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آيا کانال جديد ميتواند ضـدهـژمـونـي       
رسانه هاي بورژوازي باشـد وهـژمـونـي       

 مردم ستمديده را تامين کند؟ 
در جايي که رسانه هـاي بـورژوازي بـا          
تمام قدرت و با امـکـانـات مـالـي در            
متن بـه خـاک وخـون کشـيـدن طـبـقـه                 
کارگر، سعي در تحريف مارکسيسم و   
يک دنيـاي بـهـتـر دارنـد، مـجـيـزگـوي                
دولتهاي بـورژوازي هسـتـنـد، اهـداف            
ضد انساني و منافع اقليت استثمارگر 
و زورگــو در جــامــعــه را مــنــعــکــس             
ميکـنـنـد، سـعـي در سـانسـور کـردن                 
اعتراضاتي که بـر عـلـيـه ايـن طـبـقـه                 
استثمارگر وجود دارد مـي کـنـنـد، بـا          
طرح هايي مثل نسبيـت فـرهـنـگـي و          
فدراليسم،  با تبليغ کـردن ايـن کـه در          
جامعه ي ايـران هـيـچ گـونـه جـنـبـش                 
اعتراضي سوسياليستي وجود ندارد و   
راه چاره را فقط جنـاح لـيـبـرالـيـسـمـي           
ميدانند، نقش و تـاثـيـر کـانـال جـديـد            

 چيست؟
) رسـانـه هـاي بـورژوازي        ( شايد آنـهـا       

سعي در زنده کردن پايان تـاريـخ و فـو          
اما اين کانال جـديـد     .  کوياما ها دارند

صدائي است که مـردم را تـايـيـد مـي            
کند و اقليت سرکوبگر و استثمارگر را   

و اين است نظر .  ميگيردبه باد استهزا 
 :تعدادي از مردم در باره کانال جديد

 
به نظر من خواسته هـاي واقـعـي        -ه . م

مردم را نمايندگي و منعکس مي کند 
و راههاي را براي مبارزه ي پـيـگـيـرتـر      

ــســم انســان اســت           "  . اســاس ســوســيــالــي
ـار       ـي سوسياليسم جنبش باز گردادندن اخـت

 "به انسان است
 ٢٠٠٢  -١٩٥١ منصور حکمت 

گرامي داشت منصور حکـمـت بـرجسـتـه        
 ترين متفکر مارکسيست تاريخ معاصر 

سخنراني، پـخـش اسـاليـد       :  برنامه شامل
 شو، موسيقي

، سـاعـت     ٢٠٠٥ جـوالي       ٥ شنبه :  زمان

 بعداز ظهر ٧:٣٠ 
ـانـگ،           ٥١٢٠ شـمـاره     :  مکان ـان ي ـاب خـي

ـه              ـابـخـان ـت ـقـه دوم ک نورث يورک سنتر طـب
 مرکزي

 
ـيـسـت     تشکيالت خارج کشور حزب کمون

 شرق کانادا -کارگري ايران
ـيـسـت     تشکيالت خارج کشور حزب کمون

 شرق کانادا -کارگري چپ عراق

سال از اولين هيجده تير يعني شـروع     ۹ 
. جنبش سرنگوني مردم ايران مي گـذرد 

تير روزي که جنبش سرنگوني تمـام   ۱۸ 
قد در برابر کليـت جـمـهـوري اسـالمـي           

دوم خــردادي هـا، مــحـافــظــه         .  ايسـتــاد 
کاران، راست ها، خط امامي ها و کـل    

نظام اسالمي مات و مبهوت، جنبشـي  
را در برابر خـود يـافـتـنـد کـه بـه قصـد                 
سرنگوني جمهـوري اسـالمـي و پـايـان            
دادن به عمر منحوس اين رژيـم عـرض       
اندام علني مي کردف بطـور قـطـع ايـن         
دانشــجــويــان بــودنــد کــه در شــش روز            

اعــتــراضــات پــي درپــي در شــهــرهــاي          
مختلف بنيـان جـمـهـوري اسـالمـي را             

اما اينان خود بخشـي از کـل       .  لرزاندند
جنبش مردم براي سرنگونـي جـمـهـوري       

 .اسالمي بوده و هستند

 
 
 
 
 
 
 

براي  کساني  کـه اخـبـار اعـتـراضـات           
مــربــوط بــه دانشــگــاهــهــا را دنــبــال             

ميکنند دانشگاه زنجان و اتفاقاتي کـه  
اخيرا حول و حوش آن رخ داد آشنـاسـت   
و همه کم و بيش در مـوردش خـوانـده          

قضـيـه   .  اند و بـرخـي هـم نـوشـتـه انـد               
اينطور شروع شد که معاونت فرهنگـي  
دانشگاه که رئيس کمـيـتـه انضـبـاطـي         
دانشگاه هم هست با تصميم قبـلـي بـه      
قصد تعرض وسواسـتـفـاده جـنـسـي از           
يکي از دانشجويان دختـر او را تـحـت          
فشار گذاشته و مجبور ميکنـد تـا در       

تــعــدادي از    .  دفــتــر او حــاضــر شــود         
دانشجويان بعد از مطلع شـدن از ايـن         
قضيـه  وارد مـحـل شـده و اقـدام بـه                     

 . فيلمبرداري  کردند
 
هميشه بعد از شـنـيـدن هـر خـبـر در                 

هـمـه   ...  مورد اعتراض و اعتصاب و     
عالقه مند هستند که فيلم  يا عـکـس      

 3ادامه صفحه  

 3ادامه صفحه   14ادامه صفحه  

 

 اساس سوسياليسم انسان است 

 !آينده از آن ماست

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

001 604 730 55 66 

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونيست کارگری ايران

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

 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۵۷ 
   

 
 
 
 
 

در قسمت قبل به طور خيلي مختصر به 
و    ۷۸ فضاي عمومي حول و حوش سال   

گفتـيـم کـه انـتـخـاب           .  تير پرداختيم ۱۸ 
خاتمي، همانطور که ما از همان اول هـم  
گفته بوديم انتخاب سياست هـاي يـکـي      
از حکومتي ها براي اصالح امور نـبـود     
در واقع مردم هدف ديگري را دنبال مـي  

تير و اتفاقات بعد از آن بـه       ۱۸ کردند و 
. خوبي صحت ارزيابي مـا را نشـان داد        

گرچه يکي از اميدهاي خيـلـي از مـردم        
شايد اين بود ولي به زودي مـعـلـوم شـد         

در واقـع    .  اين اميد راه به جايي نمي بـرد 
انتخاب خاتمي همان طـور کـه گـفـتـيـم             
انتخاب نامزدي بود که نمايـنـده کـلـيـت        

ايـن نـا     .  نظام او را تـايـيـد نـکـرده بـود                
همخواني و تقابـل ظـاهـري خـاتـمـي بـا              

 ۲۰ خامنه اي بـود کـه بـاعـث شـد او                    
 ۱۸ يکي از خواص   .  ميليون راي بياورد

تير نشان دادن واقعي نبودن ايـن تـقـابـل       
 .بود

آن روزها دوستداران خاتمي چـه داسـتـان      
ها و افسانه هايي دربـاره سـيـدشـان کـه            

پليس مي خواسته از يـک  ! "نمي ساختند
راننده متخلف پول بگيرد که جريمه اش   
نکند، و وقتي راننده عيـنـک دوديـش را        
بر مي دارد پـلـيـس مـتـوجـه مـي شـود               

 مراسم بزرگداشت منصور حکمت در تورنتو

www.wpiran.org 

عليه جمھوری اسالمی ) ژوئيه ۸(هيجده تير 
 !دست به تظاهرات بزنيم

 اعتراضات دانشگاه زنجان و اخالقيات اسالمی و ضد زن 
 اليا تابش

 کانال جديد 
 يک نظر خواهی

 فرهاد از ايران

خاطراتی از 
 ۷۸تير  ۱۸

 نويد مينايی

 15ادامه صفحه  



سـپـتـامـبـر         ۱۱ آنچه که ما بويژه پس از      
شاهد آن هستيم، تالش دولـتـهـاي غـربـي         
براي محدود کردن و نفي آزاديهاي مـدنـي     
ـانـه خـطـر تـروريسـم و حـفـظ                   مردم به بـه
امنيت است، در ايـن جـهـت آنـهـا تـالش             
داشته اند تا با تصويب قوانيـن مـتـعـددي       

شـهـرونـدان را کـنـتـرل              زندگي خصوصـي 
کنند، آزادي بيـان، آزادي رفـت و آمـد را              
محدود کنند و به نفي حـقـوق مـهـاجـريـن         

بپردازندف اينها از رايج تـريـن تـعـرضـات          
 .دولتها به زندگي مردم بوده است

ـارلـمـان          ۱۸ در همين راسـتـا روز        ژوئـن پ
سوئد قانون بحث بر انگيزي را به تصـويـب   
رساند که عـلـيـرغـم مـخـالـفـت گسـتـرده                 
عمومي با آن، دولت مجاز مـي شـود کـه        
مکالمات تلفني و مکاتبات الکترونيکي 
شهروندان را کنترل کند، بموجب اين قانون 

مـعـروف شـده اسـت،           FRAکه به قانون 

سازمان تجسس راديوئي وابسته به وزارت 
اجازه خواهد يافت که عالوه بـر    دفاع سوئد

ارتباطات راديويي به کـنـتـرل ارتـبـاطـات           
مکالمات تلفني و نظير "  کابلي"موسوم به 

مـابـيـن سـوئـد و            مکاتبات الکترونيکـي 
هـدف از ايـن       .  خارج از سوئد نيز بـپـردازد  

" تهـديـدات خـارجـي      " اليحه قانوني کشف 
 .اعالم شده است

" تهديدات خارجي" همه مي دانند که خطر 

بـراي  .  بهانه اسـت   "  تروريسم" و يا مقابله با 
کسي که عليه امنيت شهروندان يک کشور 
قصد عمليات تروريسـتـي دارد، دور زدن         
ـا تـوجـه بـه                 اين امکانات استـراق سـمـع ب
تکنولوژي هاي پيشرفته در دسترس، امـر    

بعالوه دولتي که فعالـيـت   .  دشواري نيست
جــاســوســي رژيــم تــروريســتــي جــمــهــوري        
اسالمي در سوئد را زير فرش مي کـنـد و       
جاسوسان را بدون هيـچ مـحـاکـمـه اي بـه             
ايران مي فرستد نمي تواند دغدغه خـاطـر     

در مــقــابــل   "  حـفــظ امــنـيــت شــهــرونـدان       " 
هدف از اين قانون .  تروريسم را داشته باشد

ـايـمـال کـردن             کنترل مردم و شهرونـدان و پ
حقوق و آزاديهايي است که در ايـن کشـور       

مـا  .  براي تحقق آن سالها مبارزه شده است
تصويب چنين قانوني را شديـدا مـحـکـوم       
مــي کــنــيــم و خــواهــان لــغــو فــوري آن                 
هستيمف بايد با اين تعرض دولـت سـوئـد      

هيچ دليل و   .  مقابله کرد و آنرا خنثي نمود
بهانه اي بـراي دسـت درازي بـه حـقـوق و                

    .آزاديهاي مردم پذيرفتني نيست
زندگي خصوصي افـراد، مـحـل       از نظرما 

ــبــات و مــراســالت و                 ــدگــي، مــکــات زن
مکالمات فرد بـايـد از هـر نـوع دخـالـت                 
توسط هر مرجعي  مصون باشد، اسـتـراق     
سمع، تعقيب و مراقبت بايد ممنوع باشد، 
گردآوري اطالعات در مورد زندگـي افـراد     
ـا بـايـد       بدون کسب اجازه رسمي از خود آنه

ممنوع باشد، و اين بايد حق هر فرد ساکن 
کشور باشد که کليه اطالعاتي که مـراجـع   
دولتي از او در اختيار دارند را دريـافـت و         

 .مطالعه کند
مکالمات تلفـنـي   در تالش براي لغو قانون 

و مکاتبات الکترونيکي در سوئد، شبکـه  
ـا            اي از مخالفان تشکيل شـده اسـت کـه ت
کنون مبتکر راه اندازي چنديـن  آکسـيـون        

همچنين روز شـنـبـه      .  اعتراضي بوده است
ژوئـيـه در        ۳ ژوئن و روز پنـجـشـنـبـه         ۲۸ 

شهرهاي متفاوتي و از جمله در شـهـرهـاي    
استکهلم، گوتنبرگ و مـالـمـو يـک رشـتـه           

مـا  .  اعتراضات فراخـوان داده شـده اسـت         
ضمن پشتباني از اين حرکات اعـتـراضـي      
همـه مـردم را بـه شـرکـت فـعـال در ايـن                       

 .اعتراضات فرا مي خوانيم
براي اطالعات بـيـشـتـر مـي تـوانـيـد از                  

 :سايت اينترنتي زير ديدار کنيد
www.stoppafralagen.nu/ 

 :و يا با اين افراد تماس بگيريد
مـــنـــوچـــهـــر مـــاســـوري        -اســـتـــکـــهـــلـــم

 ۰۷۰۴۹۱۷۴۹۴ 
 ۰۷۰۳۶۳۸۰۸۸ فريده آرمان    -مالمو

ــبـــرگ  ــنـ ــوتـ ــر آبـــادي              -گـ ــهـ ــروز مـ ــهـ بـ
 ۰۷۰۴۲۲۷۱۹۶ 

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست  
 سوئد -کارگري ايران

 ۲۰۰۸ ژوئن  ۲۷ 
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تيـر بـه      ٧ نيروهاي انتظامي رژيم روز  
مردمي که در شهرهاي تهران، مشهـد  
و شيراز قصد تـجـمـع داشـتـنـد بـطـور             
وحشيانه حمله بردند، مـردم را مـورد         
ضــرب و شــتــم قــرار دادنــد و تــعــداد             

 . زيادي را دستگير کردند
 

جمهوري اسالمـي تـنـهـا و تـنـهـا بـا                 
ســرکــوب اســت کــه خــود را ســر پــا                

اين حکومت يک روز   .  نگهداشته است
هم بدون نيروي سرکوب، بدون زندان و   
شــکــنــجــه و اعــدام و جــنــايــت دوام              

جـمـهـوري اسـالمـي مـورد           .  نمـيـاورد  
انزجار و خشم عميق دهها ميليون نفر 
در سراسر کشور است و بايد سـرنـگـون    

آزادي بــيــان و عــقــيــده، آزادي          .  شــود
تجمع و اعتراض و اعتصاب و تشکـل  
حق بي چون و چرا مردم است و تنها با 
به گور سپردن اين حکومت مـيـتـوانـد       

 . متحقق شود
 

حزب کمونيـسـت کـارگـري جـمـهـوري            
اسالمي و يورش نيروهاي مسلح آن به 

کلـيـه   .  مردم را شديدا محکوم ميکند
دستگيرشدگان در شهرهاي مـخـتـلـف     
کشور بايد فورا و بي قيد و شـرط آزاد    

حزب از همه مـردم مـيـخـواهـد        . شوند
ــراي آزادي                   ــه ب ــجــمــعــي ک در هــر ت
دستگيرشدگان و زنـدانـيـان سـيـاسـي             
صــورت مــيــگــيــرد شــرکــت کــنــنــد و          
 . خانواده هاي زندانيان را تنها نگذارند

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 دستگير شدگان بايد فورا آزاد شوند 

و در واقـع اعـتـرافـات           "  افشاگري هـا " 
برخي عناصر رژيـم از غـارت مـنـابـع            
زندگي جامعه و ثمـرات کـار و تـالش          
کارگران و مردم توسط سران  جمهـوري  
اسالمي، با هـمـه خـيـره کـنـنـده بـودن               
ابعاد آن، تنها جلوه اي  اسـت از آنـچـه        
که سرمايه داري و نظام بردگـي مـزدي     

در يکسو توده عظيم کارگران .  نام دارد
و مردم زحمتکش که هرچه بيشتر جـان  
ميکنند کمتر نصيب شان ميشود،  و     
در ديگر سو اقليتي از سرمايه داران و   
مالکـان وسـائـل تـولـيـد اجـتـمـاعـي،                 
مقامات دولتـي، آخـونـدهـا و آقـازاده            
ها، دالالن و اوباشي که اختيار جامعـه  
را به دست دارند و بر ثـروت و اقـتـدار          

اکنون در متن بحران .  خود مي افزايند
العــالج جــمــهــوري اســالمــي،  بــوي           
گنديدگي  ايـن بسـاط ضـد بشـري از             
اندام و جـوارح رژيـم اسـالمـي بـيـرون               

 .  ميزند
 

عليه کـل ايـن بسـاط          !  مردم!  کارگران
 ! استثمار و جنايت به ميدان بياييد

 
هر دزدي و چپاول مقامات رژيم کـه از    

خـواهـان   .  آن مطلعيد را افشـاء کـنـيـد      
محاکمه و بازخواست کليه سـران رژيـم     
که بطور مستقيم و غـيـرمسـتـقـيـم در         
اين دزدي ها دسـت دارنـد و خـواهـان             
انتشار علني جزييـات دزدي هـايشـان        

به ابتکار خود ارگانهاي تحقيـق  .  شويد
و بررسي و نظارت و پيگيري  تشکـيـل   

دهيد و خواهان دسترسي مستقـيـم بـه      
همه اسناد و مدارک رسـمـي و دولـتـي         

شما بايد ديـر يـا زود اخـتـيـار              .  شويد
در .  جامعه و زندگي را بدست بگـيـريـد   

اعتراض به دزدي ها و چپاول جمهوري 
اسالمي و سـرمـايـه داران بـه مـيـدان               

 ! بياييد و متشکل شويد
 

کارگران، شما بـويـژه نـقـشـي تـعـيـيـن                
عــمــده ايــن   .  کــنــنــده و حســاس داريــد      

چپاول ها در کارخانـه هـا، مـعـادن، و           
ديگر عرصه هـاي تـولـيـد اجـتـمـاعـي             

بســيــاري از ايــن      .  صــورت مــيــگــيــرد   
غارتگري ها بطور بالفصل به مـعـنـي      
تعطيل مـراکـز کـار، بـيـکـاري، عـدم                
پرداخت دستمزدها براي مـاه هـا و يـا          
کاهش سطح معيشت کارگران بـوده و      

حتي براي تاميـن فـوري تـريـن         .  هست
ضروريات زندگي، از جمله براي مقابله 
با تعطيـل کـارخـانـه و بـراي دريـافـت                
دستمزد بايد در مـقـابـل تـک تـک ايـن             
دزديها و چپاولهـا ايسـتـاد، چـنـانـکـه            
براي مثال در مواردي نظيـر اعـتـراض      

اما .  نيشکر هفت تپه شاهد آن بوده ايم
بايد فراتر رفت و خـواهـان نـظـارت بـر            
دفاتر مالي و حساب و کتاب کارخـانـه   
ها و بنگاههاي سرمايـه داري تـوسـط        
مجمع عمومي کارگران و نمـايـنـدگـان     

بايد افکار عمومي را   .  منتخب آن شد
از جزئيات دزدي ها و ساخت و پـاخـت   

. هاي مقامات حکومت آگـاه سـاخـت       
بايد با حزب کمونيست کارگري تمـاس  

گرفت و تلويزيون کانال جديد را مطـلـع   
کرد و نـيـروي اجـتـمـاعـي عـلـيـه ايـن                 

بايد خواستـار  .  غارت و فساد گرد آورد
مســدود شــدن حســابــهــاي بــانــکــي و           
مصادره کليه اموالي که آيت اله هـا و      

بـايـد   .  سران رژيم به غارت برده اند شـد 
در جريان اين اعتراض دخالت مستقيم  
کارگران، روح همبستگي طـبـقـاتـي و         
لزوم به ميدان آمدن براي نجات جامعه 

 . از شر بردگي مزدي را تقويت کرد
 

راه اساسي مقابلـه بـا دزدي و چـپـاول             
ــهــوري                 ــم ــز و درشــت ج ــاشــان ري اوب
اسالمي، سرنگـون کـردن ايـن رژيـم و             
برقراري قدرت و حـاکـمـيـت بـالفصـل             

ــرداي    .  کــارگــران و مــردم اســت          در ف
سرنگوني حکـومـت اسـالمـي، کـلـيـه            
سران و کاربدستان رژيـم بـايـد بـه جـرم            
سي سال دزدي و فسـاد و جـنـايـت بـه            
محاکمه کشيده شوند، جزئيات پرونـده  
هاي دزدي و جـنـايـت آنـهـا بـه اطـالع              
عموم مردم در ايران و جـهـان بـرسـد و           

. کليه اموال غارت شده مصـادره شـود    
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه مـردم          
آزاده را بـه دخـالـت فـعـال در افشــاي                  
عــمــلــکــرد ســران رژيــم، آخــونــدهــاي           
ميلياردر و بازخواست از چـپـاولـگـران       

 . فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۸ ژوئن  ۲۶ ، ۱۳۸۷ تير  ۶ 

 :خطاب به کارگران و مردم ايران
برای افشا و بازخواست چپاولگران به ميدان 

 !ملغی بايد گردد FRAقانون 
 !تعرض دولت سوئد به آزاديھای مدنی مردم بايد خنثی شود
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فساد اقتصادي، دزدي و اخـتـالس       
مقامات جمهوري اسالمـي از بـدو       

ــم             ــن رژي ــدن اي ــدرت رســي ــق ــک    ب ي
واقعيت شناخـتـه شـده بـراي مـردم            

اخــيــرا يــکــي از     .  ايــران بــوده اســت    
مسئولين رژيـم، عـبـاس پـالـيـزدار           
دبير هيات تـحـقـيـق و تـفـحـص از              
دستگاه قضائي و عـده ديـگـري از          

مســئــولــيــن لــيــســتــي از اســامــي           
حــکــومــت بــا مــورد و           مــقــامــات

پـرونــده مــعــيـن هــر يــک و مــبــالــغ             
نجومي دزديهايشان منـتـشـر کـرده       

مــقــامـات کــلـيــدي جـمــهــوري        .  انـد 
اسالمي از جمله علي اکبر هاشمـي  
رفســنــجــانــي، مــحــمــود هــاشــمــي         
شاهرودي، محمد امامي کاشـانـي،   
محمد يزدي، مصباح يزدي، واعـظ  
طبسي، محسن رفيق دوست، علـي  
اکــبــر نــاطــق نــوري، حــبــيــب اهللا             
عســـگـــراوالدي، نـــاصـــر مـــکـــارم        
شيرازي، علي فالحيان، و ابوالقاسم 
ــرار                  ــســت ق ــي ــن ل ــي در اي ــل خــزع

اين افـراد مـتـهـم بـه دزدي             .  دارند
مـيــلــيــاردهــا دالر از امــوال مــردم          

ايـن لـيـسـت، کـه بـا             .  ايران هستند
اعترافات تازه مسئولين حکومتـي  
عليه يکديگر در حال افزايش است، 
در عين حـال بـطـور روشـن و غـيـر               
قابل انکاري مسجـل مـيـکـنـد کـه           
کليه سران حکومت در چپاول مـردم  
ايران مستقيم و غير مستقيم دست 

 . دارند
  

 ٢٠٠١ما قبال در تـاريـخ مـارس            
اعالم کرديم که مقامات جـمـهـوري    
اسالمي با دزدي و اختالس مـبـالـغ    
هنگفتي از اموال عمومي مردم را   
به حسابهاي شـخـصـي خـود واريـز            
کرده اند و بـه مـوسـسـات مـالـي و             
ــکــهــا هشــدار داديــم کــه ايــن               ــان ب

اکنون بار .  حسابها را مسدود کنند
ديگر بويژه با استناد بـه اطـالعـات      
غيرقابل انکـاري کـه تـوسـط خـود            

بـــه    مـــقـــامـــات رو شـــده اســـت،           
ــران اعــالم              ــدگــي مــردم اي ــن ــاي ــم ن

 : ميکنيم
کــلــيــه ســران    حســابــهــاي بــانــکــي      

تــحــت نــام      -حــکــومــت اســالمــي      
خانواده شـان     خودشان و يا اعضاي

و بعنـوان اشـخـاص حـقـيـقـي و يـا                 
در موسسات و بـانـکـهـاي       -حقوقي

جهاني بايد فورا مسدود و منجـمـد   
هيچ حساب بانکي اي نـبـايـد    .  شود

براي مقامات جمهوري اسـالمـي و     
مــبــاشــرانشــان بــاز شــود و کــلــيــه            
ــهــاي             اطــالعــات در مــورد حســاب

موجود بايد در اختيار عـمـوم قـرار      
مخـفـي نـگـاهـداشـتـن ايـن             .  بگيرد

تامين هر نوع خدمات    اطالعات و
و تسهيالت مالـي و بـانـکـي بـراي            
مقامات جمهوري اسالمي از جانب 
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري، مـردم            
ايران و دولت آتي کشور، مشارکـت  
و همکاري در چـپـاول و دزديـهـاي             
مــقــامــات جــمــهــوري اســالمــي              
محسوب ميشود و قـابـل پـيـگـرد            

     .قانوني است
  

ــات              ــي ــيــس ه ــي، رئ ــم ــري ــرک اصــغ
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            دبيران
 ايران

 ۲۰۰۸ژوئن  ۲۶، ۱۳۸۷تير  ۶ 
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 نامه سرگشاده به بانکھا و موسسات مالی جھان در رابطه با چپاولگری مقامات جمھوری اسالمی 

ـه             ۹ در اين  ـان ـب سال جنبش سـرنـگـونـي طـل
ـه                   ـف ـرغـم سـرکـوب بـي وق ـي مردم ايران عـل
جمهوري اسـالمـي، در دانشـگـاهـهـا، در             
ـه   محيط هاي کارگري، جنبش اعتراضي ب

ـه اي              ...   بيحقوقي زن و  ـق ـيـسـاب ـه طـرز ب ب
ـده اسـت             . گسترش يافته و به چـپ چـرخـي

ـا اعـتـصـاب و          جمهوري اسالمي هرروزه ب
ـان و          ـان، جـوان اعتراض کارگران، دانشجـوي

ـه              .  زنان مواجه است ـه بـهـان جنبـشـي کـه ب
ـه                ـون ب ـا شـد اکـن ـرپ بستن روزنامه سالم  ب

ـمـي       "  شعارهاي نظير  حکومت اسـالمـي ن
، " زنــده بــاد آزادي و بــرابــري          " ،   " خــواهــيــم

يک زميـن، يـک     " و "  سوسياليسم يا بربريت" 
ـا      " و "  نژاد، آنهم نژاد انساني ـپ سوسياليسـم ب

. مسلح شده اسـت   "   براي رفع تبعيض! خيز
با به پيروزي رسيدن اين جنبش  که از طريق 
سرنگوني جمهوري اسالمي و برقراري يـک     
ـر             ـذي نظام عادالنه سوسياليـسـتـي انـجـام پ
ـروزي مـي            ـي ـه پ است، نه فقط مردم ايران ب
رسند بلکه جهانيان نيز از شـر يـک قـطـب             
ـلـي خـالـصـي خـواهـنـد               تروريسم بين المـل

 .يافت
ـر در داخـل           ۱۸ همزمان با تدارک براي    ـي ت

ـا در خـارج              کشور، خود را آماده سـازيـد ت
ـرومـنـد خـود         ـي کشور نيز صداي اعتراض ن
ـم،           ـي ـر کـن ـدت ـن ـل عليه جمهوري اسالمي را ب
رژيمي که از يکطرف فقر، گراني و فـالکـت     
بي سابقه اي را به مردم ايران تحمـيـل کـرده      

است و از سـوي ديـگـر سـران و آيـت اهللا                  
ـه   هايش ميليارد ميليارد از دسترنج مردم ب
ـرود، ايـن             ـايـد ب ـم ب جيب مي زنند، اين رژي
ـتـي نـدارد و در               رژيم هيچگونه مشـروعـي
مقابل مردم ايران براي دستيابي به آزادي و     

ـا در         .  رفاه ايستاده است ـر      ۱۸ بيائيـد ت ـي ت
ـم و از          ـي همين واقعيت را به جهانيان بـگـوئ
آنها بخواهيم که در مبارزه براي سرنـگـونـي    
ـارزه                 ـتـکـار، خـود را در مـب اين رژيم جنـاي
ـا            ـايـد ب ـد، ب ـن ـدان انقالبي مردم ايران سهيم ب
ـرده         ـراضـات گسـت برپايي اجتماعات و اعـت
ـزوي      جمهوري اسالمي را بيش از پيش مـن
کرد و در عوض به جلب وسيع ترين حمايت 
هــا از مــبــارزات مــردم ايــران دامــن زد،              
ـه                    ـي اعتـراضـات مـا در خـارج کشـور عـل
جمهوري اسالمي بخش جدايي ناپذيري از   
کل مبارزه مردم ايران براي سرنـگـونـي ايـن       

 . رژيم فاسد و سرکوبگر است
 

ـيـسـت       ـون تشکيالت خارج کشور حزب کـم
ـر      ۱۸ کارگري ايران بمناسبت سالـگـرد      ـي ت

چــنــديــن مــيــتــيــنــگ اعــتــراضــي را در            
کشورهاي مختلف سازمان مـي دهـد کـه        
ـاريـخ                  ـعـدي زمـان و ت در اطالعيه هـاي ب
ـمـاعـات را اعـالم             برگزاري دقيق  اين اجـت

 .خواهيم کرد
 
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست   

 کارگري ايران
 ۸ ٢٠٠ ژوئن  ۲۷ 

) ...ژوئيه ۸(هيجده تير   
 عليه حکومت اسالمي باز مي کند

 
درکــلــيــت خــود کــانــال جــديــد          -انــور   

مــيــتــوانــد صــداي اعــتــراضــات مــردم       
اما به نظر من شما مجري هـاي    . باشد

حرفه اي نداريد وبرنـامـه هـاي زنـده ي           
کانال جديد موانعي بر سر راه خـود بـه       
وجود آورده اسـت و تـمـاس هـا درهـم                

 .وبرهم هستند
  

به نظر من تنها بـرنـامـه هـاي         -پيمان 
که کانال جـديـد را مـيـان مـردم آورده              
فقط برنامه هاي که در مـورد تـئـوري          

مثل بحث اخالقـيـات حـمـيـد        .  هستند
 .تقوائي

  
من با پـخـش هـاي زيـادش           -سياوش 

به نظر من به جاي ايـن    .   موافق نيستم
موزيک ، فيلمهاي از اعتراضـات سـي     
ساله وسرکوب هاي وحشـيـانـه پـخـش          

ــود ــد در            .  بشــ ــايــ ــبــ ــرمــ ــظــ ــه نــ وبــ
سالگردمنصور حکمت زندگي نامه ي   

چون اطـالع  .  مختصري از او ارائه شود
دقــيــقــي در مــورد زنــدگــي ومــرگ او           

 .نداريم
 

به نظر من کانال جديددر مـورد    -بابک 
هنر هم دست باال را داره و در مـقـابـل        
کانال هاي ديگربسيار قـدرتـمـنـد کـار          
مي کند و شکل واقـعـي رسـانـه هـاي            

