابـزار تـول و مالکيـت خصـوصـي ب
ـه       استوار است و غالب توليد و اقتـصـاد ب
. طور کلي از اين قوانين پيروي مي کننـد 

ـتـصـاد کـامـال               ـر اق يعني شرايط ناظـر ب
ـه        .  سرمايه دارانه هستند درسـت اسـت ک

جمهوري اسالمي در گردش نظام جهانـي  
ـه يـکـي از         سرمايه نتوانسته جا بيفتد و ب
اقتصادهاي پذيرفته شده در سطح جهاني 
تبديل شود ولي ايـن مـانـع از سـرمـايـه               
داري بودن اقتصاد آن نيست و همـانـطـور    
که گفتم شرايط سـرمـايـه داري در ايـران           

فــئــودالــيــســم نــه بــر اســاس       .  مــوجــودنــد
ـر                      ـه ب ـر ابـزار و کـار مـزدي ک مالکيت ب
ـا مـي         ـن اساس ساختار ارباب و رعيتي ب

ـيـسـت، رعـيـت                . "شود ـا بـرده ن ـاري ـت پرول
ـه       نيست، استادکار و صنعتگر نيـسـت، ن
تحت تملک و انقياد کسي است و نه خـود  

ايـن  ."  مالک وسـائـل کـار خـويـش اسـت            
وضعيت طبقه کارگر در ايران نيـز هسـت     
ـلـکـه کـامـال            که نه برده است و نه غيـره ب
ـقـه کـارگـر در جـامـعـه                  مشخصات طـب

 .سرمايه داري را دارد
ـه                       ـار فـعـلـي هـر چـقـدر هـم ک در ساخـت

استثمار شديد باشد، ولي بـخـش کـارکـن       
ـره    جامعه مشخصات رعيت و برده و غـي
ـلــکــه کــامـال خصـوصــيــات              را نــدارنـد ب

ـتـه  کسـانـي          .  طبقاتي کـارگـر دارنـد      ـب ال
ـنـد ايـران هـنـوز              ـن هستند که فکر مي ک

ـئـودالـي سـت            ـيـمـه ف بـراي  .  جامعه ايي ن
ـر             ـتـ ـيــشـ ـه      اطــالعــات بـ ـالـ ـقـ حــل " مـ

اثر منصـور  "  امپرياليستي مسئله ارضي
ـيـن بـخـش                   ارکـان    " حکـمـت و هـمـچـن

 .يک دنياي بهتر را بخوان"  سرمايه دارى
ـايـد                ولي در مورد چين و کـره شـمـالـي ب
بــگــويــم قــرار نــبــوده ايــن کشــور هــا از              

اسـاسـا در     .  فئوداليسم به کمونيسم بپرنـد 
ـه امـرشـان           اين کشورها جنبش هـايـي ک
ـه وجـود                 رشد سرمايه داري مـلـي بـود ب
آمدند و به نام سوسيايسم امر خودشان را   
ـيـش       به قيمت نابودي ميليون ها انسـان پ
ـيـسـم و       بردند و اساسا هيچ ربطي به کمون

 .سوسياليسم نداشته اند
ـان اسـت هـيـچ           ولي آنچه در ايران در جـري
شباهتي به آنچه در چيـن و کـره گـذشـت           

يک حکومت کامال سرمايـه داري    .  ندارد
ـه بـراي سـرکـوب يـک                بر سر کار اسـت ک

ـه خـاطـر            انقالب چپ بر سر کار آمـده و ب
ـاتـي را      سرکوب آن مجبور شده خصوصي
ـه      به سرمايه داري در ايران تحميل کنـد ک
همان خصوصيات تا امروز هم گريبانـش  
را گرفته و مانع پذيرفته شدنش در سـطـح   
جهاني ست که آن هم خصلت اسـالمـي و     

ايــن .  ضــد آمــريــکــايــي گــريــش اســت          
خصوصيات به عالوه مجموعـه شـرايـط      
ـه           ديگر باعث شده جمـهـوري اسـالمـي ب
ـبـديـل     الگوي متعارفي از سرمايه داري ت
نشود و اين توهم را در برخي ايجاد کـنـد     

اينـان فـکـر      ( که اين سرمايه داري نيست 
ـتـوانـد سـوزن و               مي کنند اگر کشـوري ن
آفتابه و اتومبيل توليد کند سرمايه داري 

يعني معيارشـان بـراي سـرمـايـه          !  نيست
داري بــودن يــا نــبــودن اقــتــصــاد درجــه             
ـه               پيشرفت تکنولوژي در آن جـاسـت و ن

ـه هـيـچ           .)  مناسبات توليدي مردم هـم ب
وجه اين حکومت را قبول نکـرده و نـمـي        

در ايـن    .  کنند و سرنگونيش قطعي سـت   
مــيــان فــاکــتــور مــهــمــي کــه بــه نــفــع                
سوسياليسم و کمونيسم وجود دارد حـزب  
ـيـسـت     اين جريان است، يعني حزب کمون
کــارگــري کــه مــي خــواهــد بــا رهــبــري             
مبارزات بخش هاي مختلف جـامـعـه و      
ـه      دادن افق کمونيستي و سوسياليستـي ب

 .آنان سوسياليسم را برقرار کند
ـيـسـم و        ـال در پايان بايد اضافه کنم سوسي
کمونيسم همانطور که تو اشـاره کـرده اي       
تفاوت هايي دارند ولي بيشتر موضوع و   
بحث بر سر رسيدن به سوسياليـسـم اسـت      
ـه       زيرا مشخصات گذار از سوسياليـسـم ب
کمونيسم هنوز در جزئيات معلوم نيسـت  
ـه             ـنـسـت ک ولي چيزي که معلوم اسـت اي
ـه                       ـه داري بـ ـايـ ـرمـ ـثــل گــذار از سـ مـ
سوسياليسم کار شاق و هرکولي اي نبايـد  

 .باشد
چند مقاله از مـن در        :  حجت از انگليس

ـه        نشريه شما به چاپ رسيد و با توجـه و ب
ـاج دارم         ـي پاسخ هاي شما حس کردم احـت

ـنـم         مـن  .  بيشتر در باره حزب مـطـالـعـه ک
برنامه يک دنياي بهتر را مجـددا خـوانـدم      
ـه   متاسفانه ابهاماتي برايم به وجود آمد ک
ـا بـرطـرف شـود              . اميدوارم با کـمـک شـم

ـه فصـل اول و دوم            سواالت زير مربوط ب
 .برنامه است

ـامـه       عدالت، آزادي و برابري  از ارکان بـرن
سوال اول مـن در مـورد       .  حزب مي باشد

 . آزادي ست
ـايـد       آيا آزادي متعلق به تمامي افکار عـق

و اديان است و تمامي افـراد آزادانـه مـي        
توانند نظرات و افکارشان را بيان کننـد و    
محدوديت و طبقه بنـدي خـاصـي وجـود         

 نخواهد داشت؟
ـري سـت        ـراب ـا  .  سوال دوم من در مورد ب آي

ـا                افراد متخصـص و صـاحـب انـديشـه ب
افراد کم مهارت و عادي جـامـعـه داراي        

 مزاياي يکسان و برابر خواهند بود؟
 با سپاس 

حجت جان خوشحالم که برنامـه را    :   نويد
در مورد سـوال  .  با دقت مطالعه مي کني

اول به نظرم خود برنامه جـواب ان را داده        
حـقـوق و     سه بند از برنامه که جزء  .  است

آزادي هاي انکار ناپذير و غير قابل نقـض  
ـنـجـا مـي            افراد به حساب مي آيند را اي

 : آورم
ـان،             - ـي ـيـده، ب آزادي بي قيد و شـرط عـق

اجتماعـات، مـطـبـوعـات، تـظـاهـرات،             
 .اعتصاب، تحزب و تشکل

ـاد و     - ـق آزادي کامل و بي قيد و شرط انت
آزادي انــتــقــاد بــه کــلــيــه جــوانــب           . نــقــد

ــگــي و اخــالقــي و                  ســيــاســي، فــرهــن
لغو هر نوع ارجـاع   . ايدئولوژيکي جامعه

در قوانين به باصطالح مقدسات مـلـي و     
ميهني و مذهبي و غيره بعنـوان عـامـل      
محدود کننده آزادي نقـد و اظـهـار نـظـر            

ممنوعيت هر نوع تـحـريـکـات و        . مردم
ـيـه           ـره عـل تهديدات مذهبي و ملي و غـي

 .بيان آزادانه نظرات افراد

 .آزادي مذهب و بي مذهبي-
ـيـد و                  ـه آزادي بـي ق اين جا مي بيـنـي ک

ـه خصـوصـي        .  شرط است نه براي تفکر ب
ـه           جايگاه ويژه ايي در نظر گرفتـه شـده و ن
آزادي را به هيـچ شـرطـي مـحـدود کـرده             
است، يعني آزادي بـراي تـمـام افـکـار و              
عقايد و تمامي افراد به صورت بي قيد و 

در واقــع   .  شــرط وجــود خــواهــد داشــت        
ـا     تفاوت آزادي در جامعه سوسياليستي ب
آزادي مورد ادعـاي سـرمـايـه داري ايـن            
است که در سوسياليسم هيچ قيد و شـرط  
و محدوديت قانوني و عـمـلـي اي بـراي             
ـا                ـاق ـف آزادي هيچ کـس وجـود نـدارد و ات
تضمين کننده اين آزادي بي قيد و شـرط،  

ـقـط در     ( برابري انسان ها با هم است  که ف
ـيـسـتـي امـکـان پـذيـر                   ـال جامعه سـوسـي

يعني هيچ کس بـرتـر از ديـگـري         ).  است
ـان را                ـتـوانـد آزادي زيـر دسـت نيست که ب

ـه اي        .  محدود کند ـان و در نهايت هيچ بـه
هم براي محدود کردن آزادي پذيرفته نمـي  

هـمـيــن امـروز در جـوامــع حـتــي              .  شـود 
اروپايي مي بينيم که به بهانه جريحـه دار    

دارنـد آزادي    "  مسلمانان" شدن احساسات 
 .بيان و انديشه و نقد را محدود مي کنند

ـا             ـت در مورد سوال دوم من نـظـرم را نسـب
ـه        ـال ـري در جـامـعـه          " مشروح در مـق ـراب ب

نشـريـه         ٣٥٣ در شمـاره    "  سوسياليستي
نوشتم و فکر مي کنم اگر آن را بـخـوانـي        

 .پاسخ خواهي گرفت
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دوست من نيـز حـاضـر نـمـي شـود کـه                
پوشش پيشنهادي آنها را مانـنـد ديـگـر       
توريست ها براي رفتن به داخل مسـجـد   
بپذيرد  و عطاي ديدن داخل مسـجـد را       
به لقايش ترجيـح مـي دهـيـم هـر چـنـد                

 .راننده تعريف زيادي از آن مي کند
سپس به مـحـل مـعـروف و قشـنـگ و               

" دامن کوه" ديدني ديگر اسالم آباد به نام 
جاده چالوس را بـه يـاد مـي          .   مي رويم

دامن کوه همانطور کـه از نـامـش          .  آورم
و .  پيداست در دامنه ي کـوه قـرار دارد          

جــاده اي   .  خــيــلــي ســبــز و خــرم اســت           
مارپيچي ما را از پايين بـه بـاالي کـوه          
مي برد وپس از دقايقي ما در دامنـه ي    
کوه و يا به قول آنها دامن کوه قـرار مـي       

از آنجا بيشتر  نقاط شهر اسـالم    .   گيريم
 .و منظره جالبي دارد. آباد پيداست

بعنوان حسن خـتـام ايـن هـم نـمـايـي از                
 :اسالم آباد با مسجد مذکور

   1387 تير   4   

 ...يادداشت های سفر به 

 پاسخ به دو سوال
 نويد مينائی



اين هفته در جوانان کمـونـيـسـت مـتـن         
کتبي سخنراني منـصـور حـکـمـت در          

حـزب و    " کنگره دوم حزب تحت عنوان 
را چاپ کرده ايم، به دو   "  قدرت سياسي

 : دليل
 
در جـريـان شـيـريـن کـاري خـيـره               )  اول

کــنــنــده آقــاي ايــرج آذريــن و شــرکــاء             
منظورم پذيرفتن تـبـلـيـغـات  وزارت          ( 

اطالعات و رجز خواني شکنـجـه گـران      
رژيم عليه دانشـجـويـان چـپ بـعـنـوان              

از "  تـحـلـيـل    " و   "  آمـپـريسـم   " و   "  فاکـت "
، بـکـرات     !) موقعيت چپ در دانشـگـاه  

عليه اين بحث منصور حکمت نام برده 
البته تعبير مودبـانـه   "  نام برده شد. " شد

اتحاد سوسياليـسـم   " دوستان .  اي است
براي رها کردن گريبان خود از "  کارگري

و "  نويد بشـارت " اقدامي که  حتي روي 
را هم سفيد کرده است، هرچه " بروسکه"

که ميتوانستند به منصور حـکـمـت و        
حزب کمونيست کارگري و بحث حـزب    
و قدرت سياسي نفرين و لعنت و کيـنـه   

 .  و دشنام و هيستري حواله کردند
و البته بسيار مهمتر،  اوضـاع و      )  دوم

احوال اجتـمـاعـي و مـوقـعـيـت حـزب               
کمونيست کارگري و چـپ در جـامـعـه         
مي طلبد که مجددا نـگـاهـي بـه ايـن            

 . بحث مهم داشته باشيم
 

بــا وجــود هــمــه بــي       "  دوم" و   "  اول" ايـن    
تناسبي شان از نـقـطـه نـظـر اهـمـيـت،              

چرا کـه در    .   کامال بهم مربوط هستند
ــنــي هــا از                ــاعــيــات آذري ــان دف جــري
شاهکارشان، ما شاهـد بـوديـم کـه دو           
درک،  يا صحيح تر دو تحريف قديـمـي   
چپ سنـتـي از بـحـث حـزب و قـدرت                 
سياسي منصور حکـمـت نـقـش ايـفـاء           

دو درکي کـه الـبـتـه نـزد مـا               .  ميکند
شناخته شده بوده و اينجا و آنجا مـورد  

ولي اکـنـون بـراي      .  نقد قرار گرفته است
درک بهتر وظايف خطيري که در لحظـه  
حاضر در برابر ما قرار گرفـتـه، مـفـيـد        
است خالصه هم که شـده ايـن دو درک         

قـرار     اشـاره غلط را  در کنار هم مورد   

ياد آور ميشوم يک تاکيـد مـهـم      .  دهيم
اين ) پلنوم سي ام(پلنوم اخير حزب ما 

بود که در اثر گسترش بي سابقه ابـعـاد   
اجتماعي حزب که بنـوعـي مـحـصـول        

و "  حـزب و قـدرت سـيـاسـي           " مباحث   
بوده، اکنون الزم است "  حزب و جامعه" 

در همان راستا جلوتر برويم و بـه حـزب     
وسيع و گسترده کمونيستي کارگري در 

لذا نگاه مجـدد و    .  ايران تعيين بخشيم
تاکيد بر آن مباحث از طريق نقد اين دو 
برداشت چپ سنتـي، گـامـي اسـت در           

 .جهت فراخوان پلنوم اخير
اما براي خوانندگان اخـص نشـريـه مـا         
يعني کمونيست هاي جـوان اشـاره بـه          
اين دو برداشت غلط ميتواند فرصـتـي   
باشد تا بحث حزب و قـدرت سـيـاسـي         
منصور حکمت را بـا دقـت و تـعـمـق              

کساني که احيانا .  بيشتر مطالعه کنند
در جريان سابقـه ايـن مـبـاحـث و ايـن               
درکهاي غلط  نبوده اند، ممکـن اسـت     
بحث حکمت را با عينک يکـي از ايـن       

اين يادداشـت  .  ديدگاه ها مطالعه کنند
فراخواني است به اين دسته از رفقا کـه    
عينک ها را برداريد و منصور حکـمـت   

 .را چنانکه هست ببينيد
 

قبل از هر چيز بايد تاکيد کنم که هردو 
درک " اين برداشت ها نهايتا مبتني بـر    

از بحث حزب و قدرت سياسي " محدود
و جـالـبـتـر       .  و بحث حزب جامعه اسـت 

اينکه خود منصور حکمـت در هـمـان        
زماني که بحث حزب و قدرت سيـاسـي   
و حزب جامعه را طرح ميکـرد نـگـران      

در يـک    .  اين دو برداشت مـحـدود بـود       
حزب و جامعه، پوزش و " نوشته دروني 

که مـدت کـوتـاهـي بـعـد از               "  تصحيح
همين سخنراني در کنگره دوم خـطـاب     
به تشکيالت حزب نوشته شده و هفـتـه   
ديگر متن کامـل آنـرا خـواهـيـم آورد،            

 :مينويسد
 
وقتي از دو نـگـرش مـحـدود در دو               "  

ام بـه   سوي اين بحث حرف ميزنم، اشاره
مـا در    .  نيسـت "  گرايشات درون حزبي" 

طـرفـداران   " اين حزب فـراکسـيـونـهـاي          

 !نـداريـم  "  طـرفـداران جـامـعـه       " و "  حزب
نـگــرش  " مـنـظـور مـن دقــيـقـا هـمـان                 

اختناق کمونيستـهـا را     .  است"  محدود
 زندگي و فعاليت در حاشيه جـامـعـه   به 

ايـن  .  مجبور کرده و عـادت داده اسـت      
افـق  و      روانشناسي و رفتار اجتـمـاعـي   

تحمـيـل کـرده      چپ معيني را به  عملي
 )ص.تاکيدات از م" (...است

 
بعبارت ديـگـر مـنـصـور حـکـمـت دو               

بحث حـزب و      " نگرش محدود در قبال 
را که با نوعي طنز از آنها يـاد    "  جامعه

و "  طـرفـداران حـزب     " ميکنـد، يـعـنـي         
،  تشخيص ميـدهـد   " طرفداران جامعه" 

اما فورا تاکيد ميکند  که هـردو آنـهـا      
همان نگـرش  " اساسا يک جريان،  يعني 

چــپ بــه مســالــه تــحــزب و           "  مــحــدود
فعاليت عملي، هستند که ابعادي فراتر 

يک درد کهـنـه   .  از چهارچوبه حزب دارد
چپ راديکـال و غـيـر کـارگـري عصـر               

روانشــنــاســي و رفــتــار      " ايــن   :  مــاســت
اسـت  "  اجتماعي و افق عملي معـيـنـي   

که بـه چـپ تـحـمـيـل شـده و خـود را                       
دو نــگــرش مــحــدود در دو         " بصــورت   
حزب و جامعه و حـزب و      "   سوي بحث

 . قدرت سياسي نشان ميدهد
: اين کلمات را خوب به خاطر بسپـاريـد  

افـق  " ،   "  روانشناسي و رفتار اجتماعي" 
چرا که بحث حزب و   ".  عادت" ، " عملي

قدرت سياسي و بحث حزب  و جامـعـه   
که منصور حکمت هـمـواره هـردو را          (

در اسـاس نـقـدي        )  کنار هـم مـي آورد      
است بر همـيـن روانشـنـاسـي و رفـتـار              
اجتماعي و افق عمـلـي چـپ راديـکـال          
دوره ما که نمي خواهد دنيا را تـغـيـيـر       

زندگي و فعاليت در حـاشـيـه    " دهد و به 
 . عادت کرده است" جامعه

 
وقايـع بـعـدي خـيـلـي زود  نشـان کـه                      
نگراني منصور حکمت حتي بـيـش از       
. آنچه خود او تصور ميکـرد بـجـا بـود        

طنز تاريخ اين بود که هردو سـوي ايـن       
از بحث خود را نه فـقـط     " درک محدود"

کـه  بصـورت       "  فراکسيون هـا " بصورت 
جرياناتي که حزب را با بدترين حمـالت  
و اتهـامـات تـرک کـردنـد بـه نـمـايـش                  

 !گذاشتند
 
چندي بعـد از بـحـث حـزب و قـدرت                 

حزب و جامعه،   گروهي از     –سياسي 

حزب جدا شدند که به بصورت انفـرادي  
" مسـتـعـفـيـون     " استعفا ميدادند و بـه        

يکي از پرچم هاي  ايـن  .   مشهور شدند
شـورشـيـان    " که البته خود را     ( دوستان 

هـمـانـا    ! )  نام نهـاده بـودنـد     "  ٩٩ آوريل 
مــخــالــفــت بــا بــحــث حــزب و قــدرت            
سياسي بود و گويا اينکه با اين بـحـث،    
منصور حکمت و حـزب کـمـونـيـسـت             
ــر و                 ــارگ ــه ک ــق ــارگــري اصــوال طــب ک
سازماندهي اش را کنار گذاشته و قرار 
 . است که حزب جاي همه چيز بنشيند

اين درست که محتواي سياسي جـريـان   
انعـکـاس  دوم خـرداد و            "  مستعفيون" 

تحرک جنبش ملي اسالمي حول پـرچـم   
ــيــســت        "  اصــالحــات"  در حــزب کــمــون

اما اين  جريان به روشني .  کارگري بود
نشان داد که جناح چپ جـنـبـش مـلـي          

که منشاء اجـتـمـاعـي چـپ          ( اسالمي 
تا چه انـدازه دشـمـن      )  سنتي ايران است

غريزي و متعصبانه اي با بحث حزب و 
.  قدرت سياسي منصور حـکـمـت دارد     

چـپ  " همه ما با تعجب ديديم کـه ايـن         
وحـــدت " و از نـــوع          "  بــغـــل دســـتـــي    

آنطور که مـنـصـور        -نبود"  کمونيستي
حـزب و    " حکمت درهمين سـخـنـرانـي         

  -پيش بينـي مـيـکـنـد       "  قدرت سياسي
شمـا مـيـخـواهـيـد قـدرت            : " که بگويد

بگيريد؟ پـس کـو طـبـقـه ات؟ مـگـر                  
متـشـکـل اش کـرده اي؟ مـگـر قـرار                  

بلکه رفيـق  "  نيست طبقه قدرت بگيرد؟
حزبي بغل دستـي خـودمـان اسـت کـه            

هاي منصور حکمت پـرچـم   "  کفر" عليه 
شورش استعفا بر مـيـدارد و صـفـوف           
حزب را ترک ميـکـنـد تـا در بـهـتـريـن               
حالت برود با قوطي بگيـر و بـنـشـانـي          
نظير آنچه ايـرج آذريـن اخـيـرا مـطـرح               

اشاره ام به نـوشـتـه      . ( کرد، سرگرم شود
است کـه مـا در شـمـاره           "  بسوي حزب" 

