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بـه هشـت مـاه حـبـس               عابد تـوانـچـه     
او بدون تشـکـيـل    .  تعزيري محکوم شد

و بدون کيفر خواست واقـعـي     دادگاهي
بـه     ) که اگر هم بود باز مسـخـره بـود     ( 

تـا      چنين حکمي محـکـوم مـيـشـود          
هشــت مــاه از زنــدان را در بــدتــريــن               

ايران در اراک سـپـري        زندانهاي ممکن
 .کند

عابد تـوانـچـه را شـايـد بـتـوان يـکـي                  
جنجالي ترين وبالگ نويس چپ فـرض    

هرچه باشد او داراي يک سـري از      . نمود
ــر                      ــراب ــا  را در ب ــنــش ه ــنــش واک ک
شخـصـيـتـهـاي مـخـتـلـف در عـرصـه                  

اخـيـر    وبالگ نويسي دراين چـنـد سـال       
سپري نموده و بارها با توجه به ايـنـکـه    

موجـب     از بعضي نام برده   خود با اسم
مواقع مختـلـف    جنجالهاي گسترده در

او که رفـتـارهـا و گـفـتـارهـاي              .  گشته
خودرا تحت پوشش دوري از اخالقيات 
بورژوا بانه توجيـه مـيـکـنـد هـمـيـشـه              

مـارکسـيـسـت        سعي نموده خود را يک
مسـالـه   .  بـنـامـد     لنيسنيست افشا گـر 

افشا گري هاي او حتي به کسـانـي کـه      
زمــانــي بــراي او درودهــاي انــقــالبــي           

ــده             ــم کشــي ــد ه ــادن ــت ــرس ــف ــي ــده    م ش
بـعـضـي نـظـرات و آراي عـابـد                 . است

نــيــز در گــاهــي اوقــات کــه             تــوانــچــه 
تــــحــــت عــــنــــوان نــــمــــايــــنــــده            او

داخل کشـور   ومارکسيست   کمونيست
اهــالــي    مــورد تــوجــه    نــگــارش کــرده  

سال از اولين هـيـجـده تـيـر يـعـنـي                ۹  
شروع جنبش سرنگوني مردم ايران مي 

ــيــر روزي کــه جــنــبــش              ۱۸ .  گــذرد ت
سرنگوني تـمـام قـد در بـرابـر کـلـيـت                   

دوم خردادي .  جمهوري اسالمي ايستاد
ها، محافظه کـاران، راسـت هـا، خـط           
امامي ها و کل نظام اسالمي مـات و    
مبهوت، جـنـبـشـي را در بـرابـر خـود                

يافتند که به قصد سرنگوني جـمـهـوري    
اسالمي و پايان دادن به عمر منحـوس  

. اين رژيم عرض اندام علني مـي کـرد      

 
 
 
 
 
 

شـمـا اخـيـرا در         :  جوانـان کـمـونـيـسـت        
کنگره جهاني اومانيسـت هـا بـعـنـوان          
يــکــي از ســخــنــرانــان اصــلــي شــرکــت          

ابتدا راجع به خود اين کـنـگـره    . داشتيد
سابـقـه اش چـيـسـت؟            .  برايمان بگوييد

 چه کساني آنرا برگزار کردند؟ 
کنگره جهاني اومانيست :   مريم نمازي

ها هر سه سال يک بار برگزار ميشود و   
اتحاديه بين المللي اومانيسـت  " توسط 

سـازمـان      (IHEU)"   ها و اخالقگراها
خود ايـن سـازمـان در سـال             .  مي يابد
بنيان گـذاشـتـه شـد کـه تـنـهـا                ۱۹۵۲ 

سازمان فراگيرنده جهاني متـشـکـل از      
ســازمــان انســانــگــرا،       ۱۰۰ بــيــش از     

سکوالر، آتئـيـسـت و آزاد انـديـش در              

 
 
 
 
 

ظاهـرا جـمـهـوري اسـالمـي در قـبـال                 
غــرب، راه حــل     "  بســتــه پــيــشــنــهــادي  " 
را پيـش گـرفـتـه       "  راه سوم" و يا "  ميانه" 

يعني نـه پـذيـرش مـطـلـق و نـه                .  است
چـيـزي   .  هم آري هـم نـه      .  امتناع مطلق

که علي الحساب قـدرت چـانـه زنـي و           
 .بقاء به رژيم اسالمي بدهد

در بهـتـريـن    .   نيست"  راه حلي" ولي اين 

حالت به معنـي ادامـه وضـع مـوجـود            
و   -وضــعــي کــه ديــر يــا زود             .  اســت

بـه يـکـي از دو            -! احتماال خيـلـي زود    
يا )   ۱ :   حالت اصلي منجر خواهد شد

جــمــهــوري اســالمــي بــايــد پــاي مــيــز          
مذاکره و معامله با غـرب و آمـريـکـا           

يا بـر طـبـل رويـارويـي و            )  ۲ .  بنشيند
 . تقابل با غرب و آمريکا بکوبد
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همان طور کـه بـراي     :  آيت اله حائري
بــرقــراري امــنــيــت امــوال خــود در          
مقابل سـارقـيـن بـراي خـانـه هـا و                  
انبارهايمان در و قفل محکمي مـي  
گــذاريــم زنــان نــيــز بــراي بــرقــراري           
امنيت خود بايد حجاب را رعـايـت     

 .کنند
قفل کاهداني زير عمامه ايشان چي 

 بايد باشد؟
آيـت الـه     :  سيماي جمهوري اسالمي

صـرفـه جـويـي بـا يـک               حائري براي
 .ليوان آب وضو گرفت

ايشان نفرمودند کـه بـراي شـسـتـن            
جاي ديگرشان  روزانه چند ليتر آب   

 .مصرف ميکنند
بـي  :  علم الهدي امام جمعه مشـهـد    

حجابي زن، آزادي زن نيسـت بـلـکـه       
آزادي مــرد اســت، چــرا کــه زن                   

حجاب خود را در رهگذر غـريـزه      بي
 .دهد مرد قرار مي
غير از اين ميفرمـوديـد    بله جاج آقا

 .تعجب داشت
زنـدان در كـيـفـر         :  آيت اله شاهرودي
 .اسالم نبوده است

شرمنده که دچا زحمت شديد بـابـت     
 . اين همه زندان و زنداني

آيت اله شاهرودي در مـقـابـل حـکـم        

 تير روز ابراز علني جنبش سرنگوني طلبانه مردم ايران ۱۸در سالگرد 

فراخوان به تظاهرات عليه جمھوری اسالمی در 
 سوئد و آلمان

 !جنگ نا متمدنھا
 گفتگو با مريم نمازی

 مخاطرات يک بن بست
 جام زهر دوم؟

 مصطفی صابر

پابرهنه ميان 
  ! حرف بزرگان

 ياشار سھندی، ايران

اين حکم 
 محکوم است

 کامران مزين، ايران

 7ادامه صفحه  
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طي روزهاي گـذشـتـه تـعـدادي از          
دانشجويان دانشگاه هاي مشـهـد     
دستگير و يـا تـوسـط نـيـروهـاي               

هـفـتـه    .  امنيـتـي ربـوده شـده انـد           
گــذشــتــه، تــوحــيــد دولــتــشــنــاس،      
محمد زراعتي و فرزاد حسن زاده   
از دانشگاه فردوسي، سجاد رجبي 
و محمد ميزبان و مهدي خـدايـي     
از دانشگاه آزاد مشهد دسـتـگـيـر       

مچنين سلمان سـلـيـمـا     ه.  شده اند
از دانشگاه آزاد تهران دستگيـر و    
وسايل شخصـي اش ضـبـط شـده           

دانشـجـويـان مشـهـد در پـي             .  اند
اعتراضاتي که روزهاي گذشته در 
مشهد عليـه گـرانـي و وضـعـيـت             
فالکت بار معيشـتـي مـردم بـرپـا          

. شــده بــود، دســتــگــيــر شــده انــد          
مجيد اسدي، دانشجـوي  همچنين 

دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمـه  
طباطبايي نيز در بازداشت به سـر  
مي برد ولي خانواده و دوستان او   

از محـل نـگـه داري او اطـالعـي              
محمد ميزبان دانشـجـوي     .  ندارند

ديگر دانشگاه آزاد مشهد نـيـز از     
پنجشنبه هفته گذشته ناپديد شده 

 . و احتمال بازداشت او مي رود
 

دانشگاه هـا تـعـطـيـل اسـت ولـي              
مبارزه براي آزادي را نـمـي تـوان          

حکومت اسالمي بـا    . تعطيل کرد
استفاده از تعطيلي دانشگاه ها و   
پراکندگي دانشجويان در تابستان 
اقدام بـه بـازداشـت و سـرکـوب و              

ايـن  .  تهديد دانشجويان کرده است
اقدام حکومت بايد با اعتراضـات  
دانشجويان، تفوق بر پراکندگـي و    
ايســـتـــادگـــي آنـــان بـــراي آزادي          

ــرد          ــيـ ــاســـخ گـ ــان پـ ــانشـ ــتـ . دوسـ
دانشجويان در هر شهر و اسـتـانـي    
که هستند با استفاده از امکانات 
ارتبـاطـي اي کـه دارنـد بـايـد بـا                  
ــجــمــع و                ــراي ت ــراخــوان دادن ب ف

اعتراض به دستگيري دوستانشان 
ايجـاد کـمـيـتـه هـاي           .  اقدام کنند

ــراي آزادي              ــارزه ب ــب ــري م ــراس س
دانشجويان زنداني و اسـتـفـاده از        
امکانات ارتباط جمعي از ديـگـر     
اقداماتي ست که دانشجويان بايد  
بــراي آزادي دوســتــانشــان انــجــام        

 .دهند
 

ــيــســت           ــان کــمــون ســازمــان جــوان
دستگيري دانشجويـان را شـديـدا        
محکوم مي کند و خواهان آزادي   
فــوري و بــي قــيــد و شــرط هــمــه              
دانشجويـان زنـدانـي و زنـدانـيـان              

 .سياسي است
 

 دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد
 سازمان جوانان کمونيست
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دانشگاه تعطيل است، مبارزه برای آزادی 
 !تعطيل نيست

 تعدادی از دانشجويان دانشگاه های مشھد و تھران دستگير شدند
دانشجويان دختـر دانشـگـاه عـلـوم          
پــزشــکــي شــيــراز در اعــتــراض بــه          
مــحــدوديــت هــايــي کــه از طــرف             
مسئولين دانشگاه براي آنان ايجـاد  

. شده تجمع اعتراضي بـرپـا کـردنـد      
طبق دستـورالـعـمـلـي کـه از سـوي              
مسئولين خوابگاه ارم اين دانشگاه 
ابالغ شـده قـرار اسـت مـحـدوديـت             
هاي شديدي در ساعات رفت و آمد 
و حضور و غياب دانشجويان دختر 

درب .  در اتاق هايشان اعمال شـود   
خوابگاه ها ساعت نه و نـيـم بسـتـه       
مي شود و از دانشـجـويـان حضـور         
غــيــاب بــه عــمــل مــي آيــد و                      
دانشجوياني که بعد از اين سـاعـت   
بــه خــوابــگــاه مــراجــعــه کــنــنــد بــه           

ــد              ــمــي شــون ــگــاه راه داده ن . خــواب
دانشجويان اين برخورد مسـئـولـيـن     
را توهيني بزرگ به خود مي داننـد  
و در اعتراض به اين احکام تـجـمـع    

ــيــن دانشــگــاه      .  کــرده انــد    مســئــول
دانشجويان را تهديد به احضـار بـه       
کميته انضباطي کرده و در مـقـابـل    
دانشجويان مصمم بر خواسته خـود  

پـايـان   که لغو هر گونه محدوديت و 
دادن به برخوردهاي تـوهـيـن آمـيـز          

است پـافشـاري     مسئولين دانشگاه 
مي کننـد و تـهـديـد کـرده انـد در                 
صورت عدم لغو اين محدوديت هـا  
تجـمـعـات اعـتـراضـي خـود را در                
محوطه خوابـگـاه ادامـه خـواهـنـد           

مسئولين دانشگاه در مـقـابـل    .  داد
اعتراض دانشجويان قـول داده انـد       
روز شنبه در جمع آنان حاضـر شـده     
و بـه سـواالت دانشـجـويـان پـاسـخ              

 .دهند
 

اعمال محدوديت هـا بـه خصـوص          
براي دختران در ادامه سرکوب زنان 

بـي احـتـرامـي و         .  در جامعه اسـت   
تعرض به کرامت انساني زنان و بـه    
رسميت نشناختن حقوق زنـان بـراي     
جمهوري اسالمي يکي از پـايـه اي       
ترين مباني و هويت رژيم اسـالمـي   

ست و تا وقتي جمـهـوري اسـالمـي       
در قدرت باشد اين وضعيـت ادامـه     
خواهد داشت و همـچـنـيـن تـا ايـن           
وضعيـت بـرقـرار بـاشـد جـمـهـوري               

بايـد  . اسالمي در قدرت خواهد بود
در مقابل محدوديت ها و تـوهـيـن        
ها ايستاد و از کـرامـت انسـانـي،             
آزادي و برابري انساني دفاع کـرد و    
حقوق انساني مان را بـه حـکـومـت       

. ضد زن اسـالمـي تـحـمـيـل کـنـيـم             
دانشجـويـان بـايـد بـا اعـتـراضـات               
گسترده و پي گير خود ايـن احـکـام      
توهـيـن امـيـز و سـرکـوبـگـرانـه را                  

ــنــد   ــه اعــتــراضــات      .  بشــکــن ــجــرب ت
دانشجويان در روزهـاي گـذشـتـه و           
پيروزي هاي بـه دسـت آمـده بـايـد              
توسط دانشـجـويـان شـيـراز ادامـه             

 .داده شود
 

ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت از         
خواست هاي بـه حـق دانشـجـويـان            
دانشــگــاه عــلــوم پــزشــکــي شــيــراز        
حمايت مي کند و خواهان لغـو هـر     
گونه محدوديت از سوي مسئولـيـن   
دانشگـاه و عـدم دخـالـت آنـان در                

دانشـجـو   .  زندگي دانشجويان اسـت   
بــه عــنــوان فــردي مســتــقــل داراي          
زندگي خصوصي و حريم شـخـصـي      
ست و اعمال محدوديت  در زندگي 
دانشجـويـان در راسـتـاي سـرکـوب             
دانشجويان و ايجاد فضاي رعـب و    
وحشت  و همچنين براي جلوگـيـري   
از اعتراض در زميـنـه هـاي ديـگـر          
است که بايد با تمام قوا در مقـابـل   

. ايــن مــحــدوديــت هــا ايســتــاد               
هـــمـــچـــنـــيـــن ســـازمـــان جـــوانـــان        
کمونيست از ساير دانشجويان مـي    
خـواهــد بــه هــر شــکــل مــمــکــن از            
دانشجويان شيراز حمايت و آنان را   

 .در مبارزه شان همراهي کنند
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کـارگـر ايـران         ١٠٠٠٠اعتـراض    
خودرو که از اوايل هفتـه گـذشـتـه       

 ١٠شروع شده و در روز دوشـنـبـه      
تيرماه به اوج خـود رسـيـده بـود،           
بدنبال وعده باقري جوزاني معاون 
مدير منابع انساني شرکـت ايـران     
خودرو مـبـنـي بـر بـرآوردن کـردن             
ــهــاي               ــي از خــواســت گــوشــه هــائ

باقري . کارگران موقتا پايان يافت
در گفتگو بـا نشـريـه کـارآمـد در            

تيرماه اعـالم کـرده      ١٥روز شنبه 
است که از اول مهرمـاه دسـتـمـزد       
ده هزار نـفـر از کـارگـران بـا رفـع               
مــحــدوديــت در ارتــقــاي بــودجــه          
مـــربـــوط بـــه افـــزايـــش درآمـــد            
کارگران، افزايش خـواهـد يـافـت،         
اضــافــه کــاري اجــبــاري روزهــاي         
جمعه لغو خـواهـد شـد و مـدارک           
مازاد کارگران پـذيـرفـتـه خـواهـد           

بدنبال اين مصاحبه کارگـران  .  شد
به اعتراض خود پايان دادنـد امـا     
ميگويند چنانچه مسئولين ايـران  
خودرو به قول هاي خود رسيـدگـي   
نکنند و کارگران بـه خـواسـتـهـاي        
خود نرسند، اعتصاب را مـجـددا     

 . شروع خواهند کرد
  

آنــچــه بــاقــري وعــده داده اســت،           
گـوشــه کـوچــکــي از خــواسـتــهــاي          

کـارگـران خـواهـان       .  کارگران است
افـزايـش دسـتـمـزد مـتـنـاسـب بــا                
قيـمـت هـا، افـزايـش بـهـره وري،                
آزادي تشکل، اخراج حراست، لغو 
اضافه کاري اجباري و بـرداشـتـن        

لـغـو   سقف اضافـه کـاري عـادي،          
قراردادهاي مـوقـت و اسـتـخـدام             
رســمــي كــارگــران، جــلــوگــيــري از        
گسترش شركت هاي پيمانكاري و 

انتقال كارگران آن به خود شـركـت     
ايران خودرو، شركت نـمـايـنـدگـان        
كارگران در كميته مشاغل طبـقـه   
بندي، شركت نمايندگان كـارگـران   
در كــمــيــتــه تشــخــيــص كــارهــاي         
سخت و زيان آور، كـاهـش فشـار          
كاري از طريق استخدام نيـروهـاي   

اما حتي همين حد .  جديد هستند
از خواسـتـهـائـي کـه بـاقـري قـول               
تحقق آنها را داده است، عالوه بـر    
ناروشني و عـدم صـراحـت آنـهـا،            

. هيچگونه ضمانت اجرائي نـدارد   
ــران خــودرو در ايــن              کــارگــران اي
اعتصاب گوشه اي از قدرت خـود    
را به نمايش گـذاشـتـنـد و عـزم و            
اعتماد بنـفـس آنـهـا بـراي تـداوم             

. مــبــارزه افــزايــش يــافــتــه اســت          
کارگران عقب نشيني کارفرمـا را    
يک موفقيت براي خود ميدانند و   

ميگويند که اجراي اين وعـده هـا     
را پيگيري ميکـنـيـم و چـنـانـچـه            
خـواســتــهــايــمــان مــتــحــقــق نشــود      
ــه اعــتــراض و               مــجــددا دســت ب

 . اعتصاب خواهيم زد
  

 : اعتصاب در نيشکر هفت تپه
هفت تپه  کارگران دو واحد نيشکر

نيز با پايان مهلتي که به کارفرما 
داده بودند، امروز دوشنـبـه دسـت      
به اعتصاب زدند و ساير بخش ها 
نــيــز بــدنــبــال اعــتــصــاب ايــن دو          

ــيــکــار شــدنــد           . قســمــت عــمــال ب
کارگران قسمت شربت گـيـري کـه        

نـفـر هسـتـنـد و نـيـز                 ٦٠تـا     ٥٠
ــخــار              ــوره ب ــران قســمــت ک ــارگ ک

 ٦٠تـا    ٥٠گازگيري که اينها نيز   
نفر ميباشند امروز بـدلـيـل عـدم         
تـحـقــق خــواسـتـهــاي کــارگـران از            
جمله نپرداختن پـنـج مـاه حـقـوق            

. معوقه دست به اعـتـصـاب زدنـد      
بخـش آسـيـاب و کشـاورزي نـيـز               
بدليل اعتصاب در اين دو بـخـش     
عمال تعطيل شد و بـديـن تـرتـيـب        
کل شرکت نيشکر به حالت نـيـمـه      

شـفـيـعـي مـديـر         .  تعطـيـل درآمـد     
عــامــل نــيــشــکــر هــفــت تــپــه کــه          
تاکنون به هيچکدام از وعده هـاي  
خود عمـل نـکـرده اسـت، دو روز             

. ديگر از کارگران مهلت خـواسـت  
کارگران اعالم کردند که چـنـانـچـه     
تــــا روز چــــهــــارشــــنــــبــــه بــــه              
خواستهايشان پـاسـخ داده نشـود          
بار ديگر اعتصاب بزرگ خـود را      

 . شروع خواهند کرد
  

حزب کمونيست کارگري قاطعانـه  
از خواستها و مبـارزات کـارگـران      
ايران خودرو و نيشکر هـفـت تـپـه         
حمايت ميکند و کـارگـران را بـه          
اتحاد هرچه بيشـتـر بـراي تـحـقـق           

. کليه مطالباتشان فـرامـيـخـوانـد       
حزب از هـمـه مـراکـز کـارگـري و             
مردم آزاديخواه در سـراسـر کشـور      
ميخـواهـد کـه ايـن مـبـارزات را               
تنها نگذارند و بـه هـرشـکـل کـه              
ميتوانند از مـبـارزات يـکـديـگـر         

تنها با شکـل دادن    .  حمايت کنند
به همبستگـي وسـيـع و گسـتـرده            
مــيــتــوان کــارفــرمــايــان و دولــت         
سرکوبگر و جنايتـکـارشـان را بـه         

 . عقب راند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران
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سـازه هـاي     " كارگران صـنـايـع فـلـزي            
چـيـنـي رويـال       مـازنـدران و       "  سنگـيـن  

 سمنان دست به اعتراض زدند 
  

ساعـتـه كـارگـران        ٢ اعتصاب :  ساري
 "سازه هاي سنگين"صنايع فلزي 

بــنــابــه خــبــري كــارگــران شــاغــل در            
سـازه  " صنايع فلـزي     ٢ كارخانه شماره 
مازنـدران در اعـتـراض        "  هاي سنگين

به عدم پرداخت بـدهـي مـعـوقـه خـود           
ــك                       ــه ي ــده و ب ــار كشــي دســت از ك

ــاب       ــصـ ــتـ ــه دســـت          ٢ اعـ ــتـ ــاعـ سـ
كارگران دليل اعـتـصـاب خـود          . زدند

را بي توجهي مسئـوالن بـه خـواسـتـه          
مــاه    ٣ هــاي خــود و عــدم پــرداخــت            

 ۵ ٨ حقوق و بخـشـي از عـيـدي سـال              
كارگران اعالم كرده انـد  .  عنوان كردند

كه قرار است مدير عامل شركـت روز    

تيرماه به ميان آنهـا بـيـايـد و در            ١٧ 
خصوص تـأخـيـر در جـواب دادن بـه                
. مطالبات كـارگـران تـوضـيـح بـدهـد             

كارگران الـتـيـمـاتـوم داده انـد كـه در                
ــر،                 ــول مــدي صــورت اجــرا نشــدن ق
اعتصاب و اعـتـراض ادامـه خـواهـد            

 .يافت
  

اعتراض كارگران چيني رويال :  سمنان

 به عدم پرداخت دستمزدها
تـيـرمـاه       ١٦ بنابه خبر ديگري كه روز 

منتشـر شـده بـود، كـارگـران چـيـنـي                 
رويال سمنـان، در اعـتـراض بـه عـدم              

ماه حقوق، اعـتـراض كـرده       ٤ دريافت 
اند كـه   هاي محلي خواسته و از رسانه

مشكالت آنها را درج كنند تا افـكـار     
 .عمومي از اين وضعيت باخبر شود

  
حزب كمونيست كارگري از اعـتـراض     
و مطالبات کـارگـران صـنـايـع فـلـزي              

" چيـنـي رويـال     " و "  سازه هاي سنگين" 

حـزب  .  قاطعـانـه حـمـايـت مـي كـنـد              
کارگران مراکز مختلف و کليـه مـردم     
ــن                      ــغ از اي ــي دري ــه حــمــايــت ب را ب
اعــتــراضــات و خــواســت هــاي بــحــق          

 .کارگران فرامي خواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٧ تيرماه  ١٧ ، ٢٠٠٨ ژوئيه  ٧ 
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اعتصاب کارگران ايران خودرو با وعده 
مسئولين اين شرکت به تحقق برخی از 
 خواستھاي کارگران، موقتا پايان يافت 

بخشھائی از کارگران نيشکر هفت تپه بار ديگر 
 دست به اعتصاب زدند 

 اعتراض آارگران به دستمزدهای پرداخت نشده

 ” یک دنیای بھتر“
 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران را بخوانید

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید



ــه                  ــرگ        دو روز بـ ــرد مـ ــگـ ــالـ سـ
بـه  .  فرد زندگي ام باقـي سـت       عزيزترين