 .سوسياليستي را نمايان مي کند
 

به راستي کانال جديـد بـه قـول          -جالل 
خــودشــون صــداي اعــتــراض         اعضــاي

مردم و اولين رسانه اي بود که بـرنـامـه      
 .که برنامه عليه اعدام راپخش کرد

 
اين کانال زياد عـلـيـه مـذهـب            -امير 

به نظر من بـرنـامـه      .  تبليغات نمي کند
 .هاي سيامک ستوده بسيار کم است

  
من بـيـشـتـر از بـرنـامـه هـاي                   -شلير 

سياوش مدرسي خوشم ميايد ودر کـل    
مواضع اين کانال خيلي راديکال اسـت    
و در مورد کيفيت برنامـه هـاي کـردي        

.  جاهاي را براي انتقاد بـاز کـرده اسـت       
يکـي ايـن کـه مـجـريـگـريـش خـيـلـي                    
ضعيف و مسائلي که در ايـن بـرنـامـه         
ها پـخـش مـيـشـونـد اکـثـرا تـکـراري                   

 .هستند
 

به نظر من بيشـتـر شـبـکـه ي            -اگرين 
مرد ساالرانه اسـت و بـه اون صـورت              
برنامه اي براي زنان و روشنـگـري زنـان      
در مقابل سيستم کثـيـف مـردسـاالري       

به نظر من حداقل معرفـي  .  وجود ندارد
کوتاهي از فعاليت زنان سوسيالـيـسـت    
در طول تاريخ شکل گيري سوسياليسم 

 .بشود
 

بايد بـرنـامـه اي حـول جـوانـان               -هژير 
چــون .  کــمــونــيــســت هــم پــخــش بشــود      

جوانان بـيـشـتـريـن اقشـار جـامـعـه را                
تشکيل مي دهند بـه نـظـر مـن بـايـد               

 . صداي آنان را هم منعکس کرد
اين گوشه اي از صداي مـردمـي اسـت        
که جمهوري اسالمي را قبول نـدارنـد و     
خواهان سرنگوني اين ارتجاع اسالمـي  
هستند و ميخواهند حداقل يک رسـانـه   

باشند و بر اين وضع موجود    اي داشته
 .حمله ببرند
 در حاشيه

مرسي فرهاد جان از گزارش جالـبـي   
خيلي خوب اسـت  .  که تهيه کرده ايد

.  کــه ايــن کــار را وســعــت بــخــشــيــد          
بعضي نکات هست که خـوب اسـت       
دوستاني که نظر داده اند بيشـتـر در     

مثال نظرات .  موردش صحبت کنند
" مـردسـاالري  " منظور او از       .  اگرين

چيست؟ چه چيز مردساالرانه اي در     
کانال جديد ديده است؟ البته مـنـهـم    
فکر ميکنم که بـايـد بـرنـامـه هـاي             
بيشتـري در مـورد زنـان در کـانـال                
جديد داشت، مثل تقريبا هر عرصـه  
ديــگــري کــه بــايــد کــار را بــهــبــود              

يــک شــبــکــه       " بــبــخــشــيــم، ولــي           
تمامـا حـرف ديـگـري         "  مردساالرانه

خــيــلــي دوســت دارم اگــريــن         .  اســت
داليل و شواهدش را براي اين انتقاد 

مـا  .  سخت و سنگين بـيـان مـيـکـرد       
منتظر بحث ها و نکات مشخصـتـر   

 .مخلص مصطفي. هستيم
 

 ...کانال جديد 



مقاله زير را يکي از دوستان براي ما ( 
فرستاده است و نکات جالبي در مورد 
ــحــوالت احــزاب چــپ و راســت و                 ت
موقعيت سوسياليـسـم  در سـيـاسـت            

بايـد اعـتـراف کـنـيـم کـه              .  آلمان دارد
اطالعات ما براي قضـاوت در مـورد       

اما همينـقـدر   .  اين نوشته کافي نيست
ميشود ديد که  چه زود خود بورژواهـا  

و "  پايان تاريخ" از کرکري خواندن براي 
حـاال بـه  وحشـت          "  مرگ کمـونـيـسـم    " 
و ابراز نـگـرانـي از       "  بازگشت مارکس" 

! رسيده انـد "  شبحي بر فراز اروپا" خطر 
و اين تازه در حالي است که هـنـوز بـا        
مارکس و کمونيسم اش بطور واقـعـي     
روبرو نشده انـد، آنـچـه کـه ايـنـهـا بـه                 

نام ميبرند چيزي بيشتـر  "  شبح" عنوان 
از احزاب چپ بورژوازي به نـظـر نـمـي         

جوانـان  . تيتر فوق از ما است ...  رسند
 ) کمونيست

 
زمانيکه سوسياليسم ديگـر مـتـرادف      

  .تلقي نمي شود »استالينيسم «با 
حزب تازه اي که به سرعت چشم انـداز    

 سياسي آلمان را تغيير مي دهد
 نويسنده

Peter LINDEN 
 روزنامه نگار

  :برگردان
 

 باقر جهانباني
 لوموند ديپلماتيک : منبع

 
آوريــل در      ١٤ و      ١٣ در انــتــخــابــات     

ايــتــالــيــا، پــيــروزي بــي چــون وچــراي           
ائـــتـــالف راســـت آقـــاي ســـيـــلـــويـــو          
برلوسکوني و شـکـسـت چـپ مـيـانـه              
آقاي والتر ولـتـرونـي، بـه مـوازات بـه             
حاشيه کشيده شدن چپ رنگين کـمـان     
و بــر کــنــاريــش از پــارلــمــان انــجــام               

بر عکس در آلمـان، بـه نـظـر         .  پذيرفت
مي رسد که نيرو هـاي گـرد آمـده در            
ــيــســم                 ــال حــزب چــپ کــه از ســوســي
پشتيباني مي کنند در حـال مـتـزلـزل         
کــردن ســيــاســت دو قــطــبــي ســنــتــي           

ايــن تــحــولــي اســت هــنــوز        .  هســتــنــد
 .شکننده و مواجه با تضادها

 
در روي يکي از ديوارهاي دفتر آقـاي      

کلوس لـدرر، تـابـلـوي نـقـاشـي رنـگ               
: روغني قديمي اي نصـب شـده اسـت         

و همچنيـن  .  تصويري از کارل مارکس
هر بار که اين مسئـول حـزب چـپ در          
برلين کامپيوترش را روشن مـي کـنـد      
در صفـه کـامـپـيـوتـر عـکـس رنـگـي                 
جمعيتي در حـال تـظـاهـرات پـديـدار               

 .ميشود
براي آلماني هاي دست راستي چـنـيـن      
: مــنــظــره اي نشــان پــس روي اســت             

مارکس که تصـور مـي شـد مـدفـون              
شده، از زمان متحد شـدن دو آلـمـان،          
دوباره ظهور مي کـنـد، و تـظـاهـرات            
خياباني که در طـول دو دهـه بـعـد از             
پايان آلمان دمکـراتـيـک مـورد تـوجـه           
هيچکس نـبـود، از نـو مـد روز مـي                

ولي براي چپهاي حزب چپ ايـن    .  شود
چشم انداز هراسي از نوعي ديگر را بر 

که بـه زودي مـارکـس و            :  مي انگيزد
تظاهرت ديگر وجود نخواهنـد داشـت     
و بهاي موفقيت رو بـه تـزايـد حـزب،             
ــاي                 ــان هـ ــدن از آرمـ ــيـ دســـت کشـ

 .سوسياليستي خواهد بود
اين ترس و هراسها از اين يـا آن سـو،         

حـــزب .  قـــابـــل تـــوضـــيـــح اســـت             
 ٤ سوسياليست دمکراتيک آلـمـان در       

جـانشـيـن حـزب          ١٩٩٠ فوريـه سـال       
بر سر حکـومـت   ( سوسياليست متحد 

شـد، وبـدون حضـور        )  در آلمان شرقـي 
واقعي در آلمان غـربـي، نـا گـهـان در              

ايـن  .  سطح تمامي آلمان تثبيت گشـت 
اتفاق از اين جهت عجيب بـود کـه بـه        
نظر مي رسيد که ايـن حـزب، پـس از          

%   ٤ بـا نـتـيـجـه             ٢٠٠٢ انتـخـابـات      
ــراي داشــتــن کــرســي در             (   نصــاب ب

پيشرفتي نخواهـد  )  است%  ٥ مجلس 
سـوسـيـال       » گرارد شرودر » و.  داشت

دمکرات به ريـاسـت دولـت انـتـخـاب           
 .شد

راستها، اتحاديه دمکرات مسيحي و   
شاخه بـاويـر آن، اتـحـاد مسـيـحـيـان                 
سوسياليست، پـايـان کـمـونـيـسـت را              

در ميان اعضاي حـزب  .  جشن گرفتند
سوسياليسم دمکراتيک نيز مـخـدوش     
شدن اين حزب با آلمان دمکـراتـيـک و      
ديکتاتوري و تاثير مسموم کـنـنـده آن      
بر انتخابات، اختالفات و گسسـتـگـي    

عــده اي جــنــاح      .  هــائــي ايــجــاد کــرد     
کمونيست حزب را مسئـول شـکـسـت       
مي دانستند و عده ديگر برليني هـاي  

را مـتـهـم بـه            » لـدرر  « طر فدارآقاي 
 .عمل گرائي مي کردند

 «جالب ايـنـجـاسـت کـه ايـن دولـت                  
بود که بـازگشـت چـپ را بـا            » شرودر

بـا  .  ساز و دهل امکـان پـذيـر سـاخـت         
خـود     ٢٠١٠ برنامه تغييرات تا سـال    

آنقدر محدوده تـامـيـن اجـتـمـاعـي را            
در يـک    ٢٠٠٤ کاهش داد که در بهـار    

زمــان، در بــخــش غــربــي کشــور دو             
شبکه « :  سازمان چپ بنيانگزاري شد

 «و   » بــراي تــنــاوبــي در انــتــخــابــات       
 .«ابتکار کار و عـدالـت اجـتـمـاعـي            

کمي بـعـد، ايـن دو گـروه تـحـت نـام                    
ــتــخــاب، کــار و عــدالــت               ــنــاوب ان ت

 مـتـحـد شـدنـد         -واسـک   -اجتماعـي    
(Wahlalternative Arbeit und 

Sozial Gerechtigkeit ) ( ٢). 
آقاي شريدر باز هم بر خـالف مـيـلـش         
باعث پيشرفت پر قدرت چپ نـو مـي       

با بـه راه انـداخـتـن انـتـخـابـات                 :  شود
زودرس، درســت در شــب شــکــســت            
فاحش حزب سـوسـيـال دمـکـرات در            

در انتخابات ناحيه اي  ٢٠٠٥ مه  ٢٢ 
از ايـن طـريـق آرزو          .  نورداندوستفالن 

مي کرد کـه بـتـوانـد بـا رقـبـاي چـپ                   
حــزب ســوســيــالــيــســم    :  مــقــابلــه کــنــد  

 «دمــکــراتــيــک بســيــار جــزم گــرا و             
بسيار غير متشکـل مـمـکـن        «واسک

 ٥ نيست که بتوانند جداگانه بـيـش از       
 .راي بياورند% 

ولي اين دو تشکيالت که در نـظـر اول     
کامال متفاوتند، پيگيرانه دست انـدر    

 ١٨ کــار رونــد اتــحــاد شــدنــد و در                 
تــحــت رهــبــري       ٢٠٠٥ ســپــتــامــبــر     

مشتـرک اسـکـار الفـونـتـن و گـرگـور                 
: گيزي موفق به ورود به مجلس شـدنـد  

 ٥٤ آرا و     %  ٨ .   ٧ حــزب چــپ جــديــد       
از .  نماينده در مـجـلـس بـدسـت آورد             

دي :  چــپ« عــنــوان        ٢٠٠٧ ژوئــن    
را انتخاب کردند و به تـرتـيـب     » لينک

در نواحي زير موفق بـه بـدسـت آوردن        
برمن، هـس،    :  کرسي در مجلس شدند

بديـن سـان     .  نيدر ساکسن و هامبورگ
در غرب رسوخ کرده و اتـحـادي قـوي          

 .در سطح کل کشور پديد آورند
. از آن زمان نگراني ها افزايـش يـافـت     

حــتــي ايــنــجــا و آنــجــا صــحــبــت از              
مانيفست کمو نيسـت شـد و بـه قـول             
مقاله نويسان رسانـه هـاي بـورژوازي،        
شبحي بر فراز آلمان به پـرواز در آمـده       

يک هفـتـه نـامـه ايـن سـوال را               .  است 
آيا پيشرفت چپ واقعـا  : مطرح ميکند
در حاليکـه وزيـر     )  ٣ ( خطر ناک است؟

امور خارجه حزب سوسيال دمـکـرات    
فـرانـک والـتـر اسـتـيـن            )  اس پي دي(  

ماير به حزبش در مورد اين انحرافـات  
از طـرف ديـگـر      ).  ٤ ( هشدار مي دهد

نـيـدر   (  وقتي يک نمـايـنـده حـزب چـپ         
در يـک       ٢٠٠٨ در فـوريـه       )  ساکسن   

برنامه سياسي شبکـه يـک تـلـويـزيـون           
صحبت از قابل فهم بـودن عـمـلـيـات          

در جـهـت     )  پلـيـس مـخـفـي          (استازي
، لـحـن     ) ٥ ( امنيت آلمان شرقي نـمـود  

سرمقاله نويسان روزنامه هـا تـغـيـيـر          
بعضي ها نفوذ کمونيـسـت هـا      .  يافت

). ٦ ( در حزب جديـد را افشـا کـردنـد          
ديگران عدم تجربه اين حزب را مطـرح  

حـزب چـپ نـيـاز بـه يـک                  « :  نمودنـد 
(» بازنگري در مورد همـه چـيـز دارد       

 »گروگر گيـزي « تا آنجا که آقاي ). ٧ 
که در اين فاصله رئيس گروه پارلمانـي  
در مجـلـس شـده بـود مـلـزم بـه دادن                  

امــکــان  » :تــوضــيــحــاتــي مــي شــود      
. بازگشت به آلمان شرقي وجـود نـدارد    

و براي ما به هـيـچ وجـه مـلـي کـردن               
 .(٨ (»وسائل توليد مطرح نيست

دلهره بخش چپ گـراي حـزب خـيـلـي            
قديمي تر از تـرس بـخـش سـيـاسـي و             

پي دي    «همکاري بين : رسانه هاست
در ســال      » اس پــي دي    « و      » اس   

واقع در   ( در مکلنبورگ غربي ١٩٩٨ 
در  ٢٠٠١ و بعد در سال )  آلمان شرقي

شهر برلن، سوال اساسـي زيـر را بـراي          
آيـا  :  بخش چپ حزب مطرح مي کنـد    

مي بايست در حکومت شـرکـت مـي        
کـه از سـال          » لـدرر    « کرديم؟ آقـاي      

مسئوليت حزب در برلن را بـه     ٢٠٠٥ 
عهده دارد اين چنـيـن تـو ضـيـح مـي             

افراد بيم دارند که حزبمـان بـه      « :  دهد
سر نوشت حزب کمونيست فرانسـه در    

و بــال      » دوران مــيــتــران دچــار شــود       
چـه     « : فاصله چنين ادامـه مـي دهـد       

مي شود کرد وقتي هشت سـال اسـت       
که عادت کرده ايم که انتقـاد کـنـيـم و         

نــاگــهــان در ظــرف يــکــي دو روز در              
وضعيت شرکت در حکومت قرار مـي  

ودر زير تابـلـوي مـارکـس و          » گيريم؟
جلوي تصوير تـظـاهـرات بـر صـفـحـه              
کــامــپــيــو تــر از روزا لــوکــزامــبــورک           
کمونيست معروف آلمـانـي نـقـل قـول          

فضــاي    « مــي کــنــد کــه پــارلــمــان            
مناسبي است که به سوسـيـالـيـسـتـهـا        
امکان مقاومت پايدار در برابر تسلـط  

 .«بورژوازي را مي دهد
دقيقا در اين چند هفته اخير، در بـرلـن   
صحبت از همين نوع مقاومت هاسـت  
که در آن بحثهاي پر شوري، حزب چپ 

در برابر خـواسـتـه    . را در بر گرفته است
هاي مزد بگيران و اعتصاب کارکنـان  
خدمات عمومي چـه روشـي بـايـد در           
پيش گرفت؟ در مورد کارکنان دولتـي  

%   ١٢ که بـعـد از سـالـهـا، خـواهـان                  
اضافه حقوق هستند، در چـهـار چـوب      
هــمــکــاري حــزب در بــرلــن بــا حــزب            
سوسيال دمکرات چگونه بايد موضـع  

 گرفت؟
گاهي دو گزارش مطبوعـاتـي در يـک        

در يـکـي بـراي        :  روز به چاپ مي رسد
مثال ، سخنگوي امـور سـنـديـکـائـي         
حزب در برلن پشتيباني از اعـتـصـاب    
کارکنان اعتصابي وسائل حمل ونـقـل     
عــمــومــي را اعــالم مــي کــنــد و در              
ديگري، سخنـگـوي امـور اقـتـصـادي           
گروه پارلماني چـپ در سـنـاي بـرلـن،              
متـقـابـال، خـواهـان در نـظـر گـرفـتـن                   
نظرات کارفرمايان مي شـود، بـه ايـن        
دليل که شهر برلن مـجـبـور بـه حـفـظ           

 .برنامه اصالحات مي باشد
بــه ايــن دو گــانــگــي           » لــدرر« آقــاي   

آگــاهــانــه اذعــان دارد و ايــن چــنــيــن            
تا زمانيکه ما از    « : توضيح مي دهد

ســنــديــکــاهــا چــپ تــر نــبــاشــيــم ايــن           
 .«انتقادات وجود خواهد داشت

 
 مبارزه رو در رو

ايــن مشــاجــره گــاهــي چــنــان دامــنــه           
گسترده اي مي يابد که بلنـد پـايـگـان       

لـوتـار      « ،   » ال فونـتـن  « حزب آقايان 
مـجـبـور بـه          » گـيـزي  « و      » بيسکي

انتشار اعالميه مشتـرک بـه مـنـظـور          
ياد آوري موفقيت هاي به دسـت آمـده     
ــه                ــرلــن ب در حــکــومــت اعــتــالفــي ب

بـنـيـانـگـذاري      :  هوادارانشان مي شوند
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يک بخش بزگ شغلـي بـا اسـتـفـاده از            
بودجه دولتـي، ايـنـک شـهـر بـرلـن بـه                 
شرکتهائي رجوع مي کند که حد اقـل    

يورو پرداخت کنند، امـکـان    ٥.٧ مزد 
پيشنهاد رفراندم از جملـه بـه ابـتـکـار          
مــردم ودرج آن در قــانــون اســاســي،              
مجاني شدن کودکستان، جلو گيري از 
خصوصي سازي صـنـدوق پـس انـداز           
برلن همچون ديگر صندوق هـاي پـس       

با تکـيـه    «لدرر« آقاي .  انداز عمومي
به ايـن اعـالمـيـه مسـئـولـيـن حـزب،                

مـا خـالف        « : چنين اضافه مي کـنـد    
اخالق رفتار نمي کنيم، بر عکـس مـا     
سعي مي کنيم آنـچـه کـه در شـرايـط            
حاضر امکان پذيـر هسـت را بـدسـت           

 «آوريم
بحثهائي که حزب چـپ را بـه تـالطـم             
انداخته است شبيه بحثهائي است کـه    
بــاعــث جــدائــي ســبــزهــاي آلــمــان در          
: نخستين سالهاي موجوديت شان بـود 

 «و    «رالــس   « رو در روئــي بــيــن           
، عمل گرايان و طـرفـداران       » فونديس

آقـاي فـريــدر اتـو ولــف          .  ايـد ئـولـوژي     
استاد فلسفه در دانشگاه آزاد بـرلـن و       
نماينده سبزها در پارلمـان اروپـا بـيـن         

بـه تشـابـه         ١٩٩٩ تا    ١٩٨٤ سالهاي 
دو روند سبزها در ابتداي تشکـيـل در     

و حزب چپ جـديـد اشـاره       ١٩٨٠ سال 
 «بـه قـول او ايـن نـوع از              .  مي نمايد

همـيـشـه     » تجمع جنبشهاي اجتماعي
دچار اشکال مي شود وقتي قرار اسـت  

 «مشـــخـــص شـــود کـــه چـــگـــونـــه           
هـدفــهـايشــان را در فضـاي پـارلــمــان             

و پيش  » تعبير کرده وبه اجرا در آورند
که هيچ حزبـي قـادر      « بيني مي کند 

نخواهد بود از قطبـي شـدن واقـعـيـت          
گرائي و اصول گـرائـي در دراز مـدت          

وقتي نشـان دهـنـد        .  جان سالم بدر برد
کــه قــادر نــيــســتــنــد در نــهــايــت ايــن            
تضادها را بر طرف کنند، از هر جهـت  

 «بازنده خواهند بود
آقاي ولف با بررسي اختالفات چـنـيـن      

حزب چپ کـمـتـر از      . توضيح مي دهد
سبزها بهم ريختگي و آشفتگـي دارد،    
آگــاهــي بــيــشــتــري بــه لــزوم ايــجــاد              
اتحادهاي مستحکم به منظور خـروج    

آنها کمتر .  از حالت صرفا دفاعي دارد
مواجه اين خطر هستند که مـوفـقـيـت     

هاي انتخاباتي شان از اعتبار آنهـا در    
در آن زمان سبـز   « : ميان مردم بکاهد

ها همه را مستقيم يا غيـر مسـتـقـيـم        
امـروز  .  بسوي خود جذب مي کـردنـد     

سازمان آتک، همايش هاي اجتـمـاعـي    
آلمان، اروپائي و جهاني، هـمـه ادامـه        

آقاي ولف روشن بيـنـي حـزب      .  » دارد
چپ را تحسين مي کند، آنهـا بـه ايـن        

فعاليت پـارلـمـانـي،      « امر آگاهند که 
و از ايـن جـهـت           » برد محدودي دارد

وي مسئولين حـزب را تـمـجـيـد مـي             
بر عکس سبزها در آنزمـان کـه     .  نمايد

مجبور بـه اطـاعـت از فـرمـانـروائـي                
مطلق يوشکا فيشر بودند، حزب چـپ    
داراي مسولين انعطـاف پـذيـري چـون         

با اين  « : آقايان الفونتن و گيزي است 
دو مسـئـول، عـمـلــگـرايـان و نـظـريــه                 
پردازان بـه سـخـتـي مـي تـوانـنـد بـه                    

 «مسابقه به پردازند
در عمل کوشـش مسـئـولـيـن دوگـانـه            
حزب در تلفيق بخشهاي مختلـف، در    
ميان هواداران در حـال نـتـيـجـه دادن            

پـي دي       « روند پيوند دو حزب .  است
، بــدون از دســت       » واســک« و      » اس

بـر  .  دادن هواداران و اعضا بـوده اسـت    
عکس احزاب جاافتـاده ، حـزب چـپ          
حتي افزايش عضـو داشـتـه اسـت کـه            
تعداد آن به مرز هفتاد هزار نـفـر مـي        

اين تشکل جديد نه تنها پذيـراي  .  رسد
سنديکاليسـت هـا و اعضـاي سـابـق              
سازمانهاي کوچک کمو نيستـي اسـت     
بلکه ديگر نيرو هـاي مـخـالـف نـظـام           
اقتصادي نئوليبراليسم را نـيـز در بـر          

 .مي گيرد
قدرت انعطاف پذيري و گشايش حزب 

دبـيـر   .  چپ گاهي اعجاب انگيز اسـت   
بــونــد ( گــروه پــارلــمــانــي در مــجــلــس        

، آقاي اولريش موررچنين مـي  ) ستاگ
برنامه جنبش مـزدبـگـيـران        « : نويسد

مـي     ٢٠٠٥ کاتوليک در انـتـخـابـات         
توانست بدون هيچ مشکلي از جـانـب       
کليه کانديداهاي ما مورد قبـول واقـع     

 .(٧ (»شود
خيلي کم گروهائي هستنـد کـه مـثـل         
گروه الترناتيو سوسياليست بـه پـيـش       

بـا گـرايـش تـروتسـکـيـسـتـي،              )  ساو( 
هنوز از پيوستن بـه حـزب چـپ خـود             

خـانـم لـوسـي ردلـر،          .  داري مي کنـنـد  
يکي از شش عضـو مسـئـولـيـن سـاو           
قبل از هر چيز عدم وجود يک بـرنـامـه      

وقـتـي هـدف         « : را عنوان مـي کـنـد       
مشخص نبـاشـد در مـواردي سـازش           
مي کنيم که نمي بايست مـي کـرديـم        
وبه سرعت به جاي مقابله بـا مـنـطـق         
ــا                 ــه ــن ــه داري، ت ــري ســرمــاي ســود ب
مشغوليت مان، جلو گيـري از بـد تـر          

بـر عـکـس      .  » شدن اوضاع مي گـردد   
آقاي ولف خانم لوسي ردلر ترس از بـن  

 «: بست فعاليتهاي پارلمانـي را دارد     
بجاي هديه اتحادي نه به اندازه کـافـي     
به فرجام رسـيـده، هـمـچـون در مـورد             
اخير انتخابات هس، بـهـتـر اسـت کـه          

پــس از مــوفــقــيــت          » چــپ« حــزب   
انتخاباتيش،در تظاهرات دانشجـويـان   

 .«عليه حق ثبت نام شرکت کند
اين واهمه ها را مسئولين چپ جـديـد     
. درک مي کنند ولي موافق آن نيستند

آقاي هلگ موس يک مبارز با تـجـربـه    
پي دي اس که در بخشهاي نـاحـيـه اي      

 «غرب همکاري مي کند، در مـورد    
ادعاهاي ايد ئولوژي شک دارد چونکـه  
بحثهائي را پيش مي کشد کـه مـانـع        
اين مي شود که ببينيم واقعا جه چـيـز   

 «بـراي او   .  » را مي توان تـغـيـيـر داد      
مسئله استراتژي مهـم تـر از مسـئلـه           

، و ارائه مرامنامه بـعـد   » برنامه است
مسئله اي ايـجـاد    ٢٠٠٩ از انتخابات 

آنچه براي او مهـم اسـت نـه        .  نمي کند
آينده دور ونه گذشته نزديک بلکـه حـال     

ونخست تحکيم حزب در .  حاضر است
زياد حرف زدن در مورد آلـمـان     :  غرب

فقط باعث خشنودي رسـانـه    « شرقي 
دليلش مـطـالـب    .    » ها ميشود و بس

مطرح شده در مورد اسـتـازي تـوسـط         
يک نماينده و اخراج او از پـارلـمـان و            

 ...حزب است
ورسانه ها نيز فـقـط در مـورد آلـمـان              

حـزب چـپ     :  شرقي صحبت نمي کننـد 
اکنون چنان رل مـهـمـي را بـازي مـي            
کند که فقط ارجـاع بـه الـمـان شـرفـي             

چـنـانـکـه     .  براي رسانه ها کافي نيسـت 
رسوائي کوچک مربوط به نماينده نيدر 
سـاکســن، خــيــلــي ســريــع در مــقــابــل          
رسوائي بزرگ ربودن ميلياردها يـورو،  
تقلبهاي مالياتي ثروتمـنـدان و بـزرگ        
ثــروتــمــنــدان بــا کــمــک بــهــشــت هــاي          
مــالــيــاتــي چــون لــيــخــتــن اشــتــايــن،          

مبارزه با چـپ فـقـط بـا         .  فراموش شد
استدالالت ضد کمونيسـتـي ابـتـدائـي        

آقــاي کــلــوس   .  ديــگــر کــافــي نــيــســت    

واوريت شهردار بـرلـن و عضـو حـزب             
سوسيال دمکرات در مـورد روابـطـش      

من مخالف  « : با حزب چپ مي گويد
يک روز قبل از   ).  ١١ (»تابوها هستم

ايــن، شــوراي مــحــافــظــت از قــانــون            
اساسي در مورد نظـارت پـلـيـسـي بـر           
فعاليتهاي حـزب چـپ اظـهـار تـرديـد             
کرد، در حاليکه اخـيـرا بـه نـظـر مـي               
رسيد که مي شد افرادي از حـزب اس      
پي دي را متهم به در خـطـر انـداخـتـن        

در عـيـن     ).  ١٢ ( نظم دمکراتيک کـرد   
حال در بطن حزب دمکرات مسيحي، 
صدا هاي اعتـراض آمـيـزي در بـرابـر            
سياست اقتصادي نئو ليبـرالـيـسـم بـر        

 .(١٣ ) خواسته است
مطابق آخرين نـظـر سـنـجـي هـا، دي             

راي %    ١٤ )  » چــپ« حــزب   (  لــيــنــک
اگر اين پيشرفـت تـاکـيـد شـود،          . دارد

اين مـوفـقـيـت خـيـلـي مـديـون آقـاي                 
الفونتن مي باشد که در بين سـالـهـاي    

وزير و رئيس حـزب     ١٩٩٨ تا  ١٩٨٥ 
 »سـار « سوسيال دمکرات در ايالـت    

بــود و از آن بــه بــعــد رئــيــس حــزب                 
سوسيال دمکرات و کانديداي رسـمـي     
حزب براي نخست وزيري و وزير امـور    
مالي، قبل از استعفايش از حـزب بـه       
منظور اعتراض به سياسـتـهـاي آقـاي       

 .شرودر
ايــن رهــبــر ســابــق         ٢٠٠٧ از ژوئــيــه     

سوسيال دمکرات ، يکي از مسئولين 
او بـيـالن خـوبـي از           .  دي لينـک اسـت    

مـا بـه خـود           « : دستاوردها مي دهـد 
قول داده بوديم که حزبي ايجـاد کـنـيـم       
که بشکلي پـايـدار در سـراسـر آلـمـان               
جايگزين شـده و سـيـاسـت را عـوض              

دو هـدف       « ومـعـتـقـد اسـت             » کند
بدست آمده است و ما بـيـش از آنـچـه         
پيش بيني شده بـود پـيـشـرفـت کـرده             

با اشتـيـاق بـه مـعـتـرضـيـن در                .«ايم
حزب که افسوس نداشتن بـرنـا مـه را          

مـا   »:مي خورند بر خـورد مـي کـنـد          
. سياسـت واقـعـي انـجـام مـي دهـيـم                

وقـتـي خـواهـان       .  برنامه همـيـن اسـت     
تعيين حـداقـل دسـتـمـزد مـي شـويـم               
وزماني که جـلـوي خصـوصـي سـازي            
حمل ونقل راه آهن را سد مـي کـنـيـم،       
وقــتــي کــه خــروج ســربــازانــمــان را از            
افغانستان مطالبه مـي کـنـيـم، تـمـام           

 «اينها برنامه است
 

 بين کارل مارکس و بنديکت شانزدهم
آقاي ال فونتن برنامه اش را يک هـفـتـه    
قبل از انتخابش به رياست دي لـيـنـک      
در مقاله اي منتشره در فـرانـکـفـورت       