هاي قبلي جوانان کمونيـسـت بـعـنـوان        
نمونه تيپيکال همين درک عقب مـانـده   
و عقيم چپ سنتي و حاشيـه نشـيـن از        
. مساله تحزب در جزئيات نقـد کـرديـم     

آن سلسله مـقـاالت را بـزودي در يـک               
 .)  مجموعه منتشر خواهيم کرد

  
متاسفانه منصور حکمت زنده نـمـانـد       

تا ببينند کـه آن سـوي ديـگـر نـگـرش               
محدود از بحث حزب و قدرت سياسـي 

حزب و جامعه نيز در انشعاب بعدي   -
که بعد از مـرگ او صـورت         ( در حزب 

بطور خيره کننده اي خود را بـه    )  گرفت
اينجا هم ما ديديم کـه  .  نمايش گذاشت

دوستان انشعابي، که عمدتا کـادرهـاي   
آمده از سنت کومله بودند،  بـا شـعـار        

حزب و قدرت سياسي داستـان  " عجيب 
حزب را ترک کـردنـد تـا      "  زندگي ماست

حزب تـعـدد نـظـرات و وحـدت              " بروند 
بسـازنـد و     "  گـارد آزادي   " و بـعـد     "  عمل

برگزار کنند تـا در سـر       "  کنگره مخفي"
بزنگاه از جايي لشکر بکشند و تـهـران     
را فتح کنند و يا خـانـه رفسـنـجـانـي و           
خامنه اي را محاصره کنند و قدرت را 
!  بگيرند تـا بـعـد تـازه انـقـالب کـنـنـد                 

منصور حکمت اين وجه را گرچه نـديـد   
اما گويي وقتي در همين سخنراني اش 
دارد بر اين تاکيد ميکند که بحث اش   
بر سر خود عمل تصرف قدرت نيست و 

" دوازده مرد خبيث" يا قرار نيست مثل 
فيلم هاي مشـهـور   " ( اين گروه خشن" و 

رفت و قدرت را گرفت، دارد با )  وسترن
همين درک عجـيـب از بـحـث حـزب و              
قــدرت ســيــاســي از پــيــش مــرزبــنــدي         

 . ميکند
 

اما بازهم بايد تاکيد کنيـم کـه چـه در          
واقعيت امر و چـه در بـحـث مـنـصـور             

، و   " نـگـرش مـحـدود      " حکمت ايـن دو      
نسخه هاي متعدد بينابيني که ايـنـجـا    
فرصت پرداختن به آنـهـا نـيـسـت،  در            
. واقع دو روي يک سکه واحـد هسـتـنـد      

سکه چپ راديکال مـنـزوي، هـمـيـشـه           
اپوزيسيون که بـه زنـدگـي در حـاشـيـه             

بحث حزب و .  جامعه عادت کرده است
قدرت سياسي شروع نقد اساسي همين 
چپ در عرصه فعاليت و افق عـمـلـي و      
سازماندهـي و رفـتـار و روانشـنـاسـي               

نقدي که بعدا با بـحـث   .  اجتماعي است
اسـاس  .  حزب و جامعه تکميل ميشود

اين نقد اين است که  ايـن چـپ اصـوال        
درک درســتــي از مــبــارزه طــبــقــاتــي،           
مکانيسم هاي واقعي تحـول جـامـعـه،       
اهميت جدال بر سر قـدرت سـيـاسـي و         
شرايط تصرف آن توسط حزب انقـالبـي   
طبقه کارگر را درک نمي کند، چـرا کـه       

نه مـيـخـواهـد و نـه            .  امر ديگري دارد
ميتواند سوسياليسم همـيـن امـروز را        

زائـده چـپ جـريـانـات          .   متحقـق کـنـد     
اصلي بورژوايي است و چنانکه مـا تـا       
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 حزب و قدرت سياسی
 "نگرش محدود از دو سو"و 

 مصطفی صابر

11ادامه صفحه   



کنون در نمونه هاي زنده اش ديـده ايـم         
خيلي که بخواهد پا رو زمين بـاشـد بـه      
راست ميزند و دنبال حجاريان و خاتمي 
و جنبش اصالحات و جنبش مقاومـت  
شيخ نصـراهللا و حـفـظ مـدنـيـت نـوع                  
احمدي نـژاد مـي افـتـد، و مـيـگـويـد                 
سوسياليـسـم رم مـيـدهـد، االن وقـت                
انقالب نيست و غـيـره؛  و وقـتـي هـم              
بخواهد مثال چپ و راديکال و انقـالبـي   
باشد گارد آزاد درست ميکنـد و بـراي       

تـدارک مـيـکـنـد و          "  قيام کمونيسـتـي  " 
. ميخواهد در مرزها بحران سازي کنـد 

در هر حال نمي توانـد و نـمـي خـواهـد            
نماينده طبقه اي در عرصه سـيـاسـت و      
جدال قدرت باشد که براي رهايـي خـود     
. ناگزير بايد تمام جامعـه را رهـا کـنـد          

مشــخــصــات ايــن چــپ در عــرصــه               
سازماندهي و افق عملي  را بـهـتـر از          
هرکسي منصور حکمت در بحث حزب 
و قدرت سـيـاسـي و حـزب و جـامـعـه                

 .برشمرده است
 

بايد تاکيد کنـيـم کـه بـحـث مـنـصـور               
حکمت، مثل ساير مباحث او در واقـع    
بـيــرون کشـيــدن ســنـت هــاي قــديــمــي            
کــمــونــيــســتــي کــارگــري از زيــر آوار             

در ( کمونيسم بورژوايي و غير کارگري   
و انطباق آن با )  اين مورد چپ راديکال

اگــر .  اوضــاع و احــوال امــروز اســت            
و "  مانيفـسـت کـمـونـيـسـت         " نگاهي به 

تــوصــيــف ســيــر و پــيــشــروي انــقــالب         
کـارگــري و جـايــگــاهــي کـه بــه حــزب              
سياسي در مـبـارزه کـارگـري مـيـدهـد            

اتـحـاديـه    " بيفکنيد، اگر جريان ساختن   
تــوســط مــارکــس و     "  کــمــونــيــســت هــا  

اروپـا     ٥٠   –  ٤٨ انگلس طي انقالبات 
را بــررســي کــنــيــد، اگــر بــه تــجــربــه                

دقت کنيد، اگر بويژه " انترناسيونال اول"
تجربه حزب بلشويک و لنـيـن را مـورد        
توجه قرار دهيد، خواهيد ديد که تقريبا 
همه احکام پايه اي مـبـاحـث حـزب و             
قدرت سياسي و حزب جامعه منـصـور   
حکمت قبال در اين تجارب بـيـان شـده      

منصور حکـمـت در     "  کفر گويي. "است
واقع اسم ديگري براي بـيـرون کشـيـدن         
همين تجارب اصيل و انقالبي جنـبـش   
کمونيسم کارگري از زير آوار تحريفات، 
گـيـج ســري هـا، مـقـوالت هـپـروتــي،                

عادات و رفتار اجـتـمـاعـي چـپ غـيـر            
اينها از نـظـر ايـن چـپ           .  کارگري است

محسوب ميشود چون مقدسـات  " کفر"
و مفروضات اين چپ ربطي بـه قـدرت       
. گيري کمونيسم در دنياي واقعي ندارد

 !مانع آنست
 

حـزب  " اکنون ده سال بعد از طرح بحث   
ميتوان بروشني ديـد    "  و قدرت سياسي

که چگونه اين بحث سيماي سيـاسـي و     
اجتماعي حزب مـا  و رفـتـار مـا در                 
صحنه عمل اجتماعي را تـغـيـيـر داده         

بـگـذاريـد يـک مـثـال شـخـصـي                .  است
بياورم که امروز حتي خنده دار به نـظـر     

فراموش نمي کنم که بـعـد از     .   ميرسد
همين بحث حزب و قدرت سياسـي کـه     
تازه من از جمله کسـانـي بـودم کـه در           
کنگره دوم بشـدت از آن دفـاع کـردم،               
منصور حـکـمـت بـيـچـاره حـدود نـيـم                
ساعت تلفني به من توضيح مـيـداد و       
سعي ميکرد مرا قانـع کـنـد کـه بـايـد             

اکـنـون   !..   عکسم را علنا منتشر کنـم 
ديگر کنگره علـنـي جـزو مـفـروضـات           
حزب کمونيست کارگري است و حـتـي     
به يک انتظار و تـوقـع از هـمـه احـزاب              

اما همين ده   .  سياسي تبديل شده است
سال پيش کسي حتي جـرئـت بـه خـود           
نمي داد که چنين چيزي را بـه مـخـيلـه       

و البته هستند کسـانـي   . ( خود راه دهد
که هنوز پشت سنگ اعالميه ميدهند 

داد "  کنگـره مـخـفـي      " و يا با افتخار از 
کـنـفـرانـس بـرلـيـن و            !)  سخن ميدهند

مطرح شدن حزب کمونيسـت کـارگـري      
در سياست به معناي وسيـع کـلـمـه در         
واقع ثمره جهت گيري عـمـلـي بـود کـه          
. همين بحث در دستور حزب قـرار داد     

وجود چهره هـاي سـرشـنـاس حـزب در            
ايران و در سطح جهاني هـمـه از جـملـه         

مـيـتـوان ديـد       .  نتايج اين مباحث است
که چگونه حزب در فاصله اين ده سـال      
به خيلي از اهدافي که منصور حکمـت  
در سخنراني حزب و قـدرت سـيـاسـي           
مطرح ميکند رسيده  و حتي از آن رد       

براي مثال اکنون مي بينيـم  .  کرده است
که اساسا در اثر همين جهت گـيـري نـه      
فقط حزب که جنبش کمونيسم کارگري 
صاحب رهبران و چهره هاي سـرشـنـاس    

با اين همه در برخي زمـيـنـه    .  شده است
ها البته هنوز کار و تـالش و تـمـرکـز             

اما آنچـه کـه     .  بيشتري از ما مي طلبد

بايد بيشتر از هر چيز مورد توجـه قـرار     
ايـنـکـه    .   گيرد جوهر بحث حاضر است

چگونه تمامي اين مباحث که روشنـتـر   
حزب و جـامـعـه، از گـروه         " از هرجا در 

مطرح شـد، در    "  فشار تا حزب سياسي
خدمت ساختن حزب سياسي و پرنـفـوذ   

و منضبط کمونيستي کارگري است تا 
در دل تحوالت حاد و تالطم انقالبي که 
اکنون در ايران در جريان است فـرصـت     

ــدهــد         ــتــکــار عــمــل      .  را از دســت ن اب
اجتماعي و انقالبي را بـدسـت گـيـرد،           
هــمــه خــوابــهــاي خــوف انــگــيــزي کــه           

جريانات مختلف بورژوايي ديده انـد را    
برهم زند و در پيـشـاپـيـش کـارگـران و           
مــردم آزاديــخــواه قــدرت ســيــاســي را          
تصرف کند و شادي و آزادي و رفـاه و          

 . سوسياليسم را برقرار نمايد
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ـتـن،       سوار ماشين شدن، دعاي وضو گـرف
نـوع     ۱۰۰ دعاي حـمـام کـردن و حـدود             

هنگام ديـدن ايـن       .( دعاي مختلف ديگر
ـان                 ـاي ـه يـکـي از آشـن دعا ها يادم آمـد ک
ميگفت که شوهرش هنگام سکس با  وي 
نيز  دعا هـاي مـخـصـوصـي مـيـخـوانـد              
واينکه حضرت محمد فرمـوده حـتـي در        
روزهاي مشخص دعا هاي مـخـصـوص      

 .)بگذريم. همان روز را بايد خواند
اين دعا ها نظر من را جلب کرد تصـمـيـم    
گرفتم معاني آنها را بخوانم تا بدانم اين ها 

ـه خـورد کـودکـان               ـه ب سـالـه      ۸ چيست ک
ـا                ميدهند  و حتي حـفـظ آيـات هـمـراه ب
ـاري           ـان اجـب معاني آنها در امتحـانـات آن

 ...است
ـه                " دعــاي     ــي کـ ــون ـر ســوار ه گــاري پـ

را       ) هنگام سوار شدن بر ماشين" (  وقت
خواندم به اردو و انگليسي ترجمه شده بـود  

 .که من اينجا فارسي آن را مينويسم
 :دعاي هنگام سوار شدن بر ماشين
) ماشيـن ( پاک است خدايي که اين سواري

را به فرمان ما در آورد و بـدون قـدرت آن         
خداي پاک ما هرگز نميتوانستيم آن را رام   
کــنــيــم  و مــا آخــر بــه ســوي پــروردگــار                

 .برخواهيم گشت
.  من با خواندن اين ترجمـه تـعـجـب کـردم         

ـر         اين دعا اگر قرار بود براي سـوار شـدن ب
چيزي خوانده شود پس بهتر بود براي سوار 
ـه      شدن بر يک حيوان وحشي خوانده شـود ن
ماشين آن هم ماشيني که دست سـاخـتـه      
ـر آن هـم                      خود انسـانـهـاسـت و تسـلـط ب

اي .  همچنان در دست خودما انسانهاست
کاش اين خرافات حداقل حقيقت داشت تا 
بدون اينکه وقتي براي ياد گيري تلف کنيم 
ميرفتيم  و قبل از نشستن بر پشت فرمان 

 . اين دعا را ميخوانديم
ـه زمـان مـحـمـد                 ـنـجـاسـت ک جالب تر اي
مسلما  ماشيني وجود نداشته که محمـد  
ـاشـد وردي                 ـر آن قـرار ب براي سوار شدن ب

يا اينکه محمد خيلي خيال پرداز .  بخواند
بوده و يا در واقع ماليان و رهبران اين دين 

سراپا خرافي يه کمي ايـن دعـا را مـثـال             
مدل جديد ترش کرده و به مد روز در آورده 
ـه ايـن      و ذهن مردم و کودکان معصوم را ب

 . چرنديات مسموم مي کنند
ـار        ـن ـا در ک اين دعا را در خيلي ماشين ه

ديده بودم که )  دعاي ديگري به نام  سفر(  
ـا   هيچ وقت به ترجمه آن توجه نکرده بودم ب
ـا              اينکه هميشه من اين دعـا را هـمـراه ب

 .ترجمه ديده بودم
من شنيده بودم عشق آدم را کور ميـکـنـد    
اما نميدانستم عشق به خرافه اي چون خدا 

ـا  .  اين چنين انسانها را جاهل ميکند واقع
ـيـون مـردم             که نشان مي دهد مـذهـب اف

 .است
ـا          رفتم سراغ دعاي ديگر و اين بـرام واقـع

ـا را بـراي                   ـه ايـن ه ناراحت کننده بـود ک
ـريـن         ـاي شـي ـي کودکاني که هنوز در  آن دن
ـرنـد را            ـب کودکي بايد بازي کنند و لـذت ب
ـه                ـا ب همراه با ترجمه نوشته انـد، و از آنـه
اجبار فهميدن اين خرافات را طـلـب مـي        

 .کنند
دعاي ديگري را ديدم که اين دعـا در دو        
بخش نوشته شده است يکي دعاي هنگام 

 )توالت(وارد شدن به بيت الخالء 

ـيـت               و بخش دوم دعـاي خـارج شـدن از ب
 )يا همان توالت(الخالء 

 :ترجمه بخش اول
اي خدا من پناه تورا ميخواهم از شر جـن    

 .هاي خبيث چه مرد و چه زن
 :ترجمه بخش دوم 

ـاي راسـت      اول اين دعا اشاره شده که اول پ
 را بيرون بگذاريد و بعد اين دعا را بخوانيد
. اي خدا من از شما طلب بخشش ميکنم 

همه تعريف ها مال خداست کسي که من 
را از کثافت و پليدي دور کرد و مرا راحتي 

 .و فراغت داد
برايم خنده دار بود اين جمالت و مـوقـعـي    
که براي خواندن  آنها اشاره شده بود  و هـم    
جاي تاسف داشت کودکان را از اين سنين 
به ياد گيري اين چنين اراجيف ترسناک وا   

 .ميدارند
ـه             يادم اومد که اولش نوشـتـه شـده بـود ک
محمد اين جمالت را ميخوانده و ما بايـد  

 .از او سرمشق بگيريم
با خودم گفتم که اين مـحـمـد چـه انسـان            
ـالـي اي                ترسويي بوده که از مـوجـود خـي

 .چون جن هم ميترسيده
ـيـن انسـانـي چـطـور مـيـشـود                     و ايـن چـن

 سرمشق ميليونها انسان ديگر باشد؟
ـيـن در ذهـن                    ـتـدا چـن اکثر مـذاهـب از اب
کودکان بذر خرافات و جهل  وناداني مـي    
ـا را        کارند تا وقتي بزرگتر شدند اين بـذره

 .در صنعت مذهب بهره برداري کنند
انسان هر لحظه بيشتر متاسف مي شـود     
از حضور اين خرافات اسالمي حـتـي در       
دبستانها که در ذهن کـودکـان مـعـصـوم          

ما بايد نگذاريم اينگـونـه   .  حقنه مي کنند
کودکان را وادار به اسالمي کنند که ريشه 
. آن جهل  وخرافات و عقب ماندگي اسـت 

ـار آن              ـت ـه مـن در رف و اين آن چيزي بود ک
 . کودک ديدم

آنقدر بر روي رفتار آنان اين خرافات  تاثيـر  
گذاشته که به طور مثال اين کودک هنگام 
رفتن به توالت ميترسد و حـتـي هـنـگـام            
توالت بلند بلند اين دعا ها را مـيـخـوانـد       
ـرسـيـم                     ـپ ـيـل آن را مـي ـه دل وهنگامـي ک
ـرسـم         ـت ميگويد اينجا جن دارد و مـن مـي
ـه داخـل تـوالـت                براي همين تا زمـانـي ک
ـا               ـا جـن ه هستم اين دعا را مـيـخـوانـم ت

 ...نزديک من نيايند 
من ابتدا پس از مشاهده رفتار اين کـودک  
ـاسـف                 خنده ام گرفتـه بـود امـا بـعـدش ت

 .وجودم را گرفت
 ۸ متاسف شدم از اينکه کودکي که فقط   

ـه درسـت               ـيـن وادار ب سال دارد را اين چـن
ـاک کـرده        ـرسـن کردن موجودات خيالي و ت

 .اند
 .بايد بر اين خرافات پايان داد

ـه هـاي مـذهـبـي را              نبايد گذاشت اين خـراف
 اينگونه آن هم در دبستانها گسترش دهند

 .و افکار کودکان را اينگونه آلوده کنند
با  اميد و تالش براي  ريشه کـن کـردن ايـن          

ـر     .  همه خرافات و دروغ و مذهب ـيـشـت بايد ب
 .بکوشيم و خواهيم کوشيد

کودک آزاري را در هر شکل و از جمله تدريس 
 .خرافه و مذهب به کودکان را بايد پايان داد
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در مـورد اهـمـيـت ايـن          :  يک توضيح( 

سخنراني منصور حـکـمـت و ايـنـکـه           
چرا آنرا براي اين هفته انـتـخـاب کـرده       
ايم، جداگانه و مفصلتر در اين شـمـاره   

خـوبسـت قـبـل از         .  توضـيـح داده ايـم       
خوانندن اين متن بـه آن تـوضـيـحـات          

اما در مورد متن حاضـر  .  رجوع کنيد
بايد بگوييم کـه از سـايـت عـمـومـي               
منصور حکمـت بـه مـديـريـت خسـرو             
داور برداشته شده است اما بـا يـکـبـار       
گوش دادن به صحبـت هـاي حـکـمـت          
مجبور بوديم تغييـرات مـتـعـددي در         

گـاه مـجـبـور بـوديـم           .  اين متن بدهيم
جمالتي را اضافه کنيم و چند جمله را   
حذف کنيم که در سـخـنـان مـنـصـور             
حکمت نبود و بعضا بنوعي بـرداشـت     

مـا  .  پياده کننده متـن و اديـتـور بـود          
تــرجــيــح داديــم مــتــن حــاضــر حــتــي           
االمکـان نـزديـک بـه اصـل صـحـبـت                 

الاقــل در   .  مــنــصــور حــکــمــت بــاشــد     
تمامي مواردي که به نظر ما مـهـم و       

. حساس بود اين کار را انجام داده ايـم   
ولــي اگــر وقــت کــافــي مــيــبــود مــي            
بايسـت ايـن مـتـن بـيـش از ايـن هـا                     
تدقيق شـود و بـا اصـل شـفـاهـي آن                   

اين تاکيدي ديـگـري   .  تطبيق داده شود
است که در هر حال متن کـتـبـي نـمـي        
تواند جاي گوش دادن به اصل شفاهـي  

 )جوانان کمونيست. آن را بگيرد
 
 

رفقا حتما انتظارات متنوعـي از ايـن       
بحث دارند، اما بحث من مرحله قـدم    
به قدم از پرتاب مواد غذائي به طـرف    
مـأمـوران سـرکـوبـگــر رژيـم تـا قـيــام                 

من نـمـيـخـواهـم در        .  مسلحانه نيست

. اينجا اين مراحل را تـوضـيـح بـدهـم         
مسـائـلـي کـه          وميخواهم مالحظات   

گــيــري کــمــونــيــســم      در پــروســه قــدرت    
کــارگــري و تصــرف قــدرت ســيــاســي          
توسط کمونيسم کارگري مطرحـنـد را     
بحث کنم و فاکتـورهـائـي کـه در ايـن            
مسألـه دخـيـل هسـتـنـد را تـوضـيـح                  

  .بدهم
ميخواهم با چند نکته شروع کـنـم کـه      
بيشتر شبيه به سؤاالت کـفـرآلـودي از        

کفرآلود به اين مـعـنـي    .   خود ما است
که ظاهرا تئوري تاکنوني جـوابـهـايـي       
ميدهد که طرح خود ايـن سـؤاالت را         

فکر ميکنم که يـک    .   زير سؤال ميبرد
تــر بــه تــئــوري         نــظــر و تــوجــه دقــيــق       

کمـونـيـسـم و قـدرت سـيـاسـي نشـان                  
مــيــدهــد کــه هــيــچ ابــهــامــي بــا ايــن            

ولي من ايـن    .  سؤاالت بوجود نمي آيد
سؤاالت را دارم و ميخواهم که همه به 

 .آنها فکر کنيم
 

قـدرت      :اولين نکته مطرح ايـن اسـت      
 ! حزب يا قدرت طبقه؟

اين اولين سؤالي است که کسي وقـتـي   
اين سخنراني را بشنود، از ما خـواهـد   

چرا داريـد    :  از ما خواهند پرسيد.  کرد
و قدرت سيـاسـي حـرف       حزبراجع به 

ميزنيد؟ مطابق تئوري سوسياليستـي  
و قــدرت      طــبــقــهقــرار بــود راجــع بــه         
شما کمونيستهـا  .   سياسي حرف بزنيد