او فکر مـيـکـردم و بـه نـقـشـي کـه در                   
من چيزهـاي زيـادي     .  زندگي من داشت
در پـس       ياد گرفتـم کـه    .  از او فرا گرفتم

حل هر مشکلـي و در بـرخـورد بـا هـر                
يـاد  .  معضلي قبل هر چيز انسان باشـم    
خــط  گــرفــتــم کــه هــيــچ ســيــاســت و              

سازماني که منافع انسانـهـا را زيـر پـا           
ياد گرفتم که    مي گذارد مجاز نيست ،

را در       اولويتي را به جز منافع انسانهـا 
ــم       ــايـ ــوردهـ ــرخـ ــري    بـ ــيـ ــگـ ــعـ ــوضـ ومـ

ياد گـرفـتـم کـه       .  جايز نشماريم    هايمان
صحت و سقم يک موضـعـگـيـري نـه از          

بلکه    " بزرگان" فرمولهاي کتابها و گفته 
از ربط مستقيم آن براي تغيير در بهبود 
زندگي مـردم و تـقـويـت مـبـارزه بـراي                
دستيابي به زندگي بهتر استـنـتـاج مـي       

بــه    يــاد گــرفــتــم اگــر ســيــاســتــي      .  شــود
حرمت و جـان ومـال انسـانـهـا آسـيـب                

مـن از او      .  برساند از پيش مردود اسـت 
ياد گرفتم که حتي اگر تـالش مـا بـراي        
يک دنياي بهتـر مـوفـق نشـد ولـي اگـر               

در طول زندگـي و مـبـارزه ،           توانستيم 
به سفره کارگران اضافه کنيـم     لقمه ناني

و زندگيشـان را حـتـي کـوچـک بـهـبـود                 
بخشيم ، مي تـوانـيـم از زنـدگـي خـود               

 . احساس رضايت کنيم
من اگر بخواهم از زندگي خودم بگـويـم    

و از انگيزه ام براي روي آوري به مـبـارزه     
سيـاسـي حـرف بـزنـم بـه عـامـلـي جـز                     
احساس همدردي با انسانها و ناراحـتـي   
از ديدن يک دنياي نـابـرابـر نـمـي تـوانـم              

 اشاره کنم
احساس شايد دربسياري ازمـا کـه          اين

زندگي خود را در مـبـارزه گـذرانـده ايـم          
ديـدن فـقـر و نـداري،            .  مشتـرک بـاشـد     

نبودن امکانات رفـاهـي بـراي مـردم و             
ديدن اين همه تفاوت طبقاتي و دزدي و   

به جيب زدن امـوال جـامـعـه، کـه مـي               
توانست به همه جامعه متعلق بـاشـد و       
براي مـردم بـه مصـرف بـرسـد تـوسـط                
بخش کوچکي که به عناوين مـخـتـلـف       
به دزدي و زورگويي مشغولند و اسـاسـا   
نبودن معيارهاي انساني در اداره امـور    
جامعه، انگـيـزه بسـيـاري از مـا بـراي               

   .پيوستن به مبارزه انقالبي بوده است
من نـه مـي       در سالهاي قبل از انقالب  

حـزب و       که چه بايد بکنم و نـه   دانستم 
سازمان راديکالي سراغ داشتنم کـه بـه       

شرايطي کـه بـه       .  من بگويد که چه کنم 
راحتي مي تـوانسـت انسـان دلسـوز و             
حسـاســي مــثــل مــن را بــه هــر راهــي              

من در آن زمان از چريکـهـايـي    .  بکشاند
که از مـردم کـنـده شـده و بـه کـوه زده                     
بودند، چيزهايي ميدانستم ، آنهايي کـه  

جـنـگ    مي خـواسـتـنـد بـا رژيـم شـاه                  
ولـي بـا وجـود ايـنـکـه             .  چريکي بکننـد 

جوان بودم اين راه را به عنوان راه      خيلي
تغيير اين وضعيت نمي توانستـم قـبـول      

مي دانسـتـم بـا جـدا شـدن از                   ،| کنم
راه چريکي به جايي نميـشـود      مردم و با

به آنها خيلي احترام مي گذاشتـم  .  رسيد
و دوستشان داشتم ، مي دانستم ايـنـهـا    

ولـي ايـن     .  از شريفترين انسانها هستنـد 
آيـا     جواب چه بود؟.  جواب مسئله نبود

من بايد راه انسانهاي خيرخواه را پـيـش     
بگيرم وبه کمک کردن انفـرادي بـه افـراد        
رضايت مي دادم ولـي مـن بـا دريـاي               
عظيمي از فقر و نابرابري مـواجـه بـودم        

بـه هـر     .  که مثل خوره مـرا مـي خـورد         
کس مي توانستم کمک ميـکـردم ومـي      

ولـي  .  خواستم مددکار اجتمـاعـي شـوم     
من مي دانستم که با ايـن کـار نـيـز بـه            
جايي نخواهم رسيد، اين کمک ها فـقـط   

بود از دريـا     ايقطره  موردي است فقط 
که آدم بـه       ، احساس خوبي است وقتي 

ولـي راه چـاره       .  ديگرن خدمت ميکنـد    
خــالــصـــي از ايـــن وضــعـــيــت چـــه                 

بـردن   ظاهرا راه ديگري هم بود،     است؟
شايد مثل راهـي  .  آگاهي به ميان مردم 

که صمد بهرنگ در پيش گرفـتـه بـود و        
يا جواناني که جمع مطالعاتي تشکـيـل   

و مطالعـه جـاي مـبـارزه را           .  مي دادند
 .ميگرفت 

بايد چه چـيـز را بـه         ؟   ولي کدام آگاهي 

اينکـه زورگـويـي بـد          ؟ ميان مردم ببرم
است و اين مناسبات انسانـي نـيـسـت،       
. اين را که آنها بهتر ازمن مي دانستـنـد  

کتاب ماهي سياه کـوچـولـو کـه جـواب          
 . من تشنه دانستن راه چاره بودم.  نبود

ــال           ــاي         ۱۳۵۵ مــن در س ــت ــه روس ب
رفتم و در آنـجـا مشـغـول کـار                   فقيري

راستش از هـمـان شـروع        .  معلمي شدم 
بـا  .  کارم فهميدم که اين راهـش نـيـسـت      

ــهــاي انــقــالب و              ــيــن تــکــان شــروع اول
دسترسي بيشتر به کتابهاي جلد سـفـيـد    

بـعـد      خود را مارکسيست مي دانسـتـم  
با شروع انقالب از روستا به کارخانه رو   

" آگـاهـي  " آوردم و فکر مي کردم که بايد   
ــراي مــن آگــاهــي                   را کــه آن روزهــا ب
سوسياليستي بـود بـه مـيـان کـارگـران             

واقعا کدام آگاهي و بـه طـور     ولي .  ببرم 
کنکرت بايد آنها را بـه چـه اقـدامـي و             

  .سياستي راهنما يي ميکردم
 
در .  گيجي و سردرگـمـي بـودم         در يک  

شـروع شـد و          ۵۷ اين شرايط انـقـالب       
مسـائــل تــازه و زيـادي را در مـقــابــل                
ــکــر                  ــيــر ف ــغــي ــه ت ــهــايــي کــه ب انســان

بـراي مـن     .  قـرار مـي داد       ميـکـردنـد،      
مذهب مطلقا جواب نبوده واسـاسـا بـه        
نقش مذهب کـه بـراي تـحـمـيـق مـردم              

بـورژازي مـلـي و         از    . است واقف بودم
گــرفــتــه تــا مســئلــه ارضــي و              خــودي

دهقاني ، از مبارزه با مذهب گرفتـه تـا     
مســئلــه خــطــوط فــکــري و ســيــاســي            
مــارکســيــســم انــقــالبــي ، از بــرخــورد           

شـيـوه بـرخـورد        جـنـگ گـرفـتـه تـا              به 
، از   "  خـودي    "  و " ملي"|  بورژازيي به 

تشکل هاي کارگري تا مبارزه سيـاسـي   
و رفرميستي طبقـه کـارگـر واز مـوانـع            

کـارگـران    فکري و عملي تشکيل حزب   
و دهها چه بايد کرد و چه بايد گـفـت در     
مقابل من و هزاران انقالبي ديگر وجـود  

ــاي              .  داشــت ــه ــان ــازم ــان س در آن زم
مختـلـف تـالش در پـاسـخـگـويـي بـه                  

بـعـضـي    .  معضالت انقالب را داشتند   
مثل حزب تـوده و         که آنقدر پرت بودند

اکثريت که خميني و پـاسـداررا نـيـروي         
ضد امپرياليست دانسته به همکـاري و    
ستايش آنها ميپرداختـنـد و نـيـروهـاي          
ديگر هم هنور از موضعگـيـري بـر سـر         

يک مسئله مـدتـي نـگـذشـتـه ابـطـال و               
. پوچي موضعگيريشان آشکار مي شـد 

مـجــاهـديــن کـه حــکـومــت جـمــهــوري            
اسالمي ديگري را بـراي مـردم تـداروک        

نيروهايي کـه اسـم خـود را            .  مي ديدند
نگران سرمايـه   راديکال مي گذاشتند و 

و در هنگام تبلـيـع   .  گذاران خودي بودند
به پوپوليسم در غلتيده وحتي گاهـي از    
ســطــح تــفــکــر عــام مــردم هــم عــقــب             

نـام  "  تبلـيـغ مـردمـي      " و اين را .  تربودند
ولي در کنارايـن تصـويـر      .  مي گذاشتند

دهها هزار انقالبي بود که تشنه دانستن 
 .و پيدا کردن راه بود

ــال       ــفـــل               ۱۳۵۸ سـ در يـــک مـــحـ
کتاب چه بايد کرد لنـيـن را        مطالعاتي

مي خوانديم که بعـد از آن جـزوه اي از             
کـه بـعـدهـا اتـحـاد           (  سازمان سـهـنـد        

دسـتـمـان     به )  مبارزان کمونيست شدند
حل امپرياليستي مسـئلـه     " رسيد به نام 

راستش در اين جـزوه ودر نـوع          "  ارضي
آن    برخوردش به يک مسئله و مـعـضـل     

زمان نگاه و برخوردي را ديـدم کـه مـرا        
من به جرياني برخـورده بـودم     .  تکان داد

که جواب داشت و جـوابـش انـقـالبـي ،            
. روشن، راهگشا و لنيني و انساني بـود 

با خواندن متون ديگري از ايـن جـريـان          
من راه خـود را      .  سبکي کردم   احساس

يافته بودم، من جـواب مـعـضـالتـي را          
ميگرفتم که سالهـاي سـال هـمـراه مـن            

من در آن روزهاي پـر تـالطـم و آن          .  بود
همه مسئله که پيش پاي انقالب بود بـا    
خواندن هر مقاله و جزوه از ايـن جـريـان        

مــن احســاس    .  پــاســخ مــي گــرفــتــم          
ميکردم و تا امروزهم، بعـد از گـذشـت        

. سال اين احساس را دارم که يـافـتـم    ۲۸ 
ــه       ــيــا              بلــه مــن ب ــغــيــيــر ايــن دن راه ت

اين را از منصور حکمـت  .    يافتم دست 
و حميد تقوايي دارم کـه هسـتـه اولـيـه              
سهند را با هم زدند و پا به پـاي هـم در         

تـئـوري   .  اين راه تالش کردند و قلم زدنـد 
منصـور حـکـمـت مـثـل              و سياسيهاي

بــاران در کــويــر خشــک بــود و جــذب                
منصـور حـکـمـت نـه          .  انقالبيون ميشد

من و بسيـاري امـثـال مـن راه              تنها به
خالصي از شر جامعه نا برابـر را نشـان       
داد و ما را به ابزار اين کار کـه داشـتـن        

براي رهبري انقالب بـود       حزب سياسي
ما را از تند پيچ ها و    بلکه مجهز کرد،

مانعي که در مقابل جـنـبـش انـقـالبـي           
ــيــش مــي آمــد        ــو هــدايــت            پ ــه جــل ب

کاري کـه تـا آخـريـن روزهـاي              . ميکرد 
 .زندگيش مشغول آن بود

منصور حکمت به مـا چشـمـي بـراي            
ديدن و تشخيص راه مبارزه با نا برابـري  

بـه  .  و استقرار يک جامعه انساني را داد  
سايت و آثار مـنـصـور حـکـمـت رجـوع            

 .کنيد 
h t tp : / / hekmat . pub l i c -

archive.net 
کــار مــا و حــزب مــنــصــور حــکــمــت             

ساختن جامعه اي انساني اسـت کـه نـه        
در ابـعـاد فـرد و تـعـداد                 خوشـبـخـتـي    

محدود بلکه خوشبختي در ابـعـاد کـل        
جامعه و براي ميليونها انسان را هـدف    

ايـنـکـه درچـنـيـن امـر            .  قرار داده اسـت   
احسـاس   بزرگي شريک باشـيـد بسـيـار         

لذت بخشي است که منبع انـرژي بـراي     
ما که به زير پرچم ايـن  .  تک تک ما است

حزب گـرد آمـده ايـم و راهـنـمـاي مـا                    
تـئـوري هـاي مـنـصـور حـکـمـت بـوده                   

   .است
من اگر منصور حکمت نبود يا به يـک     

خيرخواه صرف ، يـا بـه يـک شـکـسـت               
يــک انســان      خــورده ســيــاســي و يــا بــه         

بـدل     افسرده که کاري ازش بـرنـمـي آيـد      
يا شايد منقدي که غر ميزنـد  .  مي شدم

و تغيير دنيا را يا عملي نمي داند و يـا      
از همانهايي که مسبب ايـن وضـعـيـت         

حــقــوق .  هســتــنــد انــتــظــار کــاري دارد       
بشــردوســتــانــي کــه خــيــلــي طــرفــدار            
دمکراسي غربي هسـتـنـد و عـلـيـرغـم            
اينکه مي بينند که دنيا وارونه اسـت و      
عــلــت وارونــگــي آن هــمــيــن ســيــســتــم          

 .به خود نمي آيند سرمايه دارانه است 
ولي امروز من با افتخار مي گويم کـه      

سال از زندگـي ام را زيـر          ۲۸ خوشحالم 
پرچمي مبارزه کردم که بـهـبـود زنـدگـي        

امــروز .  انســان بــر آن حــک شــده اســت           
جنبش ما به رهبري حزب کـمـونـيـسـت      

براي ايجاد جامـعـه اي تـالش         کارگري 
مــي کــنــد کــه در آن انســان از ارزش                

ــرخــوردار اســت           ايــن .  انســانــي خــود ب
پرچمي است که منصور حکمـت بـلـنـد       
کرد و اکنون پرچـم حـزبـي اسـت کـه او              
سـاخـت، حـزب کـمـونـيــسـت کـارگــري               

 . ايران 
  
 گرامي باد ياد منصور حکمت 
 زنده باد حزب کمونيست کارگري ايران 
زنــده بــاد آزادي، بــرابــري، حــکــومــت            

 انساني 
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سال پيش، وقتي كه اولين بـار بـا        ۵ ١ 
آشنا شدم، از چند جـهـت   "  ت" همكارم 

قــبــل از آن در كــالس         .  آمـوزنــده بــود   
يادگيري زبان با افرادي از بـلـوك شـرق      
آشنا شده بودم كه تعجب كـرده بـودنـد      
مـن عضــو يــك حــزب كــمــونـيــســتــي           

و متأسفانه هيچ وقت نـه زبـان     !  هستم
دست و پا شكسته ما اجازه داد با هـم  
بحث كنيم و نه مدت زمـان كـافـي بـا         
هم بوديم كه بتوانيم اين موضوع را بـا  

سـال     ۵ ١ ( امروز   .  حوصله دنبال كنيم
اما با كسي همكـار مـي شـدم        )  پيش

كه از قلب لهستـان و شـهـر گـدانسـك            
 . است

بـراي  .  اهل رمـان خـوانـدن اسـت          "  ت" 

كمونيسـمـي را كـه مـن بـرايـش               "  ت" 
مبارزه مي كنم، با آن كمونيسمـي كـه     

 Wojciech)يــــــاروزلســــــكــــــي       
Jaruzelski)    آخرين رئيس جـمـهـور ،

او !  لهستان، مظهرش بود، يكي بودند
همانقدر از آن سيستم متنفـر بـود كـه        
مــن از جــمــهــوري اســالمــي و رژيــم             

بـا ايـن حـال نـمـي خـواسـت                !  پهـلـوي  
دوستي اش را با من به خاطر مسـائـل   

قراردادي نانوشتـه و    .  سياسي بهم بزند
اعالم نشده بين ما بود كه نه من به او   

امـا  .  و نه او به من بي احترامي نكنيم
بـا هـم     .  خودمان را هم سانسور نكنيم

هـائـي كــه      هـا در بــاره رمـان         سـاعـت  
زديـم و لـذت        خوانده بوديم حرف مـي   

 . برديم مي
. گذرد سال مي ۵ ١ از آن روزها حدودا 

شـاهـد   .  سـال بـا هـم كـار كـرديـم               ۵ ١ 
پائين آمـدن قـدرت خـريـد هـمـديـگـر               

با هم در صف پيكت اعتصاب .  بوديم
و در باره انـقـالب پـنـجـاه و          .  قدم زديم

هفت ايران و جنبش هـمـبـسـتـگـي در         
هـا حـرف زديـم و از             لهستان سـاعـت  

 . همديگر بسيار ياد گرفتيم
ساله چندين بـار   ۵ ١ در اين مدت " ت"

براي ديدار مادرش به گـدانسـك سـفـر         
هـر بـار كـه بـرگشــتـه از              .  كـرده اســت   

پيوستن لهستان به معاهداتي گفتـه و    
از تأثير آن بر زندگي مردم حرف زده و   

بـا ايـن     " به آن مـعـاهـدات و ايـنـكـه                 
معاهدات اقتصاد لهستان رشـد كـرده     

رتوريك اقتصاددانـان بـازاري     ." ( است
) و رسانه هاي نـان بـه نـرخ روز خـور              

 . حرف زده و با هم به آن خنديده ايم
آخرين باري كه قـبـل از نـوشـتـن ايـن               
يادداشت با همديـگـر در قـهـوه خـانـه             
نزديك محل كار حرف مـي زديـم، از         
دستمزدهاي ثابت و باال رفتن هر روزه   

. قيمت بنزين و خوار و بار حـرف زديـم    
از اينكه سرمايه داري به تمـام مـعـنـا       
در بن بست است و ديـگـر جـوابـگـوي          
نيازهاي حتـي ابـتـدائـي جـامـعـه هـم               

 . نيست توافق داشتيم
*** 

دوم ژوئيه .  ژوئيه روز كانادا بود ١ روز 
كه به سر كار برگشتيـم، گـفـت نـاصـر          
مي داني فالن روزنامه نوشته بـود كـه     

درصد مردمي كـه از آنـهـا           ٩٠ پاسخ 
چقدر افتخار مـي كـنـيـد         " سئوال شده 

!" بـيـش از حـد       " ،   " كانادائي هستـيـد؟  
اگـر از هـمـان        "  ت: " بوده است؟ گفـتـم  

" ت" آقـاي    : " روزنامه بيايند و بگوينـد 
شما چقدر به كانادائي بودنتان افتخـار  

جوابت چـه خـواهـد بـود؟           "  مي كنيد؟

بـا هـم زديـم زيـر           !"  خيلي زياد: " گفت
گفتم حاال من از تو بپـرسـم چـه      .  خنده

مي گوئي؟ گفـت كـانـادائـي بـودن را            
بگـذارنـد جـلـوي در كـوزه و آبـش را                   

گفت حتما چهـار ژوئـيـه يـك         .  بخورند
چنين چرت و پرتهائي را هـم بـخـورد          

 !آمريكائي ها خواهند داد
*** 

. سوم ژوئيه با هم رفتيم قدمـي بـزنـيـم      
هيچ فكر كرده اي كـه  "  ت" در راه گفتم 

كل زندگي ما شده فكر كردن بـه كـار؛     
و تمام برنامه هائي را كـه مـي ريـزيـم         
حول همين شغلي كـه داريـم دور مـي          

صـبـح      ٦ گفت كه آره، از ساعت ! زند؟
بيدار مي شوم و خودم را حـاضـر مـي      

شـب  .  سر كـار بـاشـم      ٨ كنم كه ساعت 
قبلش مجبورم زود بخوابم كـه نـكـنـه         

. فردا سر موقع از خواب بـيـدار نشـوم       
حتي بسيار زودتر از آن بايد بـراي سـر       

مجبورم كمتـر  .  كارم غذائي آماده كنم
خرج كنم و اضافه كاري كـنـم كـه آخـر         
ماه توانسته باشم كمي پس انداز كـنـم   
تا بلكه بتوانم آخر هفته اي به بيرون از 

چه خوب مي شد كـه    :  گفت!  شهر بروم
 ٨ اگر آدم عوض اينكه ساعت دقيـقـا     

و    ٨ سر كار باشد، مثال مي توانسـت    
چـه  .  و چهـل و پـنـج بـاشـد            ٨ نيم و يا 

خوب مي شد اگر نگران ايـن نـبـوديـم         
كه سر موقع سر كار حاضـر بـاشـيـم و         

آنـمـوقـع    .  گرنه دچار مشكل مي شويم
نه فشـاري روي كسـي مـي بـود، نـه                  
عجله باعث تصادفـي مـي شـد و نـه             

گـفـت   .  تنفري از كار خودمان داشتـيـم  
كه ببين چقدر انسان بيـكـار دور و بـر          
ما مي پلكند و ما مجبوريم بيـش از    

نـه آنـهـا از        .  سـاعـت جـان بـكـنـيـم            ٨ 
گـفـتـم    !  زندگي لذتي مي برند و نه مـا   

ماركس جائي گفته اسـت كـه در يـك          
جامعه انساني، شهروند صبحش كـار    
خواهد كرد، بعدازظهر به ماهيگـيـري   
مي پردازد و شبش را هم نقاشـي مـي     

گفت كه اگر آنچه كـه در تـئـوري        . كند
از كمونيسم و ماركس ياد گرفته ايـم،    
عملي مي شد زندگـي چـه زيـبـا مـي            

 .بود
نـاصـر فـكـر نـمـي           :  دقايقي بعد گـفـت  

كني كه اكنـون مـوقـع آن رسـيـده كـه               
طبقه كارگر قيام ديـگـري عـلـيـه ايـن           

 !وضيعت را شروع كند؟
به نظر من دنيـا هـيـچـوقـت بـه           :  گفتم

اندازه امروز آماده چنين تغييري نبوده 
 !است
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رسانه نزديک به چپ قرار گـرفـتـه کـه         
چون نظرات او معموال نظم همخواني 
نــداشــتــه و هــمــچــنــيــن بــه صــورت            

نفري و بدون دخالت فرد ديـگـري      تک
با وجود انکه او هميشـه  ( نوشته شده 

هيچگاه  )از کلمه ما استفاده ميکند
. راهبرد قرار بـگـيـرد    نتوانسته مورد
در ماجراي انتخابات  به طور مثال او

سـخـن از حضـور           مجـلـس نـاگـهـان       
گســـتـــرده کـــمـــونـــيـــســـتـــهـــا بـــراي        

نـمـود  کـه از نـظـرات و                   انتخابـات 
مـعـروف       تئوريهاي من در آوردنـي     

در حـالـي کـه او          .  در چپ تبديل شـد 
وقتي چينـن طـرحـي را داده بـود از               
انجا که با ليست مـخـالـفـان خـودش        
اشنايي داشت از همان اغاز مخالفان 
خود را نا اشـنـا و خـارجـه نشـيـن و               
اپـــــورتـــــونـــــيـــــســـــت و غـــــيـــــر            

ــيــســت   ــود        کــمــون ــي کــرده ب ــاب . ارزي
شايد کم مخالـفـانـش از       انگهايي که

مخالفانـي کـه تـوانـچـه          .  او نخوردند
خود را پيروز در برابر انها ميـدانـد و     

شروع   قبل از اينکه با هرکسي ديگر
به جنجالي ديگر بنامايد خود تفسير 

از سرنوشت ديگـران کـه       مينمايد که
احتمال با نوشته هاي اومنزوي شدند 

 . مقابله نکنند  درس بگيرند و با او
با اين حال توانچه را بايد در هنگامه 

او شــــايــــد از         .  هــــايــــي ســــتــــود    
افرادي باشد که به صـراحـت        معدود