آزادي « آلگمايـن زيـتـونـگ بـا تـيـتـر              
در .  اعـالم کـرد       » توسط سوسياليسم

اين مقاله از جمله خـواسـتـار آن اسـت         
بخشهائي از اقتـصـاد کـه نـيـاز           « که 

هاي ابتدائي شهروندان را تاميـن مـي     
کند، در قيد مسئوليـت دولـت بـاقـي         

در آنجا توصيه به ايـجـاد     ). ١٤ ( بماند
قـــوانـــيـــن مســـتـــحـــکـــم در مـــورد           
کارتلها،حد اقل دستمزد، تـرد تـقـويـم       

،حق اعتصابات عمومي، و از   ٢٠١٠ 
هرمن هس نـويسـنـده نـقـل قـول مـي              

در شرايط فعلي، سوسياليـسـم    « : کند
تنها مکتبي است که انتقادي جدي از 
اصــول جــامــعــه غــلــط مــا و طــرز                

و تـا آنـجـا        ). ١٥ .( زندگيمان مي کند
پــيــش مــيــرود کــه گــفــتــه هــاي پــاپ           

را ) آلمانـي االصـل    ( بنديکت شانزدهم 
کـمـبـود هـاي       « . نقـل قـول مـي کـنـد           

انساني اين سـيـسـتـم اقـتـصـادي کـه               
تسلط اشياء بـر انسـانـهـا را بـاز هـم               
: بيشتر تحکيم مي کنند، و نـامشـان     

اخراج، بهره کشي و دوري از انسانـيـت   
از اينرو، آقاي الفونـتـن   ).  ١٦ (»است

رياست مشترک دي لينک، دفتـرش در    
مجلس را نه با شمايل مارکس کـه بـا     
عکسي از پاپ در قابي طالئي تزئيـن  

 .کرده است
در آلمان غربي، حد اقل از زمان ويلـي  

، آيا هرگز نماينده اي   ) ١٩٧٤ ( برانت 
در مجـلـس بـه چـنـيـن صـراحـتـي از                  
سوسياليسم پشتيـبـانـي کـرده اسـت؟          
آقاي الفونتن اشاره مي کند که بدليـل  

حـزب سـوسـيـال          « سياست دي لينـک 
دمکرات مجبور به تصحيح بعضي از 

ديـگـر،   .  » جهت گيري ها شـده اسـت      
مسائل روز، طـرح قـوانـيـن و اليـحـه             
هاي اصالحي دي لينک در مجلس بـا    
هو کردن نمايندگـان مـخـالـف انـجـام           
نمي گيرد بلکه اکثرا به شکل ديـگـري   

چنـيـن   .  است، در بحث با احزاب ديگر
بود در مـورد تـقـاضـاي يـک حسـاب               
بانکي براي همه، پـيـشـنـهـاد تـغـيـيـر            
قانون در باره شـرکـتـهـاي خصـوصـي،         
اســتــضــاح در مــورد حــق اعــتــصــاب         

آلمان نـيـاز    « عمومي، در مورد طرح 
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اين هفته، چهارم ژوئيه،  سـالـروز     ( 
هـنـوز   .  مرگ منصور حکمت اسـت 

سخت است کـه از مـرگ حـکـمـت              
حرفهاي او چنان جاري و .   حرف زد

مربوط و عميق است که گـويـي از       
بـي جـهـت      !  زندگان  زنـده تـر اسـت       

نيست که هنوز برخي از بينـنـدگـان    
کانال جديـد کـه از مـرگ او خـبـر                
ندارند و سخنراني هـاي او را مـي           
بيـنـنـد و مشـتـاقـانـه سـراغ او را                   

چرا که جنبش اجتماعـي  .  ميگيرند
اي که متفکـران و رهـبـرانـي چـون            
مارکس و انگلس و لنين و منصور 
حــکــمــت را بــوجــود آورده اســت،            

مجبـور اسـت     .  زنده است.  آنجاست
راز زنـده    .   زنده بـمـانـد و بـجـنـگـد           
تـا وقـتـي      .  ماندن حکمت اين اسـت 

بشريت و تالش براي آزادي و برابري 
و رهايي انسان جريان دارد منصـور  
حکمت حرفهاي زيادي براي گـفـتـن    

 .  دارد
به مناسبت سالروز منصور حکمت 
گفتگوي عليرضا ميبدي با وي را     

انتخاب کرديم، چرا کـه ايـنـجـا تـا            
حدودي با شخص منصور حـکـمـت    

در .  از زبان خود او آشنا مـيـشـويـم      
عين حال در اين گفتـگـو بـرخـي از         
سواالت رايجي که معمـوال جـلـوي      
کمونيستها ميگذارند طرح ميشود 

. و منصور حکمت پـاسـخ مـيـدهـد       
اين گفتگو در عين حال توضيـحـي   
در مورد حزب کمونيست کارگري و 

سـواالت و    .   مـخـتـصـات آن اسـت         
پاسخ ها همينطور  فضا و شـرايـط     
سياسـي جـامـعـه، کشـاکـش هـاي              
آنوقت و موقعيت حزب در مـقـطـع      

سـال     ٩ دقـيـقـا      ( انجام اين گفتگو   
را نيز منعکس ميکند و از   )  پيش

 .اين لحاظ هم جالب است
ايـن مــتـن را از ســايـت عــمـومــي               
منصور حکمت به مديريـت خسـرو     
داور برداشته ايـم ولـي چـنـد سـوال            
شنوندگان راديو و پاسخ حکمت در   

ــيــامــده اســت       هــمــيــنــطــور   .  آخــر ن
سوتيترهـايـي را در مـتـن اضـافـه               

. کرديم تا خواندن آن آسـانـتـر شـود        
 )جوانان کمونيست

 
مصاحبه با راديـوى فـارسـى لـوس         

ــجــلــس       عــلــيــرضــا مــيــبــدى       -آن
 ١٩٩٩ ژوئن  ٧  -بخش اول 

 متن پياده شده از روى نوار
 

آقـاى مـنـصـور        :عليرضـا مـيـبـدى      
 !حکمت شب شما به خير

شبتان به خير آقاى  :منصور حکمت

 ميبدي، حالتان چطور است؟
شـمـا   .  سپاسگزارم :عليرضا ميبدي

 خوبيد؟
 .قربان شما :منصور حکمت

مـتـشـکـرم کـه         :عليـرضـا مـيـبـدي       
دعوت ما را پذيرفتيد براي ايـنـکـه    

اول تـا چـه حـد        .  با هم گفتگو کنيم
اجازه دارم که از زندگي خصـوصـي     

 شما جويا شوم آقاي حکمت؟
شـمـا هـر سـؤالـي           :منصور حکمـت 

دوست داريد بکنيد هـر جـايـش را          
نتوانم جواب بدهم خودم خدمـتـتـان    

 .عرض ميکنم
 .ممنونم :عليرضا ميبدي
هيچ مـحـدوديـتـي        :منصور حکمت

 .نيست
مــحــدوديــتــي  :عــلــيــرضــا مــيــبــدي   

حـاال گـرچـه       .نيست، بسـيـار خـوب     
شما پشت يک نام مستعـار پـنـهـان       

ايد به نظرم آنقدر جاذبه در شما  شده
ايـد عـده        نهفته است که موفق شـده 

هـا را گِــرد         زيـادي از کـمـونــيـســت        
خـوب، ايـن     .  خودتان جمع بـکـنـيـد      

پرسش براي من يا هر کس ديـگـري   
مطرح ميشود که اين آقاي حکمـت  
کي هست؟ و چـنـد سـالـش اسـت؟            

اي    چکار مـيـکـرده؟ در چـه رشـتـه            
درس خــوانــده؟ اهــل کــجــاســت؟ و         
تخصصش چيست؟ و از چه زمـانـي   
فعاليت سياسيش را شـروع کـرده؟         
ميخواهم بگويم اين سؤاالتي اسـت  
که ممکن است براي هر کسي پيش 

 .بيايد
آقــاي حــکــمــت تــقــريــبــا تــمــامــي          

هـاي     هـا و نـهـضـت         نماينگان طيف
سياسي چـه درون مـمـلـکـت و چـه               
بيرون مملکت فعاليـتـشـان عـلـنـي         
شده است و تقريبا ميتوان گفت کـه  

شايـد هـم      .نهضت زيرزميني نداريم
هاي علني بوده کـه تـا حـد         فعاليت

زيادي توانسته اين ديـوار تـرس را         
تنها و تنها شما هستـيـد    .فرو بريزد

که همچنان براي بسيـاري از مـردم       
فــکــر .  ايــد   مــا نــاشــنــاخــتــه مــانــده     

نميکنيد در شرايط حاضر کـه يـک       
پيکار علني در هر سو شـروع شـده     
است، اين پنهان کردن هويت، ترس 
و ترديدهايي را در هواداران شما يا 

 بقيه ايجاد کند؟ 
 

 نام مستعار يا نام سياسی
 

در مورد ايـن اسـم      :منصور حکمت
. مستعار اجازه دهيد توضيـح دهـم    

به نظر من اين اسم، اسم مسـتـعـار      
. اي اسـت      يـک اسـم حـرفـه        .  نيـسـت  

همانطور که به عنوان مثال خـيـلـي      
از هــنـرمــنـدان يــا ورزشــکـاران بــه            
اسمي مشهور مـيـشـونـد کـه اسـم             

شـمـا   .  اي شـان نـيـسـت           شناسنامـه 
 التون جانمثال اگر بگوييد که اسم 

اسم مستعار است به شما  مادونايا 
خواهند گفـت کـه نـه، ايـنـهـا اسـم                

اي است؛ براي اينکه شخـصـي    حرفه
که با اين اسـم فـعـالـيـت مـيـکـنـد                
خودش در دسترس اسـت، مـعـلـوم         
است چه کسي است و اتـفـاقـا ايـن           
اسم تالشي براي اين است که بيشتر 

اســم .  و آســانــتــر او را بشــنــاســنــد         

مستعار وقتـي اسـت کـه يـک نـفـر               
هويتش را و وجـودش را پشـت آن           

در مـورد مـن،       .  اسم پـنـهـان کـنـد         
اســم "  مــنــصــور حــکــمــت    " الاقــل،   

سياسي من است و نه اسم مستعار 
کامال مـعـلـوم اسـت کـه ايـن             .  من

شخص کـي هسـت، کـجـا بـوده و                 
اش چه شکلي است و عـالئـق      قيافه

شخصي اش چـگـونـه اسـت؛ هـمـه               
اينها قابل تحقيق و قابل به جـواب    

ميخواهم اين فـرق را    .  رسيدن است
علت اين است که . تأکيد کرده باشم

جريان ما و حزب ما تـنـهـا جـريـان        
چپ انقالبي است که تأکيد دارد بـر  
اينکه هويت انسانهـا بـايـد جـلـوي          
احزابشان معلوم بـاشـد و جـامـعـه            
حرف حساب را از آدمهـاي واقـعـي      
قبول ميکنـد، نـه از بـلـنـدگـوهـاي              

ها، ستـادهـاي    پنهاني و يا دبيرخانه
مخفي، شوراهاي مخفي سازمانـي  

. و اسمهاي شبيه عالئم اخـتـصـاري   
خود ما يک ايرادي که هـمـيـشـه بـه        

ايـم     سازمانهاي چپ راديکال گرفتـه 
اين بوده کـه بـراي مـثـال مـحـمـد،              
عباس يا حسن نميتـوانـد اسـم يـک         

بايد بـه هـر حـال        . آدم سياسي باشد
اسم و فامـيـلـي بـاشـد، حـتـي اگـر               
کسي نميتواند به داليـل امـنـيـتـي          

اي خـودش     اسم و فاميل شناسنامه
را بدهد، يا نميخواهد بدهد، هويت 

اي کـه در جـامـعـه احـراز                 سياسـي 
ميکند، بايد يک هوّيت قابل قـبـول   

 . و واقعي باشد
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هـمـانـطـور     .  » به حداقل دستمزد دارد  
که در گذشته سبزهازنـدگـي سـيـاسـي        
آلمان را اکـولـوژيـزه کـرده بـودنـد، دي             

سوسياليـزه   « لينک هم فضاي آلمان را
کرده و بدين شکل کفه ترازو را به نـفـع   

 «چپ تغير داده است
اين پيشرفتها حتي در مـفـاهـيـم زبـان        

در .  عمومـي نـيـز رسـوخ کـرده اسـت              
از    « روزنامه ها ديـگـر از اشـخـاص           

صـحـبـت       » لحاظ اجتماعي ضعـيـف  
مـي   «فـقـر     « نمي کنند و از نـو از            

ديـگـر کسـي شـمـا را وقـتـي                .  گويند

مـي کـنـيـد،          » عدالـت  « صحبت از 
 «.  نمي نمـايـد   » حسادت  « متهم به

ديگر کلمه اي نا هنجـار   » همبستگي
ديـگـر      » سـوسـيـالـيـسـم         « نيست، و 
نـمـي      » استالـيـنـيـسـم         » مترادف با

اين دستاوردهـاي نـمـاديـن بـي          .  گردد
شک به مرور افزايش خواهـنـد يـافـت،       
زمانـيـکـه در مـبـارزه بـراي افـزايـش                 

 .دستمزدها چند در صدي بدست آيد
آقاي بيسکي، يکي از نزديـکـان آقـاي      
الفونتن که به سمت رياست چپ اروپـا    

با تعـجـب اذعـان      )  اي ال( انتخاب شد
مي کـنـد کـه در خـارج از آلـمـان بـه                    
پيروزي هاي حزب او عـالقـمـنـد شـده          

تا آنـجـا کـه يـاد دارم، آلـمـان                « :  اند
غربي هميشه به عنوان کشوري که در   
آن هيچ جائي براي حزبي در چپ حزب 
سوسيال دمکرات وجود ندارد معرفـي  

و نــاگــهــان مــا در صــحــنــه          .  مــيــشــد
 .«هستيم

 
------------------ 

ــال           (١  ــام          ١٩٤٦ در ســ از ادغــ
کمونيستها و سوسيال دمـکـراتـهـا در       

بـه     » منطقه تحت نظارت شـوروي    « 
به ار دي    ١٩٤٩ وجود آمد که در سال 
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...شبحی در اروپا   

 به ياد منصور حکمت

7ادامه صفحه   



اين حرف شما کامال درست اسـت،    
اتفـاقـا   .  مبارزه سياسي علني است

در اين شماره اخير انترناسيونال من 
" حزب و جامعه" يک مطلبي به اسم 

دارم کــه بــخــش زيــادي از آن بــه                
 .ضرورت عَلنّيت اخـتـصـاص دارد       

چيزي که باعث شده کمونيستها بـه  
حاشيه مخفي جامعه رانده شـونـد،     
سرکوب و اخـتـنـاق اسـت؛ مـا کـه               

علت اينکه مـن    .  ايم باعث آن نبوده
ايم فـعـالـيـت        اآلن با اسم شناسنامه

نميکنم اين است کـه بـيـسـت سـال          
پيش که به عنوان يک کـمـونـيـسـت        
خيلي جوانتر بـودم، اگـر قـرار بـود           
اسمم را پاي مقاله هايـم بـنـويسـم،       
باعث خانه خرابي و بدبختـي و چـه       

بـراي   .بسا قتل عده زيادي مـيـشـدم   
به .  اينکه اين آدمها را ميشناختند

ــرشــان               ــگــي ــت ــامــيــل دس اســم و ف
مــيــکــردنــد، از آنــهــا تــحــقــيــقــات         
مــيــکــردنــد، در اويــن نــگــهــشــان           

ــد   ــنـ ــتـ ــداشـ ــيـ ــال         .  مـ ــر سـ  ٦٠ اگـ
ميکشتـنـد و      ٦٧ نميکشتند، سال 

هــايــي لــطــمــه        احــتــمــاال خــانــواده    
اينها مسائلي است کـه  . ميخوردند

روي رهبري جبهه ملي سـنـگـيـنـي        
نميکند؛ ولي براي يک کـمـونـيـسـت      
انقالبي هميشه يـک فـاکـتـور مـهـم           

در .  است، که بايد مَـّد نـظـر بـاشـد           
نتيجه من اسـم خـودم را مـنـصـور            
حکمت گذاشتم، براي ايـنـکـه عـده         
زيادي آدم را حفظ کنم، خودم در آن 
لحظه در خـطـر نـبـودم؛ خـودم در                
کوههاي کردستان نشسته بـودم کـه     

ولي عده . مقاالتم را امضا ميکردم
زيــادي در تــهــران اگــر مــن اســم               

ايــم را بــعــنــوان يــک            شــنــاســنــامــه 
شـخــصـيــت ســيــاسـي پـاي مـقــالــه            
ميگذاشتم، و آن ترورهـاي بـيـسـت       
سال پـيـش شـروع شـده بـود، عـده               
زيادي ممکـن بـود از ايـن قضـيـه              
لـطـمـات جـدي بـخـورنـد و آسـيـب                  

منصور حکـمـت، مشـکـل       .  ببينند
ــبــود چــون در               شــخــصــي خــودم ن
کـردسـتـان جـلــوي چشـم صـدهـا و                
هزاران نفر، داشتم فعاليت سيـاسـي   

  .ميکردم
جنبه ديگر قضيه اين است که اسـم    

منصور حکمت هم اسم واقعي مـن  
است، به اين عنوان که تمام فعاليت 

ام و بـاعـث          اي که من کرده سياسي
شده تا شما لطف کنيد و بخواهـيـد   
با من صحبت کنيـد، بـه ايـن اسـم           

ــت            ــه اسـ ــتـ ــرفـ ــورت گـ ــم .  صـ اسـ
اي من از نـظـر سـيـاسـي         شناسنامه

، گــراچــو مــارکــس   .ارزش اســت     بــي
کُمِديَن امريکايي ، يـک مـدتـي بـه         
اســـم واقـــعـــيـــش جـــولـــيـــوس در          

ها سـتـون مـيـنـوشـت؛ داد            روزنامه
منتقدين درآمد که چـرا ايـن آقـاي          
جوليوس مارکس اسم واقـعـيـش را      

. به ما نميگويد که بدانيـم کـيـسـت      
اين هم، مشـابـه هـمـيـن وضـعـيـت             

اگـــر اآلن مـــن بـــه اســـم               .  اســـت
ايم مطلب بنويسـم صـدا      شناسنامه

در مي آيـد کـه چـرا ايـن آقـا اسـم                 
واقعيـش را نـمـيـنـويسـد و واقـعـا                 
منصـور حـکـمـت پشـت ايـن اسـم                

 . است
در نتيجه حداقل اين دربـاره مـن و       

هـاي عـلـنـي          دوستان من که چـهـره    
اند  سياسي هستند ولي مجبور شده

تحت شرايطي که فـعـالـيـت شـروع          
شده است اسمهاي سيـاسـي داشـتـه       

در مـورد    .  باشند؛ صدق نـمـيـکـنـد       
خيليها صدق ميکند و من با شـمـا   
موافقم که غلط است و يک تصـويـر   
مَخوف و زيرزميني و غـيـر قـابـل           

از .  دسترسي از کمونيستها ميدهـد 
ها و  يک نظر مُجاز ميکند که رسانه

پردازي طبقـات حـاکـم پشـت          نظريه
سرشان هر چه ميخواهند بگويند و 
اينها حتي اجازه حضور در صحـنـه   
و دفاع از خودشان را هـم نـداشـتـه           

اي اسـت کـه مـا             اين لطمـه .  باشند
اين انتـخـاب مـا نـبـوده          .  ايم خورده

است و اآلن به شـدت داريـم از ايـن          
اگـر دقـت     .  روش فاصله ميـگـيـريـم    

کنيد اآلن عکس و تفصـيـالت مـن      
هاي حزب هست، معلوم  در روزنامه

است کي هستم مـعـلـوم اسـت چـه            
اآلن اگر از من بپـرسـيـد بـه       .  ام کرده

شما خواهم گفت که کِي بدنيا آمدم 
ميخواهم بگويـم اسـم     .  ام و چه کرده

مـن اســم مســتـعــار نــيـســت، اســم            
  .سياسي است

 
 زندگي شخصي، تحصيالت

 
خـوب ولـي اآلن        :عليرضا مـيـبـدي   

دارد بيست سال از انتخاب اين اسم 
ميگذرد، هنوز هم نميخواهيد اسـم  

 تان را بگوييد؟ اي شناسنامه
در مــورد ايــن      :مــنــصــور حــکــمــت   

انـد     مسأله اشـتـبـاه بـرداشـت کـرده          
همانطور کـه گـفـتـم مـثـل گـراچـو                 
مــارکــس کــه بــه اســم جــولــيــوس             
مارکس نوشت ملت ميگوينـد کـه     

ات را بـگـو، اسـم             آقا اسـم واقـعـي     
اتفاقا مـن    .  منصور حکمت را بگو

هم امضاهاي ديگري پاي مـقـاالت   
 .ام گذاشته

خوب نميخواهـيـد    :عليرضا ميبدي
تـان را بـه مـا             اي   اسم شـنـاسـنـامـه     

 ؟)خنده(بگوييد 
اي    اسم شناسنامـه  :منصور حکمت

 .من ژوبين رازاني است
 !ژوبين رازاني :عليرضا ميبدي

بلـه، ايـن ديـگـر          :منصور حـکـمـت     
 .اهميتي ندارد

آقاي حکمت، اهل  :عليرضا ميبدي
 کجا هستيد؟

تـهـران بـه دنـيـا           :منصـور حـکـمـت      
ام،    رفــتــه دبــيــرســتــان الــبــرز  آمــدم،   

ام و بــعــد        دانشــگــاه شــيــراز رفــتــه     
انگلستان رفتم و تا اوائـل انـقـالب        
در انگلستان درس ميخواندم، بـعـد   
به ايران بـرگشـتـم و از آن بـه بـعـد                 

 .منصور حکمت هستم
اي، در  در چه رشته :عليرضا ميبدي

 دانشگاه شيراز درس خوانديد؟
 اقتصاد ميخواندم :منصور حکمت

. 
چـنـد سـالـتـان         :علـيـرضـا مـيـبـدي        

 هست؟
 .سال ٤٨  :منصور حکمت

ايـد،     ازدواج کـرده    :عليرضا ميبـدي 
 آقاي حکمت؟

 .بله :منصور حکمت
 فرزند هم داريد؟ :عليرضا ميبدي
يـک  .  بلـه؛ سـه تـا        :منصور حکـمـت  

دختر دارم سيزده سالش است، يـک    
پسر هشت ساله و يک پسر دو سالـه  

 .دارم
ميتوانم بپرسم کـه   :عليرضا ميبدي

هـاي     آيا در منزل با توجه به سليـقـه  
سياسي خودتان، مشکلي داريد يـا    
نه؟ آيا تفاهم کـامـل بـيـن شـمـا و               

 همسرتان برقرار است؟
همسرمن، بـا اسـم      :منصور حکمت

و بــه قــول شــمــا اســم            ( ســيــاســي    
آذر مـاجـدي، فـعـالـيـت           )  مستعـار 
خــودش عضــو کــمــيــتــه      .  مــيــکــنــد

مرکزي و دفتر سياسي حزب مـا و      
سردبير نشـريـه مـدوسـا اسـت؛ کـه             

 .ممکن است ديده باشيد
 !جالب است :عليرضا ميبدي

کـنـفـرانسـي بـه         :منـصـور حـکـمـت       
دعوت خود نشريه مدوسا در سوئد 
با خانم شيريـن عـبـادي و مـهـنـاز             
افخمي و هايده درآگاهـي و مـيـنـا         
احدي و خانم مهرانگيز کار که قرار 
بود از ايـران بـيـايـنـد، کـنـفـرانسـي              
داشتند که شايد شما هم خبر آن را   

 .شنيده باشيد
شــمــا وقــتــي     :عــلــيــرضــا مــيــبــدي    

نماينگان جمهوري اسالمي به اروپا 
آمدند، تقريبا حزب را براي ايـجـاد     
مخالفت با آنها بسيـج کـرديـد، در        
حالي که خود شما بعدا شديد جـزء    
دعــوت کــنــنــدگــان از نــمــايــنــگــان        
طيفهاي مختلف که به کنـفـرانسـي    
در اروپا بيايند در آن شرکت بکننـد  

چـه  .  و نظرات و آراءشان را بگويـنـد  
 اي داديد؟ شد که چنين تغيير رويه

 
 برخورد به مخالفين

 
تـغـيـيـري صـورت         :منصور حکمت

من فکر مـيـکـنـم در درک         !  نگرفته
نــاظــريــن يــا جــريــانــات ديــگــر و             

هـا از سـيـاسـت          ها و رسانه روزنامه
. ما، بايد تغيير وجود داشته بـاشـد  

ما هيچ وقت نگفتيم با کساني کـه    
. در ايران زندگي ميکنند مخالفيـم 

صحبت ما اين بوده که با جمهوري 
اسالمي و کسـانـي کـه بـا آن کـار                

اند مخالفـيـم و      ميکنند و کار کرده
سعي ميکنيم به اين خاطر که تمام 

اند و اين را به روز  تريبونها را گرفته
اند، ما در خارج کشـور،   مردم آورده

که تناسب قوا چيز ديـگـري اسـت،        
اجازه ندهيم تبليغات کنند و اجـازه  
ندهيم تريبون به دست اينها بيـفـتـد    

. شان را بزنـنـد   که حرفهاي ارتجاعي
اين به دولت جمـهـوري اسـالمـي و         

انـد بـر        کساني که برايش کـار کـرده    
وقـتـي بـه عـنـوان مـثـال              . ميگردد

ــه عــنــوان         ســروشآقــاي    ــنــجــا ب اي
نويسنده يا به عنوان مـتـفـکـر مـي        
آيد، فـرامـوش مـيـشـود کـه آقـاي                
ســروش عضــو شــوراي انــقــالب              
فرهنگـي بـوده اسـت کـه فـراخـوان               
حمله به دانشگاههاي يک کشـور را    
ــد                ــيــ ــنــ ــت؛ دقــــت کــ ! داده اســ

دانشگاههاي يک کشـور و در ايـن         
حمله دانشـجـويـان جـوانـي کشـتـه              

در تهران و در اهواز يک شب .  شدند
تمام جنگ شد در دانشـگـاه، بـيـن         
دانشجوياني که گناهشان ايـن بـود     
که دست چپي و سـکـوالر بـودنـد و         
زير بار حکومت مذهبي نميرفتند، 
با کساني که آقاي سروش فـراخـوان     

آقـاي  .  شان را به آنها داده بـود    حمله
ســروش عضــو شــوراي انــقــالب              

اگـر  .  فرهنگي رژيم اسـالمـي اسـت     
اين کار را براي کـره شـمـالـي کـرده          
بود آقاي کلينتون بـه او مـيـگـفـت            

اگـر ايـن کـار را          !  جنايتکار جنگي
يــا حــکــومــت    ...  بــراي حــکــومــت   

کرده بـود، اآلن بـر آنـهـا              صِربستان
ادعــايــي نــبــود امــا چــون اآلن                  

اوضاع فعلي هسـتـنـد      "  دگرانديش" 
ولـي  .  کسي به آنها چيزي نميگـويـد  

وقتي دوسـتـان مـا خـانـم شـيـريـن                 
عبادي يا خانم مهـرانـگـيـز کـار را          
دعوت ميـکـنـنـد ايـنـهـا فـعـالـيـن                
سياسي داخل کشـور هسـتـنـد کـه            
مــعــلــوم اســت بــايــد بــا يــک ســري            

هـيـچ کـس      .  محظوراتي کار بکنند
نميتواند ادعا کند شيريـن عـبـادي      
يا مهرانگيز کار به دولت جمهـوري  
اســالمــي وصــلــنــد و بــرايــش کــار          

. انـد    اند يا از مقـامـاتـش بـوده       کرده
اين بدفهمي وجود داشته اسـت کـه       
گويا مـا بـا کسـانـي کـه از ايـران                   
بيايند خارج کشور جلسه بـگـذارنـد    

مــا بــا جــمــهــوري      .  مســألــه داريــم   
اسالمي مسأله داريم همانطـور کـه     
مردم ايران بـا جـمـهـوري اسـالمـي           

مبارزه ما در خـارج،  .  مسأله دارند
امتداد مبارزه مردم ايران در داخـل  
است، مردمي که جمهوري اسالمي 

ممکن است بـخـش     .  را نميخواهند
کــوچــکــي از مــردم هــم جــمــهــوري         
اسالمي را بخواهند يا ممکن است 
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8ادامه صفحه   



بخش کوچکي حاضر باشنـد بـه آن       
رضايت بدهـنـد، ولـي بـه هـر حـال               
بخش وسيعـي از مـردم جـمـهـوري            
اسالمي را نميخواهند و ما ادامـه    

ادامـه هـمـان      .  همان جنبش هستيم
خيـلـي   .  نخواستن در خارج کشوريم

عجيب نيست که حزبي که معـتـقـد    
است جـمـهـوري اسـالمـي را بـايـد              
برانداخت، در خارج از کشور جلـوي  

. جلسه مقاماتش تظاهرات بـکـنـد     
يا در جلسه شان افشاگري بکـنـد و     

فـکـر مـيـکـنـم يـک مـقـدار                .  غيـره 
انـد از       بدفهمي بوده است، خواسـتـه  

ما در خـارج کشـور يـک تصـويـري            
بدهند بعنوان يک حزب سياسي کـه  
دوست دارد جلسات را به تعطـيـلـي    

. ابـدا ايـن طـور نـيـسـت            !  بکشـانـد  
طــرفــداران خــاتــمــي در خــارج کــم           
نيستند خيلي از افراد ظـاهـرا چـپ      
يا دمکرات و ملي، طرفدار جناحي 
از حکومت به نام جناح دوم خـرداد    
هستند و ما هيچ وقت جز با احترام 

اگر .  ايم در جلساتشان شرکت نکرده
ميخواستيم با مخالفيـن خـودمـان      
اين برخورد را بکنيم خـوب طـبـعـا       

ما .  اينها همه مخالفين ما هستند
فقط، تصريح ميکنم، با مـقـامـات    
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي بـــرخـــورد         
افشاگرانه ميکنيم و آن هـم نـه بـه            

وقتي شما  .قصد تخريب جلساتشان
اي بـرخـورد افشـاگـرانــه            در جـلـسـه     

ميکنيد طـبـعـا مـوضـوع جـلـسـه                
عــوض مــيــشــود، آدمــهــاي ديــگــر       
صــدايشــان در مــي آيــد و حــرف               
ميزنند و ممکـن اسـت جـلـسـه بـه             
پايان برسد يا نرسد، ولي آن ديـگـر       

مشـکـل کسـي      .  مشکل ما نيسـت 
اســت کــه در ايــران آن اخــتــنــاق و              
آدمکشي را راه انداخته اسـت و در      
خارج کشور آمده است تبليغـش را    