گــيــري    قـرار نــيــســت راجــع بــه قــدرت         
قـدرت حـزب،     .  حزبتـان حـرف بـزنـيـد         

قدرت سياسي و رسيـدنـش بـه حـزب،          
ظاهرا خـالف تـئـوري سـوسـيـالـيـسـم              

به ما خواهند گـفـت بـه دلـيـل            !   است
اينکه تئوري ميگويد که طبقه کـارگـر   
قدرت را از بورژوازي ميگيرد و خـود      
را به عنوان طـبـقـه حـاکـمـه سـازمـان             
ميدهد، معلوم نـيـسـت کـه حـزب در            
اينجا چه موضوعيـتـي دارد و اصـال          

و قـدرت سـيـاسـي حـرف          حزب چرا از 
  ميزنيد؟

در رابطه بـا حـزب و         "  ممنوعيت" اين 
قدرت سـيـاسـي در افـکـار عـمـومـي               
جامعه فقط در مورد ما کـمـونـيـسـت      

فقط ما کمونيستها هستـيـم   .  ها است
گيري سياسي حـرف     که وقتي از قدرت

ميزنيم، به ما هشدار ميدهند که سـر    
شـمـا مـطـابـق        .  جاي خود بـنـشـيـنـيـد      

تئوري خودتان قرار نيست بـه عـنـوان        
حزب به قدرت سياسي نزديک شـويـد،     
قـرار اسـت طــبـقــه کـارگــر بـه قــدرت                

چـه در درون          .سياسـي نـزديـک شـود        
جنبش سوسياليستي و چـه در بـيـرون        
از مــا، مــواظــب انــد ايــنــرا بــه  مــا                

هـاي   " ممنوعيـت " اين جزء .  تذکردهند
 . ما است

اگر پنج نفر ناسيوناليست جمع شـونـد     
و يک حزب جـديـد تشـکـيـل بـدهـنـد،             
فورا از گرفتن قـدرت سـيـاسـي حـرف          
ميزنند و هيچ کس هم به آنهـا ايـرادي     

ميگويـنـد حـزب      !  نميگيرد، هيچکس
ناسيوناليست جـديـد ايـران تـأسـيـس              
شده و آقاي فالنـي رئـيـس آن اسـت و             
تصميم خـود را بـراي گـرفـتـن قـدرت               
سـيــاســي و تــبـديــل شـدن بــه رئــيــس              
جمهور و نخست وزير اعالم ميکند و   

ها و راديو تلويزيون در ايـن   در روزنامه
ولي اگـر    .  مورد هم مصاحبه ميکنند

ــم کــه حــزب                    ــي ــگــوئ مــن و شــمــا ب
کمونـيـسـت کـارگـري مـيـخـواهـد بـه                 
قدرت سياسي برسد، اولين کسـي کـه       
يقه ما را مـيـگـيـرد يـکـي از هـمـيـن                

از نـوع       مـثـال     چپهاي بغل دسـت مـا    
: وحدت کمونيستي است که ميـگـويـد   

آقا چه شد؟ اين طبقـه اسـت کـه قـرار           
است قدرت را بـگـيـرد، مـگـر پـديـده              

  شوروي را نديديد؟
" گــراچــو مــارکــس   " ايــن مــن را يــاد          

کمدين مشهور آمريکـائـي مـيـانـدازد        
من عضو باشگـاهـي کـه      :  که ميگفت

آدمي مثل من را بـه عضـويـت خـود           
) خـنـده حضـار     ! ( قبول کند، نميـشـوم  

ديدگاه طرف مقابل ما هم شبـيـه ايـن      
ميگـويـد کـه مـن حـاضـرم در               .  است

جامعه تحت حاکمـيـت دولـت بـورژوا         
ليبرالي زندگي کـنـم، حـاضـرم تـحـت             
حکومت کنسرواتيوها زنـدگـي کـنـم،       
حــاضــرم تــحــت حــکــومــت لــيــبــرالــي        
زندگي کـنـم، ولـي تـحـت حـاکـمـيـت                  
حکومتي که دولت آن از آدمـي مـثـل      
من تشکيل ميشود، حـاضـر نـيـسـتـم         

  !زندگي کنم
اين يک نکته و يـک گـوشـه تـئـوريـک               
مساله مورد بحث است که بايد بـه آن    

ما حق داريـم راجـع بـه ايـن           .  بپردازيم
مقوله اين طور حرف بزنيم، که امـروز    

و بعد بـحـث     .  ميخواهيم حرف ميزنيم
قديمي خود راجع به انقالب کـارگـري،     

اي طـبـقـه کـارگـر،             سازماندهي تـوده   
تصرف قدرت سياسي و قيام را دنـبـال   

 . کنيم
  

مهدي خانباباتهراني بحثي داشـت در    
، کـه مـن فـقـط تـيـتـر آن را                  " نيمروز" 

اِشکال اپـوزيسـيـون    :  خواندم، گفته بود
! نظر داشتن به قـدرت سـيـاسـي اسـت         

من نفـهـمـيـدم پـس مـگـر قـرار بـوده                  
اپوزيسيون چـه کـار ديـگـري بـکـنـد؟              

االن ميفهمم که از نظـر  ) خنده حضار(
ايشان شمـا بـايـد از جـامـعـه مـدنـي                 
سخن بـگـويـيـد و بـعـد بـبـيـنـيـد کـه                     
حکومتها ترتيب اثر ميدهند يا نـه و      

ولـي اشـکـال اپـوزيسـيـون کـه              .   غيره
ظاهرا مشکل آفرين اسـت ايـن اسـت          

  !که به قدرت سياسي نظر دارد

اي که من ميخواهم بگويـم   اولين نکته
و شايد کفرآلود به نظر برسد اين اسـت    
که اين حزب به قـدرت سـيـاسـي نـظـر           

و ميخواهد قدرت سـيـاسـي را        !   دارد
ايـن نـه فـقـط هـيـچ             .  به دست بگـيـرد  

تناقضي با به قـدرت رسـيـدن طـبـقـه             
يـا مـيـتـوانـد نـداشـتـه               -کارگر ندارد 

باشد و ميتواند بعضا داشـتـه بـاشـد،         
بسته به شکل اين تصرف قـدرت دارد   

بلکه در اسـاس تـنـهـا راه تصـرف                  -
قدرت سياسي توسط طبقـه کـارگـر و        
در آوردن قــدرت از دســت بــورژوازي            

 . همين است
 
 

يک نکته ديگر که ظـاهـرا و گـويـا از             
تئوري به ما صادر شده اين اسـت کـه       
پروسه گرفتـن قـدرت سـيـاسـي مـثـل              
پروسه کاشتن يـک درخـت و بـه ثـمـر                

: بــه ايــن مــعــنــي    .   رســانــدن آن اســت    
کمونيستها شروع ميکنند به کـار در      
ميان طبقه کـارگـر، تـبـلـيـغ، تـرويـج،             
سازماندهي ميکنند و در طبقه نـفـوذ   

طبقه را به تـدريـج سـازمـان       . ميکنند 
عـنـاصـر و مـحـافـل درون             .  ميدهـنـد  

قدم به قـدم    .  طبقه کمونيست ميشوند
ايــن قــدرت و نــفــوذ افــزايــش پــيــدا               

ــيــدا        .  مــيــکــنــد  قــدرت آکســيــونــي پ
قـدرت تـظـاهــراتـي پـيــدا          .  مـيـکــنـنــد   

ميکنند و در طول اين پـروسـه رابـطـه         
حزب و طبقه چنان تحکيم ميشود کـه  

حزب ميتواند طبقه کارگر را بـه قـيـام      
بـکـشـد و انـقــالب کـنـد و قـدرت را                    

ايــن تــئــوري چــپ و تصــور          .  بــگــيــرد
  .عمومي از کار کمونيستي است

اما من ميخواهم اينـجـا يـک سـئـوال          
اگـر ايـن     :  کفرآلود ديگر مطرح بـکـنـم     

سال طول بکشد، و    ٢٠ پروسه بيش از 
ما شروع کنـيـم بـه سـازمـانـدهـي در              
ميان کارگران مثال کارگراني کـه االن    

ساله هسـتـنـد و ايـنـهـا را                ٢٢ و  ٢٠ 
در اين صورت بعـد  .  سازماندهي کنيم

سـال يـک عـده از آنـهـا                 ١٥ تا  ١٠ از 
دار مـيـشـونـد، تـعـدادي مـريـض                بچه

ميشوند و يـک عـده از آنـهـا از کـار                    
در آخــر   .  ســيــاســي کــنــار مــيــکــشــنــد    

ميبينيم که بـعـد از ايـن سـالـهـا مـا                  
ظــاهــرا از يــک طــرف آدمــهــا را                     
کمونيست ميکنيم و از طـرف ديـگـر        
آنها بازنشـسـتـه مـيـشـونـد و از کـار                 

مـگـر       .گيري ميـکـنـنـد     سياسي کناره
آموزش سوسياليسـتـي، کـمـونـيـسـم،          
سازمانيابي طبـقـه و رابـطـه حـزب و              
طبقه، از نسلي به نسل ديگر مـنـتـقـل     
ميشود؟ که مـا مـثـال بـيـائـيـم روي                

ايـران کـار و          ٥٠ و      ٤٠ کارگران دهه 
فعاليت بکنيم و امـيـدوار بـاشـيـم بـا             

ايران به قـدرت   ٨٠ و  ٧٠ کارگران دهه 
سـال يـک        ٥٠ برسيم؟ ميشود در طي 

حزب کمونيستي در مـيـان کـارگـران           
سـال بـه قـدرت           ٥٠ کار کند و بعد از 

  برسد؟
گناه در    براي من به عنوان يک عابر بي

جامعه اين بنظرم غيـر عـقـاليـي مـي          
بــه خــاطــر ايــنــکــه ايــن مــيــراث          .  آيــد

تشکيالتي، اين تعهد ايدئولـوژيـکـي،    
اين آگاهي طبقاتي و اين رابطـه حـزب     
و طبقه به همين سادگي از نسـلـي بـه        

مـا داريـم     .  نسل ديگر منتقل نميشود
شما فعاليت ميکنيـد   !اين را ميبينيم

درصد نفوذ در مـيـان    ٢٠ و براي مثال 
کارگران پيدا ميکنيد و اينها بـعـد از       

مـگـر   .  شان سـر مـيـرود      مدتي حوصله
چه قدر ميشود آمـد و رفـت؟ مـا در            
ــاقــي              ــدگــي ســيــاســي خــودمــان ب زن
ميمانيم، در حالي که آن کارگـرانـي را     

ايـم،     که با آنها کـار و فـعـالـيـت کـرده            
و ما اين را در تجربه زنـدگـي     .  ميروند

  .سياسي خودمان ميبينيم
هـاي     اين حزبي بود که در اول مـاه مـه    
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سنندج دخـالـت داشـت، بـا مـحـافـل                
کارگـري مـخـتـلـف کـه راديـو گـوش                 

ــامــه         ــرن ــد، ب ــکــردن ــي هــاي حــزب        م
کمونيست و راديو را توزيع و تـکـثـيـر       
ميکردند، به خارج سـفـر مـيـکـردنـد،           
ــود و االن از خــودمــان                   ــبــط ب مــرت
ميپرسيم و ديگران از مـا مـيـپـرسـنـد         
کـه پــس چــه شــد آن نــفــوذي کــه مــا                
داشتيم؟ جالب ايـن اسـت کـه مـا آن               
نفوذ کارگري و ارتباطـهـا را در دل و           

خـرداد     ٣٠ پس از سرکوبهاي خونـيـن     
پيدا کرديم، بافت و پايه کـارگـري      ٦٠ 

چــه شــدنــد؟   .  داشــتــيــم و االن نــداريــم      
بنظرم معلوم است چـه شـد، حـوصـلـه          

هــمــه کــه مــنــتــظــر      !  طــرف ســر رفــت    
نميشوند تا انقالب بيايد و آنهـا را بـا       

بعد از مـدتـي تصـمـيـم            .  خودش ببرد
ديگري در زندگيشان ميگيرند و کـار      
ديگري ميکنند و يا اصال ميگـويـنـد    

. اين کـار نـتـيـجـه و فـايـده اي نـدارد                  
محافل کارگر و فعال کارگـري کـه در       
آن دوره ها با ما بودند، االن ميشنويـم  

نـمـي   .  که دارند کار ديگري ميـکـنـنـد    
گوييم هـيـچـکـدامشـون نـامشـروع و              
عقب مانده اسـت، دارد کـار ديـگـري           

 .  ميکند
اين قدرت سياسي، اين قـدرت حـزبـي      
از نســلــي بــه نســل ديــگــر مــنــتــقــل             

نفـوذ کـارگـري احـزاب پـس            .  نميشود
مـثــل يـک صـنــدوق        .  انـداز نــمـيـشــود     

انداز نيست که شـمـا آنـقـدر بـه آن             پس
پرداخت ميکنيد تا وقـتـيـکـه مَـبـلـغ            

. انداز داشتـه بـاشـيـد       قابل توجهي پس
نفوذ کارگري به دست مـي آوري و بـه         
نظر من يا از آن بـراي دسـت بـردن بـه           
قدرت سياسي استفاده ميکـنـي و يـا        
بايد دوباره برويد کار کنيد تا به جائـي  

آيـا از آن نـفـوذ بـراي کسـب                .  برسـيـد  
قدرت سياسي استفاده ميکنيد يا نـه؟  
تجربه همه احزاب کمونـيـسـتـي اروپـا        

تــجــربــه هــمــه احــزاب      .  هــمــيــن اســت  
  .سياسي چپ دنيا همين است

احزابي که با انتخابـات سـر کـار مـي           
آيــنــد، هــر چــهــار ســال يــک بــار در                 
کشورهاي دمکراتيک در انـتـخـابـات         
شرکت ميکنند و اميدوارند مـردم بـه     
ايشان راي دهد و چپها معمـوال هـيـچ      

داسـتـان زنـدگـي       .  وقت رأي نمي آورند

چپ در نظام پارلماني و چپ راديـکـال     
را که نگاه ميکنيد، ميبينـيـد کـه در        
مــواردي تــروتســکــيــســتــهــا نــزديــک         
ميشوند که يک نفر را در انـتـخـابـات           
انجمن مـحـلـي بـاالخـره بـه داخـل آن                

سـال حـتـي       ٣٠ بفرستند و تازه بعد از 
آن يک نـفـر را هـم در کشـوري مـثـل                 
انگلستان يا فـرانسـه نـمـيـتـوانـنـد بـه                

ايـن داسـتـان      .  انجمن محلي بفرستـنـد  
موفقيتهاي احزاب چـپ راديـکـال در          
سيستمهاي پـارلـمـانـي در رابـطـه بـا                

و وقتيکه ظاهـرا  .  قدرت سياسي است
رفيق فـالنـي وارد انـجـمـن شـهـر شـد                 
ديگر آن حزب ظاهرا وارد فاز جـديـدي   
از مبارزه اش ميشود در لـنـدن يـا در        
پاريس و بـنـظـرم ديـگـر اصـال بـحـث                

آخر جمله نـامـفـهـوم     .. ( قدرت سياسي
 ).است

  :بايد اين سئوال را مطرح کرد

اي،    آيا ميشود با يـک چـنـيـن تـئـوري          
يعني از تئوري تکامـل تـدريـجـي، از         

، از صفر B به A رابطه رسيدن از نقطه
اي    به صد و آمادگي براي قيام نتـيـجـه   

گرفت؟ و آيـا قـيـام کـمـونـيـسـتـي در                  
  اي است؟ انتهاي يک چنين پروسه

 
هر وقـت کـه     :  نکته ديگر و سؤال ديگر

ما بخواهيم يا بـتـوانـيـم، مـيـتـوانـيـم              
قدرت را بگيريم و يا بايد تحوالتي در   

  جامعه اتفاق افتاده باشد؟
فرض کنيد که ما نفوذ پيدا کـرديـم و       

در صد کارگران به صفـوف   ٤٠ تا  ٣٠ 
ما پيوستند، مثل حزب کـمـونـيـسـت        
ايتاليا، يـا مـثـل حـزب کـمـونـيـسـت                

آيا وقتي کـه  .  سال پيش ٢٠ فرانسه در 
به اينجا رسيديد، ديگـر خـودت بـراي        

اي؟    کسب قدرت سياسي حاضـر شـده    
ــه            ــن مســأل ــا اي ــدرت     ( آي ــتــن ق ــرف گ

در رابطه بين حزب و طـبـقـه      )  سياسي
تعيين تـکـلـيـف مـيـشـود؟ هـر وقـت                
حزب، طبـقـه را بـراي انـقـالب آمـاده               

  کند، انقالب ميشود؟
. اي در جـامـعـه اسـت             انقالب پـديـده    

منتها در نگرش سازمـانـي و فـکـري         
چپ گفته مـيـشـود کـه هـر وقـت مـا                
ــدرت را                 ــم ق ــروي ــي ــم، م آمــاده شــدي

ولي تئوري مـارکسـيـسـتـي      .  ميگيريم
اي    ميگويد که جامعه بايـد وارد دوره     

از تحوالت انقالبي شده باشـد کـه مـا        
. بتوانيم در تغيير جامعه دخالت کنيم

اي که نميخواهد تغيير کند، بـا   جامعه
سرکوب جلوي کارگري را که به قـدرت  
دست ميبرد، ميگيرند، هر اندازه هـم    

نميشود يک صـبـح     .  که متشکل باشد
آرام از خواب بلند بشوي و بگوئي مـن  

ام قدرت را بگيرم، خود جـامـعـه       آماده
در چنان شرايطي اجازه قدرت گـرفـتـن      

  .را به شما نميدهد
تالطم انـقـالبـي، اعـتـالي سـيـاسـي،               
وجود يک تناقض در دل جـامـعـه کـه             
طبقـات را بـه مـبـارزه بـا هـمـديـگـر                    

اي کـه در آن           ميکشاند و مقاطع ويژه
ميشود قدرت را گرفت، اينها تعـيـيـن    

از عوامل مهمـي هسـتـنـد       .  کننده اند
که در بحث حـزب و قـدرت سـيـاسـي            

آيا هر لحظه ميشـود  .  تأثير ميگذارند
قدرت را گرفت؟ آيا اگر فکر کنيد کـه    
از نظر سازمـانـي، کـّمـي، نـظـامـي و              
نيرو آماده هستيد ميـشـود قـدرت را        
گرفت؟ آيا قدرت در هر شرايطي قابـل  
گرفتن است و يا فقـط تـحـت شـرايـط          

 خاصي ميشود به قدرت دست برد؟ 
 

  :جواب من به اين سئواالت اين است

به نظر من تئوري ولگر، تـئـوري خـام،      
که از دور و بر مـا طـرح مـيـشـود در              
برابر کمونيسم، هميشه حزب را بـدون      
طبقه و طبقه را بـدون حـزب در نـظـر             

 . ميگيرد
وقتي از حزب صـحـبـت مـيـکـنـد بـه               

رگ       عنوان سازماني از انقالبيون بـي   
مثال سازمان انـقـالبـيـون       ( و ريشه اند 

و ايـن کـامـال بـيـرون            )  فالن هسـتـنـد   
طبقه اسـت و مـوجـب هـيـچ فـعـل و                  

. انفعالي در درون خود طبـقـه نـيـسـت       
اين مسأله را قـبـال در ادبـيـات خـود            

و وقـتـي کـه        .  ايـم  مورد بحث قرار داده
راجع به طبقه حـرف مـيـزنـد کـه قـرار             
است برود قدرت را بگيرد،  اين طبـقـه   
کــوچــکــتــريــن تــحــزبــي نــدارد، خــود          
کارگران هستند که در يک مـوقـعـيـت       
تحصني، اعتصابي به سر مـيـبـرنـد و       
با همان قـيـافـه دسـتـه جـمـعـي شـان                  
قدرت را ميگـيـرنـد و اگـر ايـنـهـا بـه                 
خودشان ساختار بدهند و يـا سـازمـان      
سياسي در آنـهـا نـفـوذ کـنـد، فـوري                  

   !انقالبشان مخدوش ميشود
بنظرم بيشتر چپ اين ديدگاه را دارد و    
بدرجات مختلف سازش ايـجـاد کـرده        
است در اين پديده،  اما به طـور کـلـي      

حـزب در يـک       :  اين دوگـانـگـي هسـت      
طـرف بـدون کـارگـران و کـارگـران در                 

  .طرف ديگر بدون حزب
اين مسأله که خصـلـت کـارگـري يـک            
حزب کمونيستي و کارگري بودنش در 
داشتن يک برنامه کارگري است، بـدون  
اينکه لزوما همه کارگران با آن باشـنـد   
و يا لـزومـا اکـثـريـت کـارگـران بـا آن                 

اي اسـت کـه مـا داريـم                باشند، پديـده 
 . مطرح ميکنيم

 
يک حزب کارگري با وجود ايـنـکـه در        
مــيــان کــارگــران در اقــلــيــت اســت،             
ميتواند در لحظات تاريخـي تـعـيـيـن        

اي، حرکت اکثريت طبقه کـارگـر    کننده
را شکل بدهد، قيام کـنـد و قـدرت را          
بگيرد و نگهدارد و اصال از اين طريـق  

به نظـر  .  ميشود تبديل به اکثريت شود
بـايـد ايـن      .  من اين کار را ميشود کرد

طور باشد و گر نه هر کسي بيايد، هـر    
استاد دانشگاهي کـه بـيـايـد بـگـويـد            
سوسياليسم را خوانده اسـت بـهـتـر از           
مــا و يــا هــر چــپــي کــه ظــاهــرا از                   
استالينيسم درس گرفته اسـت بـه مـا        
بگويد که شما در ميان طبـقـه کـارگـر       

اي هستيد و حق نداريـد   يک اقليت ويژه
به قدرت دست ببريد، مـن جـوابـم بـه           
آنها اين اسـت کـه تـئـوري مـا از اول                

  .اينها نبوده است
جوابم اين خواهد بود ما هيچ وقت در   
غياب يک حرکت انقالبي، نميـتـوانـيـم     
اکثريت طبـقـه را بـه خـودمـان جـلـب                

اقـلـيـت    .  هيچ وقت نميـتـوانـيـم    .   کنيم
انقالبي و کـمـونـيـسـتـي طـبـقـه بـايـد                
گامهائي را در مبارزه اجـتـمـاعـي بـر        
دارد که باعث شود اکثريت طـبـقـه بـه       