خود را يک کمونيست ساختار شـکـن   
فرض نموده و از همين جهت است که 

ياراي چنين ابرازي   که شايد  عده اي
ندارند و هيمن طور و  در مال عام را 

ــيــز نــدارنــد از                   چشــم ديــدن او را ن
کم اسـت  " به زندان افتاده ناله     اينکه

 . را سر دادند" و بايد بيشتر باشد
به هر صورت همه اينها را اوردم تـا        
نظر خودم را بگويم کـه مـن نـظـرات         

و تــــا حــــدود             او ســــيــــاســــي        
به هـيـچ      شخصيت فردي او را زيادي

اما مساله من . عنوان همراهي ندارم

که مساله نقد سياسي يـک       اين است
طرف اسـت و دفـاع از او در بـرابـر                   

اگـر  .   سوي ديـگـر     جمهوري اسالمي
بتوانيم اينـهـا را از هـم تـفـکـيـکـي                 

ميتـوانـيـم در چـنـيـن مـواقـع                  کينم
نزديکي و قـرابـت بـيـشـتـري بـا هـم                 

مسالـه ايـن اسـت کـه           .  داشته باشيم
شــايــد اگــر خــودش        عــابــد تــوانــچــه  

باشدهمان طور که خودش مـگـيـويـد     
امـا  .   مثل خودشان رفتـار مـيـکـنـد       

ــن     ــراي مـ ــداران             بـ ــرفـ ــراي طـ و بـ
ــي و                ــســت ــي ــان ــوم ــاي ه ــه ــت ــاس ــي س
آزدايخواهانه چينن مساله اي اصـل      
مبارزه بر جمهـوري اسـالمـي را کـم           

فـکـر      اگر بـخـواهـيـم    .  رنگ مينمايد
و در بـرهـه اي          کنيم که بايد ايستاد

از اوضاع از زنـدانـي رفـتـن بـعـضـي            
چون مـن بـا او مشـکـل           .  دفاع نمود
و با تـئـوريـهـاي مـن در           شخص دارم

اوردني تـوصـيـف نـمـود کـه فـالنـي                 
افتاده انـگـاه      ماههاي کمي در زندان

ذره اي از مــبـارزه عـقــب              بـه نــظـرم    

مشــکــلــي کــه   .  نشــيــنــي نــمــوده ايــم    
ــتــــي           و    هــــمــــيــــشــــه چــــپ ســــنــ

ــران در ايــن             راســت اپــوزيســيــون اي
يـادم  .  مواقع خود را نشـان مـيـدهـد        

در    مـيـايــد زمــانـي امـيــن قضــايـي           
نــوشــتــه اي در هــمــان روزهــاي اول             
زنـــدانـــي رفـــتـــن بـــازداشـــتـــيـــهـــاي       
دانشجـويـان چـپ مـعـتـقـد بـود کـه                  
زنـدانــي رفــتــن ديـگــران کــه از چــپ             

. من ندارد نيستند هيچ اهميتي براي
او تنها براي کساني فعاليت ميکـنـد   
کــه خــودش بــه ازاديــخــواهــي و                  

به نظرم اگر .  انها ايمان دارد فعاليت 
چين نتئوريهايي در چپ ظهور نمايد 

هـمـيـن    .  يک فاجعه بزرگ خواهد بـود 
طور که چنين نظرات تاسف اوري را     
را اخــــــيــــــرا در قــــــالــــــب                         

طـرفـداران مـقـاومـت در             شعارهـاي 
زندان و يا مخالفين فعاليت علني و   
کمونيزم کارگري بارها به زبـان رانـده     

و کامال مشـخـص اسـت کـه از            شده
بسـيـار      دستگيرهاي اذر سال گذشته

راضي و خشـنـود هسـتـنـد و ان را                  
براي ارائه تدريس در      دست مايه اي

تـجـربـه هـايـي از مـاجـراهـاي               " باب   
و    گامهاي ضـروري "  ه و" گذشت   تلخ

کـامـال   .  ارزيـابـي کـردنـد      " سنـجـيـده      
انـهـا را در          ميتوان خنده زيـر لـبـي       

هنگام زنداني رفتن بسياري دوستـان  
کاري هم به غلط بودن . ( تجسم نمود

 ).فرضيات انها ندارم
به هر رو بايد از عابد توانچـه و هـر        

زنداني سياسي  ديـگـر بـدون قـيـد و            
کـه     مهم نيـسـت  .  شرط حمايت نمود

چه ميشود و از چـه کسـي حـمـايـت              
مهم اين اسـت کـه بـدانـيـم             ميکنيم

هيچ زنداني سـيـاسـي نـبـايـد وجـود              
اين اخرين روزهايي کـه    .  داشته باشد

کاري بـراي عـابـد نـمـود را               ميتوان
از .  پـيـش بـبـريـم             بايد با قدرت بـه   

خود را بـراي دسـت بـاال           همين حاال
دادگاه هاي ديـگـر        گرفتن در هنگام

دانشجويان چپ که از شهـريـور اغـاز      
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اما هيچکدام از اين دو حالت نيز براي رژيم 
 :اسالمي راه حل واقعي در بر ندارد

ـزم              )  ۱  ـت سازش با غـرب و آمـريـکـا مسـل
دست شستن جمهوري اسالمي از شعارهـا  

 ۳۰ و رفتارها و  حربه هايي است که قريب   
جمهـوري  .  سال خود را حول آن ساخته است

اسالمي بدون ضد آمريکايي گري و غـرب    
ستيزي در اثر تناقضات دروني خود  و در       
برابر مردمي که از اين وضع به جان آمـده و    
ـد، بسـرعـت         بهترين هاي دنيا را ميخواهـن

 . درهم شکسته خواهد شد
ـه  )  ۲  تقابل با آمريکا و غرب بمعني رفتن ب

ـه        ـب استقبال تحريم هاي شديدتر و همـه جـان
تر، انزواي بيشتر بين المللي و حـتـي اقـدام        

و اين باز با در نظر گرفتـن  .  نظامي و جنگ
فاکتور مردم معترض و به جان آمده ابدا راه 

 .  بقايي براي رژيم اسالمي نيست
 

تنها انعکاس بـن بسـت       "  راه حل سوم" پس 
ـهـوري اسـالمـي و                 عميقي اسـت کـه جـم

در مـورد  .  بورژوازي در ايران با آن روبروست
ـوم       ـن ـل اين بن بست ما بارها و از جمله  در پ
ـلـف آن             اخير حزب بدقت و در وجـوه مـخـت

رجوع کنيد به قطعنامه . ( صحبت کرده ايم
ـيـد             ۳۰ پلنوم  ـرانـي حـم و همينطور سـخـن

ـال        ـون ـاسـي ـرن ـت تقوايي در معرفي آن که در ان
ـم    .).  چاپ شد نکته اي که اينجا ميخـواهـي

به آن توجه کنيم اوضاع سياسي مشـخـص     
فعلي و اين واقعيت است که جامعه مـدت    
زيادي در اين حالت بن بست دوام نـخـواهـد    

ـه کـدام             .  آورد سوال اين است کـه اوضـاع ب
 سمت ميرود؟ 

 
پيش بيني اوضاع به دليل خصلت اوضـاع    

اما ميتـوان رونـدهـاي      .  بسيار دشوار است
 .اصلي را نشان داد

 
ـا بـرگ               ـانـوي ب غرب و آمريکا تا اطـالع ث
ـهـوري                ـه جـم فشار براي تغييـر و اسـتـحـال

درست است کـه  .  اسالمي بازي خواهد کرد
گزينه نظامي بر روي ميز است، و جدي هم 

 ۴۰۰ هســت،  درســت اســت کــه بــوش               
ـروهـاي                      ـي ـه ن ـون دالر خـرج کـمـک ب ـي ـل مي
ناسيوناليسم قومي کرد، امثال عبدالمالـک  
ريگي، نيروهاي ملـي اسـالمـي خـارج از           

امـا  .   حکومت و سلطنت طلبان کرده است
" چماق و هـويـج      " همه اينها بخشي از سفره 

است که جلوي جمهوري اسالمي پهن کرده 
ـارچـه حـزب                .  اند از نمـايـش دادن چـهـار پ

تــا "  وي او اي    " دمــکــرات کــردســتــان در        
مانورهاي نظامي اسرائيل، از تحريم هـاي    
اتــحــاديــه اروپــا تــا بســتــه پــيــشــنــهــادي            
سخاوتمندانه به رژيم اسالمي،  همه و همـه   
ـر و                     ـي ـي ـغ ـراي ت اساسا به مـنـظـور فشـار ب
. اســتــحــالــه رژيــم حــاکــم بــر ايــران اســت            

سرنگوني جمهوري اسالمي در دستور روز   
نه اينکه غرب و .  غرب و آمريکا قرار ندارد

. آمريکا خواهان حفظ رژيم اسالمي اسـت   
مساله اين است که غـرب و آمـريـکـا         .  ابدا

ـدهـد          دنبال تحول از باالست و تـرجـيـح مـي
ـم مـطـلـوب و                       ـه رژي ـلـي ب ـع ـم ف تحول رژي
ـا                   ـه گـام و ب ـه داري گـام ب متعارف سرماي
ـذيـرد         . تغييرات تدريجي از بـاال صـورت پ

حــفــظ آمــادگــي بــراي اقــدام نــظــامــي و             
ـون راسـت و               ولخرجي در مـورد اپـوزيسـي
ناسيوناليسم قومي هم براي وقتي است کـه   
آمريکا و غرب کامال از تحول باال مايوس 

يا وقتي که تحول از پايين ديگـر  .  شده باشد
تا وقـتـي     .  همه معادالت را بر هم زده باشد

به آنجا نرسيده ايم به نظر من محور اصـلـي   
سياست غرب و آمريکا تالش براي تـحـول     
ـم         ـه رژي از باال و مشخصا تغيير و اسـتـحـال

 .  اسالمي خواهد بود
 

ـه فـقـط      .  جمهوري اسالمي اينرا مـيـدانـد    ن
ـاء خـود را در ايـن                         ـق اينـرا مـيـدانـد کـه ب

ـهـوري    .  چهارچوب جستجـو مـيـکـنـد        جـم
اسالمي ميکوشد تا حتي االمکان ضـمـن   
حفظ انسجام دروني خـود، ضـمـن عـقـب            
راندن مردم و جلوگيري از نابودي خـود، در    

ـزديـک بشـود               ـه غـرب ن ـم  .  عين حـال ب رژي
اسالمي ميداند کـه دوره کـرکـري خـوانـي            

ميداند که تـوازن  . اسالمي به سر آمده است
ـايـد          ـا غـرب ب قواي متفاوتي را در مقابله ب

اما بدنبال راه حـلـي مـيـگـردد کـه           .  بپذيرد
جمهوري اسالمي باقي بماند و با غرب هـم  

ـان چـيـزي اسـت کـه                .  کنار بيـايـد   ايـن هـم
ـتـي    " ديپلماتها بعنوان  ـي از آن   "  تضمين امـن

ـتـي در         .  ياد ميکنند ـي ظاهرا تضمين امـن
گويا غرب بايد .  مقابل غرب طلب ميشود

ـيـت       به رژيم اسالمي تضمين بدهد که امـن
ـاطـن      .   رژيم اسالمي حفظ مـيـشـود    امـا ب

ـتـي در            .  قضيه اين نيسـت  ـي ـيـن امـن تضـم
ـقـالب مـردمـي            مقابل خطر اعتراض و ان
ـمـي        مطرح است که جمهوري اسالمي را ن

جمهوري اسـالمـي مـيـدانـد کـه             .  خواهند
ـم                 ـر از خـود رژي ـت ـه غرب فعال گزينه اي ب

ـم     .  اسالمي و استحاله از باال ندارد امـا رژي
ـه دل خـوشـي نـدارد و              طبعا  از آن استحال

ــراي آن نــمــي            ــدســرانــجــام خــوشــي ب ــن ــي .    ب
مشکل اساسي جمهوري اسالمي مـردمـي   

اينرا غـرب    .  است که در کمين او نشسته اند
ـيـسـت و       بخوبي جمهوري اسالمي متوجه ن
ـد از                       ـوان ـت ـد کـه مـي راستش فـکـر مـيـکـن
ـوان فـاکـتـوري بـراي               ـن ـع ناراضايتي مردم ب
ـا             ـه سـازش ب مجبور کردن رژيم اسـالمـي ب

ـد       ـاده کـن ـم     .  غرب و  استحاله استـف امـا رژي
اسالمي بخوبي ميداند که استحاله همان و   

ـه دوم    .  نابودي جمهوري اسالمي همان تجرب
ـده   خرداد به خوبي به کل رژيم اسالمي فهمان
است که اين حکومت الاقل تا اطالع ثانوي 

ـلـي    .  استحاله بردار نيست ريشه بن بست فـع
که در مناسبات جمهوري اسالمي و غـرب    

 .مي بينيم از همينجاست
 

ـاتـي بـي              اوضاع جمهوري اسـالمـي از جـه
شباهت به مقطع پذيرش آتش بس و دسـت      

" جنگ جنگ تا پـيـروزي    " برداشتن از شعار 
آنوقت رژيم متوجـه شـد کـه ادامـه           .  نيست

ـنـي          ـي سياست قبلي ممکن نيست لذا  خـم
ـايـان جـنـگ را                     ـد و پ جام زهر را سـرکشـي

ـان      را راه      ۶۷ پذيرفت، قتل عام هاي تابسـت
ـد و ازآن                   ـن انداختند تا مـردم مـرعـوب کـن

ـد  "  سازندگي" طرف دوره  امـا  .  را شروع کـردن
اکنون رژيم حتي امکان جام زهر کشيـدن را    

ـدارد  ـنـي، يـعـنـي                 .  هم ن ـي چـونـکـه اوال خـم
ـدارد    ـه فـقـط انسـجـام          .  انسجام دروني را ن ن

ـه       "  افشاگري" ندارد که اکنون با  هاي اخيـر  ب
نظر ميرسد سگ صـاحـبـش را هـم نـمـي               

ثانيا اعتراضات و توقعـات مـردم     .   شناسد
دوره احمـدي  .  قابل مقايسه با آن وقت نيست

نژاد نشان داد که رژيم اسالمي ديگر حريـف  
اعدام و دادگاه و قـاضـي      .  نسل جوان نيست

را خيابان آورده اند و صدهزار صدهزار تـذکـر   
ميدهند ولي روز به روز بيشتر در محـاصـره   

ثالثا  پايـان جـنـگ و        .   مردم قرار ميگيرند
بازسازي خرابي هاي جنگ  امـکـان رونـق          
نسبي اقتصادي را فراهم ميکرد که اکـنـون     

ـيـسـت      بـرعـکـس    .  چنين چشم اندازي پيدا ن
گراني و تورم و فـلـج اقـتـصـادي کـامـل در              

اما اين به معني آن نيسـت  .  چشم انداز است
که رژيم اسالمي سـرکشـيـدن جـام زهـر را              

 .امتحان نکند
 

ـرود؟          با اين حساب اوضاع به کـدام سـو مـي
ـه مـخـاطـرات اوضـاع              ـد ب اينجاست که باي

همانطور که قبال هم گفتيـم  .  حاضر بپردازيم
در عـيـن     .  پيش بيني اوضاع سـخـت اسـت     

ـيـسـت و                        حال ايـن بـن بسـت قـابـل دوام ن

ـرون          ـي هرچيزي که تصورش را بکنيد از آن ب
ـاره    .  خواهد آمد االن وقت حدس و گمان در ب
مـردم،  .  وقت سـاخـتـن آنسـت        .  آينده نيست

ـيـشـاپـيـش         طبقه کارگر، چپ جامعه و در پ
همه  حزب کمونيست کارگري بايد با قدرت 
ـم        . و احساس مسئوليت اين آينـده را بسـازي

ـه   کليد مساله سرنگوني جمهوري اسالمي ب
نيروي انقالبي و منظم کارگران و مـردم آزاده    

ـيـسـتـي              ـال ـهـوري سـوسـي و برقراري يک جـم
ـاشـد    .  است اگر  اوضاع به دست بااليي ها  ب

ميتواند به حاالتي منجر شود که هيـچـيـک    
ـدان           .  به نفع مردم نخواهد بـود  ـه مـي ـا ب ـه ـن ت

آمــدن مــردم، قــدرت کــارگــران و حــزب                
کمونيست کارگري ميتواند تضمينـي بـراي     
عبور جامعه از بحران جمهوري اسـالمـي و     

 . باشد بست بورژواها بن
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بطور قطع اين دانشجويان بودند که در شـش      
ــرهــاي            ــراضــات پــي درپــي در شــه روز اعــت
. مختلف بنيان جمهوري اسالمي را لرزاندنـد 

اما اينان خود بخشي از کـل جـنـبـش مـردم          
براي سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي بـوده و             

 .هستند
سال جنبش سرنگوني طلبانه مـردم  ۹ در اين  

ـه جـمـهـوري              ايران عليرغم سرکوب بـي وقـف
اسالمي،  در دانشگاهها، در مـحـيـط هـاي       
کارگري، جنبش اعتراضي به بيحـقـوقـي زن      

به طرز بيسابقه اي گسترش يافتـه و بـه          ... و 
جمهوري اسالمي هرروزه .  چپ چرخيده است 

با اعتصاب و اعتراض کارگران، دانشجويان، 
جنـبـشـي کـه بـه          .  جوانان و زنان مواجه است
برپا شد اکـنـون بـه          بهانه بستن روزنامه سالم

حکـومـت اسـالمـي نـمـي           "  شعارهاي نظير 
، " زنــده بــاد آزادي و بــرابــري              " ،" خــواهــيــم  

يـک زمـيـن، يـک         " و   " سوسياليسم يا بربريت"
ـا          " و "  نژاد، آنهم نژاد انساني ـپ ـالـيـسـم ب سوسـي

ـا     " براي رفع تبعيض!  خيز مسلح شده است، ب
کـه از طـريـق           به پيروزي رسيدن اين جنـبـش  

سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي و بـرقـراري                
نظام عادالنه سوسياليستي انجـام پـذيـر         يک

است،  نه فقط مردم ايـران بـه پـيـروزي مـي              
ـز از شـر يـک قـطـب                  رسند بلکه جهانيان نـي
 .تروريسم بين المللي خالصي خواهند يافت

خيابان بيايـيـد تـا      تير به  ۱۸ در گراميداشت  
ـه سـرکـوب و                در دفاع از مـردم    ـي ايـران وعـل

. اختناق در جمهوري اسالمي همصدا شـويـم  
در تظاهرات اين روز وسيعا شرکت کنـيـد تـا      
صداي دانشجوي سـرکـوب شـده، کـارگـران            
گرسنه، صداي زنان و جوانان تشنـه شـادي و       
صــداي فــريــاد مــردم ايــران بــراي آزادي و                 

ـم   سـران  .  مساوات را به گوش جهانيان برسانـي
سـال      ۲۹ جمهوري اسالمي بـايـد بـخـاطـر          

جنايت در حق مردم ايران و دزدي و چپـاول از    
دسترنج کارگران و مردم زحمتکش محاکـمـه   

بايد با برپايي اجتماعات و اعتراضات .  شوند

گسترده جمهوري اسالمي را بيـش از پـيـش        
منزوي کرد و در عوض به جلب وسيع تـريـن     
 .حمايت ها از مبارزات مردم ايران دامن زد
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...فراخوان به تظاهرات عليه  

 ...مخاطرات يک بن بست



اين ستون، متن پياده شده پيام هـاي  
تلفني بينـنـدگـان تـلـويـزيـون کـانـال              
جديد است که انعکاس طبيعي ترين 
و زمــيــنــي تــريــن خــواســتــه هــا و               

. مطالبـات مـردم بشـمـار مـي رود             
)  و اينجا در واقـع خـوانـدن         ( شنيدن 

صحبت ها و درد دل هاي صميمـانـه   
مردم در تـمـاس بـا کـانـال جـديـد و                
حزب کمونيست کارگري بـراي شـمـا      

بـدون هـيـچ شـرح         .  حتما جالب است
هـادي  .  ديگري با هـم مـي خـوانـيـم           

 وقفي
 
 ) خانم ميانسالي از ايران(ــ 

سالم و عرض خسته نباشيد خـدمـت   
مـا مـردم ايـران        .  خانم دانشفر عزيـز 

واقعاً داريم با بدبختـي زنـدگـي مـي         
کنيم و با مشکالتي مواجـه ايـم کـه        

در !  اگر بشنويد، خنده تان مي گيـرد 
کجاي دنيا ديده ايد که آب و بـرق را      
سهميه بندي کنـنـد؟ نـانـي کـه مـي             
خوريم را سهميه بندي کنند؟ واقـعـاً     

واقـعـاً ديـگـر       .  براي ما زشـت اسـت      
نمي دانيم که از دست اين آخوند هـا    

اين رژيم ــ بايد ــ عـوض  .  چکار کنيم
هــر چــه    !  بــايــد عــوض شــود      .  شــود

بدبـخـتـي مـي کشـيـم از ايـن رژيـم                   
 .   است

                                                                                                            
 )  آقاي ميانسالي از ايران(ــ 

روزگار !  آقا اينها پدر ما را درآوردند
خواهش مي کـنـم   !  ما را سياه کردند

حتماً اينرا پخش کنيد تا همـه دنـيـا      
 . خيلي ممنون. بدانند

   
 )  آقاي ميانسالي از ايران(ــ 

من مي خواهم هميـن اآلن بـا       .  سالم
کاظم نيـکـخـواه صـحـبـت کـنـم کـه                
برنامه زنده دارد راجـع بـه زنـدانـيـان          

در سال شصت و شـصـت و       .  سياسي
دو خودم شاهد اين بودم که در زنـدان  
دو نفر را تير بـاران کـردنـد و کسـي             
بود از پاسداران بنام زَندي که بعد از   
تير باران، آنرا براي ما تـعـريـف مـي       
کرد و مي گفت که اينها نتوانستـنـد   
مقاومت کنند و آنقدر بي شعور بـود  
که فکر مي کرد انسان مي تواند در   

شعور ايـن  .  برابر گلوله مقاومت کند
را نـداشـت کـه ايـنـهـا انسـان انـد و                   

. گوشت با گلوله جـور در نـمـي آيـد            
من خودم در زندان بودم و شاهـد آدم    
هاي بسياري که اينها شبانه و بـطـور   
دسته جمعي اعدام کرده اند، بـوده ام    

... که يکي از اينها برادرم بود بـنـام     
و يکي از آنها هم کـه اسـم اش يـادم          
است بنام رئوف ظـاهـري بـود و آدم          
هاي ديـگـري کـه اآلن حضـور ذهـن              

در سال هاي پنجاه و هشـت و    .  ندارم
پنجاه و نه هم، خـودِ خـلـخـالـي يـک             
گروه نُه نفره را مثل ناصر سـلـيـمـي،       
يداهللا پوالدي و غيـره، در فـرودگـاه،        
دستـه جـمـعـي و جـلـو چشـم مـردم                   

کشتاري که اين دولـت    ! تيرباران کرد
جمهوري اسالمي از مردم کـرده، در    

خون تمـام  .  تاريخ سابقه نداشته است
جوانان اين ممـلـکـت را در شـيـشـه             

. کرده انـد و هـنـوز هـم ادامـه دارد                 
هنوز هم دارند کشتار مـي کـنـنـد و         
فکر مي کنم تاريـخ هـيـچـوقـت يـک           
جنـايـتـکـارانـي مـثـل ايـنـهـا نشـان                  

اينـهـا واقـعـاً يـک رژيـم             ! نخواهد داد
. ضـد زن   .  ضد مـردم   .  فاشيستي اند

رژيمي که تا دنـدان مسـلـح اسـت و             
قصــد دارد هــر کســي را کــه حــرف             
برابري طلبي و آزاديخـواهـي داشـتـه       

باشد، هر کسـي را کـه صـدايـش را             
بلند کند، بکُشـد، سـرکـوب کـنـد و            

امــا .  صــداي مــردم را خــفــه کــنــد            
خوشبختانه مـبـارزات مـردم شـروع         
شــده و کــارگــران دارنــد مــبــارزات            

حـرف  .  خودشان را افزايش مي دهند
هاي زياد دارم و اميدوارم در تـمـاس     
هاي بعدي باز هـم بـتـوانـم بـا شـمـا                

 .خيلي ممنون. صحبت بکنم
 
 ) دوست جواني از کردستان(ــ  

مــن يــک ســئــوالــي داشــتــم       .  بــاســالم
درباره مليت ها و آن اينـکـه اگـر در        
آينده حزب کمونيست کارگري ايـران    