  .بکند
 سروش و انقالب فرهنگی

 
آقــاي !  درســت :عــلــيــرضــا مــيــبــدي   

منصور حکمت، پس از ديـد شـمـا        
چيزي به نام اصالح شخصيت وجود 
ندارد، يعني اگر کسي بـخـواهـد از      
صف حکومت اسالمي جدا شود و   

به صف مردم بپيوندد راه را بسـتـه       
 !ميبيند

. ابدا اينطور نيست :منصور حکمت
حرف مـا بـا آقـاي           !کامال برعکس

سروش، براي مثال، ايـن اسـت کـه          
اگر ميخواهيد که در خارج به شـمـا   
تريبون بدهند، اآلن سـخـت نـيـسـت        
بگوييد مـن اشـتـبـاه کـردم کـه در               
انقالب فرهنگي اسالمـي و در بـه         
خــون کشــيــدن دانشــگــاهــهــا و                

از .  دانشجويان کشور دمسـاز شـدم    
آقاي سروش شاکي خصوصي وجود 

کساني که فرزند يا عزيزشـان  .  دارد
اند و يـا بـه خـاطـر              را از دست داده

اگر بـا    .  اند آقاي سروش ارعاب شده
ــار را                 ــن ک ــن اي ــي ــون چ ــوزيســي اپ
ميکردند اآلن آمريکا دنيـا را روي      
سرش ميگذاشت ولـي چـون فـعـال           
براي ايران از اين خـبـرهـا نـيـسـت،           
کسـي حـواسـش نـيـسـت کـه آقــاي                
سروش معادل کساني اسـت کـه بـه        

. ميدان فالن در چين حـملـه کـردنـد      
آقــاي ســروش چــمــاقــدار آن کشــور         

اصـالح شـخـصـيـت خـيـلـي             .  بودند
فــن بــيــان بــلــد اســت        :  ســاده اســت  

 !ميتواند بگويد من عذر ميخواهم
! همراه موج رفته بودم!  اشتباه کردم

ميتواند بگويد فضا اينطور بود که 
آدم فــکــر مــيــکــرد دارد بــه کســي           

ولي ايشان حـاضـر     .  خدمت ميکند
نيست اين را بگـويـد بـراي ايـنـکـه           
اتفاقا از آن دوره خـودش نـه خـجـل         

و .  است و نـه دسـت کشـيـده اسـت             
گرنه اگر کسي بگويد مـن اشـتـبـاه         

الـعـمـوم تـاريـخ           کردم ما که مدعي
اگـر  .  ما يک عده انسـانـيـم   .  نيستيم

کسي بگويد اشتباه کردم ميگوييـم  
 .خوب اشتباه کرده است

بسـيـار خـوب بـه          :عليرضا ميبـدي 
نظر شما همين تغيير عقيده يا بيان 
تغيير عقيده کافي نيست و حـتـمـا        

 نامه امضا کند؟ ميبايست توبه
اصال صـحـبـت    !  نه :منصور حکمت

شـمـا از کـجـا          .نـامـه نـيـسـت          توبـه 
ميدانيد آقاي سروش تغيير عقـيـده   
داده است؟ همين اآلن هـم کـه مـي        
آيد در انگلستان صحبت ميکند و   
با رفقاي ما صحبت کـرده بـود کـه        

شان هم به تعـطـيـلـي کشـيـده          جلسه
نشــد و حــرف رفــقــاي مــا تــوســط            

حضار شنيده شد ميگويد اين طـور  
 .ميگويد کار خـوبـي کـردم     .  نيست

ميگـويـد آن دانشـجـويـان اسـلـحـه               
ــه  ــد   داشــت ــه خــودش        .  ان ــتــي ک دول

گناه را بـه ادعـاي جـرم           آدمهاي بي
داشتن فـلـفـل و نـمـک در خـيـابـان                 
اعــدام کــرده، مــدعــي اســت کــه              
 دانشــجــويــان دانشــگــاه صــنــعــتــي     

و به همين دليـل  "!  اند اسلحه داشته"
هـاي     مجـاز بـوده اسـت کـه لـمـپـن               

ها جمع کـنـي و      اسالمي را از تکيه
ببري و با چماق و با تير و دشـنـه و       

ايـن  .  اسلحه بـه آنـهـا حـملـه کـنـي               
متفکر اسالمي قرار نـيـسـت تـوبـه        

آيا . کند قرار است حقيقت را بگويد
اگـر مــردم ايــران قـول بــدهـنــد کــه              
بيشترين سِعـه صـدر و بـيـشـتـريـن              
بخشايندگي جهـان را از خـودشـان          
نشان ميدهند، اين دوستان ما قول 
ميدهند که سر سوزني از حقيقت را 

بيايند بگويند که حقيـقـت   .  بگويند
اين بود که ما در شـوراي انـقـالب          

بلـه، در    .  فرهنگي اشتباه ميکرديم
. آن روند، مظلوم دانشجوها بـودنـد    

 ها بودند؟ قرباني، چپ
شخصا درگيري و    :عليرضا ميبدي

بـــرخـــوردي بـــا شـــوراي انـــقـــالب          
فــرهــنــگــي و بــا شــخــص ســروش            

ايـد؟ بـيـشـتـريـن تـوجـهـتـان                  داشته
مـيـتـوانـم      .معطوف به سروش است

 بپرسم چرا؟
براي اينکه ايشان  :منصور حکمت
شخصيتي بود که بيشترين 
اعتراضها به بهم خوردن جلساتشان 

اگر به عنوان مثال مهاجراني . شد
که هنوز وزير است يا خاتمي که 
رئيس قوه مجريه اين بساط است 
مي آمد، کمتر مورد سؤال بود که 

.  ايد چرا جلوي آنها افشاگري کرده
آقاي سروش را من ميگويم چون 

و" متفکر"يک چهره   " از " فيلسوف
ايشان در دانشگاههاي اروپا ارائه 
شده است؛ و وقتي دولت آلمان يا 
دانشگاه فالن يا هر کسي از ايشان 
دعوت ميکند به عنوان يک 

اسالمي که گويا قرار " متفکر"
را هم " پروتستانيسم اسالمي"است 

!  بياورند از ايشان حرف زده ميشود
ترين مثال را ذکر کردم  من پيچيده

آقاي . تا بتوانم بحثم را اثبات کنم

سروش که ظاهرا متفکر و ظاهرا از 
اآلن جزء اپوزيسيون حکومت است؛ 
يکي از به اصطالح ايادي تحکيم 
اين وضعيت براي من و شما و 
ميليونها انسان ديگري بوده است 
که اآلن بيست سال است از آن رنج 

يک روزي، درهاي اين . ميبريم
مملکت به روي مردم باز ميشود و 
يک روزي اين رژيم فرو ميپاشد و 
حقايق گفته ميشود مردم دنيا زار 

انگار که از . زار گريه ميکنند
سخن  Auschwitzآشويتس 
ميگويند و در باره حزب نازي 

به همان درجه . حقايق را ميگويند
که کارهاي اينها تلخ است به نظر 
من الزم است که اينها را مسئول 
اَعمالشان بشماريم و بخواهيم که 
.  در چشم اين حقيقت نگاه بکنند

در آفريقاي جنوبي هم سيستمي 
جهت بيان حقيقت يک بار از زبان 
دو طرف، براي جامعه درست 
شايد بتوانند از آن عبور  .کردند

آقاي سروش حاضر نيست . کنند
اصال پايش را داخل اين قلمرو 

براي اينکه فکر ميکند . بگذارد
پشتش محکم است و جمهوري 

علت اينکه . اسالمي هنوز هست
ايشان را ذکر کردم براي اين است 
که ايشان دورترين مثال از يک مقام 

اين را . جمهوري اسالمي است
و  گفتم که حساب مهاجراني
مقامات رسمي جمهوري اسالمي 

خالصه حرفم اين است . روشن باشد
که ما با مقامات جمهوري 
اسالمي و ايادي آن برخوردهاي 
افشاگرانه ميکنيم و گرنه موافقين 
جمهوري اسالمي در خود خارج تا 

اند اآلن هيچ بدي از ما نديده . 
 در باره دوم  خرداد

 
آقـاي مـنـصـور        :عليرضـا مـيـبـدي      

حکمت اآلن فرموديد مـهـاجـرانـي،       
صحبت آقاي مهاجراني در جـلـسـه      
اسـتــيــضـاح در مـجــلــس را گــوش            

 ايد؟ داده
مستقـيـم نـه ولـي          :منصور حکمت

 .ام يک چيزهايي شنيده
خـوب احسـاس      :عليرضـا مـيـبـدي      

نميکنيد که تغييري در روحـيـه يـا        
در سليقه يا در دنيانگري بخشي از 

مردان جمهوري اسالمي پديد آمـده  
 باشد؟

به نظر من بخشي  :منصور حکمت
از جمهوري اسالمي، مطمئن شده 
که با لجبازي با مردم و فقط با زدن 
مردم، نميتواند حکومتش را بيش 

در نتيجه . از اين دوام بدهد
متقاعد شده که بايد يک جاهايي 

اگر شما بپرسيد که . عقب نشست
نظراتش راجع به جامعه چيست؟ 
معتقد است که جمهوري اسالمي 

معتقد است که . را بايد حفظ کرد
معتقد است . زن از مرد کمتر است

که بچه مطابق قوانين شرع بايد 
معتقد است که  .شوهر داده شود

معتقد است . دمکراسي فساد است
که کمونيسم بايد غير قانوني 

معتقد است که کارگر نبايد . باشد
آزادي بي قيد . اتحاديه داشته باشد

و شرط اعتصاب و تشکل نبايد 
اينها اعتقادات آقاي . داشته باشد

اگر اعتقاداتي جز . مهاجراني است
اين داشت از حکومت اسالمي 
بيرون مي آمد و عليه آن مبارزه 

اينها اعتقادات خود آقاي . ميکرد
حتما يک . مهاجراني و خاتمي است

اند، کما اين که اواخر  عده نَرم شده
در  Apartheidرژيم آپارتايد 
حکومت سفيد آفريقاي جنوبي، 

اي نَرم شده بودند؛ يا اواخر  عده
اي از درون  حکومت سلطنت عده

خود مجلس شوراي ملي يا داخل 
نرم شده  خود کابينه شريف امامي

.  اين چيز عجيبي نيست. بودند
ورق . نشيني است دوران عقب
مردم را ميبينند که . برگشته است

با چه انزجاري به آنها نگاه ميکنند 
.  و منتظر هجوم به آنها هستند

فشار مردم را روي خودشان حس 
ميخواهد يک سوپاپهاي . ميکنند

حتي جناح . اطميناني باز کنند
اي  اي نگران است که روزنه خامنه

که اينها باز کنند باعث شکسته 
شدن تمام آن سّد و سرازير شدن 
سيالب است و با اينها مخالف 

دو جناح هستند سر شيوه . است
بقاي جمهوري اسالمي با هم بحث 

يک جناحش فکر ميکند . ميکنند
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 .بايد بيشتر با مردم ساخت
اين اپـوزيسـيـونـي      :عليرضا ميبدي

که در ايران شکل پيدا کـرده، فـکـر      
آمـوز     ميکنيد يک اپوزيسيون دست

 است يا واقعي است؟
کـدام بـخـش از         :منـصـور حـکـمـت       

 اپوزيسيون؟
همين گروهـهـايـي     :عليرضا ميبدي

که امروز در ايران به عنـوان جـنـاح      
طلب يا هوادار اصالحـات و     اصالح

 تحوالت در ايران شناخته ميشوند؟
من اينطور که  :منصور حکمت
ميبينم دو جور طرفدار اصالح 

يکي همان جبهه و نهضت . هست
دوم خرداد است از مجاهدين 
انقالب اسالمي تا بخشهايي از 

هايي از خود  کارگزاران و شاخه
حکومت و بخشي از خود آخوندها 
اين يک جناح  .در آن هستند

طلب است که اينها بيشترين  اصالح
و  BBC و CNN امکانات را از
رژيمهاي غربي ميگيرند براي 
اينکه خودشان را در نور خوبي به 
.  مردم در ايران و خارج نشان بدهند

يک جناح ديگر هم هست که 
مردمي هستند که از اين شکاف 
استفاده ميکنند و بعضا 

هايي که در چهارچوب  شخصيت
امکانات و مقدورات آنجا فعاليت 
ميکنند و تعلقي به اين جناح دوم 

من کامال نقش آنها . خرداد ندارند
را مفيد ميدانم و برايشان عميقا 

به خود جناح دوم . احترام قائلم
نميتوان گفت  خرداد، به بهزاد نبوي
.  طرفدار اصالحات در آن کشور

دقت کنيد داريم درباره بهزاد نبوي 
صحبت ميکنيم که سازمانده 
مجاهدين انقالب اسالمي است که 
چماقداري را در آن کشور اختراع 
کرد. حاال اگر صادق قطب زاده، 
زنده بود اآلن جزو ليبرالهاي آن 

به نظر من، اينها را . کشور بود
مردم ايران با . بايد کنار گذاشت

هاي انساندوست و  شخصيت
آزاديخواهشان که ناگزيرند تا با اين 
اي  بَختَک روبرو شوند، از هر روزنه

اي که از  آن عده. استفاده ميکنند
حقوق زن، از حقوق کودک، از حقوق 

کارگر، از رفع تبعيض و از گشايش 
سياسي، دفاع ميکنند، به نظر من 
.  انسانهاي کامال مثبتي هستند

اي که رژيم  آنها هستند که به درجه
تر و  شُل شود شعارهايشان راديکال

تندتر شده و شباهتش به شعارهاي 
در صورتي که . ما بيشتر ميشود

تر شود  اي که رژيم شُل به درجه
خواهيد ديد که موضع خاتمي و 
اي  دار و دسته دوم خرداد به خامنه

اگر ورق به . تر خواهد شد نزديک
ضرر جمهوري اسالمي برگردد شما 
نزديکي جناحها را الاقل خواهيد 
ديد و حرارت بيشتر مخالفين 

اينها به . حکومت را خواهيد ديد
به . نظرم حسابشان يکي نيست

اشتباه بعضي وقتها در بخشهايي 
از اپوزيسيون در خارج کشور همه 
.  اينها به حساب هم نوشته ميشوند
 .اين اشتباه است به نظر من

بنابراين تا جـايـي      :عليرضا ميبدي
که من استنباط کردم شـمـا عـمـال         
حــاضــريــد بــا يــک گــروه در ايــران             
ائتالف کنـيـد؛ هـمـان گـروهـي کـه              
اشاره کرديد که مورد احتـرام شـمـا      

 هستند؟
بــه نــظــر مــن       :مــنــصــور حــکــمــت    

هاي سياسي و فـعـالـيـن        اکتيويست
سياسي که در آن کشور با عِـلـم بـه        
اينکه شب ممکن اسـت چـاقـوکـش       

شــان النــه کــرده پــا           نــزديــک خــانــه   
ميشوند و از حق طالق زن و حقـوق  

تـريـن      کودک دفاع ميکنند، شـريـف  
البته که مـن  .  اند آدمهاي آن جامعه
فکر ميکنم آنها . اين کار را ميکنم

در يک روز که انتخاب آزاد داشـتـه       
هاشان چـه بسـا حـزب           باشند خيلي

کمونيست کـارگـري را بـه عـنـوان              
. شان انـتـخـاب کـنـنـد           پرچم مبارزه

ــيــت               ــعــال شــمــا در ايــران داريــد ف
ميـکـنـيـد، مـجـبـوريـد خـيـلـي از                  
مالحـظـات را رعـايـت کـنـيـد کـه                 

تان را از  جانتان را حفظ کنيد، خانه
تان را از سـر         آتش گرفتن و خانواده

سـانسـور   .  بريده شدن محفوظ کنيد
ايـن  .  به خودتان تحميل مـيـکـنـيـد       

ولي گفتم به .  کامال قابل درک است
بــهــانــه ايــن تــيــپ آدمــهــا و ايــن               
انسانهاي با شرف، رفتن و تـطـهـيـر     
کردن و آب پاکي ريختن روي امثال 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمـي  
و آخوندهاي طرفدار خاتمي، به نظر 

اين چـيـزي اسـت        .  من اشتباه است
ــون                   ــوزيســي ــن اپ ــر م ــظ ــه ن ــه ب ک

چـي خـارج از کشـور، درک               خاتمي
  .نميکنند

 
 !کمونيستھای ديکتاتور

 
بعضي مخالـفـان،    :عليرضا ميبدي

آقاي منصور حکمت، شما را متهم 
بــه ســکــتــاريســم و اســتــالــيــنــيــزم          

واقـعـا در حـزب شـمــا           .  مـيـکـنـنــد    
اي ميان شـمـا      مناسبات کورکورانه

هاي فرودست حـزب وجـود      و آن اليه
دارد؟ يعني از نظر تشکيالتي شمـا  
چگونه عمل مـيـکـنـيـد؟ رابـطـه و              
مناسبات رهـبـر بـا آن گـروهـهـاي             

 فرودست حزب چيست؟
سؤال خيلي خـوبـي    :منصور حکمت

کرديد براي اينکه فرصـت مـيـدهـد       
يک مقداري من راجع به آن صحبت 
کنم و بـه بـعـضـي از بـه اصـطـالح                

اي کـه       تبليغات و اتهامات قديمـي 
عليه هر کمونيست و نه فقط علـيـه   
 . ما صورت ميگيرد را جواب بدهم
ها  ببينيد يک تصويري از کمونيست

به عـنـوان ديـکـتـاتـور، تـوتـالـيـتـر                
هست، علت اينکه اين تصـويـر بـه        

ها الصـاق مـيـشـود ايـن           کمونيست
است که در متن اين جنگ سرد که 
تمام سياره را به خـود جـذب کـرده          
بود، اين اتهامي بود که جـنـاح بـه        
اصــطــالح بــازار آزاد و دمــکــرات           
غرب عـلـيـه دشـمـن بـه اصـطـالح                 

. بلوکي خود در شـرق سـاخـتـه بـود         
اين اتهامي است که به قالب تن هر 

مـنِ  .  انـد  کمونيستي از پيش دوخته
ام از      کمونيست، از روزي کـه آمـده      

آزادي بـي قـيـد و شـرط و بـرابـري                 
ام و اصـال ايـن            انسانها دفاع کـرده 

" آزادي بي قيد و شرط: " کلمه يعني
را بـه ادبـيـات سـيـاسـي آن کشـور                

ام، ميتوانيـد بـرويـد تـحـقـيـق             آورده
کنيد، اگر ما که طرفدار يک جامعه 
باز و انساني و برابر هستيم شهـرت  
و قــدرت پــيـدا کـنــيـم، ايـن انـبــار                
اتهامات آنجا هسـت و فـوري يـک          
ورقه فاکتور ميفرستند که شش تـا    
از اتهامـات تـوتـالـيـتـر را پـرتـاب               

هيچ کس درباره مـنـاسـبـات        .کنند
سياسي داخلي حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري تحقيق نکرده است، که اآلن 
خدمتتان عـرض مـيـکـنـم کـه چـه              
هست؛ ولي اتهـام حـاضـر و آمـاده           
توتاليتر بودن بـراي کـمـونـيـسـتـهـا           

حاال قرباني اين اتـهـام مـن        .  هست
باشم يا يک کمونيست در کلمبيا يا 
کُره که چـنـيـن حـرفـي بـزنـد فـرقـي                

ايـنـهـا اتـهـامـات جـنـگِ             .  نميکند
سردي است که در غرب مخصوص 

هـا،     کمونيـسـتـهـا، تـوسـط رسـانـه            
دانشگـاهـهـا و دولـتـهـاي غـربـي،               

به هـر کـس اآلن         .  ساخته شده است
بــخــواهــنــد بــمــب بــزنــنــد، اول يــک         
قطعنامه از سازمان مـلـل بـرايـش         

ها اصـراري     ميگيرند، آن هم تازگي
به آن ندارند، و بعد اتهام اينکه ايـن  
مستبد است را دارند و اين اتهام را 

ــت               ــه دسـ ــورا بـ ــم فـ و  CNN هـ
ميدهـنـد    BBC واشينگتن پُست و

 . که به سويش پرتاب کنند
علت اينکه اين اتهامات را راستها 
ميزنند اين است که ما کمونيستيم 
و اين قباي حاضر و آماده و دوختـه  

اي است که فکر ميکنند تن ما  شده
ميرود و خيلي سـريـع مـيـشـود بـا             

هـا     چنين اتهاماتي به کـمـونـيـسـت       
مردم را ترساند و تـرور شـخـصـيـت        

به طـور واقـعـي، امـا، حـزب            .  کرد
کــمــونــيــســت کــارگــري بــازتــريــن و        

تــريـن حــزب سـيــاسـي ايــران             مـدرن 
من رهبر اين حزب نـيـسـتـم،     .  است

من دبير کميته مرکـزي ايـن حـزب        
هستم و بـر خـالف تـمـام رهـبـران                 
احزاب اپـوزيسـيـون ايـران و حـتـي             
احزاب سياسي غربي، هر سـه مـاه       

کـه بـا تـأخـيـر بـه دلـيـل                 ( يک بـار    
امکانات محدود ممکـن اسـت تـا        

، پلنوم کميتـه  ) پنج ماه طول بکشد
مرکزي حزب، مجـدداً مـيـبـايسـت        
کسي را که اين شغل را در حزب ما 
دارد و تـرکـيـب دفـتـر سـيـاسـي را               

آخرين بـاري کـه مـن        .  انتخاب کند
در يک پروسه دمکراتيک و انتخابي 

ام تا ديبر کميـتـه    رأي اعتماد گرفته
مرکزي حزب باشم سـه مـاه پـيـش           
بوده است؛ و به زودي احتـمـاال يـک      
ماه ديگر بايد يک بار ديگر جـلـوي     

ــگــيــرم          ــرار ب ــات ق ــتــخــاب هــمــه  .  ان

مقامات، در کميتـه مـرکـزي لـغـو          
ميشوند و دوباره انتخابات صـورت  

ــرد   ــگــي ــه          .  مــي ــي ک ــان ــهــا جــري ــن ت
هـايـش مـعـلـوم اسـت کِـي                 کنـگـره  

ــت             ــرکـ ــرد، شـ ــيـ ــگـ ــيـ ــورت مـ صـ
کنندگانش چه کسـانـي هسـتـنـد و          

هايش چه بوده اسـت، مـا        سخنراني
شــمــا بــه عــنــوان مــثــال        .  هســتــيــم

داريـوش  نميـدانـيـد چـگـونـه آقـاي              
رئيس حزب ملت ايـران بـوده      فروهر
نميتوانـيـد بـگـويـيـد در چـه              .  است

چه کساني بـه     .تاريخي انتخاب شد
ــي در                  ــه کســان ــد، چ او رأي دادن

اما در مورد . مخالفتش حرف زدند
من دقيقا ميتوانيد بگوييد در چـه    

اي با چه شرکت کنندگاني بـا   کنگره
هـايـي، در      و اعتبارنامه مَنديِتچه 

پي چه بحثهايي و چه انتخاباتـهـاي   
اي که به دور سـوم و چـهـارم         مخفي

کشيده شد، بـه عـنـوان مـثـال مـن             
وارد کميته مرکزي يا دفتر سياسـي  

حزب کمونيست کارگري، به .  ام شده
ترين و    اين اعتبار، بازترين و غربي

تــريـن حــزب سـيــاسـي ايــران             مـدرن 
 .است

  
 حزب و فعاليت علنی

 
درِ حزب شما ، آيا  :عليرضا ميبدي

به روي يـک پـژوهشـگـر، بـاز اسـت             
 آقاي حکمت؟

يـک  .  کـامـال  !  بلـه  :منصور حـکـمـت   
مشکلي که فکر ميکنم هست اوال   
ــاره حــزب               ــژوهــش درب ــه پ ــد ب ــاي ب
کمونيـسـت کـارگـري عـالقـه پـيـدا               

. شود، که اين تابع قدرت مـا اسـت    
تر شويم احتماال عـالقـه      هر چه قوي

دوستاني مثل شما و محققين براي 
اينکه بيايند اسـنـاد ايـن حـزب را             

هايش شرکت  نگاه کنند و در کنگره
. کنند و مصاحبه کنند بيشتر شود

کنـگـره مـا      .  اين تابع قدرت ماست
حـزب  به روي شما بازتر از کـنـگـره        

رهبري مـا از      . است ليبر انگلستان
رهبري خيلي از احزاب غربي قـابـل   

تر است راستش، من بعيد  دسترسي
نميدانم که ما در آينده نزديک بـراي  

هـا،     هايمـان از تـمـام رسـانـه            کنگره
مستـقـل از چـپ و راسـت و خـط                  
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شــان، دعــوت کــنــيــم کــه          ســيــاســي
. شرکت کنند و رپرتاژ تهيـه کـنـنـد      

اين بـه    .  ما از اين استفاده ميکنيم
به نفع ماسـت کـه يـک        .  نفع ماست

مـان بـگـذاريـم تـا             دوربين درکنگره
اخــتــفــا در مــورد     .  مـردم بــبــيــنــنـد    

جالب . کمونيستها تحريم شده است
است براي جبهه ملي تحـريـم نشـده      
است ولي ما خبر نداريم رهبر جبهه 

مـا   .ملي را چطور انتخاب ميکنند
کوچکترين خبري نداريم کـه از چـه       
طــريــقــي آقــاي رضــا پــهــلــوي شــاه          

ميگويند عـلـت   .  محسوب ميشود
ولـي مـا مـعـلـوم          .  بيولوژيـک دارد   

و اگر . ايم است چطوري انتخاب شده
مردم ايـران بـيـايـنـد اآلن دوربـيـن                
تــلــويــزيــونــي را در کــنــگــره حــزب          
کــمــونــيــســت کــارگــري بــبــيــنــنــد و       
آدمهايي که مي آيند و خودشـان و    

شــان را مــعــرفــي        ســابــقــه ســيــاســي  
. شان را ببينـنـد   ميکنند، سخنراني

آقاي ميبدي مطمئن باشيد در يـک    
شرايط دمکراتيک که کنگره مـا را    
هم مثل کـنـگـره احـزاب طـبـقـات              
ديگر مستقيما از تلويزيون ببينـنـد   
ما شش ماهه قـدرت را بـه طـريـق           

. انتخاباتي در آن کشور مـيـگـيـريـم     
مطمئن باشيد اگر شش ماه در يـک  
نظـام آزاد اجـازه دهـنـد کـه حـزب                 
کمونيست کارگري مثل جبهه ملي 
و ديگر احزابي که در ايران فعاليـت  
ميکنند آزاد و بدون ترس از ترور و 
پرتاب بمب به داخـل سـاخـتـمـان و          
چاقو خوردن رهبرانش جلـوي چشـم     
جامعه حرف بزند، من ترديد نـدارم    
که اکثريت مردم حزب کمـونـيـسـت     
کارگري را به عـنـوان مـدرنـتـريـن،           

ترين و بازتـريـن    پيشروترين، انساني
  .حزب سياسي، انتخاب ميکنند

 
اگـر جـمـهـوري        :عليـرضـا مـيـبـدي       

اسالمي تضمين کند که اين آزادي   
را به شما مـيـدهـد، حـاضـريـد کـه              
 فعاليتتان را به ايران منتقل کنيد؟

شما باور ميکنيد؟  :منصور حکمت
اگر جمهوري اسالمي تضمين کـنـد   
کــه بــه شــمــا کــاري نــدارد شــمــا                

 حاضريد به آن کشور برگرديد؟

مــن بــاور   !  نــه :عــلــيــرضــا مــيــبــدي   
 .نميکنم

مــن هــم بــاور       :مــنــصــور حــکــمــت   
درنتيجه تنها تضميني که .  نميکنم

ميشود از جمهوري اسالمي گرفـت  
اين است که سرانش دستگـيـر شـده      
باشند و منتظر دادگاههـاي آزاد و      

اي باشند که جلوي چشم مردم  علني
ــگــيــرد؛ و در آن                 ــد صــورت ب ــاي ب
ميـتـوانـنـد از هـر کشـوري وکـيـل                 
بگيـرنـد؛ و راسـتـش آن زمـان هـم                 

چــون احــزاب   .  تضــمــيــنــي نــيــســت   
اسالمي که نويسنده انگـلـيـسـي را       
فراري ميدهند، و به مـرگـش فـتـوا       

بــمــب  .مــيــدهــنــد، هــنــوز هســتــنــد     
اند و  آدمکش.  اند کثيف.  ميگذارند

نه فقط آنها، احزاب دسـت راسـتـي      
در نــتــيــجــه   .  افـراطــي، وجــود دارد     

حزب کمونيست کارگري تضيمنـش  
در نهايت به وسيلـه قـدرت خـودش        
است که چگونه بـتـوانـد از خـودش         

ولـي اگـر در ايـران          .  مواظبت کنـد 
شرايطي باشد کـه مـا بـتـوانـيـم بـا              
نيروي خودمان، خودمان را حـفـظ       
کنيم بالفاصله فـعـالـيـتـمـان را در             

مـا اآلن در      .  آنجا علني مـيـکـنـيـم     
ايران فعاليت ميکنيم ولي نـاگـزيـر      

 .فعاليت مخفي ميکنيم
بـنـابـرايـن، شـمـا          :عليرضا ميـبـدي  

معتقد به آن سيستمي هستـيـد کـه      
 نسبت به شما بخشنده باشد؟

که فرض "  بخشنده" :منصور حکمت
بــر ايــن اســت کــه چــه دارنــد کــه                 

ــبــخــشــنــد   ــمــان را           ! ب ؟ مــا حــقــوق
ــم، حــق خــودمــان را              مــيــخــواهــي

طبقه کارگر آن مملکت . ميخواهيم
ــقــش را                 ــل داده ح حــزب تشــکــي

اگر شرايطي باشد که در .  ميخواهد
آن فرض عمومي بر ايـن بـاشـد کـه         
نميشود رفت درِ يک حزب سـيـاسـي    
را بست و رهبرانش را توقيـف کـرد     
و اعضايش را تحت تـعـقـيـب قـرار        
داد، حال چه خود ما، اعـالم کـرده       
باشيم يـا تـحـت شـرايـط نـظـامـي                 
خاصـي، فـرضـا يـک دولـت دسـت               
راستي قولش را داده باشد، يـا زورِ      
سرکوبش را نداشته باشد، تحت هـر  

اي که مـا     دوژوره يا دوفاکتوشرايط 
بتوانـيـم در آن مـمـلـکـت دفـتـر و                   
دســتَــکــمــان را عــلــنــي بــکــنــيــم و          

خودمان از خودمان محافظت کنيم 
قـطـعـا    .  ما کار عـلـنـي مـيـکـنـيـم            

  .اينطور است
 

 حککا و طبقه کارگر
 

آقـاي حـکـمـت،        :عليرضا مـيـبـدي     
حزب شما خودش را مدافـع طـبـقـه       
کارگر ايران ميداند در حالي که در   
خود حزب شما حاال مثل يک حـزب  

. پرولتاريايي پرولتر عضويت نـدارد 
اين طور به نظر ميرسد کـه اغـلـب        
دستيـاران شـمـا و رهـبـران حـزب،               
روشنفکران و پژوهشگراني هستنـد  
که از لمس و تجربه زنـدگـي طـبـقـه        