اگرشـمـا کـاري بـه کسـي            .  آن بپيوندد
نداريد هيچ دلـيـلـي وجـود نـدارد کـه               

هـيـچ کـس      .  کسي به شـمـا بـپـيـونـدد          
دليلي ندارد که به حزبي بـپـيـونـدد کـه        

. برنامه خاصي براي کار مهمي نـدارد   
توده مردم به کساني ميـپـيـونـدنـد کـه         
برنامه خاصي بـراي تـغـيـيـر جـامـعـه             

توده طبقه کارگـر وقـتـي شـمـا          .  دارند
قيام را در دسـتـورشـان مـيـگـذاريـد و            
بعد نميتوانيد و از عهده سازمانـدهـي   
آن بر نـمـي آئـيـد، مـيـرود بـه حـزبـي                    
رفرميست مـيـپـيـونـدنـد کـه حـداقـل                
ميتواند افزايش دسـتـمـزدهـا را بـراي          

 . آنها تامين کند

رابطـه حـزب و طـبـقـه بـا انـقـالب و                     
اصالحات يـک رابـطـه ويـژه و کـامـال               
انساني است و آن هم هر لحظه بـهـبـود    

  .اوضاع و بهبود اوضاع زندگـي اسـت    
ــزب                    ــن حـ ــريـ ــوي تـ ــا قـ ــمـ ــر شـ اگـ
تروتسکيستي را درست کنيد اما اگـر  
کارگران ببيـنـنـد کـه قصـد نـداريـد و                
نميتوانيد به طور ابژکتيف حرکـتـي را     

اي    سازمان بدهيد که منجر به نتـيـجـه   
بشود، خوب، ميروند به هـمـان حـزب        
چپ بورژوائي رأي ميـدهـنـد کـه اقـال          

ها را بـگـيـرد،     ميتواند جلو کنسرواتيو
از حداقل معيشت دفاع کند، يا طـب    

  ...و بهداشت را برقرار نگهدارد
 

: جواب خود من به اين بحث اين اسـت 
حزب کـارگـري کـه اقـلـيـتـي، نـيـروي                

اي در درون طبقه داشته بـاشـد،      واقعي
اي که نيـروي واقـعـي       حزب کمونيستي

قابل لمـسـي در درون طـبـقـه داشـتـه                
بـاشـد کـه امـکـان عـمــل انـقـالبـي و                    
راديکال را در سطح اجتـمـاعـي بـه آن         
بدهد، از طريق همين عمل انقـالبـي و     
راديکال در صحنه اجتماعي است کـه    
ميتوانـد بـقـيـه طـبـقـه را بـا خـودش                    

مکانيزم نزديک شدن حزب بـه    .  بياورد
قدرت سياسي در رابطه با طـبـقـه ايـن       

نه اينکه حزب به اصـطـالح يـک      .  است
کاتاليزاتور است که طـبـقـه بـه شـکـل           
يک توده وسيع انساني بـرود قـدرت را       

و همين طور سـازمـان قـدرت        .  بگيرد
بالفاصله پس از کسب قدرت، هـمـيـن    

کــه .  اقــلــيــت و هــمــيــن حــزب اســت           
مجبورند، به نظر من، نـقـش تـعـيـيـن         

 . اي بازي کنند کننده
بــنــا بــر ايــن مــا هــم مــثــل احــزاب                 
بورژوائي مجـازيـم بـراي قـدرت خـيـز             

يعني مـا هـم مـيـخـواهـيـم              .   برداريم
اگــر يــک حــزب      .  قــدرت را بــگــيــريــم     

بورژوائي بگويد که ميخـواهـد قـدرت      
را بگيرد، آيا به آنـهـا مـيـگـوئـيـم کـه             
مگر شما حزب بورژوازي نيستيد، آيـا  
کل بورژوازي با شما آمـده اسـت و از           
آنها ميخواهـيـم کـه نـفـوذشـان را در               
ميان تک تک بـورژواهـا بـه مـا نشـان              
بدهند؟ جواب ميدهند که انـتـخـابـات     
ميکنيم تا ببينيم که آن نفوذ مربـوطـه   

انتخابـات  بـرنـامـه اي           !  را داريم يا نه
است که ايشان چيده است کـه پـروسـه        
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کسب قدرت و نفوذ در مـيـان طـبـقـه            
 . خود را نشان دهد

اگر انتـخـابـات بـرنـامـه مـا و راه بـه                   
قدرت رسـيـدن مـا نـيـسـت، مـا هـم                   
ميگوئيم صبر کنيد انقالب ميکـنـيـم    
و بـعـد بـبـيـنـيـم کـه کـارگـران از مـا                      
حمايت ميکنند يا نه؟ ما هـم دقـيـقـا       
ــو                   ــل ــاعــي را ج ــم ــت ــروســه اج ــن پ اي

قطعا آنها مـيـگـويـنـد کـه         .  ميگذاريم
ما انقالبتان را قبول نـداريـم، مـا هـم           
ميگوئيم که انتخابات شـمـا را قـبـول         

ميخواهم بـگـويـم کـه ايـن دو            .  نداريم
  .کفه ترازو هم وزن هستند

وقتي ما از کنگره بـيـرون مـيـرويـم و            
اي مـيـگـوئـيـم         براي مثال در مصاحبه

که ميرويم براي کسب قدرت سياسـي،  
فورا هوار چپ بيرون ما بلند مـيـشـود    
که ببينيد ايـنـهـا سـکـت هسـتـنـد و                 
ميخواهند قدرت سياسي را در دسـت    

جواب مـن بـه     !  خودشان متمرکز کنند
آنها اين است که مگر شـمـا بـراي چـه         

ايـد؟ شـمـا از ايـن مـاشـيـنـهـاي                   آمده
موتور عقب قديمي آلماني هستيد کـه  
طبقه را به جـلـو هـول مـيـدهـيـد؟ در              
حالي که جامعه با ابزار هـاي مـوتـور        

 !جلو حرکت ميکند
 

به نظر من، رابطه حـزب و طـبـقـه در             
يک سيکل حرکت ميکند، ضعـيـف و     

تدريجي بـاال نـمـيـرود،         .  قوي ميشود
شما به عنـوان يـک     .  پس انداز نميشود

حزب سياسي فرصت معيني را داريـد  
که در هر دوره طبقـه را آمـاده کـنـيـد            
بــراي يــک خــيــز بــراي کســب قــدرت             
سياسي و اگر از اين استفـاده نـکـنـيـد        

قـدرت  .  بايد برويد و از اول شروع کنيد
. براي شما جائي پس انـداز نـمـيـشـود         

بخشي از آن ممکن اسـت در حـافـظـه         
تاريخي جامـعـه، خـاطـره  کـارگـران،             
جايگاه و وجهه شما بماند، امـا نـفـوذ        
سياسي واقعي که کارگران را ميکشـد  

. به ميدان در جائي پس انداز نميـشـود  
کارگر مي آيد و مـيـرود، دوره اي بـا            

اي بــا شــمــا         شــمــا هســت و در دوره         
اگر انقالب بکنيد و انـقـالبـت        .  نيست

شکست بخورد، کارگـران کـرور کـرور        
مـن هـم     .  صفوفت را تـرک مـيـکـنـنـد        

هر کس که عقلش برسـد  .  بودم ميرفتم

بعد از انقالب شکست خورده، احـزاب  
مـگـر   .  کمونيستـي را تـرک مـيـکـنـد            

برنامه خودش اين باشـد کـه آن حـزب          
امـا اگـر     .   کمونيستي را احـيـاء کـنـد      

تـر از       کسي باشد که يک قدم آن طـرف   
چــنــيــن مــوقــعــيــتــي ايســتــاده اســت،        

مردم دوسـت دارنـد       .  ميگذارد ميرود
به جاي اينکه يک سنـاريـو عـجـيـب و          
غريب براي زندگي خـودشـان دسـت و          
پا کنند، در جـهـان زنـدگـي کـنـنـد و                
خوش بـاشـنـد، رفـاه داشـتـه بـاشـنـد،                

مــا يــک   .  مــعــاشــرت داشــتــه بــاشــنــد     
اي هستيم کـه نـوعـي سـنـاريـوي              عده

زندگي را بنا به داليلي براي خـودمـان     
انتخاب ميکـنـيـم، ولـي تـوده وسـيـع              

در نـتـيـجـه     .  مردم اين کار را نميکنند
اي داريم که کـار و فـعـالـيـت             يک دوره

ميکنيم، يا به نتيجه ميرسانـيـم و يـا        
اگر نرسـيـديـم بـايـد دوبـاره از اول               .  نه

 . شروع کنيم
  

آيا گرفتن قدرت سـيـاسـي تـابـعـي از             
نفوذ ما در طبقه کـارگـر اسـت و هـر             
وقت به آن درجه رسيديم و هر وقت مـا  
ــدرت را                   ــم و ق ــروي ــي ــم م ــي ــواه ــخ ب

حـزبـي   !  ميـگـيـريـم؟ بـه نـظـر مـن نـه                 
ميتواند قدرت را بگيرد که شـرايـطـي      
را که در آن اين قدرت آويـزان اسـت و         

. قابل گرفتن است را، تشخيص بـدهـد  
اگر اين ديد را نـداشـتـه بـاشـيـم هـيـچ             
وقت نميتوانيم قدرت را بگيريم، حتـي  
اگرنيروي عظيمي از کارگران را هم بـا    

  .خود داشته باشيم
موارد زيادي در تـاريـخ احـزاب چـپ             
هست که حتي سمپاتي تمام کـارگـران     
را با خود داشتند، اگر دست بـه قـيـام        

قيام نکـردنـد،   .  زده بودند کار تمام بود
آن کارگرانـي هـم کـه بـا آنـهـا بـودنـد                   
رفتند و رهبرانشان را هـم گـرفـتـنـد و          

چند تا نمـونـه هسـت از        .  اعدام کردند
احزاب چپي که بعدا هم مالمت شدنـد  

شما که اين همـه نـفـوذ داشـتـيـد،           :  که
چرا نـرفـتـيـد در آن          ...قدرت داشتيد و

شرايط معين کـه مسـألـه قـدرت بـاز            
  شد، قدرت را بگيريد؟

ممکن است گفته شود که کارگران در   
چنين شـرايـطـي از صـفـوف مـا جـدا                

امـا بـورژوازي کـه بـيـکـار             .  نميشونـد 
نمينشيند، تبليغـات مـيـکـنـد، رفـرم           
پيشنهاد ميکند و جامعه را تـعـديـل        

ميکند، کاري ميکند که شما نتوانيـد  
اعتراض را برسانيد به سطح جوششـي  

 .  که  مساله قدرت باز شود
 

با توجه به اين سه فاکتور به نـظـر مـن      
  :سؤال به اين صورت فرموله ميشود

حزب کمونيست کارگري ميـتـوانـد در      
صورتي کـه حـزب بـخـش مـؤثـري از               
کارگران بـاشـد، بـخـش اقـلـيـت ولـي                 
اقليتي اصلي و ووکالـي از کـارگـران،        
اقــلــيــتِ بــا صــدائــي از کــارگــران در             
جامعه و اقليت فعالـي از کـارگـران ،          
اگر حزب کمونيسـت کـارگـري حـزبـي          

اش بـا       باشد که به اين مـعـنـي رابـطـه       
طبقه کارگـر مـحـکـم اسـت، بـرنـامـه               
انـــقـــالبـــي دارد و نـــفـــوذش را در                 

هائي به حدي رسانده است کـه در       دوره
سطـح اجـتـمـاعـي و در مـتـن عـالـم                    
سياست به صورت يکي از بـازيـگـران        
اصلي صحنه سياست در آمده باشد و   
اگر اين حزب اين شّم را داشـتـه بـاشـد       
در شــرايــطــي کــه قــدرت ســيــاســي              
موضوع جدال اجتماعي تـبـديـل شـده       
به سمـت آن خـيـز بـردارد، مـيـتـوانـد                 

در غـيـر     .  قدرت سـيـاسـي را بـگـيـرد          
  .اينصورت نميتواند قدرت را بگيرد

سرنوشت محتوم و اجتنـاب نـاپـذيـري       
اينهم از کفرهايي است کـه در    .  نيست

. کنگره ديگري در بـاره اش گـفـتـه ام            
بنظرم  پيروزي مـا اجـتـنـاب نـاپـذيـر              

و جالب بـودن مسـألـه هـم در           .  نيست
هــمــيــن مــحــتــوم نــبــودن ســرنــوشــت          

براي اينکه پيروزي را مـوکـول   .  ماست
.  ميکند به شعور ما و  پـراتـيـک مـا            

اگر يک تيرانداري يک ميليون تـيـر بـه        
هدفي پرتاب ميکند يکي آن به هـدف  

مـتـاسـفـانـه در        .  بخـورد کـافـي اسـت        
زندگي من و شما يکي يا دوتا از ايـن    

شما بـايـد   .   تيرها ميتواند شليک شود
تان را براي ايـن شـرايـط       برنامه و نقشه

اينکه نه پـروسـه تـکـامـلـي           .  بنويسيد
جامعه محـتـوم اسـت و پـس از مـن                
کارگران و يا آدمهائي بـه اسـم مـن و            
شما مي آيند و در نـهـايـت قـدرت را           
ميگيرند، هيچ تسالي خاطري به مـن  

ايـن  .  و به اين حـزب خـاص نـمـيـدهـد            
حزب خـاص بـايـد بـگـويـد کـه بـراي                   
گرفتن قدرت سياسـي بـراي مـا و در            
زمان ما و کارگران تالش ميکند و نـه  
سناريوئي که جهان قرار اسـت از سـر         

 .بگذراند
 

در نتيجه گرفتن قـدرت سـيـاسـي يـک          
به يک مـعـنـي بـايـد          .  کار عملي است

بگويم که قدرت سياسي شامل ايـنـهـا    
  :است

تبديل شدن به يک سنت سياسـي     -  ١ 
و مبارزاتي زنده در درون جامعه و در     

و اين سـنـت اسـت        .  درون طبقه کارگر
که تحت هيچ افـت و خـيـزي از بـيـن                

اگر شما توانستـه بـاشـيـد کـه          . نميرود
يک سنت سياسي باشيـد، کـمـونـيـسـم         
کارگري را به يکي از نيروهاي دخـيـل     
اجتماعي، يکي از نيروهاي اجتماعـي  
ــرضــا                    ــر ف ــود اســت و اگ ــه مــوج ک

در    ١٠ انتخابات شـد مـمـکـن اسـت            
آرا کـارگـران را بـه             ٣٠ صد آرا و يـا        

دست بياورد، يک نـيـروي در صـحـنـه            
است، جزئي از زنـدگـي مـردم اسـت،             
جزء سوخت و ساز سـيـاسـي جـامـعـه           

و اين کاري است که مستقـل از    .  است
افت و خيزهـا و مسـتـقـل از اوضـاع              
انقالبي و غير انقالبي شما ميتـوانـيـد    
به آن مشغول باشيد و تضميـن کـنـيـد       
که اين سنت ميماند و راهش را پـيـدا     

  .ميکند
به عنوان يـک حـزب، شـرايـط و               -٢ 

اوضاعـي را کـه بـراي کسـب قـدرت                
سياسـي آمـاده هسـت، بشـنـاسـيـد و                
دســت بــکــار تــأمــيــن مــلــزومــات آن          
بشويد، آنوقت اين شانس را داريد کـه    
قدرت سياسي را بگيريد و تـبـديـل بـه       
حزب اکثريت طبـقـه، حـزب اکـثـريـت           

اين مکانيزم اکـثـريـت      .  جامعه بشويد
شــدن اســت و نــه بــر عــکــس يــعــنــي              

  .اکثريت شدن مکانيزم کسب قدرت
خيز بر داشتـن طـبـقـه انـقـالبـي بـراي               
کسب قدرت شرط الزم اکثـريـت شـدن      

. در جــامــعــه اســت و نــه بــر عــکــس             
اکثريت شدن در جامـعـه بـيـرون و در           
داخل رختکن تاريخ شـرط مـانـدن در        

ايـن غـيـر      .  گود اصلي تاريـخ نـيـسـت      
ايـن بـه اصـطـالح يـک            .  ممکـن اسـت    

کـه بـه     .  قوطي بگير و بنـشـانـي اسـت      
نظر من رفـرمـيـسـم، جـريـانـات ضـد               
لنيني در جنبش چپ، مطرح کرده انـد  
و بورژوازي هم به آن دامـن زده اسـت           
که طبقه کارگر قبل از اينکه قدرت را   
بگيرد آن بخش کمونيستي و انـقـالبـي    
اش بايد هژمـونـي فـرهـنـگـي داشـتـه             

باشد، بايد هژموني سـيـاسـي داشـتـه          
باشد، بايد عـقـايـد و افـکـارش را بـه               
عقايد و افکار جـامـعـه تـبـديـل کـرده            

چند جمله که بخاطر کيفيـت  ... ( باشد
 .)  بد ضبط دقيقا مفهوم نيست

 
من سعي ميکنم در مورد مـلـزومـات    
اينکه چگونه مـيـتـوان بـه يـک سـنـت              
سياسي زنده در درون جامـعـه تـبـديـل        
شد، چگونه براي قدرت خـيـز بـرداريـم       

ايـنـجـا در بـاره حـزب            .  صحبت کـنـم    
خودمان صحبت مـيـکـنـم، راجـع بـه             
احزاب کمونيستي بطور کلي صحـبـت   

 . نمي کنم
اولين شرط حضور ما در جنـگ بـر       -

ســر قــدرت ســيــاســي ايــن اســت کــه             
پرچمدار چپ افراطي در درون جـامـعـه    

پـرچـم   .  باشيم، نه نفر دوم و نه نفر سـوم 
چپ افراطي در جامعه، چپ کـارگـري     
در جامعه بايد بـه طـور بـالمـنـازعـي           

مــا را بــه عــنــوان        .  دســت مــا بــاشــد     
نماينده قيام کارگري آتـي، بـه عـنـوان         
آن شبحي که بر فراز جامعـه بـه پـرواز        

مـا بـاشـيـم کـه          .  در مي آيد بشناسنـد 
همه نيروهـاي مـدافـع وضـع مـوجـود             

ايـن  .  ميخواهند مـحـکـومـش کـنـنـد         
حزب باشد که پرچم اعتراض راديـکـال   
کــارگــري، پــرچــم مــارکســيــزم، پــرچــم        
انتقـاد سـوسـيـالـيـسـتـي بـه جـامـعـه                   
موجود در دستش است و نه يـکـي از       
شرکت کنندگان چپ، بلـکـه نـمـايـنـده         

بعدا ميتـوانـيـم در      .  کمونيسم کارگري
اين مورد بحث کنيم که چـه انـدازه در       

ايـم و يـا چـقـدر              اين راستا پيش رفـتـه  
هنوز از اين فاصله داريم و يا به کـجـا     

  .ايم رسيده
اين يکي از قلمروهائي است کـه بـايـد      

براي اينکـه جـامـعـه       .  به آن وارد شويم
وقتي ما را بـه عـنـوان چـپ افـراطـي               
بشناسد و وقتي کـه فـکـر کـرد بـايـد               
قدرت را به دست چپ افراطـي بـدهـد،      
است که فرصت ميدهد مـا قـدرت را       

ولي اگر جامـعـه بـراي مـثـال          .  بگيريم
حزب توده را به عنوان نـمـايـنـده چـپ          
افراطي بشناسد و آرزو مـيـکـنـد کـه              
قدرت را به چپ بدهد، آن را بـه حـزب       

اگـــر جـــامـــعـــه    .  تـــوده مـــيـــســـپـــارد   
مارکسيست ها را با فـدائـي و سـنـت         
فدائي تداعي کند و وقـتـيـکـه دوسـت        
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دارد و عـاشـق ايـن اسـت کـه قـدرت                 
سياسـي بـه دسـت سـوسـيـالـيـسـتـهـا                  

  .بيفتد، آن را به چريک فدائي ميدهد
بايد پرچمدار آن مطالبات، آن نياز، آن   
برنامه و اهداف اجتماعي و آن انتـقـاد   
سياسي در درون جـامـعـه بـاشـيـد کـه            
مــردم بــگــويــنــد بــگــذاريــد ايــنــهــا را          

بگذاريـد پشـت ايـنـهـا          .  امتحان کنيم
تو بايستي تضمين کـنـي   .  بسيج شويم

که اين جنبش هستي و گرنه، عـکـس     
مارکس را خيلـيـهـا بـاال بـردنـد و بـه                

  .نتايج مختلفي رسيدند
 
دوم اينکه بايد بخـش فـعـال، قـابـل            -

مشاهده و ملموس اپوزيسيون جامعـه  
) کـنـگـره   ( اين را در روز اول           .  باشيم

گفتم که بايد از حاشيه سياست بـرويـم     
بايد يکي از چـنـد تـا        .  به متن جامعه

بازيگر اصـلـي تـقـسـيـم قـدرت و در                  
. اوضاع سياسـي در جـامـعـه بـاشـيـم             

بحث قدرت سياسي فقط اين نـيـسـت      
که آيا ما ميتوانيم دولت را بگيريم يـا  
نه؟ بلکه اين است که آيـا مـيـتـوانـيـم           
نيروئي در درون جامعـه بـگـيـريـم کـه           
قابل مالحظه است و بعـد در فـعـل و          
انفعاالت بر سر قدرت مـيـتـوانـيـم بـه           
کارش بياوريم و برايش فکري بکنـيـم؟   
اگــر طــرف ارتــش دارد بــراي ايــنــکــه           
کسي را در انقياد نـگـهـدارد، مـا هـم          

. بايد نماينده آن نيرو در جامعه باشـيـم  
حــتــي اگــر نــتــوانــيــم تــمــام قــدرت را            
ــايــد در درون جــامــعــه                ــگــيــريــم، ب ب
بورژوائي نيروئي باشيم که به حسابـش  

خـطـر از     " مي آورند، و بـگـويـنـد کـه              
بايـد نـيـرو بـاشـيـم،           ".  ناحيه اينهاست

بايد حرف بزنيم، بلندگو دستت بـاشـد     
و بــايــد بــخــش واقــعــي اپــوزيســيــون           

بعدا در ايـن مـورد کـه حـزب             .  باشيم
کمـونـيـسـت کـارگـري چـقـدر بـه ايـن                   
ــزديــک شــده اســت، حــرف              تصــويــر ن

من خوشحالم که داريم به ايـن  . ميزنيم
نزديک ميشويم، هم به اولـي و هـم بـه          

 . ايم دومي ما نزديک شده
  

. سوم بايد حـزب آن طـبـقـه بـاشـيـم               -
مــيــدانــم کــه جــريــانــاتــي کــه کــامــال           