قدرت را در دست بگيـرد، در مـورد       
حقوق مليت ها و اقليت هاي قومـي  
چــه مــوضــعــي خــواهــد داشــت؟                
بخصوص منظور مـن زبـان اقـلـيـت          

آيا آنها مي توانند .  هاي قومي است
با زبان خودشان درس بخوانند يا هـر  

 .  کار ديگر؟ با کمال تشکر
 
يکي از کارگران شرکـت نـيـشـکـر        ( ــ 

 ) هفت تپه
. با عرض سالم خدمت خانم دانشـفـر  

خانم دانشفر، من يک لُر و لُـر زبـان         
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 كميته بين المللي عليه سنگسار 
بعد از سنگسار دعا خليل آسـواد ،    
در كــردســتــان عــراق، اكــنــون خــبــر          
دهشتنـاك سـنـگـسـار دخـتـر جـوان               

 ۱٦"  كردستان عزيز"  ديگري به اسم 
ايـن  .  ساله به دست ما رسيـده اسـت    

اين بود كه "  جرمش"  دختر جوان كه 
با پسر مورد عالقه اش، عـلـيـرغـم         
مخالفت خانـواده اش فـرار كـرده و            
زندگي ميكرد، در شـهـر اربـيـل، از         
ترس خانواده اش به پليس مـراجـعـه      

پليـس  . كرده و خواهان كمك ميشود
او را به اداره مبارزه با خشـونـتـهـاي     
محلي تحويل ميدهد، اين مركز كه 
وظــيــفــه اش دفــاع و حــمــايــت از               
دختراني همـچـون كـردسـتـان عـزيـز            
بايد باشد، در ازاي دريافت رشـوه و      
يا تحـت فشـار افـراد خـانـواده ايـن               
دخــتــران، آنــهــا را بــه خــانــواده هــا            

طبـق خـبـرمـنـتـشـر          .  تحويل ميدهد
شــده در كــردســتــان عــراق، مــركــز            

" كردستان عـزيـز  "  مبارزه با خشونت
 . را تحويل خانواده اش ميدهد

خانواده كردستان به قصد سنـگـسـار    
كردن كردستان او را به يك  كوه برده 
و مقدمات اجـراي حـكـم را فـراهـم            

طبق خبر ارسالي، يـك زن    .  ميكنند
ساكن شهر از اين مـوضـوع مـطـلـع          
شده و با مقامات شهـر سـلـيـمـانـيـه          
تماس گرفته و از آنها تقاضاي كمك 

مقامات محلـي بـا بـهـانـه          .  ميكند
اينكه ما در موضوعات قـبـيلـه اي      
دخالت نميكنيم، هيچ اقدامي بـراي  
نجات جان كردستان انجام نميدهنـد  

 ۱٦"  كردستان عـزيـز    "  و بدين وسيله
ساله توسط افراد خانواده خـود زيـر       
چتر حمايتي پليس محلي سنگسـار  

 . ميشود
كميته بين المللي علـيـه سـنـگـسـار         
ايـــن اقـــدام وحشـــيـــانـــه خـــانـــواده          

ــز      "  ــزي ــان ع ــت ــردس و ســكــوت و       "  ك
همكاري بيشرمانه مقامات محـلـي   
در شهر سيـمـانـيـه عـراق را بشـدت             
محكوم كرده و مقـامـات و پـلـيـس          
مــحــلــي كــردســتــان را مســول ايــن           

سنگسـار  .  جنايت وحشتناك ميداند
وحشيانه و قرون وسـطـايـي اسـت و           
ــبــال قــدرت گــيــري جــمــهــوري             بــدن
اسالمي ايران و باندهاي تـروريسـت     
اســـالمـــي در ايـــران و عـــراق و                  
افغانستان و كشـورهـاي اسـالم زده          
،تا كنون صدها نفر سنـگـسـار شـده       

 . اند
به اين جنايات قرون وسطـايـي و بـه        
ســـنـــگـــســـار زنـــان و مـــردان در               
 . كشورهاي اسالم زده اعتراض كنيد

كـردسـتـان    "  گرامي باد ياد و خاطره 
 " عزيز
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ساله در  ۱٦يك دختر 
 !آردستان عراق سنگسار شد

ها و  يكي از بهترين مجازات: زندان
حــقــوقــي تــريــن و عــادالنــه تــريــن          

 .ها، مجازات شالق است مجازات
شيرين عبادي ميـگـفـت اسـالم بـا          
حقوق بشر سازگار اسـت مـا بـاور          

خدا از سر تـقـصـيـرات       . نمي کرديم
 .همه بگذرد

آن زمـان بـر       :  شاهزاده رضا پهلـوي 
اساس فرهنگ مردساالري جامعـه  
ما، بايد وليعهد از جـنـس مـذکـر           

ولي فکر نـمـي کـنـم اگـر            .  مي بود
بخواهيم مساوات و برابري کـامـل     
بين مرد و زن داشـتـه بـاشـيـم، در              
 .آينده ايران اين مسئله مطرح باشد

عظمت خدا  رو برم کـه ايشـان هـم        
فکر برابري زن و مـرد بـودنـد و بـه           

 .ايشان دختر عطا فرمودند

اهللا صافي گلپايگاني در ديـدار   آيت
جمعي از بسيجـيـان بـا انـتـقـاد از             
طرح مطالبي تحت عنوان تسـاوي    

پـايـه و اسـاس           زن و مرد آن را بـي     
 .دانست

حـرف آيــت الـه را بـاور کـنـيــم يــا                  
 شاهزاده را؟

: برلوسـکـونـي خـطـاب بـه قـذافـي              
لباسي و جـذبـه    بينم که خوش مي« 

شما از حد تصور ما بسيار بيشـتـر   
 .»است

اي خوش تيپ، اي جذاب، تا حـاال    
چند ميليون را با اين تيپت به خاک 

 .سياه نشاندي
هـزيـنـه كـفـن و دفـن             :  شهاب نيوز

شدگان تامين اجـتـمـاعـي كـه           بيمه
فوت كرده باشند، مـعـادل حـداقـل         
دستمزد ماهيانه سال فوت افزايـش  

 .يافته است

بدبختي نيست؛ در گذرگاه اين دنيا 
به آن دنيا که هم که گراني شده واي 
بـه حــال آن دنــيـا بــبـيـن تـورم چــه                  

 .ميکند
رايان كـروكـر     :  در عراق اتفاق افتاد

سفير امريكا با برخاستـن از جـاي       
ــا                خــود و دراز كــردن دســتــش، ب

سـفـيـر جـمـهـوري         (  كاظمي قـمـي     
 .دست داد) اسالمي

... غسل بر جناب سفير واجب شـد   
احـکـام   .  چون کافـر را لـمـس کـرده          

شــرع انــور بــدرد هــمــيــن وقــتــهــا            
 .ميخورد

دانشمندان کشـف  :  روزنامه جام جم
کردند که گرسنگي باعث نشـاط و    

 .درمان بيماري افسردگي است
پس بگو چرا نود درصد مردم ايران 
 غــمــگــيــن و عصــبــانــي و افســرده        

     .هستند، شکمشان سير است

  ! زرگانبپابرهنه ميان حرف 

 مردم و کانال جدید
بخشی از پیام های دریافتی 

 ٢٠٠٨جون  ٢٥تا  

8ادامه صفحه   



هستم و حاضـرام جـانـم را بـخـاطـر             
ــمــوطــن تُــرک، کــرد، بــلــوچ و                   ه

مـن کـارگـر      .  آذربايجاني ام فدا کنـم 
نيشکر هفت تپه هستم و دل ام پُـر          

شرمنده ام و     .  خيلي خسته ام.  است
از زن و بـچـه ام     .  نمي دانم چه بگويم

بيست سال سابقه کـاري  .  شرمنده ام
دارم و پول شـش عـدد نـان نـدارم و             

چهل و پنج روز .  نمي دانم چه بگويم
است که به خيابـان مـي رويـم و يـا             
مي زنند مان يا فُحش بـه مـا مـي          

خيلي دل مان از ايـن روزگـار     .  دهند
واقعـاً  .  و از اين دور و زمانه پُر است

دل ام گرفته است ولي حق گـرفـتـنـي     
اين را مي دانـم و امـيـدوارم          .  است

خيلي ممنون از   . حق مان را بگيريم
 . شما

 
 )  آقاي ميانسالي از ايران(ــ 

با سالم و تبريک مي گويم بـه شـمـا        
که با جديت و پشتـکـار تـان تـالش         
ــن                  ــع اي ــجــاي ــمــام ف ــد ت ــي ــن مــي ک
جنايتکاران را افشـاء کـنـيـد و بـه                
مردم کمک مي کـنـيـد کـه هـر چـه               
بهتر، چهره پلـيـد ايـن آخـونـدهـا را             

مي خـواهـم از دو تـا از            .  بشناسند
دوستان عزيزم که در دوران انـقـالب     
اسير اين جنايتکاران شـده و اعـدام       

قدرت فُرادي و ايرج .  شدند، نام ببرم
فُرادي که دو تا از بچـه هـاي خـوب        

با تشکـر  . شهرستان انديمشک بودند
از شما و اميدوارم خدا به شما کمک 
کند تا بتوانيد هر چه بيشـتـر چـهـره       
پليد اين حکومت را به مـردم نشـان     

 با تشکر. بدهيد
 
 ) دوست ميانسالي از خوزستان(ــ 

ــ آقا امروز پـنـجـشـنـبـه از سـاعـت             
هفت بعدالظهـر تـا شـب ديـر وقـت              
پارازيت انداخته انـد بـروي شـبـکـه            

مـي  !  شمـا در مـنـطـقـه خـوزسـتـان              
ــم               ــده ــم ايــنــرا اطــالع ب ــت ــواس . خ

 . متشکرم
 
 )  آقاي ميانسالي از ايران(ــ 

مي خـواسـتـم بـگـويـم کـه              .  با سالم
اينها در سال شصت، نوجواني را که 
اعالميه هاي مجاهـديـن را پـخـش         

اين نـوجـوان   .  مي کرد، اعدام کردند
موقـعـي   !  چهارده سال بيشتر نداشت

که مقابل جوخه اعدام قرار گـرفـت،     
. از شدت ترس به خود ادراري افتـاد 

گناه اش اين بود که چند تا اعالميه 
پخش کرده بود و آقا خالصه بگـويـم   
! که تُف بـر ايـن رژيـم کـثـافـت بـاد               

 خداحافظ 
 
 )دوستي از مشهد(ــ 
مي خواستم راجع بـه ايـن       .  با سالم 

. تظاهرات در مشهد صحـبـت کـنـم      
هشــت هــزار نــفــر در صــد مــتــري             
کمـربـنـدي مشـهـد اعـتـراض کـرده               

آقـا مـا     .  خيلي ها را گرفتنـد .  بودند
درد دل مان را به چه کسي بگوييـم؟  
هر حرفي که مـي زنـيـم، بـازداشـت            

اين مشکالت را بايد بـه    .  مي کنند
. چــه کســي بــگــويــيــم؟ مــتــشــکــرم        

 . خداحافظ
 
 ) دوست جواني از يزد(ــ 

مي خواستم راجـع بـه اعـدام          .  سالم
آقا جنايت هاي اينـهـا   .  صحبت کنم

فقط مربوط به سال هاي شصـت يـا     
يکي از دوستان .  شصت و دو نيست

ام را در شـهـر يـزد بـعـد از ايـنـکـه                 
چــنــديــن ســال در زنــدان نــگــاه اش            
داشتند، هنوز بيست سال اش نشـده  

! نمي دانم چـرا   !  بود که اعدام کردند
چــرا ايــن کــارهــا را مــي کــنــنــد؟              

 . خداحافظ
 
 )آقايي از کرمانشاه(ــ 
من از کـرمـانشـاه زنـگ         .  آقا سالم 

يکي از دوسـتـان مـان کـه         .  مي زنم
ــجــرم                    ــم اســت، ب ــم ک ســن اش ه

که الـبـتـه فـقـط          ( مشارکت در قتل 
مـحـکـوم    )  شاهد يک قتل بوده است

خـواهـش مـي      .  به اعدام شـده اسـت    
. کنيم کمک کنيد و اينرا پخش کنيد

پنج سال است که در زندان نگاه اش   
داشته اند و حاال مي خواهند اعـدام  

. اسم اش مـحـمـد اسـت          .  اش کنند
 . خيلي ممنون

 
 ) آقايي از ايران(ــ 

آقا اينها اين همه اعدام مي کنند و   
اصالً با ايـنـکـه چـرا يـک نـفـر يـک                   
جُرمي را مرتکب مي شـود، کـاري       

هر کسي را که بگيرند اعدام . ندارند
 .خيلي ممنون از شما! مي کنند

 
 )دوست جواني از ايران(ــ  
مي خواستم راجع به مسـئلـه   .  سالم 

گـرانـي بـيـداد       .  گراني صحبت کـنـم  
برنج، چاي، قـيـمـت هـمـه          .  مي کند

واقـعـاً   .  چيز چندين برابر شـده اسـت    
چرا اين بالها را بـه سـر مـردم مـي           
آورند؟ چرا مردم مي تـرسـنـد؟ چـرا         

ــلــنــد نــمــي شــونــد؟ مــتــشــکــرم            . ب
 .خداحافظ شما

 
 )آقايي از ايران(ــ 

از ايـران    .  آقا سالم عرض مـي کـنـم     
تماس مي گيرم و چـنـد تـا سـئـوال            

يکي اينـکـه مـي خـواسـتـم           .  داشتم
بدانم که وقـتـي حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري حکومت را بدست گـرفـت،     
کدام نيروهاي خارجي از آن حمـايـت   
خواهند کرد؟ آيا اين فـقـط انـديشـه       
اي است که فقط مـخـصـوص ايـران       
است يا در خارج از ايران هم حـرکـت   
شما مورد حمايت واقع خواهد شـد؟  
چــه نــيــروهــايــي از شــمــا حــمــايــت           
خواهند کرد؟ سئوال ديگر ام اينـکـه   
چرا شما اصالً جنبه هاي مثبت دگر 
انديشان را مطرح نمي کنيد؟ چرا از 
کسانيکه ممکن است مخالف شمـا  
فکر مي کننـد ولـي دو تـا حـرکـت              
درست هم انجام مي دهند، حمايـت  

چرا همه اش فـکـر مـي      !  نمي کنيد؟
کنيد که خودتان بايد حکومت را در 
دســت بــگــيــريــد؟ اگــر مــعــتــقــد بــه         
دموکـراسـي هسـتـيـد، چـرا ايـن را                
مطرح نمي کنيد؟ شما از کجا مـي    
دانــيــد کــه چــقــدر طــرفــدار داريــد؟          

 . خداحافظ. ممنون از شما
 
 )خانم ميانسالي از ايران(ــ 
. درود بر کانال جـديـد  .  درود بر شما 

. آقا خيلي ممنون از برنـامـه هـاتـان      
فــقــط مــي   .  واقــعــاً مــوفــق بــاشــيــد     

بــا آرزوي   .  خــواســتــم ايــنــرا بــگــويــم    
 .خداحافظ. موفقيت براي همه تان

 
 ) دوست جواني از ايران(ــ  

من برنـامـه هـاي شـمـا را            .  با سالم
نگاه مي کنم و با صحبت هايي کـه    
راجع به سوسيالـيـسـم مـي کـنـيـد،            

اگـر مـمـکـن اسـت ايـن             .  موافـق ام   
برنامه ها را بيشتر کنـيـد تـا مـردم         

. هر چه بيشتر راجـع بـه آن بـدانـنـد             
 .     خيلي متشکر

     
 )دوستي از تهران(ــ 

ــــــ بــا ســالم خــدمــت آقــاي کــاظــم             
من برنامه زنـده شـمـا را          .  نيکخواه

بسيار عالـي و    .  راجع به اعدام ديدم
الزم مي دانم که در اينـجـا   .  بجا بود

ياد و خاطره رفيق محمد يزدانيان را 
که از رهبران آرمـان بـود و پـس از            
قائله دستگيري شهرام، توسط رژيـم  
دستگير شد و ما بـا ايـنـکـه در آن           
شرايط براي رهايي او خيلـي تـالش     
کــرديــم و ســعــي کــرديــم بــه مــردم             
بــگــويــيــم کــه او يــکــي از رهــبــران            
کمونيست بود، با ايـن هـمـه، رژيـم           
اسالمي خـونـخـوار او را تـيـربـاران             

ــمــود ــرزيــن، کــارگــر         .  ن مــحــمــود ب
کمونيست چيت سازي تهران، يـکـي   
ديگر از کساني بود که پس از شـش  
ماه شکنجه و بازجويي، مـقـاومـت      
کرد و کارگران چيت سازي را و مـا      
را که در پارک ها آواره بوديم، حـفـظ   

ياد و خاطره او را هم گـرامـي     . نمود
مي داريم و به خانواده و کساني کـه    
راه او را ادامه مي دهنـد، تسـلـيـت       

 .  مي گوييم
 
 )آقاي ميانسالي از ايران(ــ 

مي خواستم بگويم کـه نـارضـايـتـي        
عموم مـردم، بـخـصـوص کـارگـران             
بــيــکــار و اخــراجــي و شــاغــل هــم             
گسـتـرش يـافــتـه و اکــثـر کـارگــران               

هـمـانـطـور کـه در          .  گرسنه هسـتـنـد   
مورد کارگران هفت تپـه هـم اعـالم        
شد، رهبري حزب، حرف دل کارگران 

حـال  .  و کمونيست ها  را مـي زنـد          
سئوال ام اين است که چگـونـه بـايـد       
بتوان بعد از سي سال يک پيوند زنده 
و زميني ميان کـارگـران و رهـبـران         
حزب ايجاد کرد؟ من در سال پنجاه 
و نه در کارخانه و با آشنايي با گـروه  

سال شصت . کمونيست شدم" آرمان"
اخراج شدم و پس از دستگيـريـهـا و      
گرفتاريهاي مـتـعـدد، آدرس راديـو         
انترناسيونال را پيدا کـردم و بـا نـام          
محمود بحريني گزارشات کـارگـران   

عـــلـــيـــرغـــم آنـــکـــه    .  را مـــي دادم      

کمونيست بودم، هيچگاه نتوانسـتـم   
يک رابطه جدي با حزب داشته باشـم  

مي خواستم .  و خودم را مرتبط کنم
بـا  .  در اينموارد صحبت کنيد لطـفـاً  

 .تشکر
 
 )دوستي از ايران(ــ  
با عـرض سـالم خـدمـت دوسـتـان                

آقا مي خواستم بگويـم  .  کانال جديد
از زاهدان، خوزسـتـان يـا هـر شـهـر             
ديگري که مسافرت کنيد و بـه هـر       
کجا برويد، اين ايست هاي بازرسـي  
در وسط راه نگاه مي دارنـد و هـزار       

از .  تا سؤال و بي حُرمتي مي کنـنـد  
کجا مي آييد؟ کجا مي رويـد؟ چـرا     
ماشين فـالن داريـد؟ بـايـد امشـب            

و هزار تـا  !  نمي توانيد برويد!  بمانيد
آقا با شکنجـه  .  حرف و حديث ديگر

هاي اينها نقص عضو شـديـم و هـر        
روز هم شاهد از بين رفـتـن جـوانـان         

. خــيــلــي مــمــنــون     .  مــان هســتــيــم    
 . خداحافظ شما

 
 )بهمن از تهران(ــ 

اآلن داشـتـم بـرنـامـه ويـژه             .  با سـالم 
اعتصاب کارگران نيشکر هفت تـپـه   
را مي ديدم و قبالً هم خودم در ايـن    

سـئـوالـي    .  رابطه صـحـبـت کـرده ام          
داشتم که مـي خـواسـتـم از حـمـيـد              
تقوايي که در آن مـيـزگـرد شـرکـت              

مي خواستم بدانم اين .  دارند، بپرسم
روحيه محافظه کاري که در کارگران 
نفت ديده مي شود، بخاطر چيست؟ 
عليرغم اينکه نفت شـريـان حـيـاتـي        

آيــا  .  جــمــهــوري اســالمــي اســت           
جــمــهــوري اســالمــي مــوفــق شــده           

يـا کـنـتـرل       !  کارگران نفت را بـخـرد؟  
اش و دستگاه هاي سرکوب اش در     
آنجا بيشتر است؟ چرا کارگران نفـت  
در حمايت از کارگران هفت تـپـه يـا        
قزوين يـا کـارگـران شـرکـت واحـد،               
حرکت و جـنـب و جـوشـي از خـود                
نشان نمي دهند؟ آن شور و فعاليتي 
که در زنان، جـوانـان و بـخـش هـاي            
مختلف طـبـقـه کـارگـر هسـت، در             

مــي .  کــارگــران نــفــت وجــود نــدارد       
خواستم ببينم آيـا حـمـيـد تـقـوايـي              
تحليل يـا صـحـبـتـي در ايـنـمـورد                 

 . دارند؟ خيلي ممنون
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مقر آن در لـنـدن     .  کشور جهان است ۴۰ بيش از 
ــه            .  اســت ــتــي اســت ک ــر دول يــک ســازمــان غــي

موقعيت ويژه مشورتي در قبال سازمـان مـلـل،      
ــســف        و شــوراي اروپــا        )  نــيــويــورک  ( يــونــي

دارد و از  مناسبات نزديکتري )   استراسبورگ( 
 . با يونسکو برخوردار است

اينجا مهمترين مجمع جهاني است که مـيـشـد    
ـيـن مـذهـب، سـکـوالرهـا و                  خيلي از مـخـالـف
ـه اسـالم          ـي نزديکترين متحدين را در مبارزه عـل

ـدا کـرد      ـرا   .   سياسي و رژيم اسالمي ايران پـي ايـن
بخصوص از اين لحاظ ميگويم کـه چـپ هـاي        

اروپـايـي در     "  ضد امپرياليست" ناسيوناليست و 
حال معاشقه با اسالم سياسي اند  که خـود ايـن       
نتيجه  گناه پسا کولونيالـيـسـتـي، جـهـان سـوم            
ـه ايـن            گرايي، نسبيت فرهنگي و تمايـل شـان ب

" مـقـاومـت   " است که اسالم سياسي را بـعـنـوان      
 .   محرومان بينند تا يک نيروي سرکوبگر

 
بحث ها و جهت گيري ها در :  جوانان کمونيست

اين کنگره چه بود؟ خود شما در سخنراني تان  بر 
 چه نکاتي تاکيد کرديد؟ 

 
مباحث اصلي حـول حـقـوق بشـر،         :  مريم نمازي

گـرچـه   .  آزادي بيان و جدايي مذهب از دولت بـود 
مذهب بطور کلي يـک مـوضـوع مـورد تـوجـه             
ـا        سکوالريست ها و انساندوست هاست، امـا ب
توجه به اينکه اسالم سياسي در قدرت است و يا 
در تقال  براي رسيدن به قدرت سـيـاسـي اسـت،         

من در بـاره اسـالم     .  مورد بيشترين نگراني است
سياسي و آزادي بيان  صحبت کردم که ميتـوانـد   
 . متن کامل انگليسي آنرا در وبالگ من ببينيد
maryamnamazie.blogspot.com 

ـم، از             اگر بخواهم خالصه اي برايتـان بـازگـو کـن
آنجاکه انتقاد از اسالم سياسي با مقاومـت زيـاد     
ـد روبـرو        ـن کساني که خود را مثال پيشرو ميـدان
ميشود، من کوشش کردم نشان دهم که چرا نقد 
ـمـراتـب       اسالم سياسي وظيفه و امري است که ب

هزينـه  .  فراتر از صرف  دفاع حق آزادي بيان است
انساني که براي اسالم در قدرت ميپردازيم خـود    
دليل کافي است تا اين نقد را وظيفه و امر خـود    

گذشته از همه چيز،   ايـن غـيـرمـمـکـن           .  بدانيم
است جنبش سيـاسـي کـه در وحلـه اول مـردم                
خاورميانه و شمال آفريقا را در هم کوبيده است را 
به چالش بکشيد ، اگر شما  نتوانيد بـدون هـيـج        
قيد و هراسي ايدئولوژي و پرچم آنرا مورد انتـقـاد   

 . قرار دهيد
ـقـاد از                    ـت ـا ان اما صرف انتقاد از اسـالم ، اگـر ب
ـراه       جنبش اسالم سياسي و صنعت مذهـب هـم

ـه            .  نباشد، کافي نيست دست راسـتـي هـا هـم ب
اسالم انتقاد دارند و وانمود ميکنند که از حقـوق  