 کارگر ايران محرومند؟
بـه نـظـر مـن ايـن             :منصور حکمت

چون بخصوص . طور به نظر نميرسد
بـخـش   .  تـري دارم      شنـاخـت نـزديـک      

اعظم اعضاي ما، نه فقط در ايـران  
يا در کردستان بلکه در خـود اروپـا     

ــد  طــرف مــمــکــن اســت         .  کــارگــرن
مهندس راه و ساختمان بـوده و بـه         

هـاشـان    اآلن خيلي.  خارج آمده است
براي اينکه مهندس راه و   .  کارگرند

ايـد در ايـران در            ساختمان هم بـوده 
خارج باألخره مجبوريد يـک جـايـي        

در نتيجه همين اآلن کـه    .  کار کنيد
راجع به بـافـت حـزب داريـم حـرف              
ميزنيـم، ايـن حـزبـي اسـت کـه بـه                  

دار در آن خيلي کم  اصطالح کارخانه
است ولـي کـارگـر و کسـي کـه از                  
طريق فعاليت در واحد صنعتـي يـا     
توليدي، اقتصادي، به عنوان کارگر 
يا مزد بگير کار ميکند بيـنـهـايـت     

در خـود ايـران هـم ايـن           .  زياد است
 . حزب جايش آن جاست

من فقط خـودم را مـثـال نـمـيـزنـم                
ميخواهم دفـاعـي بـکـنـم از هـمـه                
کســانــي کــه اســم خــودشــان را                  

اند و مـورد ايـن        کمونيست گذاشته
عـلـت ايـنـکـه        .  سؤال قرار ميگيرند

ــران را در احـــزاب چـــپ،                کـــارگـ
نميبينيد بـه ايـن خـاطـر اسـت کـه               
فعاليت احـزاب چـپ غـيـرقـانـونـي            
اســت و کــارگــران را مــيــگــيــرنــد             

ــشــنــد  اگــر بــه طــور مــثــال         .  مــيــکُ
خـانـه   " کارگران را ميبينيد کـه بـه         

ميروند، تجمع ميـکـنـنـد و       "  کارگر
ســعــي مــيــکــنــنــد حــرفشــان را در          

حاشيه آن بزنند، براي اين اسـت کـه     
اين تنها کاري اسـت کـه مـيـشـود            

اگــر شــمــا شــش مــاه آزادي           .  کــرد
فعاليت سياسـي را در يـک کشـور            
تضمين بکنيد، کـارگـران هـمـيـشـه         
ميرونـد عضـو احـزاب چـپ آنـجـا               

ــد   ــشــون ــا         .  مــي ــکــا، الاقــل ب آمــري
استانداردهاي شما، جامعه اي آزاد 

هاي کارگران به طرف  اتحاديه. است
ترين حزب مـوجـود، يـا هـمـان           چپ

در .  حـــزب دمـــکـــرات مـــيـــرونـــد       
انــگــلــســتــان بــه ســمــت ســوســيــال          

. دمکراسي يا ليبر پارتي مـيـرونـد     
فـرانسـه   .  در فرانسه هم هـمـيـنـطـور     

اي دنبال حـزب   بيشترينشان در دوره
سوسياليست يا کمونيست فـرانسـه     

ســوســيــالــيــســت بــودن و     .  هســتــنــد
کمونيست بودن کارگر را ميتوانيـد  

در نـتـيـجـه، اگـرچـه           .  فرض بگيريد
ممکن است پرولتاريا به قول شـمـا     
آنقدر که بايد در حزب مـا نـبـاشـد؛       
پرولتاريا اگر بخواهد فعاليت کـنـد     
در حــزب مــا و امــثــال حــزب مــا             

  .فعاليت خواهد کرد
 

 دهنی گری کمونيستھا
 

شما تا چه حـد بـه      :عليرضا ميبدي
اصول لنيني در مورد همين تشکل 

ايـد؟     حزب کمونيسـت وفـادار بـوده       
اوال چرا حزب را انتـخـاب کـرديـد؟       
ــام حــزب                 ــه ن چــرا گــروهــتــان را ب
نامگذاري کرديـد و آن را بـه اسـم              
حزب بنيان گذاشتيد؟ در حالي کـه    
قاعدتا چنين اتفاقي ممکن بود در 

اما در خارج از ايـران،    .  ايران بيفتد
گـرايـي    آيا نگران نيستيد که ذهنيت

در حزب شما غالب شـود و دوبـاره       
همان اشتـبـاهـات قـديـمـي در يـک              

 سازمان چپ تکرار بشود؟
چرا بايد اينـطـوري    :منصور حکمت

بشود؟ چرا مـثـال ايـن سـؤال را از             
 آقاي نزيه نميکنيد؟

از آقـاي نـزيـه هـم          :عليرضا ميبدي
 .ميکنم

اين به نظر من يـک   :منصور حکمت
خط سؤالي شناخته شده و قـديـمـي      

وقتي با کمونـيـسـتـهـا حـرف         .  است
گرايـي و عـمـلـي          ميزنيد به ذهنيت

شــان    هــايشــان مــتــهــم      نــبــودن ايــده  

و ترديد ميـگـذاريـد روي      .  ميکنيد
اين که با جامعه در تماسند و نـقـد     
ميکـنـنـد يـا خـيـر؟ اگـر شـمـا بـه                     
مواضع حزب کمونيـسـت کـارگـري       
نگاه کنيد مـيـبـيـنـيـد کـه دقـيـقـا                 

دهنده نزديکيـش بـه جـامـعـه           نشان
از بـرابـري زن و مـرد            .  ايران اسـت   
آيا شما فکر ميکنيـد  .  حرف ميزند

که پنجاه در صد آن کشور کـه زنـان     
باشند در اين مسأله دردشان با مـا  

 مشترک نيست؟
شايد به اين عـلـت    :عليرضا ميبدي

کــه بــيــشــتــر مــدعــي هســتــنــد کــه         
پژوهشها و تجـزيـه و تـحـلـيـلـشـان             
علمي است و روي علمي بودن ايـن    

هايي کـه عـرضـه         پژوهشها و نظريه
. ميکنند بسيار انگشت ميگذارنـد 
 .شايد به طور سنتي اينطوري باشد

ميدانـيـد چـه مـيـگـويـم؟ ايـن کـه                  
گـرايـي بـر حـزب            ميگوييم ذهنيـت 

غالب شود به اين عـلـت اسـت کـه           
مبـادا حـزب از آن اصـول عـلـمـي                 

 .خودش دور شود
ايــن کــه مــا        :مــنــصــور حــکــمــت     

سوسياليستيم، ما را بيشتر از بقيه 
بـاألخـره   .  ذهني يا عيني نـمـيـکـنـد     

بايد ذهني بودن ما را با يک تحليل 
قـبـول   .  مشخص به ما نشان بدهنـد 

ميکنيم اگر کسـي بـيـايـد بـگـويـد            
ببينيد اين تحليل شما ذهني است، 
مثل هر آدمـي کـه وجـدان عِـلـمـي             
دارد نگاه ميکنيم ببينيم چرا به ما 
ميگويند که ايـن تـحـلـيـل ذهـنـي              

خيلي خوشحال مـيـشـوم هـر       .  است
موردي کـه شـمـا فـکـر مـيـکـنـيـد                 
تحليل ما ذهني است را بگوييد که 
مــن الاقــل از آن بــحــثــي کــه اآلن              

حــتــمــا اگــر    .  داريــم، دفــاع بــکــنــم     
حقيقتي در ايرادتان ببينـم مُـجـاب      

ولـي بـه صِـرف        .  ميشوم و ميگويم
ايــنــکــه مــا چــپــي هســتــيــم و مــا            

هاي بزرگ را مطرح ميکنيم،  آل ايده
ــم، آزادي           ــيـ ــواهـ ــخـ ــيـ ــري مـ ــرابـ بـ
ميخواهيم و بـه نـظـر يـک نـفـر يـا                  
طيفي در جامعه، اينها آرمـانـهـاي      
خيلي بزرگتري از اين هستند که بـه  
ما انسانهاي خاکي وصال بدهد، به 
صِرف اين نميشود به کمونيـسـتـهـا     
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براي اينکـه بـه نـظـر         . گفت" ذهني"
من اتفاقا بخصوص در شرايطي که 
ما فعاليت ميکنيـم در ايـران اگـر          
چيـزي عـيـنـي اسـت راديـکـالـيـزم                
عيني است و احتمال وقوع اتفاقات 
بزرگ بيشتـر از اتـفـاقـات کـوچـک             

ايـنـکـه يـک روزي تـيـمـسـار               .  است
اي بـيـايـد         نقـدي يـا آقـاي خـامـنـه            

ريشش را بـزنـد و کـراوات بـزنـد و              
بيايد در مجلس اصول پارلماني را   
رعايـت کـنـد خـيـلـي پـديـده غـيـر                   

تري است تا اينکه  تر و خيالي واقعي
يک روز کمونيستها در يـک خـيـزش      
عمومي و انقـالب بـه رأس قـدرت          

به نظر من همـيـن اآلن بـه        .  بيافتند
حــکــومــت رســيــدن چــپ و چــپ               

تري است تا سـر   راديکال امر واقعي
کار آمدن يک جرياني مثل نـهـضـت    

براي اينکـه نـهـضـت آزادي         .  آزادي
ممکن است دو روز در يـک تـعـادل        

اي    بــيــايــد، ولــي خــود آن دريــچــه           
مــيــشــود بــراي هــجــوم مــردم بــه             

در صـورتـي کـه چـپ يـک              .  خودش
آلترناتيو اجتـمـاعـي مـتـفـاوتـي را            

. مطرح ميکند و ميتواند نگهـدارد 
گرايي وقتـي   ميخواهم بگويم ذهني

  ...به ما گفته ميشود
 

 کمونيسم های غير کارگری 
 

نـهـضـت آزادي را         :عليرضا ميبدي
که اآلن اشاره ميکنيد شايد به ايـن    
علت است که مـردم از آن تـجـربـه             

توجه کرديد؟ باألخره در يـک  .  دارند
ــرده اســت              دوره . اي حــکــومــت ک

. اش در دسـت مـردم اسـت        کارنامه
ممکن است بالفاصله همين مسأله 

ها مـطـرح شـود       درمورد کمونيست
که جهان هفتاد سال از آنها تـجـربـه    

شان را در اختيار دارد  دارد کارنامه
ــورد                      ــا در مــ ــره مــ ــاألخــ و بــ

هاي ايرانـي هـم چـنـديـن           کمونيست
کارنامه امروز در اختيار داريم کـه    

هـاي بـدي را          همه متاسفـانـه نـمـره      
يـعـنـي هـمـه دچـار           .  نشان ميـدهـد  

گــرايــي و اشــتــبــاه        هــمــان ذهــنــيــت  
اند هر بار دچار اشتباه  محاسبه شده
اند و هر بار هم نـاچـار    محاسبه شده

انـد اقـرار کـنــنـد کـه اشـتـبــاه                   شـده 
 .اند کرده

به اين حرف شـمـا،    :منصور حکمت
اوال هـمـه     .  چند تـا مـالحـظـه دارم          

. چپها را به يک چوب نميتـوان رانـد    
گـرايـي کـردنـد از            آنهايي که ذهنـي 

نظر من نه امروز بلکه همان بيسـت  
سال پيش هم به عنوان کمـونـيـسـت     

حزب تـوده   .شان نميکردم بندي دسته
گـرايـي      و فداييـان اکـثـريـت ذهـنـي          

کردند و فکر کردند مـيـتـوانـنـد در        
حايشه يک حکومت اسالمـي بـراي     
نوع سياستهاي خودشان امتيازاتي 

 .گرايي کامل بود اين ذهني. بگيرند
 ...قرباني دادند تا

عــرض کــردم    :عــلــيــرضــا مــيــبــدي    
بـنـابـرايـن، ايـن اتـهـام            .  خدمـتـتـان   

 .اين يک واقعيت است. نيست
! به ما نميـچـسـبـد     :منصور حکمت

به آن نـوع کـمـونـيـسـت و آن خـط                  
اي کـــه مـــا داريـــم ايـــن                  مشـــي
ما هـمـان     .  گرايي نميچسبد ذهنيت

موقع گفتيم که اين رژيـم مـرتـجـع         
ما همان موقع گفتيم که اين .  است

رژيم را بايد زير و رو کرد و سرنگون 
. کرد، با آن نميشود و نبايد ساخـت 

اين . اآلن هم همين حرفها را ميزنيم
را از شما قبول ميکنم کـه تصـويـر      

اي که مردم از کـمـونـيـسـم         عمومي
از  .ميگيرند از گروه ما نميـگـيـرنـد    

تجربه شوروي، چين، حزب تـوده و      
. چه بسا هنوز از اکثريت ميگيـرنـد  

اين يک واقعيت است و اين هم جـزو  
اينـکـه چـطـور       .  مشکالت ما است

ميشود که يک کمونيسم واقـعـي و       
سوسياليسم مارکسي و کارگري در 
مقابل اين همه تصوير منفي که بـه  

هاي مختلف  همت شِبهِ سوسياليسم
در چين و شوروي ساخته شده است، 
خودش را از الي اين تصاوير بتواند 
دوباره به مردم معرفي کند صـورت  
مسأله ما و جزو تالشـهـاي دائـمـي       

منتها .  ماست که بر آن فائق بياييم
همين موفقيت نسبي ما به عـنـوان   
يــک ســازمــان در اپــوزيســيــون در           
مقايسـه بـا بـقـيـه احـزاب چـپ آن                  
اردوگاه، نشان از عملـي بـودن ايـن        

 .کار دارد
باألخره يک مقداري از دنياي مـردم    
را تبليغـات ديـگـران، يـا تـجـارب             

تاريخي و حتي روايتهاي نـادرسـت     
يـک  .  از تجارب تاريـخـي مـيـسـازد       

شان را درک    مقدار زيادي از ذهنيت
آن روزشان، نگـاه ابـژکـتـيـوشـان بـه            
مسائلي که جـلـوي آنـهـا گـذاشـتـه              
ميشود و شعارهايي کـه جـلـوشـان         

اگــر .  مــطــرح مــيــشــود، مــيــســازد     
تناسب قوا در جامعه ايـران طـوري     
عوض شود که مردم به ما و ما بـه    
مـردم دســتـرســي وسـيــعـي داشـتــه            
بــاشــيــم کــه اآلن احــزاب اســالمــي          
دارند، آنوقت خواهيم ديد که چقـدر  
مردم اين روايت کـمـونـيـسـم را بـه             
عنوان يک امر مـطـلـوب و شـدنـي            

من خيلي بـه ايـن     .  خواهند پذيرفت
ممکن اسـت خـود     .  خوشبين هستم

آن پروسه و روندي که قرار است اين 
  ....تناسب قوا

 
 ٩٩در باره استعفاهای 

 
آقاي حکمـت چـرا      :عليرضا ميبدي

چنين شکافي در حزب شما افتاد و 
شمار زيادي از ياران شما حـزب را      

 گذاشتند و رفتند؟
اول بگذاريم ببينيم  :منصور حکمت

اين تصـويـر درسـت اسـت يـا نـه؟                 
شکافي افتاد و شمار زيادي رفتند؟ 
يک مقدار ميبايست هـر دوي ايـن         

 .عبارات را تعديل کرد
بله شـمـا تـعـديـل           :عليرضا ميبدي

 .بفرماييد
. شکافـي نـيـفـتـاد        :منصور حکمت

اي رفتـنـد و آنـچـنـان زيـاد              اول عده
حــتــي شــايــد يــک درصــد       .  نـبــودنــد 

رقمي از اعضاي حزب فـقـط در      يک
خوب واضح اسـت کـه      .خارج کشور

بيشترين اعضاي ثـبـت شـده را در          
درصد کوچـکـي   .  خارج کشور داريم

از اعضاي خـارج کشـور بـه دنـبـال            
گـيـري پـنـج نـفـر از اعضـاي                 کناره

مـا  .  کميته مرکزي، استعفا کـردنـد  
نفره داشتـيـم    ٢٥ يک کميته مرکزي 

. نفر    ٣٤ عضو مشاور ميشد  ٩ با 
گـيـري      نفر کنـاره  ٣٤ پنج نفر از اين 

 .کردند
رقم قابل تـوجـهـي     :عليرضا ميبدي
 .هست پنج نفر
به نظر شـمـا زيـاد         :منصور حکمت

 است؟

از يـک کـمـيـتـه           :عليرضا مـيـبـدي     
مرکزي، پنج نفر يکجا جدا شوند به 

 .نظر زياد ميرسد
در هــر حــال        :مــنــصــور حــکــمــت     

هر کدام به طـور   .اش اين است اندازه
در نتيـجـه   .  گيري کردند فردي کناره

انشعابي را شاهد نبوديـم کـه بـراي        
مــثــال بــه صــورت فــراکســيــون يــا          

اي يــا      گــروهــي بــا اعــالم بــرنــامــه       
اختالفي که سرش بحث کرده باشند 
و به نتيجه نرسيده بـاشـد بـخـواهـد          

تقريبا در يـک دوره دو          .  تَرک بکند
اي تقريبا اين پنج دوسـت مـا        هفته
گيري کردند و هـنـوز هـم مـا            کناره

بيرون حزب شاهد اعالم موجوديـت  
يک گرايش جـديـد يـا حـزب جـديـد             

بايد منتظر شـد ديـد آيـا        .  ايم نبوده
اين يک ديدگاه يا پرچم متفاوتي را   
نمايندگي مـيـکـنـد؟ فـعـال صِـرفـا             

گــيــري تــعــدادي از اعضــاي          کــنــاره
 .مرکزي ماست
جمعيـت را کـنـار         :عليرضا ميبدي

 چرا رفتند؟. بگذاريم
آنطور که از شواهد  :منصور حکمت

بــر مــي آيــد اوال شــايــد خــودشــان            
ترند که در ايـن مـورد حـرف           صالح

بزنند و نهايتا خودشان بايد بگويند 
چـون هـر چـه مـن           .  که چرا رفـتـنـد     

اي از آن بـا         بگويم، قطعا يک گوشه
تبـيـيـنـي کـه خـود آن دوسـتـان از                   
خودشـان دارنـد نـخـواهـد خـورد و               

انصافـي يـا پـيـشـداوري           حمل بر بي
ولي تا جـايـي کـه مـن         .  خواهد شد

ميتوانم نوري بر اين مسأله بتابانـم  
به نظر من دقيقا با همين حـرکـتـي      
که حزب کمونيسـت کـارگـري دارد        

. ميکنـد احسـاس فـاصـلـه کـردنـد             
الاقل بخش مهمتر از اين پنج نفـر،  

شان  ممکن است يکي دو نفر مسأله
گيري حـزب   اين نباشد، با اين جهت

 ...کمونيست کارگري
جهت گيري بر سـر   :عليرضا ميبدي
 مسائل ايران؟

بلــه و ايــن         :مــنــصــور حــکــمــت        
دلبستگي حزب کمونيست کارگري 
بر سر مسألـه سـرنـگـونـي، بـر سـر              
آکســيــون عــلــيــه رژيــم جــمــهــوري          
اسالمي و اعتقادمان به ضرروت و   
امکانپذيري سرنـگـونـي جـمـهـوري         

اي قـــابـــل        اســـالمـــي در آيـــنـــده       

بيني، اينها مسائلي است کـه     پيش
در بحـثـهـايـي کـه بـعـضـي از ايـن                  

اند، خـودش را نشـان          دوستان کرده
اين تبيين وجود داشـتـه     .  داده است

که بعد از انتخابات دو خرداد و سر 
کار آمدن خاتمي، اوضاع سـيـاسـي      
به نحو ديگري دگرگون شده است و   
اين تحليل قديمي از روش بـرخـورد   
قديمي ما ممکن اسـت کـهـنـه يـا            

مـوضـوعـي کـه       .  نامنـاسـب بـاشـد      
گفتني است به اين معني نيست که 
کسي در حزب کمونيست کـارگـري     

کسي خـيـلـي      .  طرفدار خاتمي است
بايد پس رفتـه بـاشـد کـه از حـزب              
کمونيست کارگري به اين جهت جدا 

ولي به اين معني هسـت کـه       .  شود
تـري     آينده سياسي رونـد درازمـدت      

خواهد بود، مردم از حمله سيـاسـي   
به حکومت جمهوري اسالمي دست 

انـد و خـواسـت سـرنـگـونـي                 کشيده
جمهوري اسالمي اآلن بـعـد از ايـن        
انتخابات خواسـت فـوري نـبـوده و           
نيست و بايد کار عمقي درون طبقه 
کارگر کرد و براي مثال کار تئوريک 
کرد در سطح ديگري، به عنوان يـک  
ســوســيــالــيــســت فــوريــت مســألــه         
سرنگوني و شرکت در مبارزه بـراي    

. ســرنــگــونــي، کــمــرنــگ مــيــشــود       
خودشان بايد سايه روشن بحـثـشـان    
را روشن کننـد ولـي ايـن يـک رگـه              

ايــن بــحــث در      .  بــحــث بــوده اســت     
ديالوگي که يک هفته زودتر از رفتن 

ولي کساني .  دوستان شروع شد بود
که رفتند در آن لحظه خودشان را به 
اين بـحـث گـره نـزدنـد، ولـي بـعـدا                 
ظاهرا به صورت يک بلوک همديگـر  
را ميبينند و بـراي کـارشـان طـرح           
ميريزند، ميتوانيم فرض کنـيـم کـه      
ديدگاه مورد بحث قدرت بيـشـتـري    
بينشان دارد که به نظرم اين ديدگـاه  

  .غلط است
 

 حزب و تعدد نظرات
 

به پلـورالـيـسـم در        :عليرضا ميبدي
 حزب اعتقاد داريد؟

 .کامال :منصور حکمت
پس چرا اينـهـا بـر       :عليرضا ميبدي

سر اختـالف سـلـيـقـه گـذاشـتـنـد و                
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12ادامه صفحه   



مشکل از شما بود که آنـهـا   .  رفتند
را تحمل نميکرديد يا آنها که شـمـا   

 را تحمل نميکردند؟
بـراي ايـنـکـه آدم          :منصور حکـمـت  

کسي را تحمل نکند اول بايد آن را     
به صورت پـديـده مـتـفـاوتـي ديـده              

اگر اين دوستان به طور مثال .  باشد
پرچم يک اپوزيسيون درون حزبـي را    
بلند کرده بودند، آنوقت ايـن بـحـث        
مــطــرح مــيــشــد کــه مــا بــا ايــن                

ايـم؟ اگـر مـا           اپوزيسيون چـه کـرده    
اينها را اخراج کرده بـوديـم، شـايـد         

اي بود مبني بر اينکه تحـمـل    شُبهه
دوستاني به صورت فردي . نميکنيم

و بدون اينکه حتي در لحظـه رفـتـن      
اختالفشان را بگويند، رفتند و بعـد  

شان متوجـه شـديـم       با بيانيه بيروني
اند  که احتماال اين اختالف را داشته

و آن بحثي که سر اين ماجرا توسط 
بخشي از آنها شـده اسـت راجـع بـه           
. اين جنبه از اوضاع ايران بوده است

کسي جلوي خط رسـمـي حـزب قـد         
عَلَم نکرده است که بتوانيم بـه ايـن       
سؤال پاسخ دهيم که آيا تحمل آنهـا  

اين حرف !  رفتند.  ايم يا خير را کرده
شايد فکر ميکردند و   .  واقعي است

يا حـدس مـيـزدنـد کـه کسـي ايـن                  
حرف .  ديدگاه را تحمل نخواهد کرد

ولـي ايـن هـيـچ         .  شما واقعي اسـت   
اين مثل اين است که .  ايرادي ندارد

فرض کنيد در يـک حـزب مـحـيـط            
زيست طرفداران سوزاندن جنگلهاي 
برزيل پيدا شوند، ميدانـنـد کـه در        
حزب محيط زيسـت، ايـن ديـدگـاه         

ايــن چــيــز   .  تــحــمــل نــخــواهــد شــد      
اگر کسـي اصـولـي      .  عجيبي نيست

رفتار ميکرد نبايد با اين ديدگاه در 
اين دوستان بـه نـظـر      .  حزب ميماند

من به درست تشخـيـص دادنـد کـه         
 .نبايد بمانند

بـنـابـرايـن کـثـرت          :عليرضا ميبدي
 .انديشه در حزب شما وجود ندارد

ببينيد، به نظر من  :منصور حکمت
يـک  .  فرق حزب با جامعه اين اسـت   

جـامـعــه مــوظـف اســت آراء هـمــه             
شهروندانش را محتـرم بشـنـاسـد و         

يـک حـزب     .  برايش جايي قائل باشد
سياسي موظف است براي پيشـبـرد   

در نتيـجـه اگـر      .  اش کار کند برنامه
بخشي از اعضاي يک حزب آزادانـه    
بـه ايـن نـتـيـجـه مـيـرسـنـد کـه بــا                      

اش مخالفند، دارنـد بـا ايـن         برنامه
کارشان شرايط حضور در آن حـزب      

 .را خود بخود لغو اعالم ميکنند
استالين هم همين  :عليرضا ميبدي

 .را ميگفت
استالين اين را  :منصور حکمت

استالين چيزي راجع به . نميگفت
استالين . عقايد در حزب نميگفت

بحث صنعتي شدن روسيه و 
مخالفان و موافقان اين جور 
صنعتي شدن و آن سيستم 

و " سوسياليسم در يک کشور"
مسائل ديگر را داشت؛ که 
ميتوانيم بعدا راجع به آن صحبت 
اين  .است کنيم. اين حرف توني بلر

اي است که  حرف هر حزب سياسي
اش،  اگر کسي با پالتفرم و برنامه

موافق نباشد طبعا از خودش و 
ديگران انتظار ميرود که بخواهند 

اين کاري بود که . راهشان جدا شود
ايم؛ وقتي در احزاب  خود ما کرده

ديگر فکر کرديم که جاي ما ديگر 
اين به اين معني . آنجا نيست

نيست که يک حزب دست چپي 
ميتواند هر نظري را مستقل از 
اينکه آن نظر دست چپي يا راستي 

باألخره . است در خودش جاي دهد
اين حزب يک برنامه سياسي دارد 
 ...که آن برنامه بايد ناظر باشد

آقـاي حـکـمـت،        :عليرضا مـيـبـدي     
انـد،   تعداد زيادي حزب را ترک کرده

از جمله پنج نفر در کميته مـرکـزي     
که به نظرم از نظر کمي هم رقم قابل 
توجهي است، بعد شما فرموديد که 
پــس از ايــنــکــه ايــنــهــا رفــتــنــد و             

اي دادنـد مـا اسـتـنـبـاط                اعالميـه 
کرديم همين تکـيـه بـر ايـن نـکـتـه              
نشان نميدهد که رهـبـري حـزب در        
يک اتاق بتون آرمه خودش را پنهان 
کرده بوده است و خبر نداشته اسـت    
ــيــن اعضــاء و حــتــي گــروه                 کــه ب

 رهبريش چه ميگذرد؟
نه ما خبر داريم،  :منصور حکمت
اما چيزي که در حزب کمونيست 
کارگري نداريم و نشانه مدنيت و 
پيشرو بودنمان است، تفتيش 
ما بر عکس حزب  .عقايد است

دمکرات آمريکا، حزب کارگر 
انگليس يا حزب استالين يا حزب 
چين، اين عادت را نداريم که اگر 
حس کرديم کسي مخالف است به 

اش برويم و به اقرارش بياوريم  خانه
همان کسي که . که اختالفت چيست

اختالف دارد اگر اختالف را تا آن 
حد مهم بداند که بتواند در مجامع 
حزبي اعالم کند، ملت از آن با خبر 

من و شما و ديگران . ميشوند
متوجه ميشويم که اين دوستمان با 

در کنگره حزب . ما اختالف دارند
که يک سال پيش انجام شد، ما 
شاهد يک پالتفرم و پرچم 

پلنوم . اپوزيسيون در حزب نبوديم
وسيع کميته مرکزي حزب که عالوه 
بر سي و چهار نفري که گفتم چهل 
نفر ديگر از کادرهاي حزب در آن 
شرکت داشتند يعني هفتاد و چهار 
نفر کمونيست درجه يک اين حزب 
در سالني جمع شدند و چهار روز 
نشستند بحث کردند شاهد هيچ 
جور اعالم اختالفي از طرف هيچ 

خود اين دوستان هم . کسي نبودند
عضو کميته مرکزي بودند و دوباره 
خودشان را براي همان مقاماتي که 

بعضا انتخاب . بودند کانديد کردند
ميخواهم بگويم ما وظيفه . شدند

نداريم اپوزيسيون خودمان را، 
کساني که حس ميکنيم با ما 
 .اختالف دارند را به حرف بياوريم
و تفتيش عقايد  اين انکيزيسيون
 .ميشود و ما اين عادت را نداريم
برعکس صبر ميکنيم، فکر 
ميکنيم انسانهاي سياسي و 
مبارزي که بيست سال است 
ميدانند چه ميخواهند، هر وقت به 
اين نتيجه برسند که زمان براي 
طرح مباحثشان آماده شده 
هاشان  کما اينکه بعضي .ميگويند
گفتند، نوشتند، کتبي جواب 

اش روي سايت  گرفتند و همه
 .اينترنت حزب هست
هر کسي که دوسـت داشـتـه بـاشـد            
ميتواند روي سايـت حـزب بـرود و          
اين مباحثات داخلي کميته مرکزي 

ميـخـواهـم    .  را دانلود کند و بخواند
بگويم اينقدر مسأله بـاز اسـت، نـه        
فقط ما خبر داشتيم که نارضايـتـي   
ممکن است باشد، آماده بوديم کـه    

اگر کسي مطرحش کند سرش بحث 
اين کـار را هـم کـرديـم و بـه                 .کنيم

. اي رفـتـنـد        دنبال اين بحثها، عـده   
رهبري حزب، متعهد به پرچم حزب 

به اين که آن مبـارزه را جـلـو        .  است
مــا يــک اتــحــاديــه صــنــفــي        .  بــبــرد

نيستيم که بـه خـدمـات بـه اعضـا              
جوابگو باشد؛ يا کلوبي نيستيم کـه  

ــد          ــاش ــوظــف ب و consensus م
هــمــفــکــري در بــيــن اعضــا و حــق           

کنندگانش ايـجـاد    عضويت پرداخت
يک حزب سـيـاسـي اسـت کـه            .  کند

پرچمش، مستقل از آحادش، قـبـال     
اگر کسي . در جامعه بلند شده است

بخواهد آن پرچم را نقض کند، سُنّت 
اين حرکت سياسي، سُنّت هر حـزب  
سياسي اين است کـه کسـي کـه بـا           
اهداف يک حزب فاصله مـيـگـيـرد،     

و اين جالـب اسـت،     .  تَرکش ميکند
در رابطه با بسته نبودن حـزب مـا،       
که حتي وقتي اين بـحـثـهـا مـطـرح         