ريشه هسـتـنـد مـيـتـوانـنـد تـحـت                  بي
شرايط خاصي ريشه بدوانند و بيايـنـد   

سـنـت      به عنوان يـک دار و دسـتـه بـي            
قدرت را بگيرند ولي مجبور هسـتـنـد    

هـايشـان را روي        اي پايه که طي پروسه
يکي از طبقـات اجـتـمـاعـي و سـنـت              
هاي اجتماعي که در درون آن جـامـعـه    
هســت، قــرار بــدهــنــد، بــراي ايــنــکــه          
طــبــقــات اجــتــمــاعــي در آن جــامــعــه         

نـمـيـتـوان تـنـهـا بـه عـنـوان                 .  هستنـد 
ايـن گـروه     " و يـا      "  دوازده مرد خبـيـث  " 

بـايـد   .  رفت و قـدرت را گـرفـت       "  خشن
ــيــد از طــرف يــک قشــر                   ســعــي کــن
اجتـمـاعـي و بـا کـمـک آن قـدرت را                    

ايـن طـبـقـه بـراي مـا طـبـقـه                   .بگيريد
کارگر است و اين قشر بـراي مـا قشـر        
سوسياليست و راديکال طبقـه کـارگـر      
است که از مدتها پـيـش در مـورد آن          

ما بايد بـخـشـي از ايـن           .  ايم حرف زده
قشر باشـيـم و واقـعـا بـا آن مـرتـبـط                   

اي از رابطه مـا و     اين يک گوشه.  باشيم
قدرت سياسي است که عمـال تـأمـيـن       

ما در يک رابطه زنده، سـازنـده     .  نيست
و رابطه احسـاس تـعـلـق مـتـقـابـل بـا                
بخـش راديـکـال و سـوسـيـالـيـسـت و                  

. معترض طبقه کارگر ايران نـيـسـتـيـم     
خود اين بخش طبقه خيلي دستش بـاز  
نيست که خودي نشـان بـدهـد تـا مـا              
بفهميم که چگونه فکر ميـکـنـد و چـه         

شـرايـط اخـتـنـاق ايـن           .  تمـايـلـي دارد     
فرصت را از آنها گرفته است، امـا بـه       
هر حال بـطـور ابـژکـتـيـف مـيـتـوانـيـم                

هـاي     ببينيم که ايـن يـکـي از ضـعـف           
 . اساسي ما است

  
چهارم بايد از خـود قـدرت رهـبـري             -

به اين معني که احزابي کـه    . نشان داد
ها تمکـيـن کـنـنـد،         ميخواهند به توده

احزابي که به اصـطـالح قـرار اسـت از           
ــوده ــد، احــزابــي کــه                ت ــامــوزن ــي هــا ب

ميخواهند تمـايـالت خـود طـبـقـه را             
نگاه کنند و آن تمايالت را انـعـکـاس        
بدهند، بـه نـظـر مـن شـانـس زيـادي                  

چـون در    .  ندارند که به جـائـي بـرسـنـد         
شرايط سـخـت، تـمـايـالت عـمـومـي               
طبقه رو به عقب نشـيـنـي اسـت و در           
شرايط رفاه ممکن است تمايل طـبـقـه    

در شرايـط وجـود     .  يک چيز ديگر باشد
يک حزب بـزرگ رفـرمـيـسـت تـمـايـل               
طبقه ميتـوانـد حـمـايـت از آن حـزب               

  .باشد
بايد آن حرفي را بـزنـيـم کـه مـيـتـوانـد             

طبقه را از جـائـي کـه االن هسـت بـه                
و تـوانـائـي ايـن را           .  جاي ديگري ببرد

داشته باشي که بروي و بـيـاوري و در           
ناصيه تـو بـبـيـنـنـد کـه ايـن حـرفـت                     

و ايـن يـعـنـي         .  معقول است و عـمـلـي   
يعـنـي   .  قدرت بردن بحث شما به طبقه

ايـن  .  قدرت رهبري کردن را مـيـطـلـبـد     
فقط يک بحث اقناعي نيـسـت، بـلـکـه        

رهـبـران      .يک رابطه اجـتـمـاعـي اسـت         
عملي جنبش چقدر با شمـا هسـتـنـد؟       
اين توانايي رهبري کردن هم در رابـطـه   
با شعور سياسي اسـت و هـم داشـتـن             
سرپل هايي که ميتوانند عمال طـبـقـه    

 .را به سمتي ببرند
 

راجع به هر کدام از اين چهار قلمي کـه    
گفتـم اجـازه بـه دهـيـد يـک مـقـداري                   

  :بيشتر توضيح بدهم
بـودن  .  در مورد ارتـبـاط بـا طـبـقـه            -

بخشـي از طـبـقـه، فـقـط يـک رابـطـه                    
حضوري، تک به تک و رابطه سوزنـي و    

طـبـقـه اگـر تـو          .  آزمايشگاهي نيسـت 
را به عنوان حرکتي ببيند کـه  ]  حزب[ 

در صــحــنــه اســت، تــوجــهــش بــه تــو            
بــنــابــرايــن .  جــلــب مــيــشــود   ]  حــزب[ 

بخشي از رابطه حزب با طبقه بـه ايـن       
بســتــگــي دارد کــه حــزب در ســطــح             
سياسي چه کار ميـکـنـد؟ يـک بـخـش           
تماس با محافل کارگري و حضـور در    

يــک .  مــيــان مــحــافــل کــارگــري اســت      
بخش به رسمـيـت شـنـاخـتـه شـدن بـه               
عنوان يـک جـريـان واقـعـي در مـيـان                
طبقه کارگر است که بـه ايـن مسـائـل         

همه ايـنـهـا يـک درجـه از              .  ميانديشد
اکتيويسم سياسـي را در دسـتـور مـا             

اکـتـيـويسـمـي کـه امـروز            .  ميـگـذارد  
حزب کمونـيـسـت کـارگـري در خـارج             
کشور از خـود نشـان مـيـدهـد، فـقـط              
اذهان عمـومـي را بـه خـودش جـلـب               
نميکند، بلکه توجه کارگر را هم جلـب  
ميکند، توجه طبقه کارگـر را هـم بـه          
اسنادت، به آدمهايت، به بحـثـهـايـت،     
استدالالتت و به تشکيالتهايت جـلـب     

در نتيجه در صحبتـهـاي روز     .  ميکند
هاي داخـل و     اول هم گفتم که اين حوزه

خارج به هم مـربـوط هسـتـنـد و روي              
در نـتـيـجـه       .  همديگر تأثير ميگذارنـد 

ميتوانيم در بحثهايمان روي اين فـکـر   
کنيم که چرا ميرويم و اين آکسـيـون را     
مــيــگــذاريــم؟ مــمــکــن اســت الــزامــا         

ــاکــتــورهــاي مــحــلــي ضــرورت آن             ف
اکسيون را توضيح ندهند، يا علت آن   

ولــي مــن دارم       .را تــوجــيــه نــکــنــنــد       
آکسيون ميکنـم و بـه يـک نـفـر بـراي                 
مثال در تهران و يا اصفهـان، کـه اگـر        
خواست با ما تماس بـگـيـرد، اگـر بـه          
خارج رفت و خواست بداند کـه ايـنـهـا         
کي هستند، با دفتر کدام تشـکـيـالت      
رابطه بگيرد و يا به کدام شماره تـلـفـن      

 . زنگ بزند
  

تا آنجائي که به پرچمدار بـودن چـپ       -
و کمونيسم بر ميگردد به نظر من ايـن  
قلمروئي نيست که فقـط در مـحـدوده        
ايران و به زبـان فـارسـي، کـردي و يـا                

حــزبــي کــه   .  عـربــي مــحــصــور بــمــانــد     
پرچمدار مارکسيسم است نـمـيـتـوانـد        
پرچمدار مـارکسـيـسـم در يـک سـطـح              

تر نباشد و يـا الاقـل يـکـي از                جهاني
مدعيان و طرفهاي اصـلـي بـحـثـهـاي           

. مارکسيستي در سطح جهاني نباشـد 
يک مشکل ما اين است کـه مسـتـقـل       
از اينکه بحثهـاي مـارکسـيـسـتـي در           
سطح جهاني فروکـش کـرده و يـا مُـد             
نيست، اما اگر هم بـود مـا  در ايـن              

به نظر مـن ايـن     .  سطح ظاهر نميشويم
يکي از بحثهاي اسـاسـي مـا اسـت و           
کافي است که مـا ايـن کـار را شـروع             
کنيم و به اين سمت بـرويـم و يـک بـار             
ديگر براي کارگر مسجل شود کـه مـا     

االن .  پــرچــمــدار مــارکســيــزم هســتــيــم    
هـاي سـيـاسـي ايـن را بـه                  ديگر گـروه   

انـد و بـعـضـا اذعـان               رسميت شناخته
ميکنند کـه مـارکسـيـسـتـهـا ايـنـهـا                 

انـد بـه        هستند و بـعـضـا شـروع کـرده           
متلک گفتـن و مـيـگـويـنـد بـبـيـنـيـد                  
مــارکســيــســم ايــنــهــا چــه هســت و              

  ...مارکسيزم اين نيست و
مـجـالت تــئـوريـکــي و سـيــاسـي کــه               
قـدرت تـئـوريــکـي مـارکســيـسـتـي و               
سوسياليـسـتـي ايـن جـريـان را نشـان                

بـرنـامـه    .  ميدهد بايد موجـود بـاشـنـد      
حزب يک نقـطـه قـدرت مـا اسـت کـه               
ديگران بايد در مورد آن بحث کننـد و    
بــه آن بــرســنــد و ديــگــر اســتــدالالت             
مارکسيستي و نقد مارکسيستـي مـا     

االن کـه مـا بـه          .  از مسائل مخـتـلـف   
عــنــوان يــک جــريــان ضــد مــذهــبــي             
شناخته ميشويم، به عنوان يک جريـان  
طاغوتي شناخته نميشويم، ميگوينـد  

اينها همان کساني هستـنـد کـه بـراي         
هــمــه .  مـذهــب تــره خُــرد نــمــيــکــردنــد       

اي    ميگويند که اينها انتقادشان ريشـه 
ميگـويـنـد کـه مـذهـب نـبـايـد                . است

اصال وجود داشته باشد و دليل دارنـد    
براي کارشان، اينـهـا مـارکسـيـسـتـهـا           

ما اجـازه  .  هستند، اينها چپها هستند
ايم که يک بار و براي اولين بـار در     داده

جامعه، کمونيسمي موجود باشـد کـه     
هـا و       بدهکار سازش با عواطف تـوده   

هـاي جـامـعـه و خـرافـات درون                  علقه
جامعه نبـاشـد و بـگـويـنـد ايـنـهـا را                  

خـيـلـي    .  ميبيني؟ ضد مذهب هستند
ها به خاطر اين به صـفـوف مـا جـلـب          
ميشوند و به اين خاطر و به دليل ايـن    
موضع ما براي مثال در باره مـذهـب،   
ميرود کـه بـبـيـنـنـد مـارکسـيـزم چـه                   
ميگويد و يا مارکـس در ايـن رابـطـه           
چه ميگويد؟ و يا بحث مـا در مـورد         

" ضديت کـور   " حجاب، ناسيوناليسم و 
خـنـده   ( اين حزب با نـاسـيـونـالـيـسـم،            

که ديگران به عـنـوان جـوانـب       )  حضار
منفي ما به آنها مينگرنـد، در عـيـن        
حال نقطه قدرت تئوريکـي ايـن حـزب        

  .هم هستند
: راجع به مذهب يک نکته ديگر بگويـم 

راه کارگر پنج سؤال براي من فرسـتـاده   
بود و پرسيده بود که آيا جواب ميدهـم  

يکـي  .  که من نوشتم بله جواب ميدهم
رابطـه بـا آمـريـکـا           :از سؤالت اين بود

من نوشـتـم   )   خنده حضار( آري يا نه؟ 
. که اين سؤال خيـلـي عـجـيـبـي اسـت           

چون اين سؤال يک پيش فرضـهـائـي را      
با خودش دارد که يک جواب آري يا نـه  

چون جـواب آري يـا نـه پـيـش                .  ندارد
فرضهائي را با خود همراه دارد مـثـال     
اينکه که تو در رابطـه بـا يـک دولـتـي            
اظهار نظر ميکني و ديپلمـاسـي دارد     

اين مثل اين است که پرسـيـده   .  و غيره
شود ولي فقـيـه بـر پـايـه قـانـون و يـا                   
بيرون قانون؟ يا ولي فقيه قانـونـي آري     
يا نه؟ تو اگر بگوئي نـه، خـوب شـمـا           
ميگوئيد که ولي فقيه قانوني را قبـول  
داري و اگر بـگـوئـي آري خـوب شـمـا             

و !  اصال طرفدار واليت فقيه ميشـويـد  
در آخر جوابم به سـؤالـهـاي راه کـارگـر          

رابـطـه بـا آمـريـکـا بـا              :  اين را نوشـتـم  
ولـي  .  مخالـفـت مـا روبـرو نـمـيـشـود              

مـوضـع   .  خودمان را تـوصـيـف کـردم        
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مخالفت مـا بـه عـنـوان يـک جـريـان                  
کمونيستـي و سـوسـيـالـيـسـتـي ضـد                
اسالم با اينکه جريانـات اسـالمـي بـا         
آمــريــکــا رابــطــه دارنــد يــا نــه، جــزو             

  .هاي ما نيست پروبلماتيک
من به جريانـات اسـالمـي از مـوضـع            
خود به عنوان يـک ضـد اسـالم اشـاره           

شايد اين در برنامه ما نـيـامـده      .  کردم
است، اما من خودم را فـعـال جـنـبـش        
ضد اسالم ميـدانـم و مـيـخـواهـم کـه              

اسالم سياسي يـک  .  اسالم جاروب شود
جريان واقعي است در قـرن بـيـسـتـم و          
مــن مــيــدانــم کــه دارد چــه بــه ســر                  

من يک جريـان  .  همنوعان من ميآورد
ضد اسـالم هسـتـم و ايـن يـک بـحـث                  
تــئــوريــک اســت و نــه يــک احســاس               
شـخـصـي و و نـاشـي از ايـنـکـه يــک                     

ضــد .  ام   خــانــواده نــمــازخــوان نــداشــتــه    
اســالم هســتــم و اســالم را مــيــتــوانــم           
تئوريکي بـحـث کـنـم کـه ديـگـر ايـن                 

کوروش مدرسـي  .  ها نيست افيون توده
مطلـبـي دارد در انـتـرنـاسـيـونـال کـه                  

هـا     ميگويد که اين ديگر افـيـون تـوده     
اگـر افـيـون      .  کاش اينطور بـود .  نيست

بود ما کارش نداشتيم، ما در بـرنـامـه    
مصرف مواد مخدر را براي معتاديـن  
واقعي آزاد گذاشتيم خوب اين يـکـي،     

ايـن يـک     !  مذهب، را هم آزاد ميکرديم
جنبش کثيف ضد انسـانـي اسـت کـه           

. دارد آدم ميکشد و تـهـديـد مـيـکـنـد         
آزادي و مــدنــّيــت انســان را تــهــديــد             
ميکند که به نظر من مـرکـز مـدنـّيـت        

ــات   .  امــروز در غــرب اســت           ــان ــري ج
اسالمي اگر بخواهند در غـرب بـمـب        

هـاي مـردم را ويـران             بگذارند و خـانـه  
کــنــنــد، اولــيــن ضــررش را کــارگــران           

انـد،     ميدهند کـه ايـنـقـدر جـلـو آمـده             
بــورژواهــا کــه خــودشــان حــکــومــت           

اند و مشکلي بـا ايـن      فاشيستي داشته
اگـر دولـت الـجـزايـر ادعـا             .  هم ندارند

کند که اين جناياتي که جـريـان دارد،       
زير سـر اسـالمـيـهـاسـت، مـردم بـاور               

اند که چه ظرقيتـي   ميکنند، چون ديده
  .از جنايت در اسالم سياسي هست

ميخواهم بگويم که ايـنـهـا بـحـثـهـاي            
تئوريکي هم هست، به شرط اينکه بـه  
آن قالب تئوريکي هم بدهـيـم و يـکـي         
برود بگويد که اسالم ديگر فقط افيـون  

ها نـيـسـت، بـلـکـه يـک جـنـبـش                    توده
اسالمي در قرن بيستم هست کـه دارد    

 . يک نقش معين بازي ميکند
 
راجع به بحث فعال و قابل چشمگيـر    -

اپوزيسيون بودن، خيلـي فـاکـتـورهـاي        
آکســيـونــهــا،  :  قـابــل شــمـارشــي داريـم       

ها، شخصيتهـا، فـعـالـيـتـهـا،           روزنامه
تجمعات، ميتينگ ها، اعتـصـابـهـا،     

اينها کارهائي هستند ...  تطاهراتها و
که باعث ميشود مـردم بـگـويـنـد کـه           
اين يک حزب فعال اپوزيسيون اسـت و    

ــيــروهــاي در صــحــنــه اســت             .  جــزو ن
گسترش فعاليت تبليـغـي، تـرويـجـي،        

اينها شـرط    .  سازمانگرانه و آکسيوني
تبديل شدن حزب به يک جريان اصـلـي     

االن هـمـه در ايـران            .اپوزيسيون است
ميـدانـنـد کـه جـامـعـه ايـران شـامـل                   
احزاب سـيـاسـي مـخـتـلـف اسـت کـه                
بخشا در داخـل و بـخـشـا، بـه دلـيـل                  
موقعيتشان در قـبـال رژيـم، مسـألـه              
امنيت و اختناق، در خـارج مـتـمـرکـز        

منتها يک شرط اساسـي ايـن     .  هستند
است که ايـن اپـوزيسـيـون اسـاسـا در               
داخل شکل بگيرد، االن اين يک نقـطـه   
ضعف است ولي نبايد در ايـن اغـراق       

شــمــا اگــر بــه نــيــروي اصــلــي             .  کــرد
اپوزيسيون در خارج تـبـديـل شـويـد و          

نفر را بـه   ٧٠ تا  ٦٠ اگر تشکيالت ما 
کار داخل اخـتـصـاص بـدهـد و بـقـيـه               
خارج کشور را روي سرشان بگذارند و   
هـر کـس آوازه ايـن حـزب را شـنـيــده                   
باشد، ما به يک معـنـي بـخـش فـعـال           

چون فـردا در يـک       .  اپوزيسيون هستيم
روزنامه داخل مـيـنـويسـنـد کـه فـالن            
کس از حزب کمونيست کارگري ايـران  

اي رفـت و جـواب فـرخ               به يک جـلـسـه   
يـا  .  نگهدار را داد و آبـرويـش را بـرد             

فالن کس رفت آنجا و اينـهـا آکسـيـون       
نفر را جـمـع کـردنـد        ٣٠٠٠ گذاشتند، 

در ميدان فالن و بـر عـلـيـه مـالقـات               
خاتمي با فالن مـقـام اروپـائـي حـرف            
زدند و مردم آنجا رفتند، دست زدند و   
مواد غذائي به طرف مـأمـوران رژيـم        

  ...پرت کردند و
 
چگونه ميتوانيم نشـان بـدهـيـم کـه              -

ميتوانيم رهبري کـنـيـم؟ قـبـل از هـر             
چيز بـايـد نشـان بـدهـيـم کـه رهـبـري                  

تـو را بـه عـنـوان                 بايد رهبـري .  داريم

حـزبـي کـه از پشـت           .  رهبر بشناسـنـد  
سنگ اعالميه مخفي ميدهد، يـا از      
پشت ديوار، از زير مقـعـنـه امـنـيـت،         

بـاالخـره   .  نميتواند رهبـر کسـي بشـود       
آدمها به آدمها تأّسي ميکنند چـه در    
سطح کارخانه، چه در سطح شهر و چـه  

ــايــد     .  در ســطــح اجــتــمــاعــي        شــمــا ب
پوسترهاي بـزرگ داشـتـه بـاشـيـد کـه              
عکس کانديـدهـاي مـا بـراي شـوراي            

يـا  .  انقالبي را مـعـرفـي کـرده بـاشـيـد           
ــا رهــبــري                 بــراي انــجــمــن شــهــر و ي

االن وقـتـش     ...  هاي کارگري و اتحاديه
تـــريـــن     اســـت کـــه رفـــقـــا قشـــنـــگ          

عکسهايشان را آماده کـنـنـد کـه مـا            
بــتــوانــيــم آنــهــا را چــاپ کــنــيــم و در             

بـار  .  هـاي داخـل چـاپ شـود             روزنامه
امنيتي دارد؟ اما آخر شـرايـط جـديـد       

همه ما حاضر بوديم در انقـالب  .  است
، قرارهاي خـطـرنـاک اجـرا کـنـيـم،            ٥٧ 

ايـم و       همه ما سفرهاي خطرنـاک کـرده    
تــعــداد زيــادي از رفــقــا جــنــگــهــاي             
ــظــامــي و                  ــاي ن ــاره ــاک و ک ــرن خــط

اما االن شـرايـط   .  اند محيرالعقول کرده
طوري است که اين عکـسـهـا را بـايـد          

واضح است که نميخواهيم لطـمـه   .  داد
ديوانه که نيستيم، ولـي بـايـد         .بخوريم

در .  رهبري را جلوي دست مردم ببريـد 
مقابل طيف عکسهائي که آنها بـه در    
و ديوارها ميزننـد بـا مـرده بـادهـا و              
زنده بادهاي خودشان، مـا بـايـد صـد           
برابر عکسهـاي خـودمـان را بـا زنـده              
بادها و مرده بادهاي خودمان به در و     

مـن اگـر بشـنـوم کـه در              .  ديوار بزنيـم 
انـد زنـده بـاد رفـيـق               فالن شهر گـفـتـه     

انـد زنـده بـاد         فالني و مثل اينکه گفته
محمد آسنگران و ايـن از آن مـواردي         
است که من چهارپايه را از زيـر پـاي           

) خـنـده حضـار     (    ...!محمد نمـيـکـشـم    
اي    خوشحال ميشوم از يک چنين پديده

و فکر ميکنم که اسم خيلي از مـا را        
فکر ميکنم در هـر جـا        .بايد بنويسند

که نفوذ داريم بايد بگويند کـه فـالنـي        
را يادت مي آيد؟ زنـده اسـت، رئـيـس         
فالن سازمان شده، عضو فالن کمـيـتـه    
است، مسـئـول فـالن کـمـپـيـن اسـت،               