در حاليکه در خود هـمـيـن      .   زنان دفاع ميکنند
ـه           ـزان ـي اروپا قوانين متکي بر اخالقيـات زن سـت
ـافـع خـود           مذهبي ميگذرانند و براي حفـظ مـن
موضوع اصلي را به روي خود نمي آورند، يعنـي  

 . همان رابطه مذهب و قدرت سياسي
البته اين به معني آن  نيست که مردم حق باور به 

واضـح  .  مذهب يا بي اعتقادي به مذهب ندارنـد 
. اما بعنوان يک امـر خصـوصـي     .  است که دارند

داشتن آزادي مذهب و يا هر عقيـده اي شـامـل        
ـايـد       اين نمي شود که حق اين را هم داريد که عـق
شما نقد نشود،  باور و مذهب شما مورد احتـرام  
قرار گيرد، تحمل شود و همه آنرا معتبر و موجه 

ـرابـري،        .  بدانند اين روزها مفاهيمي چون حـق، ب
ـا خـرج            احترام و تحمل در تقابل با انسانها،  و ب
کردن از کيسه مردم و حقـوق و آزادي هـايشـان          

 .  بيش پيش شامل  مذهب ميگردد
من سعي کردم توضيح دهم کـه دفـاع از آزادي         
بيان و انتقاد از مذهب، اسالم و اسالم سـيـاسـي      
يک امر و وظيفه تاريخي است که بايـد جـايـگـاه       
اساسي در سياستي داشته بـاشـد کـه مـردم را             

و نه هيچ چيـز    –اصل قرار ميدهد، که به  انسان 
متعهد است و ميخواهد معناي واقعي    -ديگر

 .  داشته باشد و تغييرات واقعي بوجود آورد
يـعـنـي      -اين بايد همراه با دفاع از سـکـوالريسـم   

بـاشـد، تـا         -جدايي همه جانبه مذهب از دولـت 
. داشتن  موضع صرفا خنثي در قـبـال مـذهـب        

بايد همراه با دفاع از حقوق جهـانشـمـول انسـان،       
حقوق شهروندي  و دفاع از بشـريـتـي بـاشـد کـه            

 .  مهر و نشاني جز انسان ندارد
و اين بايد همراه با انتقاد از ميليتاريسم به رهبري 

و اين بويژه الزم بود گفته شود چون .  آمريکا باشد
اين مواجهـه  .  کنگره در واشينگتن برگزار ميشد

و برخورد بين ارزش هـاي اسـالمـي و غـربـي                
ارزش هاي مترقي و انساني با تـالش و    .  نيست

ـرقـي             کوشش طبقه کارگر و جـنـبـش هـاي مـت
ـق            اجتماعي بدست آمد و به همـه بشـريـت تـعـل

اگر ما به مساله اينطور نگاه نکنيم آنوقـت  .  دارد
متحدين نادرستي برميگزينيم و از رابطه گرفتن 
و ابراز همبستگي واقعي   با اکثريت عـظـيـمـي     
که در جايي نظير ايران در خـط مـقـدم مـبـارزه            
عليه اسالم سياسي و ميليتاريسـم آمـريـکـايـي        

 .  قرار دارند، ناتوان خواهيم ماند
همينطور اين جنگ تمدنهـا نـيـسـت، در واقـع            

ـرغـم     .  جنگ بي تمدن هاست ـي تمدن انساني عـل
اسالم سياسي و ميليتاريسم به رهبري آمـريـکـا    
ـا قـرار دارد           ـه . وجود دارد و تماما در مقابل ايـن

يادمان نرود که اسالم سياسي در جريان جـنـگ     
ـه      سرد بعنوان کمربند سبز به دور شوروي سابـق ب

ـه عـروج         وسط صحنه آورده شد و پاسخي بـود ب
 .چپ و جنبش طبقه کارگر در انقالب ايران

ـا اسـالم در قـدرت             دول غربي هرگز مشکلي ب
مشکل آنها اين بود که ايـن جـريـان        .  نداشته اند

بويژه بعد از يازده سپتامبر پا را از گليم خود فراتر 
عراق توسط آنها فقط جنـبـش   "  اشغال. " گذاشت

در عصـر نـظـم نـويـن            .  اسالمي را تقويت کـرد 
ـه اسـالم      جهاني نظامي گري به رهبري آمريکا ب
ـد    . سياسي نياز دارد و خود را با آن توجيه ميـکـن

با ظرفيت همـسـان   .   اين ها دو روي يک سکه اند
ـا اتـکـاء              در شقاوت و  خشونت بي نـهـايـت،  ب
ـه يـک انـدازه                  ـا پـيـامـي ب همسان به مذهب  و ب

 .  اسفبار براي جهان
آزادي بيان تنها و تنها ابـزاري اسـت کـه مـا در             
دسترس داريم تا در مقابل دو سوي ايـن کـمـپ        

 . ارتجاع بايستيم و از انسانيت دفاع کنيم
 

سخنراني شما با چه عکـس  .   جوانان کمونيست
ـا                العملي روبرو شد؟ چطـور شـد کـه سـراغ شـم

 آمدند، يعني از کجا شما را ميشناختند؟ 
  

در مورد بـخـش   .  از سخنراني خيلي استقبال شد
دوم سوالتان بايد بگويم اين که مرا بـعـنـوان يـک       
ـه              سخنران اصلي دعوت کـرده بـودنـد نـوعـي ب
رسميت شناختن اهمـيـت کـار مـا در شـوراي              

 . اکس مسلم در مقابله با اسالم سياسي است
 
کاري که مينا احدي و من و  ديگران بخصوص  

در شوراي اکس مسلم به آن مشغوليم  بـيـش از     
اغلب کارهايي که قبـال انـجـام داده ايـم مـورد              
ـه     توجه بستر اصلي سياست و جامعه قرار گـرفـت

ـه خـاطـر روشـي         .  است من فکر ميکنم بعضا ب
است که ما ايده هايمان را عرضه کرده ايـم، امـا       

" راه حـل   " همينطور به اين دليل است که مردم از 
عصبانيت در قـبـال       .  هاي موجود بيزار شده اند

نسبيت فرهنگي،  نظامي گري تـحـت رهـبـري       
ـه زنـدگـي           آمريکا در منطقه و تجاوز مـذهـب ب
مردم در همين غرب خيلي ها را ترغـيـب کـرده      
ـد         . است که در جستجوي آلترناتيـوهـايـي بـاشـن

ـد کـه اسـالم             مردم عاصي شده اند  مـيـخـواهـن
سياسي يک جواب قاطع و صـريـح از زاويـه اي          

و من فکر ميکنم اين پـاسـخ را       .  انساني بگيرد
ـه         هيچکس بهتر از جنبش ما با آن تـوجـه اش ب

 .انسانها نمي تواند ارائه کند
ما اغلب و بدرست از اين صحبت ميکنيـم کـه     

اکنون دستـرسـي   .   اکثريت را نمايندگي ميکنيم
ـر اصـلـي و                  ـر از بسـت ما به مخاطبيني بـيـشـت
حمايت آنها از کار ما، صحت حرفمان را  بيشتـر  

 .اثبات ميکند
  

شرکت در ايـن کـنـگـره تـازه          :  جوانان کمونيست
ـم از            ـي ترين فعاليت شما بود، اما دوسـت داشـت
زبان خودتان بشنويم  در يکسال گذشته و يـا در      
چند ماه  اخير بيشتر روي چه کارهايي فـوکـوس   

 داشته ايد؟
 

من عـمـدتـا مشـغـول نـوشـتـن و               :  مريم نمازي
ـه اسـالم              ـي سخنراني کردن و سـازمـان دادن عـل
سياسي و رژيم اسالمي ايران و دفـاع از حـقـوق          
زنــان، ارزش هــاي جــهــانشــمــول انســانــي و                

 .سکوالريسم بوده ام
در يکسال گذشتـه بـطـور مشـخـص کـارهـاي              

سازمان دادن و     :   از جمله.   گوناگوني انجام دادم
ـر             سخنراني در مراسم روزجهاني زن در لـنـدن ب
عليه آپارتايد جنسي، اسالم سيـاسـي و حـقـوق         

ايـن  .  زنان  که مورد تـوجـه زيـادي قـرار گـرفـت            
مراسم توسط سازمان عليه تبعيـض و شـوراي       

سخنراني هايـي  .   اکس مسلم بريتانيا برگزار شد
داشتم  در دانشگـاهـهـاي مـخـتـلـف از جـملـه                

سخنراني  براي نمايـنـدگـان    .  آکسفورد و کمبريج
اومانيست پارلمان بريتـانـيـا، و در گـروه کـاري              
پارلمان اروپـا در بـروکسـل در مـورد جـدايـي                   

ـد بـراي         .  مذهب از سياست ـن همچنين در ايسـل
روابـط بـيـن الـمـلـل           " و   "  متفقين حـقـوق زنـان       "

 .سخنراني داشتم" دانشگاه ايسلند
.  معموال در ماه يک يا دو سخنراني اصـلـي دارم    

از .  مقاالتم در جاهاي مختلفي منتشر ميشـود 
 جمله در    

New Statesmen and International 
Humanist News. 

 
ـه ام در                 ـا ايـن اواخـر داشـت پوششي که از ميدي
انتشار حرفها و پيامي که داريم بسيار مفيد بوده 

و من  تـوسـط       )  احدي( براي مثال  مينا .  است
ـرتـر      ۴۵ در کبک کانادا در بين  Elleنشريه   زن ب

را "  انقالب" انتخاب شديم  چرا که به قول آنها يک 
 . شروع کرده ايم

ـز در بـاره مـن             اخيرا يک مقاله در روزنامه تـايـم
او معتقد است که ما معني حقوق بشر :   نوشت

ـه           . " را قاطي کرده ايم حقوق بـراي افـراد اسـت، ن
ـه     ".  " براي مذاهب و باورها ـد ب همه انسانها برابرن

 ". معني اين نيست که همه باورها برابرند
ـا مـن      نمي دانيد چند نفر بعد از چاپ اين مقاله ب
تماس گرفتند و گفتند که براي اولين بار است که 
کسي در باره انسانها و حقوق شان اينطور حـرف    

ـه                 .  ميزند براي خوانـنـدگـان فـارسـي زبـان کـه ب
ـونـيـسـم             منصور حکمت، حميد تقـوايـي و کـم
ـه           کارگري دسترسي دارند، شايد ايـن نـگـاه جـذب
فوق العاده اي نداشته باشد اما براي مردمي کـه    
به جنش ما دسترسي ندارند حرفهـا و کـارهـاي        

 .ما برايشان بسيار جذاب است
  

 ..از وبالگتان هم  بگوييد: جوانان کمونيست
 

وبالگ من جايي است که مـن    .  بله:  مريم نمازي
اطالعيه هـاي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،                
مقاالت نشريه انگليسي حزب و سخنراني ها و   
کامنت هاي خودم و يا مراسم هـايـي کـه در آن          

برايم شگفـتـي   .  سخنراني دارم را منتشر ميکنم
آور بود وقتي متوجه شدم که وبالگ من در بـيـن   

 ۱۰۰ هزار بالگ آتيسـت جـزو           ۳۰۰ تا  ۲۰۰ 
اينهم شاهد ديگري بـود کـه     .  تاي اول قرار گرفت

از ايده ها و  جنبش ما چه استقبال و حـمـايـتـي         
 . ميشود

 
کال االن موقعيـت مـبـارزه      :    جوانان کمونيست

عليه مذهب بطور کلي و اسالم سيـاسـي بـطـور       
 اخص را چطور مي بينيد؟

. روشن است که نبردي سخت است:  مريم نمازي
ـه       هيچ چيز از پيش مقدر نشده و بستگي دارد ب

ـه مـا          .  اينکه ما چه ميکنيم بخش عمـده اش ب
بستگي دارد، بعضا به اين دليل که چپ در ايران 
تحت رهبري حزب کمونيست کـارگـري اسـالم        
ـه     سياسي را در آن کشور به زانو در مي آورد که ب
نوبه خود تاثير عظيمي در تضـعـيـف جـنـبـش           

امـا  .  اسالم سـيـاسـي در هـرجـاي ديـگـر دارد               
همچنين به اين دليل که ما تنها جرياني هستيـم  
که راه حل واقعي را در قـبـال ايـن جـنـبـش در                 

اعتقـاد دارم کـه       .  اختيار مردم قرار قرار ميدهيم
ـوانـد              ـت تاثير ما چه در ايران و چـه در غـرب مـي

ـم کـه               .  تاريخي باشد ـد مـيـکـن اما بازهم تـاکـي
ـه        بستگي دارد به اين که ما چگونه حرفمـان را ب
گوش ديگران ميرسانيم و بشـريـت مـتـمـدن را            

 .بسيج ميکنيم
  

ـده             :  جوانان کمونيست برنامه هـايـتـان بـراي آيـن
 چيست؟

 
ادامه دادن آنچه که به آن مشغولم و :   مريم نمازي

همينطور تمرکز و توجه بر فعاليت هاي سازمـان  
من فکر ميکنم ما بايد با اتکـاء  .  عليه تبعيض

به موفقيت هاي شوراي اکس مسلـم پـيـش تـر         
برويم و فشار بيشتري بر رژيم اسالمـي در ايـران       

همينطـور مـجـددا مـجـري بـخـش              .  وارد کنيم
انگليسي تلويزيون انترناسيونـال خـواهـم بـود و           

ـه    WPI Briefingانتشار  را هم بصورت ماهـان
 . شروع کرده ايم

 
ـد و خـيـلـي                :  جوانان کمونيست ـه نـبـاشـي خسـت

 .متشکر
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اين سخنرانـي بـيـش از هشـت سـال              (

. پيش و در کنگره سوم حزب ايراد شـد 
اين وقتي است که ما هـنـوز     . ٧٩ آبان 

نـان و آزادي بـراي         " ،   " آزادي و برابري" 
و "  سوسـيـالـيـسـم يـا بـربـريـت             " ، " همه

را در   "  آزادي برابري هـويـت انسـانـي        " 
. دانشــگــاه نــديــده و نشــنــيــده بــوديــم          

اعتصاب کارگران واحد و نقـش حـزب     
. کمونيست کارگـري را نـديـده بـوديـم           

سرود انترناسيونال در خـاوران طـنـيـن       
هنوز دوم خرداد نفـسـي   .  نينداخته بود

" شـبـح لـنـيـن       " ميکشيـد و کسـي از           
معلمان در صفـوف  .  صحبت نمي کرد

معيشـت مـنـزلـت حـق          " چندهزار نفره 
را فرياد نکرده بودنـد و    "  مسلم ماست

هزاران کارگر هفته تپه بنوعي تـکـرار     
آنوقت تـازه حـزب راديـو        .  نکرده بودند

انترناسيونال را راه انداخته بـود و مـا         
کانال جديد امروز را نـديـده بـوديـم و             

. حرفهاي امروز مردم را نشنيده بوديـم 
با اين همه بـخـوانـيـد و بـبـيـنـيـد کـه                   
حکمت در مـورد فـرصـتـي کـه بـراي               
کارگر و کمونيسم و رهـايـي بشـر در            
جامعه ايـران فـراهـم آمـده و در بـاره                

مـوقــعـيــت ويــژه حـزب کـمــونـيــســت            " 
هــمــه ايــن    .  چــه مــيــگــويــد   "  کــارگــري

وقايعي که بعدا رخ داد تنها بـر مـفـاد      
قطعـنـامـه اي کـه بـه اتـفـاق آراء بـه                     
تصويب کنگره سوم رسـيـد و ايـنـجـا            
حکمت آنرا معرفي مـيـکـنـد، تـاکـيـد          

اگر حکمت اوضاع سياسـي  .  ميگذارد
امروز ايران را مي ديد بي ترديـد صـد     
بار مصمم تر نه فقط حزب کمونيسـت  
کارگري بلکه هـمـه دوسـتـدارانـش در            
خارج از اين حزب و هـمـه کـارگـران و           
آزاديــخــواهــان را مــتــوجــه فــراخــوان          

امـيـدواريـم در      .  قطعنامه اش ميکـرد 

فرصتي جداگانه بيشـتـر در مـورد آن          
اما اينجا در   .  قطعنامه صحبت کنيم

شــشــمــيــن ســالــگــرد مــرگ مــنــصــور        
حــکــمــت شــمــا را بــه خــوانــدن ايــن               

. سخنراني تاريخي او دعوت ميکنيـم 
 )جوانان کمونيست. يادش گرامي باد
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کنگره سوم حزب کمونيسـت کـارگـري      
 ٢٠٠٠ اکتبر  ١٤ ايران، 

 
 

رفقا اين مبحثي است که در واقع مـن  
در شروع کنگره راجع بـه آن صـحـبـت         

موقعيت کنوني ايران و فـرصـت   :  کردم
تــاريــخــي مــعــيــنــي کــه بــراي حــزب           
کمونيست کارگري براي ايـفـاي نـقـش         
مهم، ايفاي نقش دوران سـاز، بـوجـود        

من ميخواهم فقط بعضـي  .  آمده است
تاکيـدات را بـگـذارم و يـک يـادآوري                

بـه  .  بکنـم از بـحـثـي کـه قـبـال کـردم                  
بــعــضــي ســواالت مشــخــص شــايــد           

هدف اين قطعنامه کـه چـيـز        .  بپردازم
بحث برانگيزي در آن نـيـسـت، مـگـر            
اينکه کسي کال روي هميـن دو حـکـم        
بخواهد بحث کند که آيا اوضاع ايـران    
خطير است و آيـا حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ميتواند نقش ويژه بازي کنـد،  

ولـي  .  اين ميتواند مورد بـحـث بـاشـد      
کل قطعنامه فقط يک اعالم تشخيص 
و اعالم تعهدي است به واقعـيـتـي کـه       
هدف من هم در سخنراني افـتـتـاحـيـه        
کنگره همين بود که کنگره به آن توجـه  

  .کند
 

ببينيد ايران خيلي وقت است کـه يـک       
نظام سـرمـايـه داري اسـت، الاقـل از              
اصالحات ارضي دهه چهل، ايران يـک    
نظام سرمايه داري است و تا آن مقطـع  
احزاب سـنـتـي و بـخـصـوص احـزاب                
روشنفکران و تحصيلکـردگـان فضـاي      
سـيـاسـي را تـحـت تســلـط خـودشــان                

حزب توده و جبهه ملي احـزاب    .  دارند
آدمهاي تحصيلکـرده و بـه اصـطـالح           
اقشار نخبگان جـامـعـه هسـتـنـد کـه              
ميخواهند جامعه ايران عـقـب مـانـده       

نباشد، سري توي سـرهـا در بـيـاورد،           
مثل اروپا به زمـره کشـورهـاي راقـيـه          
بپيوندد، صنعتي داشته باشد، روبناي 
درستي داشته باشد، شبيه کشـورهـاي   
سرمايه داري که همه رفته اند و آنـجـا     
تحصيل کرده اند و مـيـدانـنـد چـطـور           

  .است
 

در طــول قــرن بــيــســتــم، از انــقــالب              
فضـاي     ٥٧ مشروطـيـت تـا انـقـالب            

سيـاسـي ايـران تـحـت تـاثـيـر تـحـرک                   
بخشهاي روشنفکـر بـورژوازي بـوده و          
تــمــايــالت بــورژوائــي را در اوضــاع             

 .سياسي ايران منـعـکـس کـرده اسـت         

اينها هميشه طبقه کارگر و قبل از آن     
محرومين جامعه را ضميميه جنـبـش   
خودشان کرده اند، هيچوقت نداريم کـه  
حزب کمونيسـتـي بـه نـمـايـنـدگـي از               
طبقه کارگر در صحنه سياسي دخـيـل   
شده باشد، آنطوري که بطور مـثـال در       
انقالب پرتقال ممکن بود بگوئيد ايـن    
حزب مشخص کارگر پرتـقـالـي را در        
انقالب پرتقال نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـد،            
کارگر ايراني هيـچـوقـت بـعـنـوان يـک            
نيروي سـيـاسـي کـه بـا شـعـار خـاص                 

ــوده               ــب ــدان آمــده، ن ــه مــي . خــودش ب
کمونيسم ايران هيچوقت در موقعـيـت   
تعيين تکليف و نقش بـازي کـردن در         
اوضــاع ســيــاســي ايــران نــبــوده و در             

مگـر ايـنـکـه کسـي          .  سرنوشت قدرت
بگويد حزب توده آن بوده که من فـکـر     
نميکنم حـتـي خـود حـزب تـوده بـاور               
داشته بـاشـد کـه در هـيـچ مـقـطـعـي                  
نماينده چـپـگـرائـي کـمـونـيـسـتـي در                 

اسـاسـنـامـه اش ايـن را            .  جامعه بوده
نميگويد، برنامه هاي اوليه اش اين را 

تمام حيات حزب توده ايـن    .  نميگويند
را ميگويد که ايـن حـزب حـزبـي بـود            
مثل جبهه ملي متعلق بـه يـک بـافـت         
مــعــيــنــي از اقشــار داراي جــامــعــه،           
بهبودها و اصـالحـاتـي را در اوضـاع           
استبدادي، فئـودالـي ايـران جسـتـجـو           
ميکردند، بعضا اينها متحقق شـده و    
بعضا هم نشد و اين اپوزيسيون سنتي 

  .به تاريخ ايـران تسـلـط داشـتـه اسـت            
 

شما به مقوله اي مثل دکـتـر مصـدق        

فکر کنيد، که گويا عکس او در جيـب  
کـه مـعـلـوم         بغل همه طبقات هسـت،   

نيست چـرا؟ دکـتـر مصـدق قـهـرمـان              
ملي بوده و براي هرکسي که دنيا آمده 
و ناراضي بوده، به او ميگوينـد دکـتـر      
مصدقي بود، که درآن يکي دو سـالـي     
که بود البته جلـو اعـتـصـابـهـا را هـم              
گرفت و فالن کار را هـم غـيـرقـانـونـي           
کرد و غيره ولي چون صنعت نـفـت را       

. ملي کرده بود قـهـرمـان مـلـي اسـت            
کاري ندارم که بعدا هم باالخره صنعت 
نفت مـلـي شـد و هـيـچـکـس هـم در                   

دکـتـر مصـدق      .  نتيجه آن قهرمان نشد
اسـم  .  سمبل اپوزيسيون آن کشور شـده   

رسمي و پرچم اصـلـي اپـوزيسـيـون آن          
کشور است و بعد از آن در فازي که بـه    

نزديک ميشويـم خـمـيـنـي         ٥٧ انقالب 
  .است

 
انقالبي بود که کارگران در  ٥٧ انقالب 

آن نــقــش داشــتــنــد، کــارگــران کــمــر             
حکومـت را شـکـسـتـنـد و کـارگـران                 
حضور داشتند، بـرخـالف اتـفـاقـهـاي           
قبلي در دوره هاي قـبـلـي، کـارگـر بـه           
مثابه کارگر به مـيـدان آمـد و نـقـش              

ولــي هــمــچــنــان داســتــان      .  بــازي کــرد  
قديمي غلبه اپوزيسيون بـورژوائـي بـه      

. فضــاي ســيــاســي ايــران تــکــرار شــد          
حکومت جمهوري اسالمـي ائـتـالفـي       
بود از کسانيکه قبال در دوره سلطـنـت   
در اپوزيسيون بودند و همه به همديگر 

درسـت اسـت کـه        .  ميگفتند مـتـرقـي     
بخشهاي خيلي بنيادگراي اسالمي بـه  
اين صف آمدند و بعدا حتي دسـت را      
بردند، ولي حتي همين بنـيـادگـراهـاي     
اسالمي هم از نظر آن غير بنيادگراهـا  
و مليون، آدمهاي با شرف و مخالفين 

. استبداد سلطنتي محسوب ميشدنـد 
کسي نمي آمد بـگـويـد ايـن جـنـيـش              
فدائيان اسالم که دارد قاطي ميشـود،  

از نظر آن اپوزيسيـون،  .  ارتجاعي است
آن هم بخشي از ملت ايران و مخالفين 

ميخواهـم بـگـويـم يـک خـانـواده              .  بود
بزرگ سياسي در ايران سرنوشت مـردم  
ايران را براي سالها تعيين کرده، حتـي  

کــه کــارگــر نــيــروي         ٥٧ در انــقــالب     
محرکه جدي آن حرکت است و حضـور    