تــريــن صــحــبــتــي از          شــد، کــوچــک  
ضرورت تَرک اين حـزب تـوسـط آن          
کساني، آن معدود رفقايي کـه ايـن       
بحث را راجع بـه شـرايـط سـيـاسـي           

اين رهبري . ايران مطرح کردند نشد
ــاســي حــزب                 ــي ــر س ــت حــزب و دف
کمونيست کارگري نبود که از کسي 

ولــي کســانــي کــه      .  خــواســت بــرود   
خودشان اختالفشان را حس کـردنـد   

چـون  .  قبل از اينکه بگويند رفـتـنـد   
فکر کردند کـه بـايـد بـرونـد بـيـرون              

  .بگويند
 

 دمکراسی درون حزبی
 

خوب شـايـد حـس       :عليرضا ميبدي
ميکردند که فضـاي درونـي حـزب          
اينقدر سنگين است کـه نـمـيـشـود          

شايد مشکل در .  اين را مطرح کرد
 شما ريشه داشته باشد؟

فضاي دروني  :منصور حکمت
حزب، من اين را نفي نميکنم، 
حتما براي کسي که رفته، سنگين 

من خودم را ميگذارم . بوده است
جاي کسي که در يک حزب ديگر، 
به فرض در حزب دمکرات آمريکا، 
نشسته و به اين نتيجه ميرسد که 
نماينده خوبي نيست و بايد  ال گور
راي بدهد.  برود به جرج بوش دوم

خوب اين شخص هم فضاي 
سنگيني را در حزب دمکرات حس 
ميکند قاعدتا نبايد اين را بگويد، 
قاعدتا بايد از کانديداي حزبش 

ميخواهم بگويم . دفاع بکند
مخالف شدن با بدنه اصلي حزب و 
خط رسمي حزب طبيعي است که 
فضاي سنگيني را براي مخالف 
سؤال اين نيست که  .ايجاد ميکند
فضا سنگين است يا نه، سؤال اين 
است که درهاي دمکراسي درون 
حزبي بر روي شخص باز هست يا 
نه؟ سؤال اين است که آيا حقوقش 
رعايت ميشود يا نه؟ سؤال اين 
است که آيا کانالهايي براي حرف 
زدنش وجود دارد و اين کانالها 
قانوني هست يا نه؟ در دمکراسي 
صحبت بر سر آزاديها و امکانات 

دمکراسي بر سر اين . حقوقي است
نيست که آيا ما براي مخالفين 
خودمان فرش قرمز پهن ميکنيم يا 

دمکراسي بر سر اين است که . نه
اگر کسي خواست حرف مخالفي 
بزند، بتواند قانونا نيرو برايش جمع 

اگر خواست خطي را عوض . کند
خواست جايي رأي . کند، بتواند

خواست کانديد . بدهد، بتواند
تمام اين درها به . بشود، بتواند

روي تمام اعضاي حزب کمونيست 
ولي اگر کسي . کارگري باز است

فکر ميکند که اگر من اين حرف را 
نما ميشوم پس  اينجا بزنم انگشت

بگذار بروم، اين ديگر مشکل 
.  شخصي خود آن آدم است

ميتوانست . ميتوانست نکند
.  بايستد و براي نظراتش بجنگد

اتفاقا . هيچ ايرادي نداشت
بيشترين ايرادي که اعضاي حزب 
روي شبکه اينترنت به مستعفيون 
گرفتند، اين بود که چرا نميايستيد 
و حرفتان را نميزنيد، تا بتوانيد 
پاسختان را بگيريد؟ اين يک چيز 
جالب است شايد بدانيد خوب 

اعضاي حزب کمونيست : است
کارگري در خارج يک شبکه 
اينترنت و يک چت روم وسيع دارند 
که هر کسي بدون هيچ سانسور 
 .حرفش را روي آن ميگذارد
ميخواهم بگويم که حتي اگر اآلن 
يک استاليني با چتر نجات در 
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حزب ما پياده شود و بخواهد 
جلوي دهن اعضاي حزب را بگيرد، 

در نتيجه حرف زدن، حق . نميتواند
همه است و قلب وجودي فعاليت 

ولي . حزب کمونيست کارگري است
اينکه کسي حس ميکند که ديگر 
با رفقاي سابقش همفکر نيست و 
جايش اينجا نيست و ميرود، اين 

اي نسبت به آنهايي که  شبهه
آن آدم . اند ايجاد نميکند مانده

تصميم گرفته است که اينطور 
شايد شما اگر در اين . مبارزه کند

حزب باشيد و نظراتتان فرق کند 
مي آييد و از نظراتتان در حزب 
دفاع ميکنيد و بحث ميکنيد و 
سعي ميکنيد نيرو برايش جمع 

آن دوستان ما اينطور . کنيد
ميخواهم بگويم  .تصميم گرفتند
يک پروسه سياسي و روش سياسي 

هر روز دارد در . طي شده است
.  احزاب غربي اين اتفاق ميافتد

فرض کنيد اآلن در حزب 
کار انگلستان طرفداران و  محافظه

مخالفان اروپاي واحد بحث دارند و 
هيچ کسي رهبري احزاب غربي را 
 .به عدم تحمل متهم نميکند

اما هر دو جـنـاح        :عليرضا ميبدي
. در خود حزبند، زير سقـف حـزبـنـد      

 توجه کرديد؟
 

در همين . نه لزوما :منصور حکمت
انتخابات پارلمان اروپاي آتي، 
کنسرواتيوهاي طرفدار اروپاي 
واحد از زير ديسيپلين حزب بيرون 
رفتند و کنسرواتيوهاي طرفدار 
اروپا را تشکيل دادند و به رهبري 
حزبشان در نشريات بيرون بدو بيراه 

کسي تا حاال نرفته است . ميگويند
را بگيرد و بگويد آقا  يقه آقاي هيث
چرا اينها را تحمل نکرديد؟ 
 .ميگويد خوب نظرش فرق ميکند

آقاي حکمت شـمـا    :عليرضا ميبدي
فــرمــوديــد اصــولــي در يــک حــزب          
هست که بايد توسط تمـام کسـانـي      
که در اين حزب هسـتـنـد، رعـايـت          

اما به هر حال در هـر حـزبـي        .  شود
. اين اصول که وحي مُنَزل نيـسـتـنـد    

اين اصـول قـابـل تـرمـيـم و قـابـل                   

من مـيـخـواهـم     .  تجديدنظر هستند
ببينم که آيا اگر کسـي درون حـزب       
شما به سياستها و مواضع رهـبـري   
ايراد داشته باشد يا بخـواهـد آن را       
تغيير دهد شما ايـن را تـعـرض بـه           

 اصول تلقي ميکنيد؟
تعرض بـه اصـول؟      :منصور حکمت

بستگي دارد کـه مـخـالـفـتـش چـه              
بـراي مـثـال مـا يـک حـزب               .  باشـد 

ــت               ــن از دول ــدار جــدايــي دي طــرف
درست است؟ اگر کسي در   .  هستيم

اين حزب پرچم اينکه اِشکالي ندارد 
و با جمهوري اسالمي هم مـيـشـود      
زندگي کرد را بلند کند من ايـن را      
تعرض به اصـول ايـن حـزب تـلـقـي             

تعرض لغتي شايد نظامـي  .  ميکنم
باشد، ولي من اين را مخـالـفـت بـا       
يـکـي از اصــول ايـن حــزب تـلـقــي                

ولي هنوز تا اينجـا، هـيـچ      .  ميکنم
چيزي راجع به مناسبات اين حـزب    

نـفـس ايـنـکـه آدمـهـا            .  ايـم    نگـفـتـه   
ميتوانند به طور آتشـيـنـي بـا هـم            
مخالف باشند، ولي در عـيـن حـال      
حقوق خودشان را رعـايـت بـکـنـنـد         

اين را بـايـد     .  اساس اين حزب است
در نــظــر بــگــيــريــم کــه فــرهــنــگ              

اي کــه مــا در آن حــزب               ســيــاســي
. ايـم    ميسازيم، را ما اختراع نکـرده 

فرهنگ سياسي شرقي و ايـرانـي و       
اي که در اخـتـنـاق         فرهنگ سياسي

بزرگ شده است، فرهنگ سـيـاسـي      
که در آن يک مدتي مشي چـريـکـي      
مبنا بوده است، فرهنـگ فـروتـنـي       
ــن                     ــمـــ ــوده و در ضـــ ــهـــ ــيـــ بـــ

هاي بيهوده، فرهنگ  بيني خودبزرگ
کشي، هيچ کدامش ساختـه   رياضت

در نتيجه اگر مالحـظـه،   .  ما نيست
ترديد، دودلي، عـدم صـراحـت، بـه         
طور مـثـال در يـک فـرد سـيـاسـي                  
ممکن است باشـد، ايـن بـه خـاطـر            

. مناسبات يک حزب خاص نـيـسـت   
بخشا ميتواند بـه خـاطـر سـسـتـي             
فـرهــنـگ سـيــاســي در يـک کشــور             

من فکر ميکنم اگر کسي در . باشد
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران               
مخالف هر چيز و هر کسـي بـاشـد        
هيچ مشکـل حـقـوقـي سـر راهـش             

اتفاقا بيشتر از هر حزبي در . نيست
دنيا مـرجـع بـراي ايـنـکـه شـخـص               

. حــرفــش را بــزنــد، وجــود دارد                

. هايش را سر وقت ميگيـرنـد   کنگره
عده زيـادي از اعضـاي ايـن حـزب             

هاي مستـقـل خـودشـان را          روزنامه
خود شـمـا ايـن را         .منتشر ميکنند

اگر هم فرض کنيم ارگـان    .  ميدانيد
مرکزي حزب درش را به روي نـظـر       
مخالف حـزب بـبـنـدد نشـريـات و             
راديوهاي متعددي هسـت کـه ايـن        
دوستان ميتوانند علنا حرفشـان را    

ايـد کـه هـر         حتما شاهد بوده.  بزنند
عضو اين حزب، با اسم خـودش بـه     

. روزنــامــه اطــالعــيــه مــيــدهــد             
ميخواهم بگويم که بـاز بـودن ايـن          
حزب، چنان مُسَّجل است که هـيـچ     
کس نميتواند بـگـويـد کـه در ايـن              

ولي .  حزب نظر مخالف تحمل نشد
انتظار نداشته باشيد کـه بـه صِـرف        
اينکه نظري مخالف است بگـويـيـم    
دگـرانـديـش پـيـدا شــده اسـت پــس               

دگرانديش .  همگي به او گوش کنيم
. آمده داريم با هم بحـث مـيـکـنـيـم        

همان قدر که او نسـبـت بـه نـظـرش          
مؤمن و آتشـيـن هسـت، مـن هـم                

و اگـر در      .  هستم و بحث ميکـنـيـم   
اين بحث ايشان نـتـوانسـت در يـک         
جلسه پلنوم يا کنگره رأي اکـثـريـت    
را جلب کند و در بحثـش شـکـسـت       
خورد، اين ديگر تقصير من نيست؛ 
اين مکانيزم دمـکـراسـي سـيـاسـي         

يادمان باشد که دمـکـراسـي      .  است
دربــاره حــقــوق اکــثــريــت اســت نــه           

دمکـراسـي در درون حـزب           .اقليت
يعني چگونه ميتوان تضمـيـن کـرد      
که اکثريت حزب که برنامه حزب را 

ايـن  .  قبول دارد خطش را پيش ببرد
حـقـوق   .  تعريـف دمـکـراسـي اسـت         

اقليت را هم بايد با چند بند رعايت 
دمکراسي درون حزبي بـاعـث     .  کرد

ميشود که کسي که برنامه حزب را 
قبول ندارد خـودش را در حـاشـيـه             

ايـــن نـــه    .  حـــزب پـــيـــدا بـــکـــنـــد       
ديکتاتوري، که نشـان دمـکـراسـي         

اگر هـر کسـي بـه         .درون حزبي است
صِرف اينکه نظري دارد بتواند ايـن    
نظر را به اکثريت حزب که بـرنـامـه      

ــد، در      حــزب را تصــويــب کــرده          ان
اي تحميل کند، آنوقت اسـت     کنگره

. که ما با ديکتاتوري روبرو هستيـم 
اينکه پنج نفر از اعضـاي کـمـيـتـه          
مرکزي حزب بتـوانـنـد خـط مشـي          

حــزب را عــوض کــنــنــد، خــيــلــي             
  .وضعيت ناسالمي خواهد بود

 
 از دولتی پول ميگيريد؟

 
آقاي حکمت، گروه  :عليرضا ميبدي

شما يکي از فعالـتـريـن گـروهـهـاي         
حـجـم   .  اين سالهاي اخير بوده اسـت 

نشرياتي که شما منتشر ميـکـنـيـد     
گويا انترناسيونال .  قابل توجه است

پرتيراژترين نشريه ارگـان در خـارج       
و تقريبا خود مـن هـم       . کشور است

که در راديـو کـار مـيـکـنـم شـاهـد               
هـا و       ام که هـر روز اطـالعـيـه           بوده
هـايـي از طـرف وابسـتـگـان                بيانيه

حزب شما بيشتر از طريق فـکـس و     
حاال، سـؤالـم   .  تلفن منتشر ميشود

اين اسـت کـه آيـا از کسـي کـمـک                   
دريافت ميکنـيـد؟ از کشـوري؟ از          

 نظر مالي؟
تـا  .  متاسفانه خيـر  :منصور حکمت

اين لحظه ما از هيچ دولتـي کـه از       
مردم خـودش مـالـيـات مـيـگـيـرد             

از هـيـچ     .  ايـم    کمکي دريافت نکرده
گروه سياسي کمکي دريافت نکـرده  

کمکهايي که بـه مـا مـيـشـود          .  ايم
اساسا کمکـهـاي خصـوصـي افـراد          

 .است
 

درخواست کمک از  :عليرضا ميبدي
 ايد؟ هيچ کشوري نکرده

درخواست کمک از    :منصور حکمت
ايــن را   .  ايــم   هــيــچ کشــوري نــکــرده    

منتفـي نـمـيـدانـيـم و جـزو حـقـوق                  
هيچ ابايي نداريم . خودمان ميدانيم

از اينکه که اگـر روزي از کشـوري           
درخواست کمک کرديم، اين را علنا 

اين را نـافـي حـقـانـيـت و               .  بگوييم
. اصوليت و استقالل حزب نميدانيـم 

چون هر موقع هم که ايـن کـمـک را        
دريافت کنيم خواهيم گفت کـه ايـن     
را بدون قيد و شرط و براي مصارف 

ولي اين کار .  ايم حزب دريافت کرده
خيـلـي از     .  ايم را تا اين لحظه نکرده

ديگر احزاب ايراني اين کـار را تـا         
اند و حتي يک دهم ما هـم     اآلن کرده

شان نمودي نداشـتـه    امکانات مالي
طبق .  ايم ما اين کار را نکرده. است

قرار دفتر سياسي حزب که به پلنوم 
بعدي حزب براي تعيين تکـلـيـف و      

تصويب تقديم ميشود، ما از هـيـچ   
اي کـمـک        جريان و دولـت اسـالمـي       

ميخواهـم بـگـويـم       .  نخواهيم گرفت
يـک  :  مـيـبـدي   ( که محـدوديـت مـا        

يک دولـت    )  دولت غيراسالمي چه؟
غير اسالمي هم اگر بخواهد به مـا    
کمک بدون قيد و شـرط بـکـنـد مـا            

 .اِبايي از گرفتن آن نداريم
از قـذافـي پـول         :عليرضـا مـيـبـدي      

 ميگيريد؟
دولت عراق، که در  :منصور حکمت

آنجا حزب خواهر ما با آن در حـال        
جنگ است و کشورهاي اسالمي با 

ولـي کشـورهـاي      .  آنها کاري نداريـم 
غــيــراســالمــي اگــر فــکــر کــنــنــد            
منافعشان اينطور اقتضا مـيـکـنـد       
که حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري را              

. تقويت بکنند ما مشکلي نـداريـم    
ولي هيچ چيز پنهاني نيست و فقط 
بدون قيد و شرط ما حاضريم کمـک  

ولي موردش پـيـش   .  دريافت بکنيم
. ايــم   نـيـامـده اســت و مـا نــداشـتـه              

خواستم بگويم کـه مـا اصـطـالحـا            
. اي در اين مسأله نداريم شرمگيني

دنـيـا،   .  بيني هسـتـيـم    ما حزب واقع
دنياي عظيمي اسـت و مـبـارزه بـه           

اگـر کسـي     .  امکانات احتياج دارد  
فکر ميکند که به نفعـش اسـت در       
حسابهاي ما پـول بـگـذارد خـودش         

مـا آن حــالـت مـقـيـد را              .  مـيـدانـد   
در چـــهـــارچـــوب حـــزب        .  نـــداريـــم

کمونيست ايـران، کـه قـبـال در آن               
. بوديم با اين شرايط مواجه بـوديـم    
. در نتيجه مشکلي بـا ايـن نـداريـم        

اين دامنه فـعـالـيـت امـروزي مـا،             
کامال بر دوش اعضـا و فـعـالـيـن              

 .منفرد حزب است
 . . . . . . . 

 
ايـن  .  اصل اين مطلب شفاهي است

متن توسط آرش حـمـيـدي از روي          
نوار صوتي پياده شده و فاتح شـيـخ   

  .آن را مقابله و اديـت کـرده اسـت           
در آن جاهايي که مکالمات از دايره 
مصاحبه خارج ميشود، براي مثال 
گفـتـگـوهـاي دوجـانـبـه مصـاحـبـه               
کننده با شنوندگان روي خط راديو، 

ــخــشــهــايــي حــذف شــده اســت              .ب
منتخـب آثـار مـنـصـور حـکـمـت،               

 ٢٠٠٧ آوريل  - ٢ ضميمه شماره 
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مربوط به آن را پـيـگـيـري کـنـنـد تـا                 
تصوير زنده تري از اتـفـاقـات داشـتـه            

بعد از ديدن فيلم اين مـوضـوع   .  باشند
و دنبال کردن خواسته ها و مطـالـبـات     
و نحوه مبارزات و مراحلي که  تـا بـه       
حال  طي کرده  تفاوتهايي مـيـان ايـن        
مبارزه و ساير مبارزات مي بينيم کـه     
در چــنــد وجــه مــيــتــوان راجــع بــه آن              

 .صحبت کرد
           

اما قبل از اشاره به تفاوتهايي کـه         
مبارزه را به مسير ديگري مـي بـرد ،       
چند مسئله کلي تر ديـگـر را بـررسـي         

مسائلي که در کليتي وسيع تـر    .  کنيم
و فراتر از حـتـي جـمـهـوري اسـالمـي              
باعث ميشود چنين اتفاقات کثيـف ،    
 .  شنيع و ضد انساني به وقوع بپيوندند

به نظرم وقتي نگاه کلي و يک بررسـي    
پايه اي داشته باشيم مناسبات حـاکـم     
بر جوامع است که انسانها را مـجـبـور    
ميکند در ابعاد مختلف به اين تجاوز 

مناسباتي که انسانها را   .  تن در دهند
مجبور ميکند بدن خود و سـکـس را       
که يکي از بااهميت تيرين و زيباتريـن  
موارد براي هـر کسـي اسـت از بـيـن                

لـذت بـردن ، عشـق ورزيـدن و               .  ببـرد 
سکس را قرباني فشارها، قراردادها و   
اميتازات و  منـافـعـي کـنـنـد کـه در              
جامعه بدون آنها نميتوانند به راحـتـي     

 . زندگي کنند
   
نکته بعدي اما کامـال بـه جـمـهـوري           

اسالمي و مـاهـيـت ضـد زن و مـرد                  
. ساالرانه و اسالمي اش بـر مـيـگـردد      

اتفاقي که اين بار در دانشگـاه زنـجـان      
رخ داد و علني شد  واقعيتي است کـه  
هر روزه در دانشـگـاهـهـاي مـخـتـلـف           

اتـفـاق   )   و ديـگـر مـکـانـهـا             (  ايران   
از طرف مامورين حـراسـت ،     .  ميافتد

کليه  نـيـروهـاي کـنـتـرل و سـرکـوب                   
کـه هـمـگـي جـمـهـوري            (  دانشجويان 

اسالمي را در دانشگاهها نمـايـنـدگـي     
و رياست دانشگـاه و حـتـي        )  ميکنند

بــعــضــي ازاســاتــيــد کــه بــه واســطــه             

موقعيت و بـاالدسـتـي شـان و نـيـاز                 
دانشجويان بـه آنـهـا  اقـدام بـه سـوء                   
استـفـاده جـنـسـي و بـهـره بـرداري از                   

.  سکس و روابـط جـنـسـي مـيـکـنـنـد             
براي نمونه همين خود کشي هاي اخير 
دانشجويان دختر و صدهـا و هـزارهـا         
مواردي از اين دسـت کـه هـيـچ کـس              
حــتــي  از آنــهــا مــطــلــع نــمــيــشــود و             
مجموعه قوانـيـن ضـد زن و کـثـيـف               
اسالمي به پشتوانه حکومت حـمـايـت    
مطمئني است براي ايـن افـراد تـا بـا             
خيال راحت به اعمال ضد انساني شـان  

حکومتي که مبانـي اش    .  ادامه دهند
. هر گونـه حـقـي را از زنـان گـرفـتـه                    

جامعه اي که در هيچ کجايش زنـان و    
دختران از امنيت برخوردار نيستنـد و    
تحت اين شرايط مورد سوء اسـتـفـاده       

جـايـي کـه      .  جنسي قـرار مـيـگـيـرنـد           
اصوال برده جنسي بعضي ازمـردان بـه     
ــه داليــل و                    ــنــد و ب حســاب مــي آي

ــار     ــا          -فشــارهــاي بســي ــق ــمــره ، ارت ن
مـجـبـور      -...  موقعـيـت، تـهـديـد و            

 .  هستند به اين مسائل تن در دهند
     

مسئله بعدي اما به نحـوه بـرخـورد آن        
قسمت از دانشجوياني است که از ايـن  

برخورد با .  اتفاق فيلمبرداري کرده اند 
دختري که مورد تعرض قرار گرفته، با 

فــرد   -مــددي     -مـديـريــت فـرهــنـگـي       
 . متعرض و اصوال با کليت قضيه

اول از همه برخورد چندش آور و تحقير 
کننده اي که با دانشجوي دختر مـورد    

اگـر شـمـا هـم         .  نظر صورت ميـگـيـرد   
فيلم را ديده باشيد حتما مـتـوجـه ايـن       

از هـمـان     .  برخورد زنـنـده مـيـشـويـد             
دريچه اي برخورد ميشود که هـر روزه    
رژيم سعي ميکند در فرهنگ و عـرف  

شــمــا حــس    .   جــامــعــه حــاکــم ســازد      
ميکنيد با انسانهاي برابري طلبي کـه    
قصد دارند جلوي اجحاف و نابرابري و 
سوء استفاده جنسي را بگيـرنـد روبـرو      
نيستيد بلکـه  نـجـات دهـنـدگـان تـو                
خالي اي را مـيـبـيـنـيـد  کـه  حـتـي                      
برخورد ظاهري شان با قـربـانـي درجـه       

غـيـرت   .  اول قضيه توهين آميز است   
و مرد ساالري وبرخورد ناموس اي کـه  

اول از همه بر خود واجب ميداند تذکـر  
 -دهـد کــه؛  آن زنـدان مســخـره ات                  

و زود     -!!!!!! روسري ات را سرت کن   
بخوانيد محتـرمـانـه بـرو       . (  برو بيرون

و صحبتهـايـي کـه بـا طـرف            )  گمشو 
گـويـي   .  ديگر قضيـه اتـفـاق مـيـافـتـد           

قهرمانان با غيـرتـي کـه آمـده انـد از              
دفـاع  !   ناموس خواهر مـعـنـوي شـان        

کنند و متاسفـانـه مـتـاسـفـانـه پشـت             
همان تبليغـاتـي رفـتـنـد و بـه هـمـان                 
دستاويزهايي متوصل شـدنـد کـه هـر         
روزه رژيـــم کـــثـــيـــف اســـالمـــي در             
تريبونهاي مختلف و همه جـانـبـه اش      

. به سرکوب و تحقير زنان مـيـپـردازد      
چــهــارچــوبــهــاي اخــالقــي ، مــذهــبــي         
پوسيده و گند گرفتـه اي کـه ايـن بـار             
قرار است خود عـوامـل رژيـم را گـيـر            

بايد غيرت داشت، بـايـد   ....  بيندازند 
عفت و پاکدامني داشت ، اخـالقـيـات    
و بند و بست دست و پاگيرسنتي،شرق 
زده و اسالمي را رعايت کـرد و حـاال         
ما مچ يکي از خودشان را گرفـتـه ايـم      
کــه عــلــيــرغــم مــوعــظــه هــرروزه ايــن          
اخالقيات خـود ايـن چـهـارچـوبـهـا را              

 ....رعايت نکرده و 
 

و اصوال مبارزه اي که از ايـن دريـچـه        
وبا معيارهاي خود رژيم وارد شـود بـه     
شکست منتج خواهد شد و از آنجايـي  
که با رژيمي ضد زن طرف هستـيـم در     
نهايت قربانـي اصـلـي مـاجـرا کـه بـه                
نوعي در آخر هم چيز به ضرر او تـمـام     
خواهد شد يعني دختر درگـيـر مـاجـرا        
و کليت مبارزه ايست کـه عـلـيـه ايـن            
. رژيم آپارتايد جنسي صورت ميگيرد

اين مسئله تنها مـربـوط بـه بـرخـورد            
بـعـدا در     .  هنگام تهيه فيـلـم نـيـسـت          

پيشبرد اعتراض هم  بيان خواسته هـا  
و مطالبات تحصنـهـا و اعـتـراضـات          
اثري از شعاري ، حرفي عليه تبعـيـض   
جنسي و آپـارتـايـد جـنـسـيـتـي نـمـي                 

بـرخـورد راديـکـال و چـپ و              .   بينيـم    
انساني  که نشان بدهد به کـلـيـت ايـن       
نظام نا برابر معترض است، به کل اين 
اخالقيات مردساالرانـه و ضـدزنـي و          
شنيعي که حـاکـم اسـت، بـه کـل ايـن               

ناموس پـرسـتـي اسـالمـي مـعـتـرض             
است نه اينکه صرفا بـه ايـن اتـفـاق و             
. تازه آنهم از دريچه اي که در باال گفتم

يعني اخالقـيـات و ارزش هـاي خـود             
. رژيم اسالمي و مرد ساالر و ضـد زن   

و همه اينها در حالي است که همزمان 
، قبل و بعد از آن در  دانشـگـاهـهـاي         
ديگر اعتراضاتي در جريـان اسـت کـه        
مصرانه بر سر اين مسائل ميکوبند و   

 . اصرار دارند 
 
براي مثال دانشجويان زنجـان اعـالم       

کردند تا نرسيدن به خواسـتـه هـايشـان       
دست نخواهند کشيد و اعـتـصـاب و          

يـکـي   .  اعتراض متوقف نخواهد شد   
از خواسته ها مخـفـي مـانـدن هـويـت           
دختر و عدم پيگيري و دستگيـري وي    
بود که مشـاهـده کـرديـم در يـک روز                
اعالم شد که تحصن به تمام خـواسـتـه      

. هايش رسيده و مختومـه اعـالم شـد       
در حاليکه دانشجوي دختر بـازداشـت     
شد و مورد بـازجـويـي قـرار گـرفـت و             
حتي به جرم  مضحک  عـلـنـي کـردن           
فساد که اعالم شـده از خـود آن جـرم              

بـعـد   .  مـتـهـم شـد      !   سنگين تـر اسـت      
ازپــذيــرفــتــه نشــدن قضــيــه  تــوســط             

-حکومت در خارج و داخل دانشگاه   
ــاق         ــف ــداي ات ــت ــول خــود          -دراب ــه ق ب

دانشجويان، اقداماتي کردند که ثابـت  
و مـعـلـوم      ....  کنند ساختـگـي نـبـوده      

نيست ايـن تـالـشـهـا چـقـدر بـه ضـرر                  
قرباني ماجرا ؛دانشجوي دخـتـر تـمـام       

اين را از آن جهت ميـگـويـم کـه       .  شده 
اساسا زماني که شيوه برخورد شما بـا    
مسئله اي غلط و اشتباه باشد آنهم از   
نوع فاحش و پايه اي قطعا تصميمـات  
بعدي هم که اتخاذ ميکنيـد غـلـط از        

به اين خاطر است .  آب در خواهد آمد 
که ميگويم  اصل قضيه فراموش شده 
و هر کس قرباني ماجرا را بـه طـرفـي          
ميکشد  و همچـنـان او تـحـت فشـار            

 . قرار دارد
 

 –انــجــمــن اســالمــي و افــراد مــلــي             
مذهبي و عقب مانده اي کـه در ايـن           
اعتراض نقش داشتند بـا بـرخـورداري      

از رانت امنيتي که رژيم به آنـهـا اهـدا      
کرده است  سهم بسيار بزرگي درنـحـوه   

ولـي  .   برخورد و نتايج حـاصـلـه دارنـد      
نمي خواهم  دانشـجـويـان راديـکـال و          
چپي کـه احـيـانـا بـا ايـن اخـالقـيـات                  
ــي             ــن ــدي روش ــن ــرزب ــه م ــردســاالران م
نداشتند و فعاالنه وارد صحـنـه عـمـل       
نشدند و هم عليه رژيم و ايـادي اش و      
حقيقت تلخ برده جنسي بـودن زنـان و         
هم عليه ناموس پرستي انجـمـنـي هـا        
و کـــال عـــلـــيـــه کـــل ايـــن بســـاط                 
مردساالرانه و ضـد زن بـه اعـتـراض               

 .برنخاستند را بي تقصير جلوه دهم
آن چيزي کـه بـه نـظـرم نـوشـتـن ايـن                   

مطلب و نقد از اين دريچه بر آنـچـه در     
دانشگاه زنجان مـيـگـذرد را ضـروري         

يــکــي .  مــيــســازد دو مــطــلــب اســت         
يعـنـي   .  همينکه در آخر سر بيان کردم 

حضور غير فعال دانشـجـويـان چـپ و         
راديکال و ديگري اينکه تا به حال چـه    
نوشته ها و چه برخوردها در اکـثـريـت      
قريب بـه اتـفـاق از زاويـه اي راسـت،                
عقب مانده ، مردساالر، ارتجـاعـي و     
بسيار سنتي ومذهبي را برگـزيـده انـد       
و اين بيشتر به نـظـرم اول از هـمـه بـه              
خاطر نحوه برخورد بـا ايـن مسـئلـه و           
انتخاب دريچه مبارزه است و اصـوال      
به جايگاهي برميگردد که اين جنبـش 