اگـر  ...  اکتيويست فالن جريان اسـت و   
  ...به لندن بروي اول او را ميبيني و

شخصيتها، رهـبـران، کسـانـي کـه بـه             
هاي ملـمـوس اجـتـمـاعـي          عنوان چهره

که قابليت گرفتن قـدرت سـيـاسـي را           

دارنـد، اگـر مـن کـارگـر در ايـران بـه                    
ميدان بيايم، اينها با اين حرفهايشان، 

هايشان، سر و وضعشان و    با اين قيافه
با اين تيپ سياسي و اجتـمـاعـي مـي       

اينـهـا آدمـهـاي واقـعـي           .  آيند سر کار
هستند و نه سازمانهاي سياسي که از   
پشت يک نام مخفي اعـالمـيـه صـادر       

شـان     ايـنـهـا حـتـي اسـامـي           .  ميکننـد 
معلوم است و ميداني کـه پشـت ايـن          
اسم چه آدمي و با چه روش و منـش و    

اي هســت، بــايــد بــاالخــره بــا             قــيــافــه
آدمهاي واقعي در جلو صحنـه ظـاهـر      

 . شد
مواضع حزب بـايـد مـربـوط و دقـيـق             
باشد و به مسائل سـيـاسـي جـوابـگـو           

يک اتفـاقـي مـيـافـتـد و بـايـد               .  باشند
موضعي بگيري که به درد آن مـبـارزه     

روي ايــن زيــاد بــحــث             .  مــيــخــورد  
نميکنم، همان مباحث قديمي رهبـري  
سياسي و هـمـان مـفـاهـيـمـي کـه در                 

  .ايم موردش صحبت کرده
. و باالخره بايد سـرعـت عـمـل داشـت         

رهـبــري نـمــيــتـوانــد از پشــت کــاروان            
بگويد اين کار را بکنيد و يا بگويد بـه  

رهـبـري   .  نظر من بايد آن کار را بکنيد
. بايد خودش را جلوي صحنه بـگـذارد    

يکي از رفقا ديروز گفت مـن مسـئـول      
ــم کــه                ــدان ــايــد ب کــمــيــتــه چــطــوري ب

بــه خــارج کشــور آمــده       "  مــهــاجــرانــي" 
است؟ خوب هـمـان کسـانـي کـه قـرار             
است به تو خبر بدهند، خـود تـو بـايـد         

ما اين سرعت عمـل را    !  خبرشان کني
  .نداريم

 
من ميخواستم صحبتم را با يک نکتـه  
تمام کنم و آن هـم ايـن اسـت کـه چـه                  
تصويري از خـودمـان بـايـد بـه مـيـان              
مردم ببريم؟ ما بايد يک تصوير قـابـل     
بـاور از حـزب کـمــونـيــسـت کـارگــري               
جــلــوي مــردم بــگــذاريــم و بــبــريــم در            

هـا و در         هـايشـان، در کـارخـانـه            خانه
تصـويـر از بـرنـامـه حـزب،             .  خيابانهـا 

  .سياستها و نظراتش
منتها اگر بخواهيم اين تصـويـر را بـا        
چند نکتـه در افـکـار مـردم تـثـبـيـت                 
کنيم، چه شاخصهائي بايـد در اذهـان       

  مردم در مورد حزب ما باشد؟

  :به نظر من بايد بگويند
 
انـد، ولـي      حزب راديکاليسم افراطي  -

تصويري کـه    .  پايشان روي زمين است
در ذهن مردم بايد باشد اين اسـت کـه       
بــگــويــنــد ايــنــهــا راديــکــال افــراطــي          
 .هستند، ولي پايشان روي زمين است

ميدانـنـد راجـع بـه چـه چـيـزي حـرف                   
اهـدافشـاب   .  ميزنند، هوائي نيسـتـنـد   

بـــه شـــدت افـــراطـــي اســـت و االن                
ميخواهند اهدافشان را عملي کنـنـد،   

ميدانـنـد پـروسـه       .  ولي هوائي نيستند
واقعي مبارزه چه مـعـضـالتـي پـيـش           
مي آورد، بلدند در هر ديالوگـي راجـع     

ترين مسائل حـرف بـزنـنـد،          به پيچيده
بلدند بار را از نقطه الف بـه ب بـبـرنـد         
ولي مداوما ميگويند کـه هـدف مـن        
فقط همين نيست و ميخواهيـم ريشـه     

بي نـهـايـت    .  مثال فالن مسأله را بزنيم
راديکال، يک راديکاليسم اجتماعي و   

. اي   نه يک راديکاليسم سکتي و فـرقـه    
بــايــد تصــويــر مــردم از مــا يــک                     

از نـظـر     .  راديکاليسم اجتماعي بـاشـد  
من ميشود فـکـر کـرد کـه چـه کـاري               
براي مثال راديکاليسم ما را تـقـويـت        
ميکند، يا يک تصوير غيراجـتـمـاعـي     
از ما ميدهد و يا بر عکـس داريـم بـه        
خيال خودمان اجتماعي ميشويم ولـي  
از راديکاليسـم خـودمـان کـوتـاه مـي             

حــواســمــان بــايــد بــاشــد کــه آن         .  آئــيــم
جريانـي کـه مـا را بـه سـمـت قـدرت                    

....  ميبـرد، راديـکـالـيـسـم مـا اسـت              
بايد مردم بگويند که اگـر ايـنـهـا سـر            
کار بيايند يک سـري کـارهـاي عـقـب            
مــانــده را مــمــنــوع مــيــکــنــنــد، خــدا          

  !پدرشان را بيامرزد
بايد يک دولـتـي بـيـايـد سـر کـار کـه                   
بگويد دخـتـرهـا را بـايـد بـه مـدرسـه                 

اي در      فرستاد و گـرنـه هـيـچ خـانـواده            
شرايطي کـه مـدرسـه رفـتـن دخـتـران                
اختياري است و آخوند هـر روز بـاالي         
سرش است، دخـتـرش را بـه مـدرسـه              

بايد يک دولـتـي بـاشـد کـه          .  نميفرستد
بگويد که اگـر آخـونـد مـحلـه مـزاحـم              
است، اطالع بدهـيـد تـا آخـونـد را از              

  .ايجاد مزاحمت باز دارد
اين مدرن بودن افـراطـي هـم در روش          

روشــهــاي يــک   .  اســت و هــم در فــکــر        
جريان مدرن براي پيش بردن اهدافـش،  
نميتواند روشهاي عقب مانـده، پـيـش      

بـايـد   .  پا افـتـاده و ضـعـيـفـي بـاشـنـد               
ببينند که به طـور واقـعـي ايـن حـزب            
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کمونيسـت کـارگـري از يـک عـده آدم                
تشــکــيــل شــده اســت کــه بــلــدنــد بــا              

هـا و بـا          هيزات و در ميان رسـانـه    تج
لوازم پيچـيـده جـوامـع امـروزي کـار             

اگر ميخواهند در يک جـامـعـه    .  کنند
به لحاظ حقوقي مبارزه کنـنـد، بـلـد       
است که چه کـار کـنـنـد و اگـر قـرار               
است از طريق خياباني مبارزه کنـنـد   
ميدانند که چه کار بايد بکنند، اگـر    
ميخواهند بـا اتـحـاديـه هـا تـمـاس                
ــد،                  ــن ــدان ــي ــد راهــش را م ــيــرن ــگ ب
مــکــانــيــزمــهــاي اداره جــامــعــه را           
مــيــشــنــاســنــد، مــکــانــيــزمــهــاي راه      

اي را      انــداخــتــن ســازمــانــهــاي تــوده     
ميشناسند، مکانـيـزم راه انـداخـتـن          

. سازمانهاي خيريه را مـيـشـنـاسـنـد        
اگر شما يک جريان مبارز هستيد که 

کشي را دولت مـيـکـنـد و شـمـا            لوله
خرابش ميکنيد، به نظر من شـانـس     

  .اي بشويد کمي داريد که چنين پديده
 

و باالخره به نظر من، همه ايـنـهـائـي       
ــبــش                    ــن ــي از ج ــزائ ــم اج ــت ــف ــه گ ک

. ســوســيــالــيــســم کــارگــري اســت             
ميخواهم بگويم که اينهـا تصـويـري      
از کمونيـسـم کـارگـري و ايـنـک چـه                
ــي                ــل ــم ــســم را ع ــارکســي جــوري م

ايــنـکــه بـه مــردم فــقــط         .  مـيــکـنــنــد  
بگوئيـم مـا مـارکسـيـسـتـيـم، ولـي                
نــتــوانــيــم در زنــدگــي مــردم تــأثــيــر           

يا .  بگذاريم، چيزي را عوض نميکند
تئوري مارکسيستـي و ايـن کـه مـا             
کمونيست هسـتـيـم بـه خـودي خـود             
نشان نميدهد که ما يک جريان مدرن  

  .و راديکال هستيم
 
و مردم مـتـوجـه بـاشـنـد کـه ايـن                 -

العاده انسان است، يعـنـي    جريان فوق
اين يک جرياني نيست که ميخـواهـد   
با زور ديـلـم جـامـعـه را بـه سـمـت                     
معيني ببرد، کسي زير دست و پـاي    

قـدرت ايـن     .  اين سازمان له نميشـود 
ســازمــان در بــه قــدرت رســيــدن                 

ــيــت اســت     ــه       .  انســان ايــن را چــگــون
  ميشود نشان داد؟

به نظر من ما در اين زمينه ضـعـف     
ــم ــه در               .  داريــ درســــت اســــت کــ

هــايــمــان و ادبــيــاتــمــان از             نــوشــتــه 

انسانيت دفاع ميکنيم، ولـي رابـطـه      
واقعي مـا بـا مـردم بـر ايـن مـبـنـا                   

اينـکـه   .  من اين طور ميبينم.  نيست
آدمــهــا را مــيــپــرانــيــم، آدمــهــا را             
ميچالنيم، اينکه بـه خـودمـان و بـه           
همديگر رحم نميکـنـيـم، در خـيـلـي           
جاها به حـقـوق مـدنـي هـمـديـگـر و               

بـه  .  حرمت همديگر رحم نـمـيـکـنـيـم      
نظر من اين نقطه ضعفي است که از   

در يـک پـلـنـوم         .  بيرون ديده ميـشـود  
اشکالي ندارد، ميگويند همديگر را 

اما از بيرون وقتي ديـده    .  اذيت کنند
بـه نـظـر مـن         .  ميشود، جالب نيست

اســاس مــا، انســانــيــت مــا اســت،             
مدنيت ما اسـت، مـحـتـرم دانسـتـن           
حــقــوق حــقــه آدمــهــا حــتــي وقــتــي            

  .مخالف خوني ما باشند
به عالوه رابطه ما با مردم هم چنـيـن   

من .  اي است مبتني بر محبت رابطه
روز اول گفتم اگر دنيا دست ما بـود،  
امروز يک مقدار زيادي خوشـبـخـتـي     

منظـور از خـوشـبـخـتـي           .  را داشتيم
ات  فقط خوشبختي خودت و خانواده

خوشبختي آدمهـائـي کـه      .  که نيست
نميشناسي، خوشبختي کسـانـي کـه      
دل خوشي از تو ندارند و يـا پـارسـال      
بــا تــو دعــوايشــان شــده اســت، يــا              
رنگشان چيز ديگري است و يا نژاد و 
قوميتش چيز ديگري است و دو سـه    
بار هم با قوم شما جـنـگ هـم کـرده           

خوشبختي آدمـهـاسـت و ايـن         . است
خــوشــبــخــتــي و تــعــلــق خــاطــر بــه             
خوشبختي و رفاه و آسايش و لبخنـد  
و خنده و امنيـت زنـدگـي انسـانـهـا،           
بايد هر روزه خودش را در حرکت هـر  

اي    اگر در جلسـه  .روزه ما نشان بدهد
اي بـرگـزار        شرکت ميکنيـم، جـلـسـه      

ميکنيم و يا کسي را به خانـه حـزب     
اي    دعــوت مــيــکــنــيــم، اگــر رابــطــه        

ميگيريم با مخالـف خـودمـان، اگـر         
داريم در يک پلميک سياسي با کسـي  
شرکت ميکنيـم، خـالـصـه در هـمـه             
فعاليـتـهـاي بـايـد خـودش را نشـان                

اين حزب کمونيستـي بـا ايـن        .  بدهد
عظمت نميتواند فقط جـنـگ کـنـد،         

اهـمـيـت    .  يک جا هم بايد کمک کـنـد    
فدراسيون پناهـنـدگـان در دادن يـک           

اگـر شـوراي     .  چهره انساني اين اسـت 
پناهندگان فقط قرار بود طرفدارهاي 
خودش را از ترکيه بيرون بياورد ايـن    

اهميت کار براي .  چهره فراهم نميشد
حقوق کودک، اگر شروع بکنيـم، ايـن     
است که مستقل از رنـگ و نـژاد و             
خـانـواده از کــودک و حـقــوق کــودک              

اين دفاع واقعي ما از   .  دفاع ميکند
حــقــوق کــودک اســت و نــه ايــنــکــه              
بخواهيـم هـيـزم بـيـاوريـم بـراي يـک                 
مــبــارزه ديــگــر و گــويــا ايــن کــلــک             

ما بايد بگوئيم کـار دارم و        .  ماست
شغـل هـم دارم، امـا حـاضـرم بـراي                 
حقوق کودک کتک هم بخورم، مسألـه  

  .واقعي من است
 
نشرياتمان با چـه زبـانـي نـوشـتـه                -

  .ميشوند؟ اين به نظر من مهم است
دادن يک تصوير انساني قابل لمس و 
دوست داشتني از حزب، وظيفه همه 
ماست، تنها وظيفه رهبري سراسـري  

وظيفه همه ما در رابـطـه     .  ما نيست
و بـه نـظـر مـن بـايـد               .  روزمره اسـت 

کاري بکنيم که دوستي و آشنائي بـا    
يک عضو حزب کمونيست کـارگـري،   
احســاس مــحــبــت بــه کــل حــزب را           

اين شايد شـبـيـه يـک         .  بوجود بياورد
ولـي  .  موعظه اخالقي به نظر بـيـايـد     

به نظر مـن احـزاب عـبـوس تـا يـک               
  .حدي ميتوانند جلو بروند

 
در بحث سناريو سياه ما چه گفتيـم؟  
گــفــتــيــم کــه اگــر در يــک وضــعــيــت            
سناريو سياه، جائي دست ما بيـفـتـد    

و "  امپريالـيـسـم   " با تمام نفرتي که از 
عوامل دسـت  " با تمام انزجاري که از 

ــده  ــم، هــر کــس، از              " نشــان اش داري
پــزشــکــان بــي مــرز تــا يــونــيــســف             
ميتوانند روي مـا حسـاب کـنـد کـه            
اگر چيـزي را مـيـخـواهـي بـه مـردم                

مـا  .  برساني، ما جاده را باز ميکنيم
حتـي  .  معاش مردم را گرو نميگيريم

اگر بدانيم با زدن چـنـد خـمـپـاره بـه               
مناطق مسکوني، دشمن را وادار به 
عقب نشيني وادار ميکنيم، اين کار 

بايد اين تصوير جـا  .  را نخواهيم کرد
براي اينکه در انقالبات بزرگ .  بيفتد

اين تصوير را از انقالبـيـون در ذهـن        
مردم ميبينيد که ميگويـنـد ايـنـهـا        
آدمــهــاي پــاک و شــريــف جــامــعــه             
هستند، اينـهـا قـهـرمـانـان جـامـعـه              

اگر سياسـي و راديـکـال آن          .  هستند
جامعه باشيد ولي به طور واقعي در   

دل مردم جاي نگيريد، ممکـن اسـت     
بُرد داشتـه بـاشـد، امـا در تـحـلـيـل                 
نهائي به جائي نميرسد و زوال پـيـدا       

  .ميکند
 

  !رفقا 
در همه اين قلمروهائي که گفتـم مـا     

ايــم کــه االن        هــائــي کــرده     پــيــشــروي
بتوانيم انتظار داشته باشيم که حـزب  
در بــحــث قــدرت ســيــاســي دخــالــت         

مـقـوـلـه قـدرت        .  فعالي داشته بـاشـد  
. سياسي دارد دوبـاره بـاز مـيـشـود             

وقــتــي مــيــگــويــم قــدرت ســيــاســي          
منظورم کل قدرت دولـتـي نـيـسـت،        
مــنــظــورم کشــيــدن يــک ســر لــحــاف         

ايـن  .  قدرت و دعوا بـر سـر آن اسـت         
حـزب  .  براي مـا مـقـدور شـده اسـت             

کمونيست کارگري از نظر موقـعـيـت    
تشکيالتي به اين موقعـيـت رسـيـده       
است که خودش را در انظار عموم بـه  
نمايش بگذارد و مردم بـبـيـنـنـد کـه           

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            .  هست
آنــقــدر آدم دارد کــه در خــيــلــي از                 
قلمروها بتوانند نيـروهـاي مـادي را        

حــزب کــمــونــيــســت     .  جــابــجــا کــنــد   
کــارگــري آنــقــدر در ســيــاســتــهــايــش        
حقانيت دارد که مردم بگوينـد بـايـد      

  .جا براي اين حقايق باز شود
 

چند ضعف اساسي داريم که در روز     
مـا  .  اول گفتم و من تکرار نـمـيـکـنـم     

. بايد اين ضعفها را بر طـرف کـنـيـم        
ولي رفقا ما به هرحال در بـقـاي ايـن      

اگـر  .  سنت ميتوانيم نقش بازي کنيم
نتوانستيم قدرت را بگيريـم و حـزب       
کمونيست کـارگـري مـنـکـوب شـده             
باشد، عده ديـگـري ادامـه خـواهـنـد           
داد براي اينکه اين سنت بايد بـاشـد     

ولي هـدف  .  تا در شرايطي بهره بدهد
ــا         ــن دوره مـ ــن         -ايـ ــيـ ــدف روتـ هـ

هميشگي جنبش ما اين است که آن   
اهداف و آرمانها و خطوط فکـري را    

هدف ما بايد خـيـز        -زنده نگهداريم
ــه ســمــت دخــالــت در                ــرداشــتــن ب ب

اقـال  .  سرنوشت قدرت سياسي بـاشـد  
بايد در جدال بر سر سرنوشت جامعـه  

اگر از من بپرسند مـن  .  دخالت کنيم
ميگويم که ميخواهيم به طور جـدي  
در جــدال قــدرت در جــامــعــه ايــران            
دخالت کنيـم و دخـالـت مـحـسـوس             

  .داشته باشيم
. ايـم    ما در اين موقعيت قرار گـرفـتـه   

اي    اگر بحث من بخواهد جمعـبـنـدي   
داشته باشد اين اسـت کـه ايـن دوره            
يــکــي دو ســالــه در رابــطــه حــزب                
کمونيست کارگري با قدرت سياسـي  

  .تعيين کننده است
 

ممکن اسـت االن اعـداد و ارقـام و              
پارامترهاي اجتماعـي نشـان دهـنـد         
که ما قابليت اين را نداريم که برويـم  

مـن مـطـمـئـن        .  کل قدرت را بگيريم
نيستم، بستگي دارد که در ماههـاي  

... آيــنــده چــه بــر ســرمــان مــي آيــد            
نميدانم بلشويکها در انقالب فـوريـه     
با چه انـرژي و تـوانـي وارد انـقـالب              
روسيه شدند؟ ولي ميدانم که آنها در 
ــشــان و در                 ــت ــاف ــريشــان، در ب رهــب

شان با طبقه کارگر روسيه، اين  رابطه
ملزوماتي را کـه از آنـهـا صـحـبـت               
کردم داشتـنـد کـه بـتـوانـنـد در يـک                 

مـا  .  بزنگاه تاريخي نقش بازي کننـد 
نميگويـم کـه     .  از اين محروم نيستيم

نـمـيـخـواهـم تـهـيـيـج            .  ما ميتوانـيـم  
الکي بکنم و نميخواهم خـودمـان را     

امــا مــيــگـويــم بــطــور      .  شـيــر بــکـنــم    
ابژکتيو کالهتان را قاضي بـکـنـيـد،       
هر کس کالهش را قاضي بکنـد مـا     
را در اين موقعيت مـي بـيـنـد، ايـن          
انتطار را از ما خواهد داشت کـه در      
آينده سياسي آن مملکت آن نقشي را 
بازي کنيم که ظاهرا تا به حال هـيـچ     
حزبي براي ايـفـاي ايـن نـقـش وجـود             

  .نداشته است
 

ــا                  چــپ ــزاب آن کشــور ي ــن اح ــري ت
اجــتــمــاعــي نــبــودنــد و آنــهــائــي کــه         
اجتماعي بودند، مـثـل حـزب تـوده،         

و کـمـونـيـسـم کـارگـري            .  چپ نبودند
نبودند و اگر هم بوده باشند بايد يـک  

اي تشکيل بدهيم که بـرونـد و        کميته
تحقيق کنند که ببينـنـد کـمـونـيـسـم          

  کارگري بوده است يا نه؟
اي اسـت بـراي مـا کـه                اين وظـيـفـه     

تـوافـق    آگاهانه، متحد و با يک نقشه
شده و با همه سرها به يک طـرف، و      
با بيشترين کارائي و افيشنـسـي بـه      
سرانجام برسانيم و اميـدوارم کـه از       
اين کنگره به توانيم اين طور بـيـرون   

  .بيائيم
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 ١٨ پيام هـاي دريـافـتـي تـا               
 ٢٠٠٨ جون 

اين ستون، متن پـيـاده شـده پـيـام هـاي             
تلفني بينندگان تلويزيـون کـانـال جـديـد          
است که انعکاس طبيعي ترين و زميني 
ترين خواسـتـه هـا و مـطـالـبـات مـردم                 

و ايـنـجـا در        ( شـنـيـدن      .  بشمار مي رود
صـحـبـت هـا و درد دل             )   واقع خوانـدن 

هاي صميمانه مردم در تماس بـا کـانـال        
جديد و حزب کمونيست کـارگـري بـراي        

بدون هـيـچ شـرح      .  شما حتما جالب است
اين را از هفته .  ديگري با هم مي خوانيم

پيش شروع کرديم و اميدواريم هر هفـتـه   
 هادي وقفي. ادامه دهيم

 
 : خانم ميانسالي از تهران -

با سالم و خسته نباشـيـد، سـالم و صـد           
سالم خدمـت شـمـا مسـئـوالن و تـمـام                
مجرياني که در ايـن کـانـال تـالش مـي            
کننـد تـا صـداي مـا را بـگـوش مـردم                    