دارد، با شـوراهـايـش حضـور دارد بـا            
اعتصابات صنعت نفت حضـور دارد،    
باز اپوزيسيون سنتي سرنوشـت مـردم     
را رقم ميزند، به اين دلـيـل سـاده کـه           
اگـــر چـــه کـــارگـــر وجـــود دارد،                     
پوالريزاسيون طبقاتي در جامعه به آن   
اندازه رشد نکرده کـه کـمـونـيـسـم هـم              

 ٥٧ در انـقـالب       .  حضور داشته بـاشـد  
کارگر حضـور دارد ولـي کـمـونـيـسـم                
حضور ندارد و سرنـوشـت قضـيـه ايـن          

  .شد که ديديم
 

کليد قضيه، حضور کمونيسم به مثابه 
آيا کمونيسـم  .  يک نيروي سياسي است

در پهنه جامعه بعنوان يک نيروي قابل 
اعتناي سـيـاسـي، بـعـنـوان يـکـي از                 
بازيگران اين جنگ قـدرت مـيـتـوانـد          
حضور داشته بـاشـد يـا نـه؟ اگـر نـه،                 
احزاب مختلف طبقات حاکم ميبـرنـد   
و ميدوزند و سرنوشت جامعه تـوسـط     

آن .  آلترناتيوهاي اينها تعيين ميشـود 
سر کـار آمـد از          ٥٧ چيزي که در سال 

. نظر سياسي مـدتـهـا بـود مـرده بـود            
کدام جامعه اي قبول ميکند در اواخـر  

حکومت اسالمي بـيـايـد سـر        ٢٠ قرن 
کار و اين مقـررات را حـاکـم بـکـنـد؟             
علت اينکه سر کار مي آيد ايـن اسـت     

جـامـعـه    .  که چـيـزي جـلـودارش نـبـود          
مترقي، مردم محروم، مردم آزاديخواه 
ايران نـقـد چـيـزي نـداشـتـنـد جـلـوش                   
بگذارند، از آنطـرف بـا سـقـوط نـظـام             
سلطنـت، حـکـومـت بـورژائـي ايـران،              
کاپيتاليسم در ايران و امپرياليسـم در    
ايران آنقدر بدبخت و بـيـچـاره بـود کـه          
بهتر از اينها نگهبان مـوقـتـي الاقـل،       

اگـر ايـنـهـا       .  براي نظامش پيدا نـکـرد    
نبودند اگر اين قطب بـه مـيـدان نـمـي          
آمــد، ايــران احــتــمــاال چــيــزي شــبــيــه          

چپها در مجمـوع،  .  نيکاراگوئه ميشد
همين چپهائي که در دانشگاه و غـيـره     
پا گرفته بودند شايد بـيـشـتـر تـوسـط           
ــدائــي               ــکــي، مشــي ف ــبــش چــري جــن
ميتوانست يک جريان ساندينيستي در 
ايران بوجود بياورد ولي همان را هم در 
ايران نميتوانستند تحمل کـنـنـد و در        
نتيجه اپوزيسيون اسالمي برگ مـورد  
حمايت غرب شد و امـريـکـا پشـتـش          

يعني از ايـن      .  رفت و سازمانش دادند
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خــانــواده مــيــتــوانســت جــنــاح چــپ و         
سکوالرش سر کار بيايد، ولـي جـنـاح        
راست مذهبي اش اسـاسـا قـدرت را            
قبضه کرد و حتي جنـاح چـپ خـودش        

  .را هم زد
 

اگــر شــمــا بــرويــد افــق اجــتــمــاعــي،             
سياسي، اقتصادي و فـرهـنـگـي ايـن            
جناح چپ و راسـت را نـگـاه کـنـيـد،                 
ميبينيـد کـه يـک خـانـواده سـيـاسـي                 
است، براي همين هم انـزجـاري از هـم        
نــدارنــد، بــراي هــمــيــن بــه ســادگــي              
ميبينيد که چپ سنتي و شاخه هـائـي   
از فدائي ميتواند جمهوري اسالمي را 

ناراحت نيست از .  مترقي ارزيابي کند
وضــع زن در ايــن جــامــعــه، نــاراحــت           
نيست از موقعيتي که آدم نـمـيـتـوانـد        

. غيرمـذهـبـي بـاشـد و اعـدام نشـود               
ناراحت نيست از اينکه در اين جامعـه  
آزادي بيان و مطبوعات نيست و اگـر      

ميرفتيد ميـگـفـتـيـد       ٥٧ شما در سال 
آزادي بدون قيد و شرط مـطـبـوعـات،       
که ما گفتيم، و آزادي بي قيد و شـرط    
احــزاب و آزادي بــي قــيــد و شــرط                  
سياسي، خود اين خانواده که يـکـي از     
آن اين آزادي را نميداد، جناح چـپ آن      
ميگفت شما مـيـخـواهـيـد از نشـريـه            

. ميزان و مهدي بازرگان دفـاع کـنـيـد        
اين خانـواده از    .  شما طاغوتي هستيد

بـا هـم رفـتـنـد در            .  خودش دفاع کـرد   
درست است که يک بـخـش آن     .  انقالب

نشان داد، و اين کلمه "  انحصار طلبي" 
خيلي گويا است، اتهامي که به جـنـاح   
راست اسالمي ميزنند ارتجاعي بودن 

اسـت، يـعـنـي       "  انحصار طلبي" نيست 
چرا سفره را از جلو مـا جـمـع کـردي؟           

امـام  .  سفره اي که امام پهن کـرده بـود    
خـرداد سـفـره را           ٣٠ تا مدتها بعد از   

پهن کرده بود، حـزب تـوده را نـزدنـد،           
جالب اسـت  .  درجه اي هم نفوذ داشتند

از توده اي ها بپرسيد، شايعه بـوده در    
ميانشان که همين روزها امام خميني 
رفيق کيا را خبر مـيـکـنـد و نـخـسـت            

من و شمـا کـه     .  وزيري را به او ميدهد
بيرون اين قضيه بوديم ميدانستيم کـه    
اين حرف معني ندارد، ولي در جنبش 
توده اي حتي اين تصور بـوده کـه ايـن        

چـرا؟ بـراي ايـنـکـه          .  بک پـديـده اسـت       

و .  روبرويش امپرياليسم امريکا اسـت 
امپريالـيـسـم    :  اين شاخص اصلي است

امريکا در مقابل جنبش اپـوزيسـيـون      
سنتي ايـران و جـنـاحـهـاي خـلـقـي و                   
مذهبي آن که در يک ائـتـالف بـه سـر           

  .ميبردند
 

به هرحال حـتـي وقـتـي در يـک ايـران                 
کاپيتاليستي انقالب شد، حتي وقـتـي   
کارگر نيروي اصلي تحول اجـتـمـاعـي       
بود، حتي وقـتـي کـارگـر نـفـت رهـبـر               
ســرســخــت مــردم مــحــســوب شــد،             
اپــوزيســيــون ســنــتــي مــرتــجــعــتــريــن       
آلترناتيو مـمـکـن خـودش را سـرکـار               

اگر چريک فدائي آن موقع سرکار .  آورد
آمده بود، حکومت به ايـن ارتـجـاعـي       

. نبود، گفتم ميشد مثل ساندنيستـهـا  
حتي ممکن بود خيلي قابـل دفـاع بـه        

ولي جناح ارتجاعـي تـريـن      .  نظر بيايد
شاخه اپوزيسيون سنتي، حکـومـت را     
بدست گرفت و حتي موتلفين خـودش    
را يکي پس از ديگري از مـيـدان بـدر        
کرد براي اينـکـه ايـن را شـرط بـقـاي               

ولـي کـارگـر بـود         .  خودش مـيـدانسـت   
کمونيسم نبود، وضعيت ايني شـد کـه     

يکبار ديگر دارد ايـن مـنـظـره         .  ديديم
تکرار ميشـود، يـکـبـار ديـگـر داريـم              
مــيــرويــم پــاي ايــنــکــه ايــران شــلــوغ            

ما در بحث اوضاع سـيـاسـي      .  ميشود
گفتيم رفتن جمهوري اسالمي محتـوم  

براي اينکه از نـظـر اقـتـصـادي            .  است
نميتواند اقتصاد ايـران را راه انـدازي           
کند، کاپيتاليسم را، تازه با حکـومـت   
طرفدار و عضو ناتو ترکيه نميشود راه 
اندازي کرد، چه برسد به يـک آخـونـدي        
که ماگزيمم رابطه اش با بازار جهـانـي   

است، آنهم قاچـاقـي   !"  ديالوگ تمدنها" 
و به طـرق تصـادفـي، در راهـرو فـالن              
! هتل يا فالن چلو کبابي در نـيـويـورک     

در نتيجه امکان راه .  اين عملي نيست
آيا ميتواند .  اندازي اقتصادي را ندارد

از نظر سيـاسـي بـايسـتـد؟ چـه کسـي              
ميتواند جلو شـصـت مـيـلـيـون مـردم            
ايران بايستد که االن اين حـکـومـت را      
نميخواهند؟ کـي مـيـتـوانـد جـلـو زن              
ايراني بايستـد کـه ايـن حـکـومـت را               
نميخواهد؟ کي ميتواند جلو کـارگـري   
بــايســتــد کــه ديــگــر نــمــيــتــوانــد ايــن           
وضعيت را تحمل کند؟ کي مـيـتـوانـد     
جلو جوان ايراني بايستد که رفتـه پـاي     

اينترنت، روي چت روم سـيـاسـي دارد        
راجع به حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،            
راجع به آزادي، راجع به بـرابـري، راجـع      
بــه رهــائــي جــنــســي حــرف مــيــزنــد؟           
ميخواهـنـد روي چـت روم ايـنـتـرنـت                
بروند جلوش را بـگـيـرنـد؟ بـا لـبـاس                
آخوندي و به کمک سـپـاه پـاسـداران و           
برادر ذوالقدر؟ اينها قابل دوام نيـسـت   

اگـر  .  و پروسه رفتن اينهـا شـروع شـده       
شروع شده يکبار ديـگـر ايـن صـحـنـه           

سوالي که روي ميز ما .  تکرار ميشود
ست، سـوالـي کـه در زمـيـن مـاسـت                  

آيا اجازه مـيـدهـيـم يـکـبـار          :  اينستکه
ديگر اپوزيسيون سنتي ايران، اين بـار    
با آرايشهـاي جـديـد، طـرف قـبـال بـه                
خودش ميگفت ملي حـاال مـيـگـويـد        
دگرانديش، قبال به خـودش مـيـگـفـت        
طرفدار دکتر مصدق، ناسيونـالـيـسـت     
حتي قبال به خودش ميگفـت چـريـک،      
قبال ميگفت مرگ بر سـگ زنـجـيـري       
امپرياليسم، االن به خودش مـيـگـويـد     
خشونت ستـيـز، ولـي هـمـان جـنـبـش               
است، همان جـنـبـش اسـت بـا شـاخـه              
هايش و جالب است که ميبيـنـيـد کـه       
پرچمي در اين جنبش بلند ميـشـه کـه      
ميگـويـد بـيـايـد هـمـيـن خـانـواده را                   

شـمـا   .  متحدتر کند دنبالـش مـيـرونـد      
يک لحظه، فکر ميکنم خيلي از شـمـا     

فــکــر کــرديــد       ١٣٦٤ ،   ١٣٦٣ ســال   
اکثريت قطعنامه داد و گـفـت کـه مـا         
اشتباه ميکرديم، اشتـبـاه کـرديـم ايـن          

حــزب رنــجــبــران يــک     .  کــار را کــرديــم    
اطالعيه داد و گفت ما اشتباه کرديـم،  
بورژوازي را عمده کرديم و پرولتاريا را 

خلق را با ضـد خـلـق عـوضـي            !  فرعي
 - عين جـمـالت خـودشـان          -!  گرفتيم

پربها داديم به ارتش و کم بها داديم بـه  
پر بها داديم به اسـالم کـم بـهـا           !  مردم

اشـتـبـاه    !  داديم به خـواسـتـهـاي مـردم         
دوره اي بـود بـعـد از            !  کرديم ببخشيد

خــرداد و اعــدامــهــاي شــديــد در            ٣٠ 
زنــدانــهــا و حــزب رنــجــبــران چــطــور            
ميتوانـد از ايـنـکـار پسـر عـمـوهـاي                 
خــودش در حــکــومــت دفــاع کــنــد؟            

اکثريت گفت .  نميکند و مي آيد بيرون
اشتباه کرديم، حزب توده گفت اشتـبـاه   

ولي پرچم خاتمي بلند ميـشـود   .  کرديم
همان ترکيب را زير همان پرچم بدنـبـال   

ايـن  .  همان حکومت دوباره ميبـيـنـيـم    
يک واقعيت سياسي عظيم اسـت، يـک     

نيروي عظيم است که در بحث اوضـاع  
سياسي گفتم، عمرش بـه انـدازه عـمـر         

مـن تـرديـد      .  حکومت اسالمـي اسـت    
دارم که اين جنبش ملي اسالمي، کـه    
االن بخشا در اپوزيسيون و بـخـشـا در      
دفتر رياست جـمـهـوري و بـخـشـا در               
وزارت اطالعات کار ميکنند، بتوانـد  
ترکيب از خودش بدست بدهد، آرايـش  
جديدي به خودش بدهد که در صـورت  
سقوط جمهوري اسالمي جنبش قابـل  
اعتنائي باشد و احترام مردم را داشتـه  

اگر اختناق جمـهـوري اسـالمـي        .باشد
کــه "  اصــالح طــلــب   " هســت، آنــوقــت      

ميخواهد آن پديده غير قابل تحمل را   
. اصالح کند هنوز موضـوعـيـت دارد     

ولــي اگــر خــود پــديــده را بــرچــيــدنــد،           
اصالح طلب بايد بـگـويـد اثـبـاتـا چـه            
ميگويد؟ و اگر بخواهد بگويد اثـبـاتـا    
چه ميگويد ديگر نـمـيـتـوانـد بـه قـول            
حميد تقوائي دوباره گذشته را بـه مـا         

گـذشـتـه را ازشـان قـبـول             .  وعده بدهد
. قـرن بـيـسـت و يـک اسـت               .نميکننـد 

وقتي ميگويند دهکده جهانـي راسـت     
کسـي  .  دهکده جهاني است.  ميگويند

هـمـانـطـور کـه        .  از کسي قبول نميکند
را کسي ديگـر  "  داالئي الما" حکومت 

توي هيچ ده کوره اي قـبـول نـمـيـکـنـد          
حکـومـت از نـوع ائـتـالف تـاريـخـي                 

مشروطه از نوع خـمـيـنـي         -مشروعه 
ــول                  - ــب ــگــر ق مصــدق را کســي دي

ايــن مــردم چــيــز ديــگــري        .  نــمــيــکــنــد
. ميخواهند و دارند اين را ميـگـويـنـد    

به سـادگـي مـيـشـود نـگـاه کـرد ديـد                  
پاريـس چـه خـبـر اسـت، بـه سـادگـي                   
ميشود نگاه کرد ديد لـنـدن چـه خـبـر          
است، به سادگي ميشود نگاه کرد ديد 

اسپانيا چه خـبـر     .  ايتاليا چه خبر است
نمـيـشـود    .  است، آمريکا چه خبر است

نميشود به کسـي  .  چشم کسي را بست
گفت نخواه و بـه قـول چـيـزي کـه االن              
دارند ميـگـويـنـد تـوقـعـات مـردم را               

تــوقــعــات مــردم را     .  بــيــاوريــم پــائــيــن  
کســي .  مــيــگــويــنــد بــيــاوريــم پــائــيــن     

نميتواند توقعات مردم را وقـتـي بـاال        
اگـر پـائـيـن بـود،          .  رفت، پايين بياورد

ولـي اگـر     .  ميشود پائين نـگـه داشـت       
در .  رفته باال ديگر نميشود پايين آورد

نتيجـه، ايـن تـوقـعـات هسـت و ايـن                  
  .جامعه منقلب ميشود

اين اپوزيسيون نميتواند اين پـديـده را       

بدون جمهوري اسـالمـي دو     .  نگه دارد
خرداد معني نـدارد، بـدون جـمـهـوري          
اسالمي جنبش اصالح طلبي مـعـنـي    
ــهــوري اســالمــي               ــم ــدون ج ــدارد، ب ن

هـم حـتـي مـعـنـي           !"  خشونت نکنـيـم  " 
چون طي خود اين پروسـه قـبـل      .  ندارد

بکنيم يا نه، معلـوم شـده     "  خشونت"از 
که اين جمهوري اسالمي هست يا نـه؟  
منهم طرفدار اين هستم که با حـداقـل     
خشونـت و بـدون خشـونـت، بـه زبـان                 
آدميزاد قدرت سياسي را دست مـردم    
بدهد و احـزاب سـيـاسـي آزاد شـونـد،             
روزنــامــه هــا آزاد شــونــد، نــه بــراي               
پسرخاله خودش، نه براي دامـاد خـود     

ميگويند روزنامه ها را    .آقاي خميني
بسته اند، انگار که روزنامه هـا قـبـال        

خـوب  .  آزاد بوده ند و االن بسـتـه انـد           
روزنامه ما که هميشه غـيـر قـانـونـي          
بــوده، اصــال داشــتــن آن جــرم اســت،            

يـک  .  آدمها را به جـرم آن مـيـکـشـنـد            
موقعي به ما مـيـگـفـتـنـد فـلـفـل در                
جيبت هست ميکشتند، چه برسـد بـه     
اينکه بگويند انترناسيونال هفتگي در 

جـرمـش را هـم آمـاده           .  جبيت هسـت   
کرده، ميگويد اگر شـمـا روزنـامـه در           
بياوري من به تو مـيـگـويـم جـاسـوس         

ايـن را فـقـط        .  اسرائيل و ميـکـشـمـت    
خامنه اي نميگويد، فريبرز رئيس دانا 

دقـيـق مـيـدانـنـد دارنـد            .  هم ميگويـد 
بايد اين حـکـومـت را      :  چکار ميکنند

بـايـد   .  نگهدارند، تا نفوذ داشته باشند
پسرعمو جان سرقدرت باشـد تـا پسـر        
عموي کوچکتر بـتـوانـد پـارتـي بـازي           

بايد ايشان دسـتـش تـوي جـيـب          .  کند
مردم باشد تا يک جنبش اپـوزيسـيـون      

 هم بتواند خرج کند
  

ولي ايـن بسـاط بـه انـدازه جـمـهـوري                
خـوب تـحـلـيـل        . اسالمي عمر ميکند

آنها اين است که جـمـهـوري اسـالمـي          
ميماند، تـحـلـيـل مـا ايـن اسـت کـه                   

اگر نميماند ديگر بايد دنـبـال   .  نميماند
نيروهائي از بيرون اين واقعيت بگرديم 

روز .  که بر اين بحران تاثير ميگـذارنـد  
اول رفقائي به من گفتند شما مليون و 

. طـرفـدار غـرب را پـربـهـا مـيـدهـيــد                 
من سلطنت را فکر .  سلطنت طلبها را

. نميکنم در ايران قابل بازگشت بـاشـد    
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غــيــر مــمــکــن اســت بشــود در ايــن              
ولـي  .  مملکت دوباره يکي را شاه کـرد 

ما راجع بـه سـلـطـنـت طـلـبـي حـرف                  
نميزنيـم، داريـم راجـع بـه راسـت پـرو                 
غربي حرف ميزنيم که ميتواند کسـي    
را بياورد که معاون بانک جهاني بـوده،  
ميتوانند کسانـي را بـيـاورنـد کـه در              
مقابل تخصص بين المللي شان سـران    

بايـد  .  جمهوري اسالمي کسي نيستند
فرض کنيم حکومتـي کـه امـريـکـا و            
غــرب و ائــتــالف نــيــروهــائــي کــه بــه            
يــوگســالوي و عــراق حــملــه کــردنــد             
ميخواهند در ايران سرکار بياورد، کي 
است؟ فکر ميکنيم مهندس طبـرزدي  
را مــي آورنــد کــه هــنــوز چــادر ســر                
همسرش ميکند که بروند در فـرودگـاه   
ــکــار را                  ــن ــد؟ اي ــاده شــون ــي ــي پ اورل

اگـر آمـريـکـا و غـرب بـنـا                .  نميکنند
باشـد فـرجـه بـرايشـان بـاز بشـود کـه                   
جمهـوري اسـالمـي ديـگـر نـبـاشـد و                 
بگويند جمهوري اسالمي رفتـه، بـايـد      
ائتالفمان را بگـذاريـم پشـت سـر يـک            
نيروي سياسي، دوباره نـمـيـرونـد آقـاي        
مهاجراني را پبدا کنند، نميروند آقـاي  

ميروند پشت آن   .  خاتمي را پيدا کنند
کسي که ايران را به پـايـگـاه غـرب در         

و ايـن مـيـشـود         .  منطقه تبديـل کـنـد     
نيروهاي طرفدار غرب، رژيـم سـابـقـي       
ها و بخش اعظم جمهوريخواهاني کـه  
آنوقت هم جمهوريخواه است مشکـلـي   

جمهوريخواه با مشروطه طـلـب   .  ندارد
مگـر مصـدق پـرچـم         .  اختالفي ندارند

اينها نيست؟ مصدق خودش سلطـنـت   
ايـن  .  طلب بود، جـمـهـوريـخـواه نـبـود           

جنبش سلطنت طلبي شاخص هايش، 
ــبـــرانـــش رهـــبـــران جـــنـــبـــش                رهـ

بـخـش    .جمهوريخـواهـي هـم هسـتـنـد          
زيادي از جمهوريخواهان و همينها که 

. با دوم خردادند ميروند با اين جنـبـش  
شک نکنيد بخش اعظـم روشـنـفـکـران        
دگر انديش خلـقـي سـابـق، کسـي کـه             
وقتي ما کمونيست بوديم مائوئيسـت  
بود، کسي که وقتي مـا کـمـونـيـسـت           
بوديم طرفدار انور خوجه بود و به چـيـز   
ديگري هم رضايت نميداد، کسـي کـه     
وقتي ما کمونيست بـوديـم مـيـگـفـت         
زنده باد استالـيـن يـا زنـده بـاد حـتـي                
برژنف و خروشـچـف و غـيـره، ايـنـهـا              

موکلين بعدي حکومت راست غـربـي     
بـطـور واقـعـي        .در اين کشور هسـتـنـد   

بورژوازي بـدنـبـال نـيـروي واقـعـي اي              
ميرود که بتواند نـگـهـش دارد و ايـن           

االن ديــگــر دنــيــاي          .  نــيــرو هســت     
ــتــقــال             ــوژي اســت، عصــر ان تــکــنــول
تکنولوژي است، عصر سرمايه اسـت،  

حتي .  عصر جهاني شدن سرمايه است
در سومالي نميتوانند حکومت ايـلـي     
خودشان را درست کنند، بايد بفهمـنـد   
که رابطه شان با بانـک جـهـانـي و بـده            
بســتــان بــيــن الــمــلــلــي چــيــســت، آيــا          
حاضرند باالخره زير کپي رايت امضـا    
بگذارند يا نه؟ ميخواهند جزء شبـکـه   
مــاهــواره اي قــرار بــگــيــرنــد يــا نــه؟             
ميخواهند انتقال تـکـنـولـوژي انـجـام           
بشود يا نه؟ اگر با همسايه جـنـگـشـان     
شــد بــه حــرف ســازمــان مــلــل گــوش            
ميدهند يا نه؟ ميخواهند هـمـچـنـيـن      
دولتي بياورند و نماينـدگـان طـبـيـعـي         
اين حـکـومـت کـاپـيـتـالـيـسـتـي، دو                  

امـروز دو    .  خرداديهاي امروز نيستنـد 
عـــبـــور از       " خـــرداديـــهـــا، حـــتـــي        

هايشان هم اميدشان اين اسـت  "خاتمي
که جمهوري اسالمي بمانـد و اصـالح       

در صورتيکه بيـرون ايـن پـديـده         .  شود
دو جنبش ديگر هستند که ميخواهند 
جمهوري اسالمي برود و جـالـب اسـت      
که اينهائي که ميخواهـنـد جـمـهـوري        
اسالمي برود دو قطب مخالف جامعه 

  .راست و چپ. هستند
 

هر جامعه اي راست و چپ دارد و در       
هر بحـرانـي هـم راسـت و چـپ دعـوا                 

راسـت جـنـبـش          ٥٧ سـال    .  ميـکـنـنـد    
 .سنتي با چپ جنبش سنتي دعوا کرد