در مبارزات دارد و     -ملي اسالمي  -
. خواستگاهي که متعلق به آن  اسـت      

نقدها و اعتراضاتي که هنوز به ريشـه    
نميزند  هنوز گيج و سمپات جمهـوري  

هنوز ادامـه جـمـهـوري         .  اسالمي ست
 .اسالمي است

 
در آخر باز هم بر نقش دانشجويان چـپ  
، راديکال و آزاديخواه  تاکيد ميـکـنـم    
و اميدورام بـعـد از ايـن فـعـاالنـه تـر                  
حضور پيدا کننـد و مـبـارزات را در            
مسيـر انسـانـي و راديـکـالـش پـيـش                 

بايد عليه کل ايـن بسـاط ضـد          .  ببرند
بشري که جمهوري اسالمي عليه زنـان  
برپا کرده است، عليه آپارتايد جنسـي،  
عليه بردگي جنسي زنان و عـلـيـه کـل       
اخالقيـات مـردسـاالرانـه و اسـالمـي             

 .مبارزه کرد

 ...اعتراضات دانشگاه زنجان 

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید



 وروجک سرخ، تھران 
 اينھمه نيروی انتظامی 

خوبين نمي دوني توخيابونا چه   .سالم" 
از هميشه بـيـشـتـر شـده گشـت           .   خبره
حتـي پشـت دانشـگـاه هـا در              .   ارشاد

خيابان هايي که قبال نبودن حتي فرعي 
توي پارک ها،  بچه ها مي گـفـتـن      .  ها

آدمـاي خـيـلـي       .  پراز ماموره.   نمي رن
. عقده اي هستن اگر بهشون گير کـنـي    
. به يه سري بچه هـاي گـيـر داده بـودن            

مـن  .  حتي بعضي ها گريـه مـي کـردن       
حاال ديـگـه غـيـر از         .  تعجب مي کردم

حظور مادر و پدر هيچ کسـي روقـبـول        
خسـتـه   .  بدترشـده .  با امضاء.  نمي کنن

 ."شدم
 
وروجک جان فکر کنم که اينـهـمـه    :  ک. ج

بگير و ببند و نيروي انتظامي گـذشـتـه    
از موقعيت متزلزل جمهوري اسـالمـي     

تير  ۱۸ بطور کلي، بويژه با نزديک شدن 
 .مرتبط  باشد

 
 حجت، انگليس 

 "يک دنيای بھتر "ادامه بحث درباره    
 نويد جان سالم 

با تشکر بابت مطرح کردن سـواالتـم و       
در ادامــه ســواالت     .  جـوابــي کــه دادي     

قبلي و پاسـخ شـمـا سـواالت ديـگـري             
برايم به وجود آمد که اميـدوارم جـواب     

در مــورد آزادي در جــامــعــه         .  بـدهــيــد 
کارگري آزادي بي قيـد و شـرط حـاکـم           
است چه براي افراد مذهبي و چـه بـراي     
افراد غير مذهبي با توجه بـه جـمـالت      
زير که در کتاب يک دنياي بـهـتـر آمـده       
چه افکاري ارتجاعي هستند تشخيص 
ارتجاعي بودن يک تفکر با چـه نـهـادي      

ست؟ و چه نهادي و چگونه با آن مبارزه 
مبارزه  عليه افکار و آرا و   " مي کنند؟ 

اخالقيات ارتجاعي حاکم بـر جـامـعـه         
يک بعد هميشـگـي مـبـارزه طـبـقـاتـي             
کــارگــران و وظــيــفــه خــطــيــر جــنــبــش          

 ."کمونيست کارگري ست
در مــورد بــرابــري، مــن مــقــالــه شــمــا           

برابري در جـامـعـه سـوسـيـالـيـسـتـي               ( 
راسـتـش را     .  را خـوانـدم    ) ٣٥٣ جوانان 

شـمـا در     .  بخواهي آن را منطقي نيافتم
مقاله تان مثال يک جـراح مـغـز و يـک           
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 نامه های شما

طرف خاتمي سـت کـه شـخـصـا بـراي             
کنترل اوضاع با لباس مبدل دارد گشـت      

ـنــد و            ـتــي مــي      ...."  زنـي مــي ک کــه وق
ـا و افسـانـه هـاي                ـان ه شنيدي ياد داسـت
ـه يـک                  ميتي کمان و شـاهـان عـادلـي ک
ـتـه انـد            مشت آدم بد دور و برشان را گـرف

ولي اين تالش هاي مسخـره  .  مي افتادي
براي کسب و حفظ محبوبيت خاتمـي راه    
بــه جــايــي نــمــي بــرد و بــه زودي مــردم                
. فهميدند سـگ زرد بـرادر شـغـال اسـت             

ـه      ۱۸ وقتي خاتمي با سرکوب  تير و حـمل
شديد به مردم و معترضين حتي از خـود    
خامنه اي هم جلو زد واقعيت امر بر همـه  

 .معلوم شد
يکي از مسائلي آن روزها که بين خامـنـه   
ـرل امـور           ـت ـن اي و خاتمي در جريان بـود ک

خـاتـمـي و دار و          .  نيروي انتـظـامـي بـود      
ـيــروي                    ـه ن ـقـد بـودنــد ک دسـتـه اش مـعــن
انتظامي  چـون زيـر مـجـمـوعـه وزارت                 
کشور است بايد تحت فرمانـدهـي دولـت      
باشد در حاليکه نيروي انتـظـامـي تـحـت        

بــهــانــه مــردم   .  کــنــتــرل خــامــنــه اي بــود      
پسندشان هم جلوگيري از اعمال خشونت 
. هاي نيروي انتظامي توسط خاتمي بـود   

ـيـجـه آن                  ـت در اين دعوا خـاتـمـي بـرد و ن
تير و واقـعـه خـاتـون        ۱۸ سرکوب خونين 

 .آباد و جنايات ديگر بود
قــوه .  تــيــر از دانشــگــاه شــروع شــد            ۱۸ 

ـامـه دوي             ـاسـت يـزدي روزن قضائيه با ري
ـان  .  خردادي سالم را تعطيل کرد دانشجوي

ـه ايـن              ۷۸ تيـر     ۱۸ شب  در اعـتـراض ب
عمل، شبانه در کـوي دانشـگـاه تـجـمـع               

مسلما نيروي فعال .  اعتراضي برپا کردند
ـان                   ـا در مـي سياسي غـالـب در آن روزه
ـان طـيـف تـحـکـيـم وحـدت و                   دانشجوي
طرفداران اصالحات بودنـد، يـعـنـي ايـن          
نيروها ظرف و بستر اعتراضات بودنـد و    

از همان شب ايـن    .  آن را کنترل مي کردند

نيروها مخالف به بيرون دانشگاه کشـيـده   
ولـي  .  شدن اعتراضات و تجمعات بـودنـد  

دانشجويان معترض اعتراض را به بيـرون  
کوي کشاندند و با شـکـسـتـن در ورودي         
ـه             ـانـي ب کوي و آتش زدن کيوسـک نـگـهـب
. خيابان هـاي اطـراف کـوي وارد شـدنـد             

ـا                ـبـاس شـخـصـي ه نيروي انتظامي و ل
بــالفــاصــلــه وارد عــمــل شــدنــد و تــمــام            
خيابانها و کوچه هاي منتهي به کـوي را      
بســتــنــد و درواقــع کــوي دانشــگــاه را                
محاصره کردند، ديگر نمي شد به سـمـت     
کوي بروي ولي خروج از منطقه محاصـره  

ـبـاس              .  شده آزاد بود ـيـس و ل ـل ـه پ با حـمل
شخصي ها به دانشجويان مردم در خـانـه     
ـان          ـه دانشـجـوي هاشان را براي پناه دادن ب
ـه        باز کرده بودند مقل روزهاي انقـالب  ک
ـا تـظـاهـر                ـيـس ب ـل ـا پ مردم براي مقابله ب

 .کنندگان همکاري مي کردند
تير افتاد اين بـود     ۱۸ اتفاق مهمي که در 

که به جز هـمـان شـب اول روزهـاي بـعـد                 
ـانـهـاي اطـراف               ـاب ـه خـي دامنه اعتراض ب
ـان هـاي       ـاب دانشگاه و ميدان انقالب و خي
ـه             اطراف مرکز شهر کشيده شـد و ايـن ب
ـه اعـتـراض از حـالـت                  معني اين بـود ک

آن .  دانشجويـي کـامـال خـارج شـده بـود              
ـاز شـده بـودم ولـي                   ـازه سـرب روزها مـن ت
خوشبختانه محل سربازيم پادگان نبود و   
هر روز دوستانم با تلفن خبر مي دادنـد و      
ـه مـيـدان                  ـاصـلـه خـودم را ب من هم بـالف

ـتـظـامـي و         .  انقالب مي رساندم نيروي ان
اوباش حزب اهللا که مقرشان در مسجـدي  
ـات            ـي ـا هـم عـمـل دور ميدان انقالب بود ب

اوباش حـزب  .  سرکوب را انجام مي دادند
ـه سـبـک         اهللا نماز و نوحه مي خواندند و ب
خودشان رژه مي رفتند و شعار مـيـدادنـد    

با وانـت    .  و  جمعيت  را تهديد مي کردند
هاي سپاه برايشـان چـوب و چـمـاق مـي              
رسيد و در همان جلوي مسجد بيـن شـان     

چاقو و پنجه بکس و قمـه  .  توزيع مي شد

و فحش رکيک از ديگر سـالح هـاي ايـن          
طـبـق مـعـمـول        .  نيروي جان بـرکـف بـود       

پليس موتور سـوار و وانـت هـاي سـيـم                
ـيـعـصـر      بندي شده که در ابتداي خيابان ول
ـيـز در مـاجـرا          منتظر فرمان حمله بودن ن

نيروهاي اطالعات با بـي  .  وارد مي شدند
ـيـز           ـلـم بـرداري ن سيم ها و دوربين هاي في
ـنـد       ـن . سعي مي کردند مردم را متفـرق ک

که به درگيري هاي پراکنده نيز منجر مي 
ـابـل شـان                    .  شد ـتـه هـر کسـي در مـق ـب ال

مقاومت مي کرد به خشن ترين صـورتـي   
ـژوهـايشـان          ـا پ دستگيرش مي کردند و ب

البته در سال هاي بعد لبـاس  .  مي بردنش
شخصي ها براي قانونمـنـد شـدن و قـول           
ـانـون داده         هايي که خاتمي براي اجـراي ق

ـبـاس   .  بود به کاور پليس مجـهـز شـدنـد       ل
ـه پشـتـش               هاي سبزي بر تن شـان بـود ک

ـيـس       ـل ـارچـه اي         .  نوشته بودنـد پ شـلـوار پ
طوسي رنگ، پيراهن سفيد روي شلوار با 
يک ريش  کثيف و پنجه بکس و قـمـه اي     
که زير کاور پليس قلنبه شده بود که البتـه  
ـانـون مـدار کـردن هـاي                  ـيـشـروي ق اين پ

 .خاتمي مربوط به سال هاي بعد بود
نيروهاي سرکوبگر کامال حساب شـده و      

ـه مـي کـردنـد            از .  سازماندهي شده حـمل
ـه  لـمـپـن            همين اوباش لباس شخصي ک
هاي بي همتايي هستند تا پليس و گـارد    
ـتـظـامـي هـمـه                  ـيـروي ان ضد شورش و ن
ـيـعـي هـم           سازماندهي شده بودند که طـب

در عــوض مــردم مــعــتــرض از          .  هســت
کمترين سازماندهي حتي خود به خـودي    

ولي حضور هزاران نفـره  .  هم محروم بودند
مردم در پياده رو و خيابان براي حکومـت  

طـيـف شـرکـت       .  بسيار تهديد کننده بـود   
کننده در اين تظاهرات را مي شد ديـد و      

از روز دوم،     .  بــه اصــل مــاجــرا پــي بــرد         
ـيـرون                       ـه مـرکـز شـهـر و ب اعتـراضـات  ب

ـان ديـگـر        .  دانشگاه کشيده شد دانشـجـوي
. جمعيت غالب را تشـکـيـل نـمـي دادنـد          

ـه خصـوص از        مردم از هر نقطه تهران و ب
ـراضـات       جنوب شهر براي شرکت در اعـت
خــودشــان را بــه مــيــدان انــقــالب مــي              

ـاز  .  رساندند کارگر و بي کار و معلم و سرب
ـان مـي ديـدي          ـاب . و دانش آموز را در خـي

ـار چشـم          حضور زن ها در اين ميـان بسـي
گير بود و بي پروا تر از مردها فرياد مـي    
ـروهـاي                    ـي ـا ن ـا ب زدند و به رسـم آن  روزه

و از کتک خـوردن  .  پليس بحث مي کردند
 .هم ابائي نداشتند

ـيـس و حـزب اهللا و               ... گرچه مردم از پل
کتک مي خوردند ولي هر جا که يـکـي از     
اين ها را تنها گير مي آوردند حسابش را   

ـا       .  مي رسيدند در يکي از اين صـحـنـه ه
ـه از مـيـوه            زني با صندوق خالي ميـوه ک
فروشي ابتداي خيابان امير آباد بـرداشـتـه      
بود به افسر پليسي که به ميان جـمـعـيـت     
ـا خشـونـت مـي خـواسـت                   آمده بـود و ب
جمعيت را متفرق کند حمله کرد که سر و 
ـيـس غـرق خـون شـد و                ـل صورت افسر پ
ـا مـي خـورد             جمعيت ريختند سرش و ت
ـه                  ـيـس ب ـل ـروهـاي پ ـي ـا ن کتکش زدند و ت
ـزي از سـر و صـورتـش               دادش برسند چـي

ـه از ايـن             .  باقي نـمـانـده بـود         چـنـد نـمـون
ـه               ـيـس حـالـي کـرد ک ـل حمالت مردم به پ
نبايد به ميان جمعيت بيايند ولـي کـتـک        
ـا تـمـام         خوردن پليس و لباس شخصي ه

مثال دو تا از همين لباس شخصـي  .  نشد
ـان            ـاب ها را با هول و تنه در جـوي آب خـي

. آذر انداختند و تا مي خوردند زندنـد  ۱۶ 
در اين ميان پارک الله هم مثل هـمـيـشـه       
ـا رسـيـدن               ـه ب محل تجمع ديگري بـود ک
ـه آنـجـا مـي            خبرش بخشي از جمعيت ب

 .رفتند
آزادي " تير شعارهايي مثـل     ۱۸ گرچه در 

مـطـرح   "  انديشه با ريش و پشم نـمـي شـه     
ـه از آزادي          شده بود، اما آن روزها هنوز ن
ـا        ـيـسـم ي برابري خبري بود و نه از سوسيال
ـزلـت حـق             بربريت و نه از معيشـت و مـن

ــم مــاســت     ــعــدهــا شــعــارهــاي      .  مســل ب
ـر شـد     ـيـر آغـاز         ۱۸ .  اعتراضات چپ ت ت

روند مبارزه جديدي عليه کليت جمهـوري  
مبارزه اي که تا امـروز هـم     .  اسالمي بود

سـال و       ۱۰ در جريان است و وقتي به اين 
رشد و گسترش مبارزات و اعتصابات و   
پيروزي هـاي جـامـعـه نـگـاه مـي کـنـي                  
متوجـه عـقـب رانـده شـدن فـوق الـعـاده                   
جنـبـش مـلـي اسـالمـي و  حـکـومـت                    
اسالمي اش  در مقابل آزادي خـواهـي و       

 .برابري طلبي جامعه مي شوي
وحشت و سرکوبي که جمهوري اسـالمـي     

سال گذشته   تـالش کـرده        ۱۰ در عرض 
ـابـت در                  ـا ث ـب ـري ـق ايجاد کند هـمـواره و ت
جامعه اعـمـال شـده اسـت ولـي ايـجـاد                  
ـان و         نهادهاي کارگري و دانشجويي و زن
دفاع از حقوق کودک و اعتصابات چندين 
روزه و گسترده موجـود نشـان مـي دهـد           
جمهوري اسالمي با روندي روبـه روسـت       

هـر قـدر هـم        .  که قادر به کنترل آن نيسـت 
سرکوب و جنايتگري را بيشتر مي کـنـد     
ـه رشـد و            جامعه و اعتراضات روند رو ب

چـپ  .  راديکال شدنشان را پيش مي بـرنـد  
ـتـن            ـيـسـتـي گـرف ـال شدن و خصلت سوسي
اعتراضات مردم و به کم قانع نشدن شـان    
مشکل ديگـر حـکـومـت و کـل طـيـف                
ـا         ـه ايـن روزه راست و سرمايه داريست ک
دامن گيـرشـان شـده و هـمـه شـان بـراي                  
ـراضـات            سرکوب و منـحـرف کـردن اعـت

 .مردم به ميدان آمده اند
ـيـر      ۱۸ آنچه که مسلم است اينست که    ت

ـارزات مـردم بـراي                تقظه عطـفـي در مـب
اگـر آن    .  سرنگوني جمهوري اسالمي بـود 

روزها شعار ها سرنگوني طلبانه و عـبـور   
از خاتمي و اصالحـات بـود، امـروز ايـن           
جنبش بدرجات زيادي هم هدفش را مـي    
ـا تـالش و حضـور حـزب                شناسد و هم ب
ـه              کمونيست کارگـري دارد راه رسـيـدن ب

 .هدف و آرزويش را مي شناسد

 ۷۸تير  ۱۸خاطراتی از 



من سوالم را دوبـاره بـا     .  رفتگر را زديد
آيا فرقي بين يک .  مثال مطرح مي کنم

فرد متحصص که براي به دسـت آوردن    
تخصص و مهارت ساعت ها از زمـان    
استراحت و تفريح خود را فدا کرده تا به 
يک موفقيت و يا يک هـدف مشـخـص        
در زندگي برسـدبـا فـردي کـه بـه جـاي               
تالش و از خود گذشتگي به استـراحـت   
و تفريح پرداخته است وجود نـدارد؟ در    
صورت برابر بودن يک فرد متخصص و 
کم مهارت آيـا عـدالـت رعـايـت مـي               

 شود؟
فرض بر اينکه همه افراد داراي قابليـت  
هاي يکسان هستند، آيا جامعه اي کـه  
در آن روح پيشرفت و تغيير وجود ندارد 

 يک جامعه ايده آل خواهد بود؟
در مورد افـکـار ارتـجـاعـي يـک           .  ک. ج

حکم کلي و براي تمام زمـان هـا نـمـي           
همانطور که در برنامه .  توان صادر کرد

اديان و مـذاهـب رنـگـارنـگ،          هم آمده 
عواطف و تعصبات اخالقي جاهـالنـه،   
قوم پرستي، نژادپرستي، مـردسـاالري،     
ناسيوناليسم  از جمله افکار ارتجـاعـي   
زمان ما هستـنـد کـه بـايـد بـا آن هـا                  

البته اين افکار و عـقـايـد        .  مبارزه کرد
وقتي بخواهند بـه نـيـروي اجـتـمـاعـي            
تبديل شوند و نيـرويـي حـول خـودشـان          
گــرد آورنــد و مــخــل آزادي و بــرابــري             
جامعه باشند بايد قاطعانه جلويشان را 

اين فرق مي کند با اعـتـقـادات    .  گرفت
هر فردي مي تواند هر اعتقـادي  .  فردي

داشته باشد بدون اينکه نگران بـرخـورد     
قانـونـي و مـقـابلـه از طـرف جـامـعـه                    
سوسياليستي باشد ولي وقتي بخواهـد  
حول افکار ارتجاعي نيروي اجتـمـاعـي    
. بسيج کند بايد در مـقـابـلـش ايسـتـاد        

موارد باال به عالوه چند نمونه ديگر از   
. افکار ارتجـاعـي دوران مـا هسـتـنـد            

نکته مهم اين اسـت کـه هـر تـفـکـر و                 
جرياني که بخواهد مانع آزادي و برابري 
اجتماعي انسان هـا بـاشـد ارتـجـاعـي           

مثال ناسيوناليسم .  محسوب مي شود
چنين است، ولي همين ناسيوناليسم از 
بدو پيدايش بشر نبوده است و محصول 

افــکــار .  چــنــد صــد ســال اخــيــر اســت         
ارتجاعي و سلسـلـه مـراتـب مـذهـبـي            

منظـور  .  قدمتي به مراتب بيشتر دارند
اين که از امـروز نـمـي تـوان افـکـار و                 
عقايد ارتجاعي را ليست کـرد و بـراي       

 .هميشه ثبتشان کرد

در جامعه سوسـيـالـيـسـتـي شـوراهـاي           
مردم در همه موارد تصميم گيري مـي  

تشخيص ايـنـکـه چـه افـکـار و               .  کنند
عقايدي اجازه فعاليت عـلـنـي نـدارنـد          

نکته . بالطبع  به عهده اين شورا هاست
قابل توجه اينکه در اين شوراها افرادي 
با عقايد انساني و راديکال هم حضـور    
خــواهــنــد داشــت و نــظــر شــورا هــا و              
مجامع عمـومـي را بـه ايـن مسـائـل               

البته بحث بر سـر    .  متوجه خواهند کرد
اينکه آيا ناسيوناليسم ارتجـاعـي سـت      
يا از حوصله ايـن پـاسـخ کـوتـاه خـارج             

 .است
نکته مهم ديگر اينکه چنيـن افـکـار و        
عقايد ارتجاعي در جوامع کنوني براي 

مـنـافـع    ( برآوردن مـنـافـع مشـخـصـي           
)دولت ها و صـاحـبـان قـدرت امـروز             

پرورده مي شوند تغذيـه مـي شـونـد و           
هميشه در مقابـل انسـانـيـت و انسـان            

ايـن مـنـافـع  ضـد            .  دوستي بوده انـد      
انساني و در مـقـابـل آزادي و بـرابـري              
انسان ها در جامعه سوسياليسـتـي در     

توليد و باز توليد چنين .  قدرت نيستند
عقايدي و به قدرت اجتمـاعـي تـبـديـل        
کردن آن مسـتـلـزم وجـود نـابـرابـري و                   
بخشي از سـيـسـتـم تـولـيـد نـابـرابـري                   
هستند و در نتيجه در جـامـعـه اي کـه         
چنين نا برابري هـايـي نـبـاشـد چـنـيـن               
افکاري امکان تبديل شـدن بـه نـيـروي         

 .اجتماعي را کمتر خواهند داشت
در آخر بايد يادآور شد مقابله با افـکـار     
و عقايد دو وجه دارد که سعي کردم در   

يـکـي وجـه      .  توضيح بـاال روشـن کـنـم        
هر عقيـده  .  فردي و يکي وجه اجتماعي

و آرماني هر چقدر هـم کـه ارتـجـاعـي            
باشد، تا وقتـي کـه بـه صـورت فـردي              
باشد و مزاحمتي براي آزادي و بـرابـري     
جامعه ايجاد نکند صرفا با آگاه گري و 
مبارزه فکري قابل تـقـابـل اسـت ولـي            
همين عقيده و آرمان وقتي بخواهد بـه    
نيروي اجتماعي تبديل شود و بالـطـبـع    
تهديدي براي آزادي و بـرابـري جـامـعـه          

 .باشد بايد با آن شديدا برخورد کرد
در مورد برابري راستـش مـن مـتـوجـه          
نشدم چرا مطلب من را غير مـنـطـقـي       
دانستي؟ من هم دقـيـقـا دو حـرفـه را              
مثال زده ام که يکي خيلي به تخـصـص   
بااليي نياز دارد و ديگري به تـخـصـص    

ظاهرا اينطـور اسـت     .  زيادي نياز ندارد
که هر کسي مي توانـد رفـتـگـر بـاشـد           

بدون هيچ تخصصي ولـي بـراي جـراح          
مغز شدن بـايـد مـتـخـصـص ايـن کـار               

سوال من اينست که رفتگـر مـا     .  باشي
در زماني کـه جـراح مـغـز درس مـي                
خوانده به تفريح و عشق و حال مشغـول  
بوده يا کار مـي کـرده؟ و ان هـم کـار                 
سخت و طاقت فرسا؟ ولي نکتـه مـهـم      
اينکه شرايطي که تو در سوالت مطـرح  

در زمانـي کـه     .  مي کني واقعي نيست
يکي بـه کسـب مـهـارت مـي پـردازد                 
کسي که مهارتي نـدارد بـه تـفـريـح و              

اين شرايط واقـعـي   !!  استراحت پرداخته
اوال در ايـن جـامـعـه           .   جامعه نيـسـت  

عموما مردم نمي توانند با استراحت و 
تفريح گذران زندگي کنند و بـه هـمـيـن         
دلـيــل هــمــان رفــتــگــر در زمــانــي کــه            
مـتـخـصــص مـغــز مـا در حـال درس                 
خواندن و کسـب مـهـارت بـوده بـراي                

اتـفـاقـا    .  گذران زندگي کـار مـي کـرده         
کساني که امروز  درآمد پاييني دارنـد    
و مهارت فوق العاده اي ندارند کسانـي  
هستند که از بچه گي مجـبـور بـه کـار         
کردن شده اند و امکان تحصيل از انـان  

حتما قبول داري کـه بـراي         .  گرفته شده
کسب مهارت در دنـيـاي امـروز بـايـد            
هزينه کرد و همين امر کسب مـهـارت     
براي کساني که از عـهـده ايـن هـزيـنـه             
. برنيايند را بسيار مشـکـل مـي کـنـد         

 نويد
 

 آرش از شيراز 
 !پياده روی مشکوک 

ــا درود  "  شــيــراز در تــب خــامــوش           .  ب
تيـر فـلـکـه اعـلـم           ۷ دستگيريهاي روز 

ميسوزد و خـانـواده   )   ميدان دانشجو( 
ي بازداشتـيـهـا پـرسـان پـرسـان سـراغ               
فرزندان خود را مي گيرند اما نه سـتـاد   

يا کميته ي   -خبري واقع در فلکه ستاد
امر به معروف و نهي از منکر خيـابـان   
خليلي و يا نهاد هاي ديگر فعال بسيـج  
در سراسر شهر شيراز،  جـز پـاس دادن       
خانواده ها به اين جا و آنجا کاري نـمـي   

دختر و پسـر،       ۱۰۰ حدود صد!!!  کنند
براي اعتـراض بـه وضـع        ...  دانشجو و 

مــوجــود در حــکــومــت اســالمــي بــه            
خيابانهاي منتهي بـه فـلـکـه ي اعـلـم             

اما لباس شخصي ها و نـيـرو   ... آمدند 
هاي نظامي ازپيش آماده بـودنـد و بـا          
ضرب و شتم و پاشيدن اسپري فلفل بـه    
صورت آنها  جوانان را به سمت ماشين 

ها کشيدند و بـردنـد و خـانـواده هـاي                
سرگردان بازيچـه ي دسـت اطـالعـات           
سـپــاه  در شــيــراز هســتــنــد و از ايــن                
ساختمان به آن سـاخـتـمـان پـاس داده              

ــد    ــشــون ــي ــا در           !  م ــه ــي ــت ــازداش ــن ب اي
بازداشتگاه اطالعات  سـپـاه واقـع در          
خيابان سپاه مـحـبـوس هسـتـنـد و بـا              
خانواده هاي جوانان بازداشتـي بـا يـک        
آيفون تصويري صحبت مـيـکـنـنـد کـه         
شما اينجا تجمع نکنيد و بريد خـانـه و     

بازداشتيها از .  منتظر تماس ما باشيد
ــا          ۱۵ -۱۴ ســن    ــه ت ــه    ۵۰ ســال ســال

تاخير در راه     : جرم اصلي آنها . هستند 
. رفتن و پياده روي مشکوک عنوان شده

تمامي موبايل هاي دستگـيـر شـدگـان       
چک شده و جزموارد جرم آنها محسوب 

تعدادي از بازداشتيها در شب .  ميشود
دستگيري با تماس تـلـفـنـي بـازداشـت         
خود را به خانـواده اطـالع دادنـد و تـا             
کنون هيچ اطالعي از سالمت آنهـا در    

 .!دست نيست
 ."با تشکر

 
ــر                :  ک. ج ــبـ ــال خـ ــان از ارسـ آرش جـ

روشن است که دسـتـگـيـري     .  متشکريم
مردم معترض محـکـوم اسـت و بـراي           
آزادي همه اين دستگيـر شـدگـان بـايـد          

منتظر خبرهـاي بـعـدي از        .  تالش کرد
 .طرف شما هستيم

 
 بھار از تھران 

 در باره نيجه بگوييد 
ــه کــيــان آذر               ــامــه اي ب ســالم، : " در ن

من در جلساتـي  .  اميدوارم خوب باشي
شرکت ميکنم کـه افـراد زيـادي در آن            
شرکت دارند و راجع به مباحـث زيـادي     
صحبت ميشه، اگر مـيـشـه کـمـي در            

 ."مورد نيچه برام توضيح بديد
بهار جان اگر بـيـشـتـر در مـورد            :  ک. ج

جلسات و اينکه چه رده سني و افـرادي    
در آن شرکت ميکنند و چه مباحثي در 
ــي                 ــويـ ــگـ ــود بـ ــشـ ــيـ ــرح مـ ــطـ آن مـ

اما در رابـطـه   .  بسيارخوشحال ميشويم
فردريش ويلـهـلـم    .  با سوالي که کرده اي

نيچه را به عنوان يکي از انديشمندانـي  
که بعدها تفکراتي مانند نـيـهـلـيـسـم،         
پست مدرنيسم و فاشيسم دوره جـنـگ     
جهاني دوم از انـديشـه هـاي امـثـال او            
نشات گرفت ميشـنـاسـنـد و يـکـي از             
نظريه پردازان و پيش برنـدگـان اشـکـال       

فلسفـي و فـرهـنـگـي نـظـام سـرمـايـه                   
نيچـه در فـلـسـفـه خـود سـه                .  داريست

مفهوم  انسان،  ابـرانسـان و واپسـيـن             
منظور  وي   .  کند انسان  را معرفي مي

ايـن  .  از  ابر انسان، انسان کامل  اسـت   
انسان از نظر معـنـوي کـامـل اسـت و            

را همانگونه که هست ) زندگي(هستي 
آرمـانـي را کـنـار                  و جـهـان          پذيرفته
ابرانسان نيـچـه انسـانـي       .  است  گذاشته

زيرک و هوشيار است که بـه گـفـتـه وي         
انسانها پلکاني هستند براي ابـرانسـان     

بهر حال اين نوع گرايشات فکري در . او
تضاد و تقابل با کمونيـسـم و جـنـبـش          
انقـالبـي طـبـقـه کـارگـر بـراي رهـايـي                   
بشريت از شـر بـردگـي مـزدي اسـت و              
توجيحات فلسفي نظام سـرمـايـه داري      

 .مرسي، کيان. هستند
 

 سوئد  -کيوان رضوی نيا 
 تير   ۱۸ تظاهرات های  

طي تـمـاسـي    .  با سالم و خسته نباشيد"
 ۱۸ که با بچه هاي اروميه داشتم براي   

بـعـدازظـهـر جـلــوي        ۵ تـيـر قـرار اسـت           
در .  دانشگاه آزتد اروميه تجمع کـنـنـد     