مشــکــلــي داشــتــم کــه مــي        .  بــرســانــنــد
خواستم مطـرح کـنـم و آن ايـنـکـه مـن                  
دوازده ســال ســابــقــه بــيــمــه در بــخــش              
معلولينِ جسمي ــ ذهني يکي از مـراکـز   
تهران را دارم ولي متأسفـانـه سـال قـبـل          

يکي از کساني که يک سال )  مرداد ماه( 
بود آنجا آمده بود و يکي از وابسـتـگـان        
نزديک يکي از روحانيون سرشناسي بـود    
کــه در رأس ديــپــلــمــات هــاي ايــرانــي              
هستند، پنجاه نفر از پـرسـنـل آنـجـا را              

عليرغم آنکه همه بيمه هستند و بـدون    ( 
کرده اند و همگي دَه  ربيمه هم دو سال کا

اخراج کرده و   )  يا پانزده سال سابقه دارند
مي دانيد که با يـک  .  بيرون انداخته است

معلول جسمي ــ ذهني کار کـردن چـقـدر      
براي هـمـه کـارهـاشـان هـم           .  سخت است

واقعاً آقـا  .  اسالم را دستاويز قرار داده اند
مي گويـنـد   .  ما مانده ايم که چکار کنيم

برويد اداره کار، سه ميليـون بـگـيـريـد و          
. ما با يک اميدي استخدام شـديـم  .  برويد

با سختي ها ساختيم تا شايد يـک روزي      
اينجا براي مان يک آب باريکه اي شود و 
دست مان جلـو نـامـرد و ديـگـران دراز              

پنـجـاه نـفـر       .  نشود و با آبرو زندگي کنيم
هستيم و از مرداد مـاه سـال هشـتـاد و             

مـا بـيـمـه       .  شش ما را بيرون ريختـه انـد    
تأمين اجتماعي هسـتـيـم و حـتـي اآلن            

کارمان به ديوان عـدالـت اداري کشـيـده         
ما توافق نکرده ايم کـه هـر کـدام          .  است

مان، دو ميليون يا سه ميليـون و حـتـي        
بعضي هامان يک ميليـون و هشـتـصـد         
. هزار تومـان بـگـيـريـم و بـيـرون بـرويـم                 

خواهش مي کنم اين موضوع را مطـرح  
بــهــزيســتــي يــعــنــي چــه؟ آيــا         .  بــکــنــيــد

بهزيستي بايد با شـهـرونـد خـودش ايـن            
کارها را بکند؟ يازده ماه است که بيکار 

هــيــچ پشــتــوانــه   .  در خــانــه نشــســتــه ام       
نمـي دانـيـد کـه چـقـدر             .  اقتصادي ندارم

مشتاقانه اين برنامه هاي شمـا را نـگـاه        
مي کنيـم و بـه هـمـديـگـر اطـالع مـي                   

من واقعاً مانده ام که آيـنـده مـن        .  دهيم
من پانزده سـال اسـت کـه          .  چه مي شود

من و چهـل و نـه       .  آنجا زحمت کشيده ام
ـلـي هـامـان بـا                 نفر از همکارانم کـه خـي
. سختي و مشـقـت زنـدگـي مـي کـنـيـم              

بعضي ها پنج يا شش سر عائلـه دارنـد،     
متارکه کرده اند و خـالـصـه بـا فـالکـت             
زندگي مي کنـنـد، حـتـي در اداره کـار              
کارشناس گفت که چرا ايـنـهـا را بـيـرون          

خـوب،  .  کرده اي، مي گويد بودجه نـدارم 
بودجه نداشتي، چرا خصـوصـي کـردي؟        

مـا مشـتـاقـانـه        .  خواهش مي کـنـم آقـا     
. برنامه هاي شما را دنـبـال مـي کـنـيـم            

حتي زود تر غـذا را مـي پـزيـم تـا سـرِ                   
سـاعــت بــتــوانــيــم پــاي بــرنــامــه هــاتــان          

شما واقـعـاً کـارهـاي انسـانـي           .  بنشينيم
 .  متشکرم. انجام مي دهيد

 
 خانم معلمي از ايران -

سالم به شما مجريان کانال جـديـد و بـا          
من بعنوان يک مـعـلـم،      .  آرزوي موفقيت

همبستگي خودم را از کارگران نـيـشـکـر     
امـيـدوارم بـا      .  هفت تپه اعالم مي کـنـم    

اين اتحاد و همبستگي بتوانيـم مـبـارزه      
را همچنان به پيش ببريـم و بـه پـيـروزي           

 .  موفق باشيد. به اميد آن روز. برسانيم
 

ـ مردجواني از کردستان   ـ
مـي  .  الو با درود به شما و خسته نباشيد

خواستم راجع به برنامه هايتان بگويم که 
برنامه هاتان خيلي خيلي عالي و مشت 

يـک  .  محکمي است بر دهـان ايـن رژيـم         
دو تـا  .  جوان هستم و سي و يک سال دارم

خـانـه و مـغـازه ام اجـاره اي                .  بچه دارم  

خالصه بگويم دخل و خـرج ام را          .  است
باور کنيـد کـار و       .  هم از مزدم مي گيرم

کاسبي هم مي کنم، ولي اين ــ بقول شما 
ــ آيت آهللا هاي مفتخـورِ مـيـلـيـاردر کـه           
ــن                       ــد و اي ــورن ــردم را مــي خ ــال م م
مــفــتــخــورهــاي عــوضــي کــه مــردم را           
سرکوب مي کنند، جوانـان را سـرکـوب        
مــي کــنــنــد و دَم از دمــوکــراســي و                   
مردمساالري مي زنند، وضعيتي بـراي    
مردم بوجود آورده اند که کار مي کـنـيـم      

لطفاً کـمـک   .  اما نمي توانيم زندگي کنيم
يک راه حلـي بـراي مـا پـيـدا            .  مان کنيد

داريـم در ايـران       .  ما چکار کـنـيـم     .  کنيد
زنـدگـي   .  شب و روز نـداريـم      .  مي پوسيم

مردم همه بيکار، .  براي مان نمانده است
بــدبــخــت و بــيــچــاره هســتــنــد و ايــن                
جنايتکاران هم دَم از اتم و انرژي هسـتـه     

آقاي احـمـدي نـژاد        .  اي و غيره مي زنند
که مثل يک موش مي مـانـد، مـي آيـد         
جلوِ تريبـون و مـي گـويـد مـردم هـيـچ                  

مـردم هـيـچ گـاليـه اي            !  مشکلي ندارند
مـردم  .  در حاليکه اينطور نيسـت !  ندارند

 . دارند از گرسنگي مي ميرند
 

ـ آقاي ميانسالي از کرمانشاه  :ـ
آقا مي خواستم بـگـويـم کـه هـيـچ کـار                

در "  زَرَنــدي" خــالفــي نــمــانــده کــه آقــاي          
با پسرش چنديـن  .  کرمانشاه نکرده باشد

ميليارد دالر باال کشيدند و سرِ بيـش از    
خـودش،  .  پانصد نفر را زيـرِ آب کـردنـد         

پســرش و دار و دســتــه اش پــدري از                  
. کرمانشاه درآوردند که بيائيد و ببيـنـيـد   

لـطـفــاً پـيـگـيــري        .  هـمـيـن آقـاي زرنـدي         
ببينيد چـه جـنـايـاتـي کـه در             .  بفرمائيد

 . کرمانشاه نکرده است
 

 :ـ خانم جواني از قزوين
راجع به آيت آهللا هاي ميلياردر و مـردم      

مـوضـوعـي    .  گرسنه برنامه گذاشته ايـد   
داشتم که مي خواستم بگويم و آن اينکـه  
در شهرستان قزوين يک پـروژه زيـر گـذر          
بطرف اتوبان تـهـران اجـرا شـده بـود کـه               

که مـعـلـوم نـيـسـت         ( مهندس اين پروژه 
بـا نـدانـم      )  مهندس بود يا دست نشانـده 

کاري طرح را درست اجرا نکرده و طـرح      
شان به بيمارستاني بنام پاستور بـرخـورد   
. کرد و ميليارد ها تومان بـه بـاد دادنـد       

ديدند طرح شان اشـتـبـاه بـوده و دوبـاره              
بدون آنکه صدايش را در آورند، آنـجـا را     
. بازسازي کرده و رويش را خاک ريختـنـد  

بعد از يکسال که جاده را بسـتـه بـودنـد،       
طرح را ناتمام گذاشتند و دوباره جـاده را    

مي خـواسـتـم ايـنـرا پـخـش            .  باال آوردند
 . با تشکر. کنيد

 
ـ آقاي جواني از خوزستان  : ـ

خدمت آقاي کريمـي سـالم عـرض مـي           
يک جوان بيست و هشـت سـالـه و            .  کنم

بيکار از استان خوزستـان و شـهـرسـتـان          
اين چه قانوني اسـت در    . هستم" اميديه"

اين مملکـت کـه هـر کسـي کـه پـول و                   
پارتي دارد، بچه هاي خـودش راهـم سـرِ        

من پدرم شـرکـت نـفـتـي        .  کار مي گذارد
است و کساني که پارتي دارند اگر دَه تـا    
بچه هم داشته باشنـد، هـمـه شـان را بـا              

کسـي کـه     .  پارتي سرِ کـار مـي گـذارنـد        
پارتي ندارد، وِل معطل است ولي کسـي    
که دارد نه تنها بچه هاي خـودش بـلـکـه       
. فاميل و غيره را هم سرِ کار مي گـذارد   

جّد اندر جدشان را از روسـتـاهـا بـر مـي          
دارند و سر کار مي گذارند، ديگران هيچ 

ما کـه مـالِ هـمـيـن            . حساب نمي شوند
شهر هستيم بـايـد بـيـکـار بـاشـيـم ولـي                
فاميل اينها از همه جا مي آيند و اينجا 

بخاطر ايـنـکـه آدم هـاي           .  کار مي کنند
نَفَهم و بي شعوري مثل آقاي غالمـرضـا   
بَهمه اي، برادر شـهـيـد، دزد، حـيلـه گـر             

، ) هر چه بگوييد براي اين آدم کم اسـت   ( 
، رئـيـس     " قَنواتـي " آقاي .  سرِ کار هستند

خدمات و مستغالت شـرکـت نـفـت کـه          
يک دزد تمام عيار است و عـلـنـاً دارنـد           
پول مملکت ما را از طريق شرکت نـفـت   

چـه کسـي هسـت کـه           .  دِرو مـي کـنـنـد      
رسيدگي کند؟ کدام بازرسي؟ همـه شـان     

يـکـي   .  دست شان در يـک کـاسـه اسـت            
دَوي، کـه بـا دانشـيـار                ديگر هم آقـاي فـَ

. هـمـکـاري داشـتـنـد        )  نماينده مجلس( 
. کسي نيست به فـکـر جـوان هـا بـاشـد              

برويد نماز جمعه اميديه و خواهـيـد ديـد      
که يک نفر آنجا نمي رود غير از کسـانـي   
که از شرکت نفت و ارگـان هـاي دولـتـي         

هيچ کسي از اينها دلِ خـوشـي       .  هستند
ما نمي دانيم دردمـان را بـه چـه            .  ندارد

را بـا شـصـت        "  آذر" آقاي   .  کسي بگوييم
سال سن، معلوم نيست از کـجـا آورده و       

خـودش دزد    .  رئيس حـراسـت کـرده انـد        
همين آدم، کل فـامـيـل      .  تمام عيار است

دست شمـا  .  اش را هم با خود آورده است
 . ببخشيد مزاحم تان شديم. درد نکند

 

ـ مرد جواني از ايران  :ـ
ايـن  .  سالم آقاي کريمي، خسته نباشـيـد   

وضعيتي که اآلن در ايران هسـت، هـمـه        
در هـر    .  ما را فقير و بيچاره کـرده اسـت      

مغازه اي که برويد، جنس اش را بـه هـر       
قيمتي که بخواهد مي فروشد، اگـر هـم       
اعتراض کنيد، مي گويد من هم جـنـس   

مـگـر نـه ايـنـکـه ايـن              .  را گران خريده ام
جنسي که وارد يا در کارخانه ها تـولـيـد      
مي شود، مال هـمـيـن حـکـومـتـيـان و               
سرمايـه داران اسـت؟ ايـنـهـا خـودشـان                

هيچ .  بنزين و همه چيز را گران مي کنند
کس و هيچ سازماني نـمـي تـوانـد روي           

مـانـده ايـم کـه         .  قيمت ها نظـارت کـنـد     
واقعاً در مقـابـل ايـن وضـعـيـت چـکـار               

صبح تا شب کار مي کـنـيـم امـا         .  کنيم
حـاال  .  خرج مان با دخل مان نمي خوانـد 
خيلي !  اگر بدتر از اين نشود، خوب است

 خداحافظ . ممنون
 

ـ آقاي ميانسالي از ايران  :ـ
آقا .  سالم و اميدوارم حالتان خوب باشد 

مـا مـلـت ايـران         .  همه چيـز گـران اسـت       
ـلـو بـرنـج شـده           چکار بايد بکنيم؟ يک کي

يک حلبي ! است سه هزار و پانصد تومان
روغــن شــده اســت دَه هــزار و پــانصــد                

ممنون از شـمـا و از شـمـا مـي              .  تومان
خواهيم که ما را از ايـن مـعـضـالت و               

 . بدبختي ها و گراني نجات دهيد
 

ـ مرتضي از ساري  :ـ
آقا من خودم اهل خرمشهر هستم . سالم

اما بعلت بيکـاري و بـدبـخـتـي اآلن در              
اينجا خرج خـودم، خـانـواده ام، عـمـه و              
شوهر عمه ام را که مريض هستـنـد، بـر      
عهده دارم تا شايد در اين مملکت چِندر 
قاز پول دست مان را بگيـرد و بـتـوانـيـم          

نزديک شش .  خرج زن وبچه مان را بدهيم
ماه است که دنبال کار مي گردم و کـاري  

بيماري، بدبخـتـي، خـرج      .  پيدا نمي شود
گوجه اي را که ششصد تومان مي .  خانه

خريديم، اآلن هزار و ششصد تومان شـده  
نمي دانم آيا صـداي مـا را کسـي          !  است

مي شنود يا نه؟ درد مان را بايد بـه چـه       
کسي بگوييم؟ اين جمهوري اسالمي هم 
. هميشه وعده و وعيد به مـا داده اسـت      

اآلن هر جا براي کار مـي رويـم يـا مـي             
گويند سن ات زياد است يا مي گـويـنـد      

شـمـا کـه      !  کوفت يا مي گويند زهرِ مـار 
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در آنجا داريد براحتي زندگي مي کـنـيـد    
و نه قسطي داريد و نـه اجـاره خـانـه اي             

نشسته ايد و فقط صـحـبـت مـي          » ! « 
ايـنـهـا کـه       .  گور پدر اين آخوند ها!  کنيد

يـک فـکـر      !  براي ما آب و نان نمـي شـود    
اساسي بکنيد تا ما از اين مـنـجـالب و      

من هر روز .  بدبختي جان سالم بدر ببريم
. و هر شب پيش زن و بچه ام شرمـنـده ام    

پسرم بستني مي خواهد، مي گويد مـرا  
از کجا بيـاورم؟ شـمـا هـم کـه            .  پارک ببر

. آنجا نشسته ايد و فقط حرف مي زنـيـد  
يک عملي، راه حلي، يک نـتـيـجـه گـيـري         

شـرمـنـده وقـت       .  پيش پاي ما بـگـذاريـد   
آنقدر دل ام پُـر اسـت کـه            .  شما را گرفتم

طاقت نياوردم زنگ نزنم و با کسـي دردِ    
. يک فکري بحـال مـا بـکـنـيـد          .  دل نکنم

جوان ها همه بسراغ دود مي روند و مـي  
 . کشند و کاري به چيزي ندارند

 
ـ  آقاي ميانسالي از کرمان  :ـ

کارگر ساده اي هستم و ماهـي  .  الو سالم
بايـد کـرايـه      !  صد هزار تومان حقوق دارم

با پنج تا بچه نمي دانيـد چـه     .  خانه بدهم
ما را   .  بدبختي ها و گرفتاري هايي دارم

راهنمايي کنيد تا مشکـالت مـان حـل        
. چکار کنيم از دست اين آخوند ها.  شود

خامنه اي، هاشمي رفسنجانـي دزد بـي       
 .خيلي ممنون! شرف

  
ـ مرد جواني از ايران  : ـ

الو سالم خدمت آقاي کاظم نيـکـخـواه و      
لطفاً اگـر مـمـکـن       .  زنده باد سوسياليسم

است برنامه هاي آقاي کاظم نيکخـواه و    
کــيــوان جــاويــد را بــيــشــتــر بــکــنــيــد و             
همينطور برنامه آقاي سيـروس ابـراهـيـم       
زاده درباره مذهب تا ما روشن تر شـويـم     
و نظر ديگر ام اين است که برنامـه هـاي     
مربوط به سخنراني هاي آقاي مـنـصـور    
حکمت را مثالً يک هفته يکي را پـخـش   

مـا  .  کنيد و هفته بـعـد يـکـي ديـگـر را              
سعي مي کنيم اين برنامه ها را ضـبـط       
کنيم ولي با ضبط کردن زياد يـاد نـمـي        

مثالً يک هفته همين سـخـنـرانـي     .  گيريم
" آيا کمونيسم در ايران امکانپذير اسـت   " 

؟ را بگذاريد و هفته بعد مثالً سخنرانـي  
يا از سخنراني "  کاپيتال" اش را در مورد 

ايـنـهـا را      .  ها و برنامه هاي آقاي تقوايي
. زيــاد و پُشــت ســرِ هــم پــخــش کــنــيــد             

مخصوصاً همين برنامه آقاي حکمت را 

. اين نظر مـن اسـت      ".  کاپيتال" در مورد 
 .دست همگي تان درد نکند

   
ـ آقاي ميانسالي از ايران  : ـ
من يـک افسـر       .  با سالم و خسته نباشيد

نيروي انتظامي هستم و با بيست و پنـج  
سال سابقه خدمت حقوق من شـده اسـت     
. دويست و هشتاد و پـنـج هـزار تـومـان           

حاال حساب بکنيد که من با سه تا بچـه  
ـلـکـت بـا         و يک خانه اجاره اي در اين مـم

واقــعــاً .  چـه وضـعــيـتــي بــايــد سَــر کــنـم            
مخلصانه از شما تقاضا مي کنم بـه داد    

از شما و از تمـام دولـتـمـردان       .  ما برسيد
، از تمام کساني که مدافـع  » ! « آمريکا 

حقوق بشر هستند، تقاضا مـي کـنـم از        
صحبت ديگري نـدارم و      .  ما دفاع کنند

. از تمام زحمات شما تشـکـر مـي کـنـم           
 خداحافظ 

 
ـ آقاي جواني از ايران  : ـ

مـن مـي خـواسـتـم          .  الو خسته نبـاشـيـد   
بگويم که اين همه تلفن زدن هـا و زنـگ       

اين رژيم روي   .  زدن ها که فايده اي ندارد
شما هم که آنجـا  .  پاي خودش باقي است

واقـعـاً      » ! « خودتان را علّاف کرده ايـد    
آمريکا يک ابرقدرت است و باالخره يـک    
امتيازاتـي از ايـران مـي گـيـرد و کـار                    

جـمـهـوري    .  خودشان را ادامه مي دهـنـد  
اسالمي از جاي خود بلند نـمـي شـود و        
تازه آمريکا بيايد و ايـران را بـگـيـرد و               
بنشيند جاي اينها، مگر چه اتفاقي مـي  
افتد؟ مگر قرار است واقعاً پول نـفـت را     
سر سفره هاي مردم بـدبـخـت و بـيـچـاره           
بياورند؟ خوب، اينها کـه دو دسـتـي بـه           
. اين حکـومـت و قـدرت چسـبـيـده انـد               

نهايتاً آمريکا مي گويد مي خواهم نفت 
خليج فارس را بـبـرم و ايـنـهـا هـم مـي                  

ما چه مي دانـيـم پـول نـفـت            !  گويند ببر
کجا مي رود؟ مـا خـبـر نـداريـم حـقـوق              
ماهيانه مان چقدر است؟ يـک روز پـنـج        
هزار تومان بيشتر مي شود و يک روز دَه 

چـه  !  آقا چه تـلـفـنـي؟    .  هراز تومان بيشتر
. ممنون از شـمـا  !  چه عليکي؟!  سالمي؟

 .لطفاً صحبت هاي مرا پخش کنيد
  

ـ  آقايي از علي آباد شهريار  :ـ
آقـا مـي گـويـنـد          .  سالم و خسته نباشيد

خـوب،  .  آمريکا مي خواهد حـملـه کـنـد      
 »! « حمله کند، ما که از خدامان است   

. اين پدر سوخته ها پدر مـا را درآوردنـد      

. اين خامنه اي، رفسنجاني، احمدي نژاد
اين پدر سوخته ها ــ ببخشيـد بـي ادبـي        
است ــ که تُف بـه گـور هـمـه شـان، پـدر               

زنـدگـي بـراي مـردم         .  مردم را درآوردنـد   
 . باقي نگذاشتند

 
ـ  مرد جواني از ايران  :ـ
مي خـواسـتـم در      .  سالم و خسته نباشيد

مورد موضوع گرفتاريهـاي مـردم، ايـن        
نکته را بگويم که اگر شما کساني را در     
ايران داشته باشيد که مثل خبـرنـگـارهـا     
به خانه هاي مردم بروند، مصاحبه کنند 
ـلـمـبـرداري       و انواع گرفتاري هاشان را فـي
کنند و اينرا زنده در تلويزيون تان پـخـش   

ـلـي خـوب اسـت            حـاال مـي     .  کنيد، خـي
ــ                     ـ  ـــ مـثـالً توانيد تصوير مـردم را هـمـ 
شطرنجي کنيد که صورت شان مـعـلـوم      

اين خيلي بهتر است تا کسـي بـا     .  نباشد
ـلـي      .  تلفن زنگ بزند چون جامعه ما خـي

بدبخت تر از اين حرفهاست که بتـوان بـا     
مـردم بـايـد ايـن         .  تلفن تصوير اش کـرد   

ـلـي    .  بدبختي ها را با تصوير ببينـنـد   خـي
 . ممنون

 
ـ مرد ميانسالي از ايران  : ـ

. سالم و تشکر از برنامه هاي خوب تـان   
برنامه تـان عـلـيـه اعـدام اسـت و مـي                    
خواستم بگويم که اين حکومت غـيـر از     
. اعدام جنايت هاي ديگري هم مي کـنـد  