طــبــقــه اجــتــمــاعــي هــم نــگــاه کــرد              
جناحهاي راسـت و چـپ اپـوزيسـيـون            
سنتي ايران که ميخواهند کاپيتاليسم 
خلقي، ملي و غيروابسته درست کنند 

حتي ايدئولـوژيـک   .  با هم چه ميگويند
. دعوا کردند و از هـمـديـگـر کشـتـنـد           

اينبار مـمـکـن اسـت طـبـقـات پشـت               
. طبقات متـفـاوت  .  راست و چپ بروند

بورژوازي پشت راست، پرولتاريا پشت 
اينبار ميتـوانـد   .  اين عملي است.  چپ

ميتواند يـک   .کمونيسم يک آپشن باشد
  .عنصر سياسي دخيل باشد

 
اين فرصت االن دارد بوجود مـي  !  رفقا

بارها ما گفته ايـم کـه اصـال در            .  آيد
. متدولـوژي مـا جـبـرگـرائـي نـيـسـت               

پيروزي کمونيـسـم اجـتـنـاب نـاپـذيـر             " 
، هيچـوقـت حـرف حـزب مـا و              " است

جنبش ما نبوده، هـمـيـشـه حـزب مـا           
آينده را بـه پـراتـيـک انسـانـهـاي زنـده                 
متکي کرده و گفته اسـت اگـر آدمـهـا         
نخواهند نميشود و اگر آدمها نکـنـنـد    

. اهــدافشــان تــحــقــق پــيــدا نــمــيــکــنــد       
بنابراين االن مقطعي براي يک پراتيـک  
باز شده، يک پراتيک سياسـي مـعـيـن،       
ميشـود گـذاشـت کـه بـقـيـه مـطـابـق                   
مــعــمــول ايــن را هــم خــراب کــنــنــد،             

براي اينکـه  .  ميشود در آن شرکت کرد
قطـب مـخـالـف ايـن آلـتـرنـاتـيـو مـا                    

جــامــعــه چــپ دارد و چــپ          .  هســتــيــم
خودش را ميپرستد و بزرگ ميـکـنـد،    
حتـي اگـر ايـن چـپ خـودش کـوچـک                  

از .  چريک فـدائـي نـمـونـه اسـت            . باشد
زندان آمدند بيرون، سازمانش خـيـلـي      
منسجـم نـبـود، سـيـصـد هـزار نـفـر،                  
پــانصــد هــزار نــفــر فــقــط رفــتــنــد بــه            

مـن خـودم     .  استقبالشان در يک ميدان
رفتم به استقبالشان، بـه مـردم گـفـتـم            
چرا تفنگ را ميدهيد به مجـاهـد بـرو      

چـپـي اسـت بـاالخـره،          .  بده بـه فـدائـي     
جـامـعـه چـپ       .  آخوند نيسـت بـاالخـره     

خودش را بزرگ ميکند، چون جامـعـه   
. کاپيتاليستي بـه چـپ احـتـيـاج دارد           

براي اينکه عدالت احتياج دارد، بـراي    
اينکه طبقات متخاصمي هستند کـه    
سر مـال دعـوايشـان اسـت، سـر حـق                 
حيات دعوايشان هست، سر سـود يـا       

جـامـعـه چـپ       .  مزد دعـوايشـان اسـت     
خودش را ميـسـازد و فـکـر مـيـکـنـم               
امروز اگر از هر کسي بپرسي، اگـر از      
ايــن آدمــهــاي نــنــري نــبــاشــد کــه تــو            
روزنامه ده تيراژي خودش مـيـنـويسـد     

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري هــيــچ         " 
، از هر کسي جز اينها بـپـرسـي    " نيست

ميگويد يک خـطـر واقـعـي چـپ، يـک             
احتمال واقعي چپ کسانيکه ميتوانند 
چپ را بسيج کنند حزب کـمـونـيـسـت        

حــزب کــمــونــيــســت     .  کــارگــري اســت   
ــا          .  کــارگــري اســت     االن اگــر شــمــا ب

کردستان تـمـاس داريـد زنـگ بـزنـيـد              
بپرسيد در کردستان نيروهـاي سـنـتـي       
جامعه کردستان معتبرترند يـا حـزب       
کــمــونــيــســت کــارگــري؟ االن بــرويــد          
بپرسيد در مقابل جمهوري اسـالمـي،     

راديوهاي برانداز کدامند؟ و نيـروهـاي   
براندازي که رژيم از آنها حرف مـيـزنـد      
دقيقا کدام دوتا را ميگويد؟ گفتم پـل    
پشت سر حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          

. خراب شده، پرت شده به اين مـهـلـکـه    
اگر همه ما اينجا االن صرفنظر کنـيـم   
از فعاليت، بخش محتاج کـمـونـيـسـم        
جامعه ايران و کمونيـسـم مـورد نـيـاز          
جامعه، از زيـر خـاک هـم شـده حـزب                
کمونيسم کارگري را بازسازي ميکند؛ 
با رهبران ديگري، با آدمهاي ديـگـري     

مـجـبـور    .  مقابل بورژوازي مـيـگـذارد     
هيچ جـامـعـه اي      .  مجبور است.  است

خودکشي نميکند، هـيـچ جـامـعـه اي          
بدون مقاومت تسليم نمـيـشـود و مـا         
پــرچــم مــقــاومــتــيــم در مــقــابــل ايــن           

مـن  .  آلترناتيوها، اين پـرچـم هسـتـيـم         
فکر ميکنم چيزي که زمبن تا آسـمـان   
از بيست و دو سه سال پيش مـتـفـاوت    

باقي چيزها تقريبا مـثـل     .  است مائيم
يک رژيم بـورژوائـي، عـقـب        .قبل است

مانده و مرتجعي که ديگر نـمـيـتـوانـد        
حکومت کند، مردمي که مـبـارزه را       
شروع کرده انـد و مـيـگـويـنـد ديـگـر                 

احزاب سنتـي کـه سـعـي         .  نميخواهند
ميکنند شـالـوده هـاي قـدرت دسـت              
نخورد، بـه ارتـش دسـت نـخـورد، بـه               
ساواک دست نخورد، همينطور منتقل 
شود، آقاي هويزر بيايد هميـنـطـور بـه       

و مـردمـي     .  بغل دستي منتقلش کنـد 
که در فکر قيامند و ميگويـنـد قـبـول       

. تا ايـنـجـا مـثـل قـبـل اسـت              .  نيست
جامـعـه سـرمـايـه داري و کـارگـر در                  

ايــن چـيــزي کــه       .مـيــدان خـواهــد بـود       
ايندفعه فرق دارد اين اسـت کـه حـزب        
کمونيست کارگري را بعـنـوان سـمـبـل        

براي اولين بار راديکالترين .  چپ داريم
ــيــســم، مــعــروفــتــريــن و              نــوع کــمــون
محبوبترين و معتبرين نوع کمونيـسـم   

اين نوع کمونيسم را ما .  در ايران است
با گروههاي ده بيست نفري در انقـالب  

داشتيـم ولـي کـمـونـيـسـم شـهـر،                 ٥٧ 
اگـر  .  کمـونـيـسـم کشـور، فـدائـي بـود              

ميگفتيد کمونيستم يعني فـدائـي در       
حــزب تــوده را      .  مــقــابــل حــزب تــوده     

بـه خـودت     .  کمونيست نـمـيـدانسـتـنـد      
ميگفتي کمونيست مـيـرفـتـنـد فـکـر            

اينبـار اگـر بـگـويـنـد           .  پيکار و فدائي
کمونيست ميگويند حزب کمونيـسـت   

اين تفاوت اصلي است و مـا    .  کارگري

يــک .  يــک عــده مــحــافــل نــيــســتــيــم           
سازماني است که بيست و چـنـد سـال      
راجع به اينکـه چـه بـايـد فـکـر کـنـد،                 
چطور بايد حرف بزند، کجا بايد بـرود،  
چه بايد بخواهد، چه جسارتي را بـايـد     
در خودش رشد بدهد، از چه مـوانـعـي      
بايد بگذرد، به چه چـيـزهـائـي نـبـايـد            
اهميت بدهد، به چه چـيـزهـائـي بـايـد           

 .اهميت بدهد فکر کـرده و کـار کـرده         

کساني اند که بيست و چند سال اسـت  
که براي اين لحظه خـودشـان را آمـاده        

کساني هستند که از مـوانـع   .  کرده اند
بسيار زيادي گذشته اند، جنگها کـرده  
اند، اين حـزب مـحـصـول جـنـگـهـاي               
طوالني با بورژوازي ملـي اسـت، ايـن        
حزب بـازمـانـده يـک واقـعـه اسـاسـي                 
تاريخي ايران، يک کشتار چپ تـوسـط     

اين حزب در .  راست جامعه ايران است
عين حال محصول يک جنگ طـوالنـي   

ايـن  .  نظامي با حزب دمـکـرات اسـت     
حـزب مـحــصـول بـزرگــتـريــن مــبــارزه            
فکري است که در سنت مارکسيستـي  
ايران شده، و پيروز از آن بـيـرون آمـده          

اين حزب محصول سنت برنامـه  .  است
برنـامـه   .  داشتن و مطالبه داشتن است

ما را بگذاريد جلوي حرفي که چپ در   
ــحــظــه مــيــزد        ــبــيــنــيــد حــزب      .  آن ل ب

کمونيست کارگري ايران راجـع بـه چـه        
چيزهائي اظهار نظر کرده و مـيـگـويـد     
ــد چــه                ــاورم، حــزبــي کــه مــيــدان مــي
مــنــشــوري را بــايــد بــيــاورد، بــا کــي            
نميسـازد، بـا کـي بـايـد بسـازد، چـه                  
خــطــراتــي تــهــديــدش مــيــکــنــد، چــه          

اين خيلـي فـرق دارد       .  اميدهائي دارد
با يک عده زنداني چـپـي کـه از زنـدان           
شاه آزاد ميشوند تـا بـه يـک جـنـبـش               

 همگاني با آن وسعت بپيوندند
  

 
اين حزب يک سازمان حاضـر و آمـاده       

ميتواند خودش را دائـر کـنـد،          .  است
ميتواند در هر دهـي خـودش را دائـر          
کـنــد و بــگــذارد مــردم بـيــايــنـد و از                

اين فرق اساسي .  طريقش مبارزه کنند
ولـي آيـا مـعـنـي اش            .  اين دوره اسـت 

اينست که پيروزي ما اجنتاب نـاپـذيـر    
به نظر من شانسي کـه مـا     !  است؟ ابدا

براي گرفتن قدرت داريـم فـوق الـعـاده         
فوق العاده کوچـک اسـت     .  کوچک است
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و به همين خاطـر وظـيـفـه اي کـه مـا               
اگر آسان .  داريم فوق العاده بزرگ است

اگـر ايـن کـار        .  بود ما را نميـخـواسـت   
آساني بود و اتوماتيک بود احـتـيـاجـي     

دقيقا چون سـخـت     .  به اين حرفها نبود
است، چون نميشود، چون نميگـذارنـد،   
چون خطرناک است، چون شـانـس مـان      
محدود است احتياج دارد که شما تـک  
تک تان فکر کنيد کـه بـايـد يـک دوره             

و ايـن    .  جدي جلوي خودتان بـگـذاريـد     
حــزب جــلــوي خــودش بــگــذارد بــراي          

و اگـر بـاز     .  اينکه اين روزنه را باز کند
کنيم ديگـر پـديـده، پـديـده عـظـيـمـي                

اگــر مــا پــيــروز شــويــم پــديــده          .  اســت
پيروزي را مـن مـطـلـق       .  عظيمي است
يـا مـا حـکـومـت را            :  تعريف نميکنم

حـزب  !  ميگـيـريـم يـا تـمـام مـيـشـود               
کمونيست کارگري ميتواند آنقدر قوي 
شود که قدرت دوگانه داشته بـاشـد در     

حزب کمونيست کـارگـري   .  آن مملکت
ميتواند آنقـدر قـوي شـود کـه راسـت              
حتي اگر قدرت را گرفت از پس حـزب    
کمونيست کارگري بر نيايد و جـنـبـش      

  .کارگري پدرشان را در بياورد
 

حزب کمونيـسـت کـارگـري مـيـتـوانـد             
آنـقـدر قـوي شـود کـه پشـت اسـلـحــه                   
خودش تمام دستاوردهايـش را حـفـظ        
کند و ده سـال بـراي يـکـپـارچـه کـردن              

ــد             ــن ــار ک ــري ک ــارگ ــدرت ک حــزب .  ق
کمونيسـت کـارگـري مـيـتـوانـد هـمـه                

حـزب  .  قدرت يا بخشي از آن را بگيرد
کمونيست کارگري ميتواند کاري کند 
که جنبش کارگري ايران، سوسياليسـم  
کارگري، روي نـقـشـه سـيـاسـت ايـران              

سـال بـعـد         ١٥ مـمـکـن اسـت         .  بيايـد 
هـمـه    .قدرت کارگري يـکـپـارچـه شـود       

اينها جزء احتماالت است ولـي کـاري     
که بايد کرد اين است که بايد بـاالخـره     

و اين امروز صورت مسئله  .قدرت شد
اين فرصت ميتواند از دست .  ما است
مــــن در مصــــاحــــبــــه در              .  بــــرود

انترناسيونال هفتگي در مورد کـنـگـره    
گفتم اين فرصت ميتواند خيلـي سـاده     
از کف برود و بخصوص بـه نـظـر مـن           

مـن  .  احتمالش زياد است از کف بـرود 
مـا بـه     .  خودمان را خوب ميـشـنـاسـم    

مـا  .  خودي خود اين آدمهـا نـيـسـتـيـم        

استاد اشتباه کردنيم، اسـتـاد دسـت و        
پاي همديگر را لگد کـردنـيـم، اسـتـاد          

من خوشـبـيـن    .  فرصت از دست دادنيم
نيستم ولي تمام قضيه هيجان انـگـيـز      
همان روزنه اي است که باز شده، بـراي    

. اينکه تا اين لحظـه حـتـي بـاز نـبـود            
براي اوليـن بـار يـک فـرصـت کـوچـک                
بوجود آمـده کـه مـا يـک کـار بـزرگ                   

حتي .  ميتوانيم از دست بدهيم.  بکنيم
اگر از دست بدهيم آدمـهـاي شـريـفـي          
بوديم و شريف آمديم و شريف رفـتـيـم      
ولي هيچکس نميتواند ايـن را از مـا         
بگيرد که ما به مدت بيـسـت و چـنـد         
سال نماينده عدالت اجتماعي و آزادي   
بشر بوديم در آن جـامـعـه و نـمـايـنـده              
محو از خود بيگانگي و خرافه و جهل 

هــيــچــکــســي  .  در يــک کشــور بــوديــم       
نميتواند اينرا از ما بگيرد کـه اولـيـن        
کساني بوديم کـه آزادي بـدون قـيـد و             
شرط آدمها را خواستيم يا از بـرابـري       

جـا  . ...  مطـلـق آدمـهـا دفـاع کـرديـم             
در فــالن امــارات عــربــي        ...  افــتــاده   
ميليـون   ٦٠ اين کشوري است .  نيست

آدم دارد در يــک مــوقــعــيــت ســوق                
الجيشي با يک موقعيت تعيين کننـده  
در خاورميانه و با يک حضـور دائـمـي        
روي ذهنيت و وجدان اروپاي غربي، از 

يک کشـور  .  انقالب مشروطيت تا االن
مهم اسـت بـه نـظـر مـن مـهـمـتـر از                      
آرژانتين است مهمتر از شيلـي اسـت،     
مــهــمــتــر از بــرزيــل اســت؛ از نــظــر                
ژئوپولتيک جهاني و از نظر جايگاهش 
در دنياي غربي و حـرکـتـي کـه در آن             

ايـن تـحـول در        .  ميتواند اتفاق بيـفـتـد   
ــه                  ــر هــمــه را از مســال ــران تصــوي اي
ــد،               ــن ــک ــي ــون م ــرگ ــه دگ ــان ــي ــاورم خ

شمـال  .  خاورميانه چيز ديگري ميشود
افريقا چيز ديگري مـيـشـود، مسـئلـه          
اقليتها و مسلـمـانـهـا در اروپـا چـيـز              

  .ديگري ميشود
  

پيروزي در ايران مساله کمـونـيـسـم را       
عـکـس   .  يکبار ديگر مطرح مـيـکـنـد      

شما را مياندازند روي جـلـد تـايـمـز و          
ــنــيــن               ــا ل ــنــد آي ــيــوزويــک مــيــگــوي ن
برميگردد؟ آيـا تـروتسـکـي بـرگشـتـه            

دفـعـه   .  است؟ اينکار را خواهـنـد کـرد     
پيش در کنگره قبل گفتيم مـنـظـره بـه       

ايندفعه به  .شدت عوض ميشود و شد
تعجـب  .  شدت بيشتري عوض ميشود

نکنيد اگر شما را با لـوکـزامـبـورگ و         
لنين و تروتسکي مقايسه بکنند و بـه    

. يکي از ما بگويند رهبر ارتـش سـرخ    
تعجب نکنيد اگر در پايتختهاي جهان 
فرش پهن کنند براي ايـنـکـه از شـمـا            
استقبال کـنـنـد و بـبـيـنـنـد حـرفـتـان                    
چيست؟ و واقعا با اين مسـئلـه روبـرو      
شوند که آيا کـمـونـيـسـم دوبـاره احـيـا             

سـال بـعـد از           ١٦ سال يا  ١٢ شد؟ آيا 
سقوط ديوار برلـيـن دوبـاره جـهـان بـا             
معضل لنين روبرو مـيـشـود؟ عـمـلـي         
است و حرکت کمونيستي مـقـتـدر در        
ايران کمونيسم را دوبـاره روي نـقـشـه             

مـيـگـذارد در مـواد         .  جهان ميگـذارد 
ميگذارد در راس     .  درسي دانشگاهها

آهـنـگــسـازي آهــنـگــسـازان و اشـعــار             
کـمـونـيـسـم دوبـاره مـطـرح             .  شاعرهـا 

مــيــشــود، مــارکــس دوبــاره پــرفــروش       
ميشـود، دوبـاره روي تـي شـرت هـر                 

اگـر آرم    ( کسي عکس داس و چـکـش     
ما داس و چکش باشد، بايد آرمش را   

دوباره آن   .  ، پيدا ميشود) درست کنيم
حرکتي که اين همه وقـت ازش حـرف         
ميزنيم، احياي کـمـونـيـسـم در سـطـح            
جهاني، بدست يک حزب کمونـيـسـتـي     
پيروز و تقريبا پيروز ميتوانـد صـورت     

عـمـلـي اسـت،       .  بگيرد، عمـلـي اسـت     
سخت است غير محـتـمـل اسـت ولـي          

  .عملي است
  

چکار بايد بکنيم؟ من فقط چند کلمـه  
دو سه سـال گـذشـتـه دو           !  بگويم، رفقا

مقوله حزب و قدرت سياسي و حـزب      
و جــامــعــه چــارچــوبــي بــوده کــه مــا              
بحثهايمان را از طريقش گـفـتـه ايـم و         
هيچ چيزي جز اين نميگويد کـه حـزب     
سياسي را براي تملق متقابل همديگـر  
و بــراي دور هــم جــمــع شــدن و رفــع                 

. تنهائي در غربت تشکـيـل نـداده ايـم        
حزب سياسي را تشکيل داده ايـم کـه         
جامعه از وجودش مطلـع بـاشـد و بـه           

حزب سياسـي اي    .  کمک آن تغيير کند
که نتواند جامعه را نمايـنـدگـي کـنـد،        
نتواند جـامـعـه را مـتـشـکـل کـنـد و                  
جامعه را تکان بدهد، حزب سـيـاسـي      

هر چيز ديگري هست، ممکـن  .  نيست
است خيلي خوب باشد مـمـکـن اسـت       
بايد به آن نوبل داد، ولي حزب سياسي 

بحث حـزب و جـامـعـه بـحـث             .  نيست
ما بايد يک حـزب  .  حزب سياسي است

هرچه استخوانبدي مـا    .  سياسي شويم
مارکسيستي تر باشد بايد اين قـدرت    
را به ما بده که سازمان تـوده اي تـري       

هرچه رهبري و کـادرهـاي مـا          .  باشيم
باتجربه تر باشند به ما اين امـکـان را     
ميدهد آدمـهـاي بـي تـجـربـه تـري را                

هرچه مـا بـهـتـر تـبـلـيـغ             .  متحد کنيم
کنيـم، بـهـتـر تـهـيـيـج کـنـيـم، بـهـتـر                       
بنويسيم، روزنامه در بـيـاوريـم بـه مـا          
امکان ميدهـد آدمـهـاي بـيـسـوادتـر،            
خجالتي تر و کم حرفتري را بـه صـف         

. اين وضعيت مـاسـت  .  مبارزه بياوريم
بايـد يـک حـزب        .  بايد اينکار را بکنيم

و ايـن اولـيـن        .  سياسي درسـت کـنـيـم      
قضيه است و بحـث حـزب و جـامـعـه            

. بحث ساختن يک حزب سياسي اسـت   
اين در   .  از گروه فشار به حزب سياسي

دستور ما است، شش هفت مـاه وقـت     
داريم، در اين شـش هـفـت مـاه بـايـد               

بايد تمام ايران صـداي     .برويم و بسازيم
انفجار بمب کمونيسم کـارگـري را در         
خانه هاي مـردم بشـنـود و بـدانـد کـه               
حزب کـمـونـيـسـم کـارگـري آمـده کـه                  

  .بـــجـــنـــگـــد و آمـــده کـــه بـــمـــانـــد             
 

مــا ايــن را      :  بــحــث قــدرت ســيــاســي      
شکستيم، به ما فحش مـيـدهـنـد کـه          

مـگـر    !اينها طرفدار قدرت سياسي اند
داريوش فروهر نبـود؟ مـگـر داريـوش         
همايون نيست؟ مگر مسـعـود رجـوي      
نيست؟ مگر آن سان سوچي در بـرمـه       
نيست؟ مگر حزب ليبر نيست؟ مـگـر   
ــيــســت؟ مــگــر ســوســيــال             ــيــبــرال ن ل
دمکراسي نيست؟ مگر کـنـسـرواتـيـو      
نيست؟ مگر هر بشري که مـيـخـواهـد     
چيزي را تغـيـيـر بـدهـد دنـبـال قـدرت               
سياسي نيست؟ چرا کمونيستها نبايـد  
باشند؟ قدرت سياسي تعريف گذار از   

. تفسير جهان به تـغـيـيـر جـهـان اسـت           
تمام تئوري دولـت مـارکـس، کـه يـک            
بديهيتي را گـفـتـه کـه آقـا جـان يـک                    
دولتي هست که نميگذارد دنيا تغيـيـر   
کند و شالوده نـظـام مـوجـود و وضـع            
موجود را پاسداري ميکند نميـتـوانـي    
آنرا نگـه داري و بـروي بـاقـي اش را                 

بحث قدرت اسـت و مـا         .  عوض کني
نبايد هيچ ابائي داشته باشـيـم از ايـن        

  .که ميـخـواهـيـم بـرويـم بـراي قـدرت              
 

کسانيکه ميگويند اغراق مـيـکـنـيـد،      

دروغ ميگوئـيـد، خـيـلـي خـودتـان را              
بزرگ ميبينيد، ميدانـيـد چـه خـطـاي          
متدولوژيک جالبي را دارنـد مـرتـکـب       
ميشوند؟ ما را با حزب بلشويک بـعـد     

لطفا مـا    .  از پيروزي مقايسه ميکنند
را با حزب بلشويـک قـبـل از پـيـروزي            

بـا حـزب بـلـشـويـک           .  مقايسـه کـنـيـد      
يـا     ١٩١٥ مقايسه کنيد، يـا       ١٩١٤ 

قـدرتشـان کـجـا بـا مـا             !  ١٩١٦ حتي 
قابل مقايسه بود؟ بلشويکهـا کـجـاي      
نقشه روسيه بودند؟ ما در مقايسـه بـا     
حزب بلشويک قبل از پيروزي، قبـل از    
فوريه بسيار پديده عيني تـر، مـطـرح        
تر، اجتماعي تر، سرخـط تـر و آمـاده          

ممـکـن اسـت شـکـسـت           .  تري هستيم
بخوريم و هـيـچـوقـت آن مـقـام را در               

ولـي هـمـيـن االن         .  تاريخ پيدا نکـنـيـم   
تــروتســکــي زمــان    :  مــقــايســه کــنــيــد   