تـيـر   ۱۸ اين مورد به نظرت تا قـبـل از       
چطور ميشه اين اطالع رساني را هرچه 
وسيعتر کرد؟ البته از طريق ايـنـتـرنـت       
همه به هـم اطـالع مـيـدهـنـد و مـتـن                 
فراخوان رو به همه سند ميکنـنـد ولـي      
سوال من اينه که کساني که به اينترنت 
دسترسـي نـدارنـد چـطـور مـيـشـه مـا                  
 "ميتونيم بهشون اطالع بديم؟ با تشکر

 
تير اين ۱۸ کيوان جان در رابطه با : ک.ج

اخبار بين افراد مختلف در جريان است 
و منحـصـر بـه دانشـگـاه ارومـيـه هـم                 
نيست و در رابـطـه بـا دانشـگـاه هـاي               

اما در . شهرهاي مختلف گفته ميشود
رابطه با اطالع رساني بايد از وسعترين 
و اجتماعي تـريـن رسـانـه هـا مـانـنـد                 
تلويزيونهاي مـوجـود کـه رو بـه ايـران              
برنامه پخش ميکنند و يا در ايـران از      

اس بصـورت وسـيـع بـه         .  ام.  طريق اس
اما مهمـتـر   . ديگران اطالع رساني کرد

از آن سازماندهي مشـخـص و حضـور        
گسترده جوانان، زنان و کـال مـردم در           
اين روز بـراي اعـتـراض بـه جـمـهـوري              

 .کيان. اسالمي است
 

 کمال از کردستان 

357جوانان كمونيست       1387 تير   11    16 



 در باره انقالب فرهنگی 
يه سوال دارم کـه اگـه خـواسـتـيـد در                 " 

آيا انقالب فرهنگي .  نشريه جواب بديد
بعد از سرکار آمدن حکـومـت شـوراهـا       
مطرح خواهـد شـد يـا اصـال انـقـالب               
فرهنگي سنت چپ هست؟ يا بايد ابتدا 
جامعه صنعتي شود و بـعـد ايـنـگـونـه         

 "مسائل مطرح خواهد شد؟
 
کمـال جـان انـقـالب کـارگـري و               :  ک. ج

برپايي جامعه سوسيالـيـسـتـي يـعـنـي          
دگــــرگــــون کــــردن مــــنــــاســــبــــات           
اقتصادي،سياسي و اجتماعي جامـعـه   
و رهـايـي انسـان هـا از هـمـه قـيـد و                       
بندهايي که نظام هاي طبقاتي تابـحـال   
. برسر راه زندگي انسانها قزاز داده انـد     

که اين بـا گـرفـتـن قـدرت سـيـاسـي و                 
براندازي نظام سرمايه داري و بـرپـايـي        
نظامي مبتني بـر دخـالـت مسـتـقـيـم              
مردم  در سـرنـوشـت خـودشـان و لـغـو              
کارمزدي و جـلـوگـيـري از بـازتـولـيـد                 
سرمايه به اشـکـال مـخـتـلـف مـيـسـر                

اما اين رويداد بـزرگ کـه يـه          .  ميشود
تحول عظيـم در زنـدگـي انسـان اسـت              
بهمراه خود دگرگونيها و انقـالبـاتـي در      
ــي،               ــاعــ ــمــ ــتــ ــاي اجــ ــه هــ ــرصــ عــ
فرهنگي،سياسي واقـتـصـادي خـواهـد        
داشت که دستاورد بالفـاصـلـه انـقـالب        
کارگري خواهد بود و نتايج آن بصـورت  

امـا انـقـالب      .  آني و بـلـنـدمـدت اسـت       
فرهنگي معموال چيـن و مـائـو را بـه             
ذهــن مــي آورد کــه ايــن ربــطــي بــه                  

جنبش مائو همانطـور  .  کمونيسم ندارد
که امروز هم در ادامه مي بيـنـيـم وارد      
کردن چين مـاقـبـل سـرمـايـه داري بـه              

در ضـمـن صـنـعـتـي         .  دنياي مدرن بود
. کردن، الزاما ربطي به کمونيسم نـدارد 

سرمايه داري هم بشيوه خود صـنـعـتـي     
براي استثمار هـرچـه بـيـشـتـر           .  ميکند

کارگر مجبور اسـت دائـم صـنـعـت را            
مسـالـه ايـن اسـت کـه            .  رشد هم بدهـد 

چگونه اين صنعت در خدمت بشر و نـه  
استثمار و سـودآوري قـرار گـيـرد و بـا              
خالص شدن گريبـان آن از تـنـاقضـات           
سرمايه داري هزار بار بيشتر هـم رشـد       

 .  که اين کار کمونيسم است.  کند
 

 امضاء محفوظ، آلمان 
 شيرينکاری يک آخوند 

نوشته اي کوتاه از محمد علي ابطـحـي   

. يک آخوند اصالح طلب را فرستاده انـد 
 :خواندني است

 کنفرانس برلين در دانشگاه زنجان"
چند سال پيش در دوران اصالحات کـه    

طلبان يک وظيفه شـرعـي    زدن اصالح
ــن          مــحــســوب مــي      ــي ــرل شــد، در ب

کنفرانسي براي مسايل ايران برگزار شد 
در آن    که افراد زيـادي از داخـل ايـران           

جـا يـکـي از         در آن  .  شرکت داشـتـنـد   
 -کـارگـري    -اعضاي حزب کمونـيـسـت   

که معتقد بود، اصالحات و محافظه
کاري سر و ته يک کـربـاسـنـد، در بـيـن           

طلبان سخنراني آن افراد که به اصالح
بيشتر نزديک بودند، لخت مادرزاد شـد  

آن زمان با سر و .  تا جلسه را به هم بزند
صداي فراوان کنـفـرانـس بـرلـيـن را در             
ايران پخش کردند و از نماي دور آن فرد 

وقـتـي   .  لخت را هم البته پخش کـردنـد    
شد که مگر اين کار اشاعه  سوال مي

دادند  فحشا نيست، پاسخ رسمي مي
. که مردم بايد در جريان قـرار بـگـيـرنـد       

آقاي الريجاني که رييس صدا و سـيـمـا    
کـه   ايـن    .  بودند به خوبي به ياد دارند

در ماجراي دانشگاه زنجان گفته مي
شود که اين کـار اشـاعـه فـحـشـاسـت،            
حــرف جــديــدي اســت کــه از اردوگــاه             

. شـود  کاران شـنـيـده مـي         محافظه
در کنفرانس برلين يک نـيـمـه بـرهـنـه           ( 

نزديک به برهنه کامل و يک آقاي بد قـد  
و قواره لخت شدند که ظاهرا نـويسـنـده    
اين ياداشت با حياتر از آن امام جـمـعـه    
هائي بوده که بقول هاشمي رفسنجانـي  
در نماز جمعه تهران، تا ته ان فـيـلـم را        

البته يکي را حزب ياد شده !  ديده بودند
در باال به کـنـفـرانـس فـرسـتـاده بـود و               
انتخاب لطيف ماجرا بود و ديگر هـم،    
انــتــخــاب روي ديــگــر ســکــه، يــعــنــي          
دستگاه امنيتي و از ابتکارات سـعـيـد    

 ."و يا برعکس! امامي بود
 
شيرين زبانـي هـاي مـاالمـال از           :  ک. ج

اخالقيات منحط مردسـاالرانـه  حـاج        
آقا ابطحـي مـربـوط اسـت بـه حـرکـت                

، بازيگر تئاتـر و    " پروانه حميدي" جالب 
فعال سياسي، در جريان کنفرانس برلين 
که در اعتراض بـه حـجـاب و بـردگـي              
جنسي زنان در حکومت اسـالمـي، بـا      
سرکردن يک روسري و با بـيـکـيـنـي در          
. سالن کنفرانس شروع به قدم زدن کـرد   

حـاج آقـا     "  جـنـس لـطـيـف       " اين هـمـان     

ابـطـحـي اســت کـه در بــاره آن سـخــن                  
براي آخوندي که از گـورهـاي     .  ميگويد
سال پيش توسط سرمايه داري    ۱۴۰۰ 

قرن بيست و يک به تخت قدرت نشانـده  
شده عجيب نيست که با اين کنايه هاي 
حال بـه هـم زن راجـع بـه ايـن مسـالـه                    

" حـيـا  " و تـازه راجـع بـه            .  صحبت کنـد 
ايـن  !   خودشان هم اظهار فخر بفرمايند

حاج آقا و هم عمامه اي هايش اگـر در    
برخي اعتراضات در غرب که گاه زنـان  
کامال  لخت مـيـشـونـد حضـور پـيـدا              
ميکردند معلوم نبود در اثر هيجـانـات   
حيواني و نرينه ويژه آخـونـدهـا سـکـتـه           

هم " بدقواره"اما آن آقاي . نمي فرمودند
بود، يک زنداني "  حسن جليلي" اسم اش 

سياسـي و عضـو حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري  که براي نشان شکـنـجـه هـاي       
ناقابـل هـمـيـن حـکـومـت مـتـبـوع و                   
مــطــبــوع آخــونــد ابــطــحــي و يــارانــش         
همچون شـريـعـتـمـداري هـا و سـعـيـد                  
امامي ها و سعيـد حـجـاريـان هـا کـه             
براي هميشه بـر بـدن  او نـقـش بسـتـه                 
. است، لـبـاس هـايـش را درآورده بـود             

کسي چه ميداند شايد خود همين حـاج  
آقا حکم آن شکنجه ها را داده بود و يـا  
در مسجدي که حکم مـيـدادنـد ايشـان       
پيشنماز بود و يا براي شـکـنـجـه گـران        
شربت مي آورد؟ باري حضـرت رئـيـس      
دفتر سابق خاتمي هنوز کيـنـه عـمـيـق        
اش را از حزب کمونيست کـارگـري در       
دل دارد و ســعــي کــرده اســت حــول                  
. ماجراي زنجان اين عقده را خالي کنـد 

به حضرت آقا و کل حکومت اسـالمـي    
اعالم ميکنيم که اصالحاتتان نگـرفـت   
و ما مفتخريم کـه در بـه درک واصـل              
کردن  دوم خرداد نقـش اسـاسـي ايـفـاء          
کرديم و حاال موقع به گور سپاردن کـل  
 . جمهوري اسالمي و جانورهايش است

  
 مانيا از ايران 

 مرسی که اد کرديد 
سـالم خسـتـه      : " در نامه اي به کيان آذر

باز هم مرسي از ايـنـکـه مـنـو        .  نباشيد
ادد کرديد و سپاسگزار از آفها و اخبـار  

 ."تاپتون
 
مانيا جان اميدواريم که ارتـبـاط     :  ک. ج

زنده و نزديکتري براي مبارزه عليه ايـن  
. رژيم ضد انساني با هم داشته بـاشـيـم     

شما هم ميتوني در جـمـع آوري خـبـر،         

عکس و فيلـم بـراي سـازمـان جـوانـان             
کوشا باشي و اخبار اعتراضات اطراف 

 .کيان. خود را براي ما بفرستي
 

 هومن از قزوين 
 مصرف در سوسياليسم 

چـنـد روز     .  سالم اميدوارم خوب باشي" 
پيش اصغر کريمي در يکي از بـرنـامـه      
هاي کانال جديد ميگفت که در جامعه 
ــيــســتــي بــروي مــالــکــيــت            ســوســيــال
خصوصي ابزار توليد وجود ندارد ولـي    
. بر روي وسائل مصرف اينگونه نيسـت 

بنظر من اين مسـئلـه عـنـوان شـده از              
بـبـيـنـيـد      .  طرف ايشون اشکاالتي دارد

االن توليد وسايل مصرف خيلي زيـاده،  
اونقدر که حتي باعث معضالت زيادي 
مثل آلودگي محيط زيست ، گرم شدن 
ــه اوزون                  ــدن الي زمــيــن و آســيــب دي

درحاليکه با ايـن هـمـه      .  شده است.... و
توليد بازهم به اقـلـيـت کـمـي، بـوفـور              
. ميرسه و به اکثريت جامعه بسيار کـم   

خب اگه نظام آينده جامعه هـم بـخـواد        
مثال به همه ماشين بده آثارمخـرب آن    
درجامعه چه خواهد شد؟ آلـودگـي شـو      
ميخواد چکارکنه؟ و مثالهـاي زيـادي     

من ميگم بايد کاري کرد که .  ميشه زد
هــمــه در رفــاه بــاشــن و جــامــعــه ايــن              
خدمات رو ارائه بده نه اينکه مـثـال بـه      
همه اين وسائل رو داد، مـثـال بـجـاي             
ماشين لباسشويي بـايـد مـثـال رخـت            

حمـل ونـقـل      .  شوئي عمومي داير کنيم
عــمــومــي رايــگــان، بــجــاي مــاشــيــن          

لطفا در اين مـورد تـوضـيـح         .  شخصي
 ."دهيد

 
هومن جان من اين برنامه اي کـه  :  ک. ج

به آن اشاره کرده اي را نديده ام امـا تـا         
جايي کـه بـه نـکـتـه مـورد اشـاره ات                  
برميگرده در سوسياليسم ابزار توليد و   
کليه ثروتها و امـکـانـات مـوجـود در              
جامعه در اختيار و در خدمت زنـدگـي     
بهتر انسانهاست و اين ها را جامـعـه و     
. خود مردم و شوراهايشان اداره ميکند

نکته مهم در اين جا از بين بـردن بـهـره      
کشي از  انسانها و بهروري از امکانات 
براي ايجاد سود بيشتر است که ما اين 
حصلت را ميخواهيم در جامعه از بيـن  

و ايـنـکـه هـمـه چـيـز درجـهـت                .   ببريم
تامين مايحتاج زندگي انسانها باشد و 
تالش جامعه در جهت آزاد کردن وقت، 

انرژي و خالقيتـهـاي انسـانـهـا از ايـن             
حيطه است و ارائه اجتماعي خـدمـات     
به بهترين شکل در موارد مخـتـلـف از      
مثالهايي که شما زده اي تـا بسـيـاري          
ديـــگـــر از مســـائـــل در جـــامـــعـــه               
سوسياليستي در همين جهـت صـورت     

اما اين مسئله نبايد بخودي .   ميگيرد
خود تقابلي بـا انـتـخـاب انسـانـهـا در              
داشتن وسـائـل مصـرف يـا خـدمـاتـي              
داشته باشد، برعـکـس بـايـد بـهـتـريـن             
امکانات زندگي را بـراي هـمـه فـراهـم          

ــيــاورد  ــخــش عــظــيــمــي از            .   ب امــا ب
تخريبهايي کـه در طـبـيـعـت صـورت               
ميگيرد در حال حاضر بخاطر اينـسـت   
که پايه و اساس جوامعه امروزه سود و   
بهره کشـي اسـت کـه ايـن مسـئلـه بـا                  
اقداماتي که در جامعه سوسياليسـتـي   

اما .  صورت ميگيرد بايد برطرف شود
اين انتخاب بايد براي انسـانـهـا وجـود         
داشته باشد که بتوانند وسائل شخصـي  
خود را داشته باشند ولي جـامـعـه نـيـز        
خدمات اجتماعي در سطح وسيع و بـا    
استانداردهاي باال را به شهروندان ارائـه  

 کيان. خواهد داد
 

 دامون از ايران 
 بگير و ببند مردم 

مــردم هــمــه   : " در نــامــه بــه کــيــان آذر         
مخصوصا مواد . ناراضي و سردرگمند

خـفـقـان و      .  غذايي بسـيـار گـران اسـت        
پليس امنيتي همـه جـا هسـت و گلـه             
هاي موتور سوار دوترکه با اسلحه ، بي 
سيم، باتوم، دست بند و گاز اشک آور و 
. فلفل  در سطخ شهـر ديـده مـيـشـونـد          

چگونه بايد از اين شرايط بـيـرون آمـد؟      
در ضمن روز جـمـعـه در پـارک مـلـت                 
ماموران با مردمي که در آنجـا عـلـيـه       
. گراني تجمع کرده بودند درگيـر شـدنـد     

در ورامــيــن، رودهــن و زنــجــان هــم               
تظاهراتهايي پراکنده توام بـا درگـيـري        
بود و در همين رابطه تـعـداد زيـادي از        
مردم را دستگيـر کـرده و روانـه زنـدان             
زيرزميني کهريزک کردنـد کـه مـعـلـوم          
نيست کي برميگردند و آزاد ميـشـونـد    

وضعيت زندان کـهـريـزک را  در            .  يا نه
گزارشي براي شما خواهم فرستاد البتـه  

 ."بعد از تحقيقات بيشتر
 
دامون جان اينهمه بگير وببنـد و    :  ک. ج

اين تـالـشـهـاي زبـونـانـه اي کـه رژيـم                    
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ميکند درجهت ايـنـسـت کـه جـامـعـه            
ايران يک جامعه پويا، معترض و چـپ      
است و جمهوري اسالمي را نميخواهـد  
و به عناوين مختلف ميخواهد به ايـن    
رژيم اعتراض کند و اسـاس وحشـت و       
. مشکل جمهوري اسالمي همين است

اين رژه گله هاي رژيم هم ميبينـيـم کـه      
طــبــق گــفــتــه خــود ســران رژيــم مــدام            

نـمـونـه آن طـرح           -شکـسـت مـيـخـورد       
و بايد طرح جديـدي    -امنيت اجتماعي

جامعه علي رغم اين فشارها .   بياورند
و دستگيريها عقب نشيني نمي کند و   

بايد در ايـن دوره      .  معترض تر ميشود
به تشکل و سازماندهي اجـتـمـاعـي و         
متشکل شدن حول حزب کـمـونـيـسـت        
کارگري بيشتر فکر و تالش کرد و براي 
. آزادي تک تک دستگير شدگان کوشيـد 

در ضمن مـنـتـظـر خـبـرهـاي بـعـديـت               
 .کيان. هستيم

 
 )؟ (سعيد از  

 در باره اکس مسلم 
ميشه خواهشا مشخص کنـيـن   .  سالم"

هدف و برنامه و درونمايه اين سـازمـان   
اکس مسلم چي هست؟ شما از اسـالم      
روي گردانيد به عنوان يه ايدئولوژي يـا  
از اسالم سياسي و يـا مـردمـي کـه بـه            
عنوان مسلمان هستـنـد؟ شـمـا مـردم          
مســـلـــمـــان رو کـــهـــنـــه پـــرســـت و               
بربرميدونيد؟  لطفا بگين بنا و ماهيت 
اکس مسـلـم چـي هسـت؟  لـطـفـا بـه                   
ــديــد و چــون                 ســواالت مــن جــواب ب
دسترسي من به اينترنت کمه جواب رو   

 ."جداگانه براي من بفرستيد
 

اکس مسلم سازمانيست کـه در اوايـل       
از طرف افرادي که مسالـه   ۲۰۰۷ سال 

شان مبارزه بـا مـذهـب و بـخـصـوص               
اسالم بود و عـلـيـه اسـالم سـيـاسـي و                
همينطور مماشات دول غربي با اسـالم  
سياسي و مذهب و نيز توسط نهادهاي 
ــمــان اعــالم               ســکــوالر والئــيــک در آل
موجوديـت کـرد و هـدف آن دفـاع از                 

 -آزادي افــراد در نــداشــتــن مــذهــبــب         
و عــقــب     -بصــورت مشــخــص اســالم     
اکس مسلـم  .  راندن اسالم سياسي است

هم از اينـجـا آمـد کـه چـون در اسـالم                 
وقتي از دين بيرون بروي حکم مـرتـد و     

اينکه اين سازمان در اروپا .  مرگ دارد
اعالم موجـوديـت کـرده و در جـوامـع              

اروپايي با اين جنبش و ممـاشـات دول     
اروپايي در حال مـبـارزه اسـت، رابـطـه          
مستقيـمـي در مـبـارزه بـا دولـتـهـاي                  
اسالمي و مبارزات مـردم کشـورهـاي        
تحت سيطره آنها بخصـوص مـبـارزات      

اما ما تفکيک بين . مردم در ايران دارد
جنبش اسالم سيـاسـي و مـردمـي کـه            
مسلمان ناميده ميشوند قائل هستـيـم   
و ما مخالف اين هستيم کـه مـردم را         
بــطــور اتــومــاتــيــک بــه دســت جــريــان           

هرکس . ارتجاعي اسالم سياسي بدهند
در داشتن عقايد خود مختار است، اما 
نبايد ايـنـرا تـبـديـل بـه يـک بـرچسـب                    

ما با مافيـاي مـذهـب و        .  سياسي کرد
صنعت مذهب مبارزه ميـکـنـيـم و از         
حقوق انسانـهـا و از آزادي مـذهـب و               

اسـالم يـک     .  المذهبي دفاع مـيـکـنـيـم     
جريان فوق العاده ارتـجـاعـي و کـهـنـه           

اگر کسي به ايـن عـقـايـد         .  پرست است
اعتقاد داشته باشد ما حـتـمـا در بـاره           
مــاهــيــت عــقــايــدش بــا او صــحــبــت           
.  ميکنيم، اما اين انتخاب خود اوسـت 

در ضمن اين مطلب را جداگانه بـرايـت     
 .کيان. ميل ميکنيم

 
 شھريار از مشھد 

 خصوصی سازی  و حزب 
با سالم، خوبي؟ نظر و مواضـع حـزب     " 

در مورد خصوصي سازي چيسـت؟ در    
مواقعي كه خود توده مردم بـخـصـوص    
كارگران ميتوانند در مقاطع پاييـن تـر     
خصوصي سازي شركت كنند و بخشي 
از سرمـايـه هـاي كشـور رو در دسـت                

بدين ترتيب مـردم بـخـشـي از         .  بگيرند
سرمايه رو در اختيار ميگيرند كه خود 
به خود آن سيستم كـارمـزدي از مـيـان         
ميرود و تدريجـا سـرمـايـه هـا صـرفـا              

گرچـه  .  نصيب يك طيف خاص نميشود
شدني شدن اين مطلب در اصل مـحـال   
است و هميشه سرمايه داري مـانـع از         
توزيع عادالنه سرمايه هـاي مـلـت در          

 ."ميان توده مستضعف ميشود
 
خصــوصــي ســازي مــعــمــوال در        :  ک. ج

مقابل نقش دولـت در سـرمـايـه داري             
يکي از ويـژگـي هـاي سـرمـايـه           .   است

داري و مخصوصا يکي ازخصلت هاي 
بارز نظم نوين جهاني ست که ميخواهد 
سرمايه داري دولـت رفـاه و سـرمـايـه                
داري دولتي شرق که در زمـان جـنـگ          

و  آن     .   سرد مطرح بود را از بين بـبـرد    
بارقه هاي وظيفه جامـعـه و دولـت در          
قبال افراد را از بـيـن بـبـرد و کـامـال                   
زندگي و معيشت انسانها را در اختيار 
بازار آزاد قرار دهد و بالطبع همـانـطـور    
که خودت نتيجه گيري کـرده اي هـيـچ        
نتيجه اي جز فقر و فالکت و بـدبـخـتـي       
بيشتر براي کارگـران و مـردم جـامـعـه            

بــنــا بــر ايــن راه حــل کــارگــران           .  نــدارد
سوسياليسم و از بين بردن سرمايـه چـه     

 .کيان. خصوصي و چه دولتي آنست
 

 امير ملحد، ايران 
دو نامه داده اند، يکي در مورد اينـکـه   

را از      ۳۵۵ نتوانستـه انـد کـه نشـريـه              
سايت بردارند که البته سايت در دسـت    
بازسازي بـود و از ايـن بـابـت پـوزش                  
ميخواهيم و نامه دوم در مورد مذهب 
و جوابي است که در نامـه هـاي دوسـه        

 :شماره قبل داديم
من قبال در مـورد مـذهـب بـا             . سالم"

شما زياد بحث کـردم ظـاهـرا اگـر هـم              
بخوام به جوابي که در نشريه بمن داديد 
پاسخ بدم باز هم به نتيجه نمـيـرسـيـم و       
اصراري هم نيست که حرف منو قـبـول   

فقط اين خبر رو براي شما که از .   کنيد
سايت راديو فردا منتشر شده ميفرستم 
تا متوجـه بشـيـد هـر کـس کـه مـثـل                   

جمهوري اسـالمـي     :  آرياشهر شعار بده 
لزوما غير ... نميخواهيم نميخواهيم و 

 ."مذهبي نيست
 
امير جان مرسي از خبر ارسـالـي     : ک.ج

که توضيح دهيم مربوط به ايـن هسـت     
که چگونه يک نفر در شيراز که بـه ديـن     
مسيحيت درآمده است مورد اذيـت و      
آزار جمهوري اسالمي اسـت و ايـنـکـه         
چگونه کساني که مسيحي مـيـشـونـد       
مجبورند در زير زمين خـانـه هـايشـان       
کليسا درست کنند و حکومت مذهبي 
. اسالمي چه بال ها سر آنها نـمـي آورد      

ولي امير جان اين هم مثل نمونه دختـر  
عمو که چند هفته قبل گـفـتـيـد گـرچـه         

ما .  واقعي است اما قابل تعميم نيست
طبعا منکر وجود آدم هـاي مـذهـبـي           

ولي بحث مان ايـن اسـت کـه          .  نيستيم
مشخصه اصلي مردم ايران در اوضـاع    

بـلـکـه    .  امروز مذهبي بودنشان نيـسـت  
اين است که از حکـومـت اسـالمـي بـه          

تصور نمي کنم آنـهـا کـه      .  جان آمده اند

در آرياشهر فريـاد مـيـزدنـد حـکـومـت            
اسالمي نمي خواهيم حـاال قـرار اسـت        
يک حکومت مسيحي يا زردشـتـي يـا        

 !بودايي سر کار بياورند
 

 افسانه از کرمانشاه 
 اعدام ها در چين؟ 
درود، تشکر مي : " در نامه به کيان آذر

کنم که خبرهـا را بـرام مـي فـرسـتـي،               
عجب خبر رسان پر سرعـتـي هسـتـي،       
خبرها را زودتر از حتي راديـو فـردا از         

در ضمن کتاب يک دنيا . شما مي گيرم
بهتر را خواندم،  خب تـقـريـبـا مـيـشـه            
گفت بيشتـر مـکـتـب هـا حـرف هـاي                

ولي رهبرانشان قوانين . جالب مي زنند
نـظـرت راجـع بـه         .  را زير پا ميگـذرانـد  

 "اعدام هاي زياد در چين چيه؟
افسانه جان خوشحاليم از ايـنـکـه    :  ک. ج

اين نظر را در مورد کار سازمان جوانان 
داري،  و در مورد اعدام هم بايد بگويم 
که اعدام قتل عمد دولتي ست و ما بـا    
آن مخالفيم و خواهان لغو آن در جوامع 
مختلف هستيم و آنـرا نـنـگ بشـريـت          
ميدانيم و همانطور هم کـه در بـرنـامـه         
يک دنياي بهتر آمده وقتي مـا بـقـدرت      
برسيم همان روز اول آنرا لـغـو خـواهـيـم        

االن هـم مـي بـيـنـي کـه مـا در                    .  کرد
مبارزه عليه اعدام از هـمـه نـيـروهـاي            
ســيــاســي جــلــوتــر و جــدي تــر بــوده و             

اما وجود اعدام در چـيـن هـم      .   هستيم
بايد بگويم که بسيار شنيـع اسـت امـا        
اگر نکته ات در رابطه با اينکه جيـن را    
نظامي کمونيستي ميداني بايد بگويـم  
که چين يکي از دولتهاي سرمايه داري   
دنيا ست مانند امريکـا يـا جـمـهـوري          
اسالمي که همگي نمايندگان اين نظام 
هستند و سـيـسـتـم مـوجـود در چـيـن               

سرمايه داري .  ربطي به کمونيسم ندارد
در .   تحت کنـتـرل شـديـد دولـت اسـت            

ضمن مکاتب مـخـتـلـف صـراحـتـا از            
ــد و                ــنـ ــنـ ــکـ ــيـ ــاع مـ ــري دفـ ــرابـ ــابـ نـ
آزاديخواهيشان هم در چـارچـوب و بـا          
فرض اين نابرابري تعـريـف مـيـشـود و          
رهبران شان هم نمايندگان اين چارچوب 

 .هستند و همين خط را پيش ميبرند
 

 هومن از ايران 
 !انگار روی قدرت است 

 
يه چيزي، تي وي کانـال جـديـد      .  سالم " 

بايد برنامه هاشو يه جوري اجرا کنه که 
منـظـورم ايـنـه       .  انگار روي قدرت است

که هميشه سـلـبـي بـرخـورد نـکـنـيـن،                
در .  اثباتي هم برحورد کنين با مسائـل 

ضــمــن ســعــي ســه کــه بــرنــامــه هــاي             
آموزشي بزارين، آموزش در مورد همه 

ــک،          .  چــي ــزشــکــي، ســکــس، مــوزي پ
ارتباطات جمعي، زبانهاي مختـلـف و     
توضيح مسائلـي مـثـل پـنـاهـنـدگـي،             
مهاجرت حقوق اجتماعي خالصه همـه  

مثال برين تو جامـعـه و تصـاويـر         .  چي
مادي ارائه بدين از زنـدگـي مـردم تـو             
بخشهاي مختلـف جـامـعـه و ايـنـکـه              
اشکـال زنـدگـي روزمـره مـردم اونـجـا                

. اين تاثير زيادي مـيـزاره    .  چگونه است
. مثال بخش موزيک درخواستي بذارين

اجازه بدين جوونا بيان رو خط و آهنـگ  
بـقـول حـمـيـد        .  و فيلم درخواست کـنـن    

تقوايي مگه قرار نـيـسـت کـمـونـيـسـم             
کارگري زندگي بهتـري بـيـاره، خـب از           

 ."همين االن بايد شروع کرد
هومـن جـان سـعـي کـن مـرتـب                :  ک. ج

همين کار را ادامه دهي و نظرات خـود  
وي .  و باقي دوستان را در رابطه بـا تـي    

نـکـاتـت را بـراي         .  براي مـا بـفـرسـتـي         
 .وي ميفرستيم. دوستان تي

 
 امضاء محفوظ  

 تير در مشھد   ۷ 
يکي از رفقا عکس جالبي از تظاهرات 

تير، يا  لحظاتي از تالش مردم براي  ۷ 
تير در مشـهـد،      ۷ برپايي تظاهرات در 

اين تجمع و حرکت مـردم،  .  فرستاده اند
مثـل مـوارد مشـابـه در تـهـران،  بـا                    
وحشي گـري مـامـوران حـکـومـتـي و              

کـه بـرخـي مـوعـظـه           ( نيروي انتظامي 
ميکنند خيلي ماماني و خوب هستند 
و فقط بسيج و لباس شخـصـي هـا بـد         

ــد ــد    !)  ان ــرو گــردي عــکــس نشــان     .  روب
ميدهد کـه چـگـونـه اوبـاش اسـالم بـه                
جمعـيـت حـملـه مـيـبـرنـد و فـقـط بـا                      

را "  کـيـان اسـالم     " وحشيگـري قـادرنـد        
چيزي کـه در بـرابـر صـف           .  حفظ کنند

 .اعتراض مردم دوامي نخواهد داشت
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