برادر من سرِ زمين اش با کسي اختالف 
داشته و شخص ديگزي سند را بـه اسـم         
خودش کرده بود و مأموران آمـده انـد و       
برادر مـن کـه مـي خـواسـتـه از زمـيـن                   
خودش دفاع کند، شليک کـرده و بـرادرم       

خوب، اين بـدتـر از اعـدام          !  را کشته اند
نــيــســت؟ ايــن حــکــومــت اســت؟ ايــن             
مملکت است؟ برادر مـن را جـلـو روي            

اگر کسي در اين مملکـت  .  خودم کشتند
قدرتي داشته بـاشـد و مـا بـتـوانـيـم بـه                 
قدرت و پشتوانه آن بـلـنـد شـويـم، مـي               

مـردم  .  توانيم اين حکومت را نابود کنيم
هزار جور بـدبـخـتـي     .  در اينجا گرفتاراند

خواهـش  .  مردم در ذلّت افتاده اند.  دارند
مي کنم يک نفر را معرفي کنيد در ايـن      
مملکت تا بلند شود، صدايـي بـکـنـد و         

 . مردم پُشت اش بايستند
 

ـ آقاي جواني از ايران  :ـ
مـي خـواسـتـم       .  خسته نباشيد.  الو سالم

در مـــورد ايـــن مســـئلـــه گـــرانـــي و                 

موضوعاتي که مردم مطرح مي کننـد،  
چرا مردم فـقـط پُشـت      .  چند جمله بگويم

تلويزيون مي تـوانـنـد ايـن حـرف هـا را               
بزنند؟ بايد مردِ عمـل بـاشـنـد و عـمـل             

روز بيست و دو بهمن، روز قـدس،  .  کنند
ايـن مسـائـل را        .  در همـيـن انـتـخـابـات        

اين نمي شـود  .  تحريم کنند و رأي ندهند
که آنطرف يک کاري بکنند و پشت تلفـن  

 .خيلي ممنون. چيز ديگري بگويند
  

ـ آقاي ميانسالي از ايران  :ـ
اين آخوند ها کـاري کـرده انـد        .  الو سالم

که ملت ايران ديگر صداي شان در نـمـي   
. فقط همين را پخش کـنـيـد لـطـفـاً          .  آيد

 .خداحافظ
 

ـ مرد جواني از ايران  :ـ
آقـاي  .  الو آقاي کريمي خسـتـه نـبـاشـيـد        

کريمي اين بيمارستان ها مثالً اسـم اش    
را مي گذارند بيمارستـان امـام عـلـي و           
مي خواهند باصطالح عدالـت عـلـي را        
نشان دهند، ولي يـک آدم بـدبـخـت اگـر              
بيماري قلب داشـتـه بـاشـد، حـتـي اگـر                
بميرد هم، تا بحسـاب پـول نـريـزنـد، نـه             
عمل اش مي کنند و نه حتي به داد اش   

اين دکترها اکثـراً در مـطـب        !  مي رسند
هاي شخصي شان هستنـد و وقـتـي بـه           
بيمارستان هاي دولـتـي مـي آيـنـد، نـه               
. محلي به مردم مي گذارند و نـه چـيـزي     

ـلـي    .  لطفاً در اينباره صحبـت کـنـيـد       خـي
 . ممنون

 
ـ آقاي ميانسالي از ايران  : ـ

مـي  .  الو خسته نبـاشـيـد آقـاي کـريـمـي           
خواستم بدانم ما چطور زنـدگـي کـنـيـم؟        
صبح مي رويم و شب ساعت ده يا يـازده  

! گوشت کيلويي دَه هزار تومان.  مي آييم
. ما بايد چطور زندگي کـنـيـم؟ مـمـنـون          

. لــطــفــاً پــخــش کــنــيــد       .  ســپــاســگــزارم 
 . خداحافظ

 
ـ مرد جواني از ايران  :ـ

از ايــران زنــگ مــي زنــم و مــي             .  ســالم
خواستم دو تا سـئـوال از آقـاي کـريـمـي               

يکي اينکه وقتي شما حکـومـت   .  بپرسم
را بدست بگيريد، کدام نيروهاي کارگري 
از شما حـمـايـت خـواهـنـد کـرد؟ و دوم                
اينکه در اين بيست و پنـج سـال و سـي          
سال بعد از انقالب، فـعـالـيـت شـمـا در             
 . داخل ايران چه بوده است؟ خيلي ممنون

 
ـ آقاي ميانسالي از ايران  :ـ

الو سالم خدمت شما جنـاب کـريـمـي و         
حضورتان عرض کنـم کـه     .  جناب جاويد

در مملکت ما عليرغم ثروت بـيـکـرانـي     
کــه هســت، بــدلــيــل ســيــل دزدي هــاي            
وحشتناکي که توسط سران حکومت در 
اين مملکت بي صاحب انجام مي شود، 
نـه تــنـهـا مـردم بــا فـقــر، نـداري و بــي                     
بهداشتي و بي درماني مـواجـه انـد، در        
کنار همه اينهـا، يـک بـيـمـاري مُـهـلـک               
بشکل افسـردگـي هـم اکـثـريـت قـريـب                 

در هـمـه     .  باتفاق مردم را فرا گرفته است
بخش هاي جامعه با سيل خود کُشي ها 
و خود سوزي ها و ساير بدبختـي هـايـي      
که از روي نداري و اسـتـيـصـال مـطـلـق              

اينرا هم اضافه کنم که .  است، مواجه ايم
کارگران در کارهايي که مي کنند و جان 
خودشان را به خطر مي اندازند هم، هيـچ  
ايمني ندارند و اگر بـخـواهـم بـگـويـم در           
همين شهري که من کار مي کنم و پروژه 
هاي مختلـفـي وجـود دارد و پـروژه اي               
است بنام خليج فارس، کارگران از بلندي 
سقوط مي کنند و يا زير بار جرثقيل لِـه    
مي شوند و اينها مسائلي است کـه هـر       
چند هيچ آمـار رسـمـي در مـورد شـان                
اعالم نمي شود، درد آورترين مشکـالت  
جامعه ما هستند که بعنوان يـک مـرگ     
خاموش و يک جنگ اعالم نشده، روزانه 

 . با تشکر. جان صدها نفر را مي گيرد
 

ـ  آقاي جواني از دزفول  :  ـ
خسته نـبـاشـيـد و سـالم خـدمـت شـمـا                  
همکاران محترم و زحـمـت کـش کـانـال            
جديد و تبريک مـي گـويـم بـخـاطـر ايـن              
تلويزيون بسيار عالي تان و موضوعـات  
و برنامه هاي عالي و بسيار جـذابـي کـه      

يـک  .  واقعاً از تهِ دل مـردم مـي گـوئـيـد           
جوان بيست و هفت ساله ايراني هستم و   
از يکي از شـهـرک هـاي اطـراف دزفـول              

بايد در مورد وضعيـت  .  تماس مي گيرم
بـهـداشـت و درمـان بـگـويــم کـه شـايــد                   
وضعيت بهداشت در مراکز استان هـا و      
شهرهاي بزرگ مثل تهران، اصـفـهـان و        
شـيــراز مــقــداري بــهــتــر بـاشــد ولــي در             
روسـتـاهــا و شـهــر هــاي کــوچـک هـيــچ                
امکاناتي وجود ندارد و اگر هـم هسـت،     
با اين قيمت ها و هـزيـنـه هـاي سـرسـام           
آور، واقعاً از عهده کارگري که حقوق اش   
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را نگرفته و دارد اخراج مي شـود، خـارج     
از عهده اين مردم با اين بـالهـايـي      .  است

که اين حکومت بر سر مردم آورده، خـارج  
اما براي آن آخوندي که دزدي کـرده  .  است

و ميلياردر است، خوب، مسلماً بهتـريـن   
من جـوان بـيـکـار         !  امکانات فراهم است

که درآمدي ندارم، چکار کنم؟ حتماً بـايـد   
تمام وضـعـيـت و      !  بروم و از بيماري بميرم

بخصوص وضعيت بهداشت و درمـان در    
صـحـبـت ديـگـري        .  ايران رقت بـار اسـت    

. در مــبــارزه تــان مــوفــق بــاشــيــد        .  نــدارم
 . خداحافظ

 
ـ آقاي ميانسالي از کرمانشاه  :ـ

سالم و مي خواستـم راجـع بـه مـوضـوع            
ـا آقـاي مصـطـفـي          "  عليه اعدام" برنامه  ب

خواستـم بـگـويـم کـه          .  صابر صحبت کنم
ديگر اعدام در جـمـهـوري اسـالمـي يـک           
روال عادي پيـدا کـرده و مـا هـم ديـگـر                 

ولي خوب، اميدوارم هـر  !  عادت کرده ايم
زمان که شد، بتوانيـم ايـن حـکـومـت را            

من از يکـي از روسـتـاهـاي         .  بزير بکشيم
ـا  .  اطراف کرمانشاه تـمـاس مـي گـيـرم          ت

ـا رسـيـده              ـلـويـزيـون شـم اينجا هم اخبار ت
است و خيلي از شما ممنون و مـتـشـکـر       

ضمن آنکه مي خواستم اين خبر .  هستيم
" حسين زَرَنـدي   " را بدهم که پسر آيت اهللا 

در جــنــايــت، دزدي، اخــتــالس و مــواد            
مخدر شرکت دارد اما يکـي دو بـار کـه          
آورده اند اعدام اش کنند، چون پسـر آيـت     
. اهللا زرندي است، اعدام اش نـکـرده انـد         

خواستم اينرا بگويم که کـرمـانشـاه چـون         
شهر کوچکي است، اين مسـئلـه بـگـوش       

 . خيلي ممنون. کسي يا جايي نمي رسد
 

ـ محسن از انگليس  ـ
مي خواستم ببيـنـم   .  خسته نباشيد.  سالم

اين هشت نفر در کدام شهر اعدام شدند و 
ديگر اينکه چرا فکـر مـي کـنـيـد اعـدام             
نــبــايــد بــاشــد؟ آيــا اگــر اعــدام نــبــاشــد،            
معضالت بيشتر نمي شود و مـمـلـکـت         
دچار هرج و مرج نمي شود؟ اعدام قانـون  

"!" اسالم است و از قديم و نديم بوده است 
 . خداحافظ. در هر حال ببخشيد

 
ـ  آقاي ميانسالي از ايران  :ـ

اگـر  !  اين چه حرفي است مي گـويـيـد آقـا      
اعدام نباشد چه مي شـود؟ کسـي را کـه          

 آدم کشته نبايد اعدام کنند؟ خداحافظ 

 
ـ آقاي جواني از ايران  :ـ

در مـورد اعـدام       .  سالم و خسته نبـاشـيـد   
مي خواستـم بـگـويـم کـه اعـدام در هـر                  
کشوري که انجام گيرد و هـر جُـرمـي کـه         
اتفاق بيفتد، اول بايد مشخص شـود کـه       

مثالً يک دزدي   .  عامل اش چه بوده است
و جنايتي که مي شـود، خـوب، عـامـل           
. اش نَداري، خانواده و جامعه هـم هسـت    

جامعه اي که شرايط ايـن کـار را فـراهـم           
بايد از مسئوالن سئـوال کـرد     .  کرده است

که چرا چنين جامعه اي درست کـرده انـد     
که مردم و جوانان مجبور شـونـد بـطـرف         
چنين جـرم هـايـي بـرونـد؟ افـراد کـمـتـر                    
. مقصر اند و بيشتر جامعه مقصر اسـت   

ـا    .  در هر جرمي که باشد . متشکر از شـم
 خداحافظ  

 
ـ مرد جواني از ايران  :ـ

در مـورد اعـدام مـي خـواسـتـم             .  با سالم
بگويم که اين حکومت اصـالً جـز اعـدام        
کردن کاري ندارد و حتي با اين کار نـدارد  

اگر .  که جُرم ات چيست و کار اَت چيست
بگيرند، به جرم کوچکي هم که شده، مـي  
! گويند اراذل و اوباش و اعدام مي کـنـنـد   

حرف ام فقـط  .  چون جمهوري اسالمي اند
اين جمهوري اسالمـي بـايـد      .  همين است
 .واژگون شود

 
ـ مرد جواني از ايران  :ـ

ـام سـيـروس      .  الو سالم يک دوستي دارم بن
در زندان اوين کـه قـرار اسـت اعـدام اش             

ـا      .  کنند لطفاً اينرا پخش و اعالم کنـيـد ت
. در صورت امکان بتوان نجـات اش داد     

 .خداحافظ
 

ـ فريبرز از کرمانشاه  :ـ
يک بـرادر زاده اي دارم کـه             .  الو آقا سالم

بجرم مشارکت در قتل محکوم به اعـدام    
خودِ قاتل فراري است و جنـازه  .  شده است

يـک کـمـکـي       .  مقتول هم پيدا نشده اسـت 
اآلن پنج سال است کـه در زنـدان         .  بکنيد
هفده يا هيجده سـال اش بـوده کـه          .  است

پـدر و مـادر       .  شاهد يک قتل بـوده اسـت      
يک .  ندارد و پنج سال است در زندان است

چون خـانـواده نـدارد      .  کاري برايش بکنيد
ـا     به هيچ کسي اجازه نمي دهند که برود ب

خواهش مي کنم کـمـک     .  او صحبت کند
 . اش کنيد

 

ـ آقايي از کرمان  :ـ
مي خواستم اصالع بـدهـم کـه        .  الو سالم

ـام مـجـيـد گـورکـنـدي را در                     يک نفـر بـن
شهرستان جيرفـت، اسـتـان کـرمـان مـي             

ايـن حـکـومـت       .  خواهـنـد اعـدام کـنـنـد          
. جمهوري اسالمي بايـد سـرنـگـون شـود         

 . خداحافظ شما
ـ دوست جواني از ايران  :ـ

. با عرض سالم به مسئوالن کانال جـديـد    
مي خواستم پيشنهادي داشته باشم و آن     
اينکه چون تمام کانال هـاي مـخـالـف از           
خارج از ايران پخش مي شود، حرف شان 
اين است که اين حـکـومـت فـعـلـي بـايـد             

اين حکومت هم بگونه اي است کـه  .  برود
اکثر مردم نه آگاهي دارند و نه مـطـالـعـه       

کسـانـي   .  اي در مورد حکومت اسالمـي 
که ناآگاه هستند خيلي بيشتر از کسـانـي     
هستند که آگاه اند و اين ناآگـاهـان مـانـع       

اگـر  .  فـعـالـيـت افـراد آگـاه هـم شـده انـد                   
بگوييد مي خـواهـيـم ايـن حـکـومـت را              
سرنگون بکنيم، مـي گـويـنـد اصـالً آقـا             

بـايـد مـردم      !  چنين چيـزي امـکـان نـدارد        
اين مردم فکر .  ايران يک طوري آگاه شوند

مي کنند اين حکومـت، يـک حـکـومـت          
الهي است و ديگـر هـيـچ نـيـرويـي نـمـي               

در .  تواند اين حکومت را از بـيـن بـبـرد            
ايـن مـردم     .  صورتيکه ايـنـطـور نـيـسـت          

حــکــومــت دو هــزار و پــانصــد ســالــه                
شاهنشاهـي را بـر انـداخـتـنـد امـا ايـن                   
حکومت هنوز سـي سـال نشـده مـعـلـوم             
نيست چه رُعب و وحشتي به جـان مـردم       
انداخته که هيچ کس جرأت نمي کند اسم 

 . با تشکر. اش را ببرد
 

ـ حسن از لندن  :ـ
در رابطه با کارگران هفت تـپـه و     .  با سالم

پشتيباني از آنها مي خواستم بگويـم کـه     
در واقع حرکت اين کارگران توده اي شـده    
و توانسته اند حمايت ديگر بـخـش هـاي        
زحمت کـش جـامـعـه و حـتـي کـارگـران                 
. زحمتکش را هم بخودشان جلـب کـنـنـد      

بخاطر همين ويژگي بايد به ايـن جـنـبـش       
اهميت خاصـي داد و شـهـرسـتـان هـاي               
نزديک مثل انديمشک و اهواز هم بايـد از    
اين حرکت حمايت کنند و وظيفه مـا در      
خارج کشـور ايـن اسـت کـه مـا در يـک                   
حــرکــت ســراســري و در يــک زمــان در                
کشورهاي مختلف بايد از اينها حـمـايـت    

متأسفانه بنظر مـي رسـد بـدلـيـل            .  کنيم
ـا               برخي اختالفات کـه گـروه هـاي چـپ ب

همـديـگـر دارنـد، هـمـه در ايـن حـرکـت                    
بايد بـتـوانـيـم     .  سراسري شرکت نمي کنند

ـا      در خارج از کشور کار مشترک بکنيـم ت
بتوانيم مردم و شهروندان شهرهاي نزديک 

مـا  .  را به حمايت از کارگران فرا خـوانـيـم     
بايد با شعارهاي مستـقـل خـودمـان، در         
يک حرکت سراسري بتوانـيـم از کـارگـران         
حمايت بـکـنـيـم و رهـنـمـود دهـيـم کـه                     

 . خيلي ممنون. کارگران متحد شوند
 

ـ آقاي ميانسالي از ايران  :ـ
ـا     ــه              .  ســالم آقـ ــم راجــع ب ــت ــواس مــي خ

. مشکالت اقتصادي خودم صحبت کنـم 
درس .  من در زمان جنگ به جبهه رفـتـم    

چهل ماه در مـنـاطـق جـنـگـي           .  نخواندم
بودم و براي اين نظام خدمت کردم و اآلن     
ـاق دوازده     خودم و همسرام داريم در يک ات

ـا يـک مـوتـور         .  متري زندگي مي کنيـم  ب
دارم کار مي کنم و بـه زنـدگـي ام نـمـي                

هر جا مي روم کسـي مـحـل نـمـي          .  رسم
کجا بروم؟ چـطـور زنـدگـي کـنـم؟           .  گذارد

ـا چـه                اجاره خانه ام را از کـجـا بـيـاورم؟ ب
کسي صحبت کنم؟ بـه هـر اداره اي کـه            
مي روم و مي گويم من کـتـاب هـايـم را         
انداختم در مسجد و رفتم براي خدمت بـه  
ايـن جـمــهــوري اســالمــي، مــي گـويــنــد            
. عشقت کشيد رفتي، مي خواستي نروي

درد دل مان را به چه کسي بگويـيـم؟ يـک      
عده براي خودشان آنجا نشسته انـد، مـي     
خورند و ميلياردر شده اند و ما هم مُـدام    

هـر چـه فشـار در ايـن             .  به زير مـي رويـم    
جامعه است بـر سـر مـا مـردم بـدبـخـت                

 .با تشکر از شما. خراب مي شود
  

ـ يکي از کارگران هفت تپه  :ـ
من بـعـنـوان    .  با سالم خدمت آقاي جاويد

يکي از کارگران هفت تـپـه از ايـنـکـه از              
کـارگـران حـمــايـت مـي کـنــيـد، بسـيــار                 

مي خواستم اعالم کنيد کـه  .  سپاسگذارم
مردم در مقابل سفارتخانه هاي جمهوري 
. اسالمي در خارج از کشور تجمع کـنـنـد   

ما خواستار فشار به حـکـومـت ايـران از         
ـا             ـارتـخـانـه ه طريق تجمع در مقابـل سـف

ـا و امـيـدوارم                 . هستيم با تشـکـر از شـم
ـان از کـارگـران          همچنان به حمايت خـودت

 .  ادامه دهيد
  

ـ يکي از کارگران هفت تپه  : ـ
لطف کنيد در مـورد کـارگـران        .  الو سالم

. نيشکر هفت تپه بيشتر برنامه بگـذاريـد  

ما اآلن چهل روز است در اعتصاب بسـر    
مي بريم و مسئوالن هيـچ جـوابـي نـداده         
اند و همه ما را دارند تهديد مي کنـنـد و     
شهر شـوش هـم اآلن در يـک حـکـومـت                 

مـن  .  نظامي اعالم نشـده بسـر مـي بـرد          
جداً دارند به .  اآلن دارم از کارخانه مي آيم

 . با تشکر. ما بي محلي مي کنند
  

ـ آقاي ميانسالي از ايران  :ـ
آقـا جـان مـا را از دسـت ايـن                  . الو سالم

اينهـا پـدر مـا را          .  آخوند ها نجات دهيد
 . دست شما درد نکند. درآوردند

   
ـ آقاي جواني از مازندران  :ـ

با عرض سالم خدمت آقاي اصغر کريمي 
ـا از            .  و آقاي جاويد ـلـم بـراي شـم من ماي

اســتــان مــازنــدران خــبــرنــگــاري کــنــم و           
ـايـت هـاي ايـن                 رويدادها، خبـرهـا و جـن
حکومت را که در اين استان انـجـام مـي        

ـا بـرسـانـم             مـن در    .  گيرد، به اطـالع شـم
ـانـه روز در                   بيست و چـهـار سـاعـت شـب
خدمت شما هستم و حـاضـرم جـان ام را          

اگـر مـايـل بـوديـد          .  هم فداي اين راه کنـم 
لطفاً با همين شماره که تماس گرفـتـه ام،     

 .متشکرم. با من تماس بگيريد
 

ـ آقاي جواني از ايران  :ـ
آقا خيلي متـشـکـر از بـرنـامـه           .  الو سالم

من مي خواستم بگويم که ما جـوان    .  تان
مـن يـک بـرادر        .  ها يک نسل سوخته ايـم   

دارم که وقتي شانزده سال اش بود به جُـرم  
سرقت به زندان افـتـاد و در زنـدان انـواع             

. معتـاد شـد    .  کثافت کاريها را ياد گرفت
با هزار و يک بدبختي و با قـرض و قـوره         
بيرون اش آورديم و شروع کرد به فروخـتـن   
مواد و با پـنـجـاه گـرم دسـتـگـيـر شـد و                  

همه چيز را در زنـدان    .  زندگي اش سوخت
من هم واقعاً دردسـرهـاي     .  ياد گرفته بود

نسـل مـا در ايـن          .  فکري او را مي کشـم 
اين کثافت ها خودشـان  .  مملکت سوخت

ـا را     مي خواهند که اين جنايات و جرم ه
. ديگر چه بگـويـم  .  به خوردِ جوانان بدهند

. فقط خواستم از برنامه هاتان تشکر کنـم 
 .  خيلي ممنون و خداحافظ
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 مردم و کانال جدید

با پوزش از خوانندگـان عـزيـز ايـن         
هفته متاسفانه نـتـوانـتـسـم بـخـش            

هفته آيـنـده     .  نامه ها را تهيه کنيم
 ک.ج. جبران مي کنيم