انقالب رفـتـه بـود امـريـکـا نـمـيـدانـم                 
ميخواست چکار کند؟ اين همه کـادر    
جنگ ديده، تبليـغ کـرده، تـمـام وقـت            
فــداي مــبــارزه ســيــاســي، حــزبــي کــه          
نيروهاي پارتيزانيش هـمـيـن االن زيـر         
چشــم جــمــهــوري اســالمــي مــيــرونــد         
مــريــوان و بــا مــردم ســالم عــلــيــک               
ميکنند، حزبي که راديـو گـذاشـتـه و           
صدها هـزار نـفـر دارنـد بـه آن گـوش                 
ميدهند و از آن خط ميگيرند، حـزبـي   
که تمام بـورژوازي، تـبـري جسـتـن از              
خشونت و تبري جستن از انقالب را با 
فحش دادن بـه آن مـعـنـي مـيـکـنـد،                 
طرف را بعد از کنفـرانـس بـرلـيـن زيـر           
فشار گذاشته اند که اين چه کاري بوده 
کــردي؟ مــيــگــويــد مــرگ بــر حــزب             

که ولش کنند، که !  کمونيست کارگري
نگيرندش، که نزنندش، گناهي نـدارد،  
آدم بدي است، مفلـوک اسـت بـه نـظـر            

ميتوانست حرف خودش را بـزنـد     .  من
تو را کـه کـاري نـدارنـد           .  و برود زندان

ميروي زندان و بـعـد مـيـائـي بـيـرون                
داالئي الما هم ميفهمد رفـتـي     .  ديگر

ولي تصميـم  .  زندان و اعتراض ميکند
ميگيرد به حزب کمونـيـسـم کـارگـري        
فــحــش بــدهــد، اســاس ايــنــکــه مــن             
خشونت گـريـزم، اسـاس ايـنـکـه مـن                
قانون مدارم، اساس اينکه من حاضرم 
بســازم، اســاس ايــنــکــه مــن اصــالح           
طــلــبــم، بــا ايــنــکــه چــقــدر بــه حــزب             
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کمونيست کارگري بد و بيراه ميگـويـم   
در رسانه ام، در سخنرانيـم و در فـالن         
نشريه ام تـعـيـيـن مـيـشـود از آدم دو                
خردادي بگير تا استاندار کردسـتـان و     
وزارت اطالعات و جناح خامنه اي بـه  

ــه    .  جــاي خــودش مــحــفــوظ        طــرف ب
خودش ميگويد شاعر بـه مـا فـحـش           
ميدهد، خـوب بـرو شـعـرت را بـگـو                 
ديگر، ما تا حـاال بـه هـيـچ شـاعـري               
فحش نداده ايم دهـهـا شـاعـر بـه مـا               

بـعـد اتـيـکـت را مـا             .  فحش داده انـد   
و اگر طرفـش  .  نداريم و او مودب است

بروي و بگوئي آقا نگو، پانزده بـيـسـت    
نفر دورش را ميگيرند که چرا داريد به 
اين موجود معصوم و لطيـف تـعـرض      
ميکنيد؟ خوب شاعر است ولي وقتي 
نثر ميگويد فقط دارد بـه مـا فـحـش           

  .ميدهد
اين واقعيـت در جـامـعـه ثـبـت شـده                 

بريد ببينيد راجع به ما به مـردم  .  است
ميگوينـد فـالنـي پسـر         .  چه ميگويند

يک يهودي سرمايه دار مـتـمـول اسـت       
که مـيـخـواهـد در ايـران کـمـونـيـسـم                   

ايـن  !!!  پسر يک يهودي متمول.  بياورد
را مثال در اتوبوس شمس العمـاره کـه     
دارد مردم را مـيـبـرد ورامـيـن بـحـث            

چرا؟ براي اينکه اين سـمـبـل    .  ميکنند
کسانيکـه  .  نقطه مقابل حکومت است

ميخواهـنـد ديـن را از ريشـه بـزنـنـد                  
 .نميخواهند يک ذره اش را نگـهـدارنـد   

کسانيکه اگر بيايـنـد قـرار اسـت پـدر            
همه را در بياورند، همـه يـعـنـي هـمـه           
آنها، بطور واقـعـي بـه نـظـر مـن ايـن                

ولـي  .  تصويري است که از ما ميدهند
حزب کمونيست کارگري اميد هـرنـوع   
فقدان خشونت در اين مملکـت اسـت،     

تنـهـا راه     .  بگذاريد اينجا اين را بگويم
سعادت مسالـمـت آمـيـز، انسـانـي و             
ــران حــزب                 ــردم اي ــدون مشــقــت م ب

ايـنـهـاي    .  کمونـيـسـت کـارگـري اسـت          
ديگر که ازش حـرف مـيـزنـنـد دارنـد               
مملکت را پاي يـک سـنـاريـوي سـيـاه             

. دارند پـاي جـنـگ مـيـبـرنـد           .  ميبرند
شــمــا اگــر جــنــبــش درســت کــنــيــد و            
بخواهيـد آخـونـد نـگـه داريـد، مـردم                
برويتـان اسـلـحـه مـيـکـشـنـد، خـيـال                  
ميکنيد ميتوانيد مملکت را اصـالح    
کنيد، آخوندها را ضعيف کنـيـد بـعـد       

جلو مردم را بـگـيـريـد کـه سـرشـان را              
فکر ميکنيد ميتوانيـد حـقـوق      .  نبرند

زن را يک ذره بدهيد و ساکتش کنـيـد؟   
شــمــا فــکــر مــيــکــنــيــد      .  نــمــيــتــوانــيــد

ميتوانيد در اخـتـنـاق را يـک ذره بـاز              
  .کــنــيــد؟ مــمــلــکــت دارد مــيــتــرکــد        

 
تنها جرياني ميتواند صلح، آرامش و   
تغيير واقعي جامعه بدون خشـونـت را     
بياورد که تصـمـيـم بـگـيـرد بـه حـرف               

مردم اين .  و آن مائيم.  مردم عمل کند
ايـن جـريـانـي       .  وضعيت را نميخواهند

است که مجازات اعدام را قبول نـدارد  
و اگر آخوندي عـقـل داشـتـه بـاشـد از             
همين االن بايد به ما مراجعه کـنـد بـه      

  (کـف زدن مـمـتـد حضـار           . ( نظر من
 

اين جرياني است کـه آزادي بـيـان هـر           
کسي را به رسميت مـيـشـنـاسـد و بـه           
مخالف خودش فـرصـت مـبـدهـد کـه           

ايــن جــريــانــي اســت کــه       .  حــرف بــزنــد  
ميگويد طرفدار سلـطـنـتـي يـا اسـالم           

ايـن  .  فاشيست برو حزبت را درست کن
جرياني است که ميگويد مـن پـلـيـس       
مخفي درست نميکنم و هيچکس حق 

. ندارد در خيابان اسلحه مخفي ببنـدد 
اگر جزء نيروهاي انـتـظـامـي هسـتـي           

ايـن جـريـانـي       .  اونيفورمـت را بـپـوش       
است که ميگـويـد آدم را نـمـيـتـوانـي              
بيست و چهار ساعت بيشتر نگه داري 
تا اعالم جـرم نـکـردي، مـدرک نشـان              

ايـن  .  ندادي که ميشود بـردش دادگـاه      
جرياني است که ميگويد حق تجمـع و    
اعتراض و تشکـل حـق مسـلـم مـردم            

اين جـريـانـي اسـت       .  است به هر دليلي
هـرکـي   .  که ميگويد مقدسات نـداريـم    

حق دارد به هر چيزي که ميخواهد بـد    
بگويد و شـمـا حـق نـداريـد تـحـريـک                   
بشويد، حق نداريد دستگير کنيد، حق 
نداريد جنجال کنيد، حق نداريـد فـتـوا      
بدهيد، من ميخواهم بـه خـدا فـحـش         
بدهم، بنشين گوش کن و تو هم به من 

. در اين کشورها ميکـنـنـد   .  فحش بده
من ميخواهم به .  تو هم ياد بگير بکن

مليت فحش بدهم، من ميـخـواهـم بـه       
تـو هـم بـيـا         .  مقدسات تو فحش بدهم

بشريم يک بار به دنـيـا مـي      .  فحش بده
آيــيــم، حــرف روي دلــمــان گــيــر کــرده           
ميخـواهـيـم بـگـوئـيـم؛ بـه کسـي چـه                   

  مربوط؟
 

ــه دارد آزادي                  ــان اســت ک ــري ــن ج اي
مياورد، اين جريان است که مـيـتـوانـد     
از آن دفاع کند و اين جريـان اسـت کـه        
ميداند آزادي از حرفـهـاي نـيـم پـز در            
مورد نيات خير در نمي آيد، از قـدرت  
سياسي طبقه اي در مي آيد که آزادي   
به نفعش است و ميتوانـد از آن دفـاع         

بيائيم همگي ياد بـگـيـريـم کـه          . " کند
!" تمرين کنـيـم کـه دمـکـرات بـاشـيـم              

کجاي دنيا اينطوري آزادي آمده؟ يـک    
حزب انقالبي، طـبـقـه انـقـالبـي آمـده              
! گرفته، زده، گفته دست کليـسـا قـطـع      

دسـت سـلـطـنـت        .  مردم آزاد شـده انـد      
زن و مـرد      .  مردم آزاد شده انـد   !  کوتاه

برابر، اگر مخالفت کني مي اندازيمت 
فرض کنـيـم   .  مردم آزاد شده اند!  زندان

من تمرين دمکـراسـي کـردم، خـيـلـي           
زياد، تقريبا داشتم حاضر ميشـدم کـه     

آيا نـفـر     .  سنگ کليه گرفتم فوت کردم
بعدي بايد از اول تـمـريـن دمـکـراسـي           
بکند؟ عيني است، آزادي يک مـقـوـلـه     
ــد گــرفــت و                   ــاي عــيــنــي اســت کــه ب
نگهداشـت و فـقـط کسـي مـيـتـوانـد                 
بگيرد و نـگـهـدارد کـه در آن ذيـنـفـع                

کســي کــه دارد حــقــيــقــت را           .  بــاشــد
ميگويد در نتيـجـه آزادي را بـه نـفـع              

کسـي کـه مـيـگـويـد           .  خودش ميداند
بيائيد برويم پيـش مـردم حـرفـمـان را            
بزنيم ببينيم با کي هستند و بـعـد در         

بـگـذاريـم    .  شوراهايمان راي مـيـدهـيـم    
خود مردم حرفشان را بـزنـنـد، نـه يـک          
پارلمـان الـکـي، مـن واقـعـا تـعـجـب                  
ميکنم کسي به جميله کديور بـگـويـد      

در چه انـتـخـابـاتـي؟ بـا         .  نماينده مردم
کدام کانديداهـا؟ بـا چـه درجـه آزادي             
تبليغ؟ شما در اين مملکـت بـگـوئـيـد        
فالن نماينده يک ثانيه کمتر از ديگـري  
حق تلويزيونـي داشـت انـتـخـابـات را             

ولي جـمـيلـه    .  مخدوش اعالم ميکنند
کديور در قاموس اصالح طـلـبـان مـا         

نگذاشـتـنـد شـمـا        .  نماينده مردم است
شرکت کنيد، گذاشتند شـمـا کـانـديـد        
شويد؟ گداشتند روزنامه در بيـاوريـد؟   
گذاشتند حرفـتـان را بـه گـوش مـردم              
برسانيـد؟ خـودش انـتـخـابـات کـرده،              
رفيق خودش را در آورده مـيـگـويـنـد            

اگر کره شمالي ايـنـکـار    !  نماينده مردم
را بکند جنگ سرد مي آيد و ميگويد 

آقاي کيم ايل سونـگ  .  آي اين نميشود
ميـلـوسـويـچ ايـنـکـار را            .  قبول نيست

. بکند ميخواهند محاکمه اش بکننـد 
ولي خاتمي اينکار را بـکـنـد، آخـونـد          

چـقـدر دوسـت       !چـقـدر لـيـبـرال       !  نازنين
انتـخـابـات گـذاشـتـه و           !  داشتني است

پسـرخـالـه خـودش را از صـنـدوق در                 
 !آورده است

 
ما ميتوانيم انـتـخـابـات بـگـذاريـم و              
مردم در آن راي بـدهـنـد و اگـر کسـي            
دنــبــال يــک ســنــاريــوي ســفــيــد، يــک            
سـنـاريـوي انسـانـي بـراي تـغـيـيـر در                   
جامعه است، بايد با ما بيايد، بايد بـا  

بــورژوازي اصــالح طــلــب     .  مــا بــيــايــد  
نداريم، بورژوازي خوش قلـب نـداريـم،      
بورژوازي متمدن نداريم، نـمـيـتـوانـيـم         
داشته باشيم چـون تـمـدنـش بـه انـدازه             
کلفتي کيف پولش معـنـي دارد، اگـر        

و ما نميـتـوانـيـد در       .  سود نبرد ميزند
ايران حکومت بـورژوائـي بـيـاوريـد از          
اين تکنولوژي، که تازه با کار بـه ايـن       
ارزاني نميتوانيد سود درستي بـدهـيـد      
کار بکشيد و بـگـوئـيـد اتـحـاديـه هـم             
تشکيل بدهيد، باشد اشکالـي نـدارد،     
اتحاديه تشکيل ميدهند سودت مـي    
افــتــد کــودتــا مــيــکــنــي آخــر مــا کــه           

نـداريـم بـورژوازي مـلـي          .  ميشناسـيـم  
مترقي ، حرف بيست و پنج سال پيش 

فقط کارگر، فقط کمونيـسـم   .  ما است
ميتواند خـوشـبـخـتـي، رفـاه، صـلـح،               

  .آسايش و تمدن بياورد
 
آيا ميگذارند از گلوي ما پائين بـرود     

حـتـي اگـر پــيـروز بشــويـم؟ آيــا نـاتــو                 
ميگذارد؟ غرب ميگـذارد؟ آيـا خـون        
نمي پاشند بـه يـک جـنـبـش مـردمـي              
وسيـع انسـانـي؟ مـن فـکـر مـيـکـنـم                   
ميتوانيم از پسش بـر بـيـائـيـم، بـدون             

اگر ما قدرت را بگيريم درهاي .  جنگ
مملـکـت را بـاز مـيـکـنـيـم، درهـاي                  
مملکت را باز ميـکـنـيـم و آنـقـدر بـه              
پروسه سياسي که در آن کشـور هسـت     
شفافيت ميدهـيـم کـه کسـي نـتـوانـد              

مــا هــمــه   .  عــلــيــهــش تــوطــئــه بــکــنــد    
خبرگزاريهاي جهان را که سـهـل اسـت      
هــمــه شــهــرونــدان جــهــان را دعــوت             

 .ميکنيم که بيايند آنجـا را بـبـيـنـنـد          
هيـچ ديـوار آهـنـيـنـي دور آن کشـور                  

دهــن هــيــچ کســي را         .  نــمــيــکــشــيــم  
بيايند حرف بزنند، گـزارش    .  نميبنديم
هر .  بيايند جاسوسي کنند.  تهيه کنند

کسي از آنجا رد ميشود ميـتـوانـد در      
انتخابات هاي ما شرکت کـنـد، شـورا      

نمونه اش را .  است برو تو حرفت را بزن
اين مملـکـت را      .اينجا داريد ميبينيد

خفه کردن، اين ديگر عـراق و صـربـي          
اين حکـومـت آزادي اسـت        .  ها نيست

که تمام بشريت مترقي از پايتختـهـاي   
فرانسه، انگلستان، آلمان به دفاع ازش 

اگـر  .  بر خواهند خاست اگر ما بيائـيـم  
بيايند که ببينند اينجـا تـمـدن پـيـروز          

حـتـمـا     .شده، اينجا بشريت پيروز شـده 
سعي شان را ميکنند امـا هـمـانـقـدر          
فلج اند در مقابل حکومت ما و حتـي  
بيشتر که در مقابل بلشـکـويـهـا فـلـج         

مجـبـورنـد اذعـان کـنـنـد ايـن               .  بودند
حــکــومــت مــحــرومــيــن اســت و ايــن          
حکومت متمدن آدمـهـائـي اسـت کـه          

  .آزادي ميخواهند
ايـن  .  رفقا، مـن زيـاد صـحـبـت کـردم            

قطعنامه چيزي بيشتر از يک فـراخـوان   
يک فراخوان بـه درک اهـمـيـت           .  نيست

موقعيت، و اين وظـايـف سـنـگـيـنـي            
روي دوش شــمــا مــيــگــذارد، بســيــار          
سنگين تر از آن چيزي که مـيـتـوانـيـد        

اتـحـادتـان، انـرزژي       .  فکرش را بکنيـد 
تان، تيزبيني تان کمونيسم تان ايـنـجـا    
دارد به بوته آزمايش سپرده ميشود به 

و اين کنگره بايد برود بـيـرون   .  نظر من
مـمـکـن    .  و اين برنامه را پـيـاده کـنـد          

است شکست بخوريم، احتـمـالـش کـم       
نيست، ممکن است شکست بخوريـم،  

ولـي  .  دوباره زير منگنه قرار بـگـيـريـم      
هيچ چيزي را که بدسـت آورده ايـم بـه          

ولـي  .  آساني پس نميدهيم، مـطـمـئـنـا     
اين جنبش موظـف اسـت، ايـن را بـه             
تاريخ کمونيسم بدهکار است، ايـن را      
به طبقه کارگر جهاني بدهکـار اسـت،     
اين را به کارگر ايراني بدهکـار اسـت،     
اين را به مردم بدهکار است، اين را به 
هر بچه ايراني که االن دنـيـا مـي آيـد           
بدهکار است که سعي خودش را بکند 
چون يک دور ديگر ميروند سر مردم را 
ميبرنـد و بـا سـرنـوشـت مـردم بـازي                  

به هر حال اميـدوارم کـنـگـره        .ميکنند
متوجه حساسيت لحظه اي کـه در آن        

 .هست باشد
  منصور حکمت
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 سياوش از ايران 
 دادگاه های خيابانی 

رژيـم  .  بـا سـالم    : " در نامه اي به کـيـان  
زن ستيز جمهوري اسالمي اقـدامـات     
سركوبگرانه خـود را عـلـيـه زنـان بـه                 

شدت بخشيـده و در      "  بدحجابي"بهانه 
استان گـلـسـتـان دادگـاهـهـاي سـيـار                

عبـاس  .  خياباني راه اندازي كرده است
پورياني، دادستان جمهوري اسـالمـي     

بـراي  " در استان گلسـتـان اعـالم كـرد           
برخورد جدي با افراد بـدحـجـاب، يـك       
قاضي از دادگاه و دادسـرا بـا حضـور          
ضابطين در خيابان ها و تـفـريـح گـاه           
هاي عمـومـي، نسـبـت بـه تشـكـيـل               
پــرونــده قضــايــي و صــدور حــكــم در            

 ."محاكم اقدام مي كنند
 
سياوش جان بايـد بـا اعـتـراض         :  ک. ج

همه جانبه بساط اين ارازل واوبـاش را    
بايد مثل جووناي آريا شهـر  .  جمع کرد

يا ميدان هفت تير و چند جـاي ديـگـه      
گوشمالي حسـابـي بـه ارازل واوبـاش             
رژيم داد و دست اونا رو از تـجـاوز بـه        
حريم و حقوق شـخـصـي افـراد کـوتـاه             

بايد به تک تک اين اقـدامـات بـا        .  کرد
. اعــتــراضــات گســتــرده جــواب داد           

 .کيان. مرسي از خبرت
 

 مانيا از ايران 
 چادر سياه و اخراج 

يکي از اساتيد دانشـگـاه آزاد       .  سالم" 
اسالمي واحد الهيجان از ايـن واحـد         

علت اخراج اين اسـتـاد آن     . اخراج شد 
بود که به دو دخـتـر دانشـجـويـي کـه               
اصرار داشتند بر روي روپـوش سـفـيـد       
آزمايشگاه چادر سياه بپوشـنـد اجـازه      

طـبـق قـانـون       .  اين کار را نـداده بـود         
آزمـــايشـــگـــاه در هـــمـــه دنـــيـــا در              
آزمــايشــگــاه بــايــد روپــوش ســفــيــد            
. مخصوص آزمايشگاه پوشيده شود   

دو دختر داشجو پس از اين که حاضـر  
نشدند چادر خود را سـر کـالس درس       
ــيــد در                    ــا روپــوش ســف ــد و ب ــردارن ب
آزمايشگاه حاضر شوند توسط استـاد  

ايـن دو    .  از کالس درس اخـراج شـدنـد     
دختر پس از اخراج از کالس به رئيـس  

دانشگاه مراجعه کـردنـد و مـاجـرا را           
رئــيــس دانشــگــاه    .  تــعــريــف کــردنــد      

دستور داد همـان لـحـظـه دخـتـران بـا              
چــادر ســيــاه بــه کــالس آزمــايشــگــاه          
بازگردند و اسـتـاد دانشـگـاه نـيـز بـه                
دلـيـل ايـن رفـتـار از  دانشـگـاه آزاد                    

 ." اسالمي واحد الهيجان اخراج شد
 
ــر مــن                  :  ک. ج ــظ ــه ن ــان ب ــا ج ــي ــان م

دانشجويان بايد از ايـن اسـتـاد هـمـه              
جانبه دفاع کنند و خواهـان بـازگشـت      
به کار او شوند و مسئوليـن دانشـگـاه      

اين مبارزه بـراي عـدم     .  را عقب برانند
دخــالــت مــذهــب و مــکــانــيــزمــهــاي         
سرکوبگرانه رژيم  فـقـط مـحـدود بـه              
دانشجويان نـيـسـت و هـمـه افـراد رو               
دربر ميگيره و بايد از ايـن مـبـارزات        

مـنـتـظـر     .  پشتيباني و حـمـايـت کـرد          
. شـاد بـاشـي     .  خبرهاي بعديت هستيم

 کيان
 

 سام از تھران 
 فرو ريختن ساختمان 

سالم کيان جان، خوبـي؟ نشـريـه ايـن         "
هفته که گـذشـتـه نـيـومـده بـرام، اگـر               

راستـي خـانـه اي        .  امکان داره بفرست
که در شهرک غرب ريختـه را نـمـدانـم         
خبر داري يا نه، ولي بدون که مردم در  
آنجا تجمع مي کنـن، اگـر بشـه بـريـم            
آنجا تبلـيـغ و اعـتـراض کـنـيـم، مـن                 

اگر هم مـيـشـه      .  منتظر جوابت هستم
 ."مرسي و باي. نشريه را برام بفرست

 
نشـريـه را     .  سام جان مـن خـوبـم     :  ک. ج

خــبــر فــروريــخــتــن    .  دوبــاره فــرســتــادم  
ساختمان در شهرک غرب شنيـده ام و      
اينکه متاسفانه تعدادي در اين حادثه 
. جــان خــودشــونــو از دســت داده انــد           

ظاهرا اين ساختمان براي دو طبقه پي 
ريزي شده بوده اما آنـرا هـفـت طـبـقـه           
ساخته اند و از سال قـبـل هـم هشـدار         
داده بودنـد امـا هـيـچ اقـدامـي بـراي                
. جلوگيري از وقوع حادثه انـجـام نشـد     

در رابطه با تجمع هم که عـنـوان کـرده      
اي بايد اگر مردم حضور پيدا کـرنـد و     
اعتراض صورت گرفت شما هم آمـاده  

باشيد و اعتراض را شـکـل و جـهـت             
دهيد، اما بايد حواستان بـاشـد و بـي        

بايد از خانواده هـاي  .  احتياطي نکنيد
بازماندگان و تالش آنها براي گـرفـتـن      
خسارت و محاکمه و مجازات بانـيـان   
اين جنايات و در راس همه جـمـهـوري    

 کيان.  اسالمي حمايت کرد
 

 بي امضاء، ايران 
 کاسه داغ تر از آش 

همه اينا كـه  . با سالم و خسته نباشيد"
منظور اخبار منـتـشـر    ( گفتيد درست 

شـده در رابــطــه بــا اعــتــصــاب اخــيــر            
کارگران ايرانخودرو و اطالعيـه حـزب     
در ايــن رابــطــه اســت کــه در وبــالگ              
ســوســيــالــيــســم بــپــا خــيــز بــراي رفــع          

امـا بـراي     )   ک. ج. تبعـيـض درج شـده       
مـن كـه يــك ايــرانـخــودرويــي هســتــم            

 :سئواالت زير بي پاسخ ماند
بــنــدي را كــه اورده ايــد              ۹ ايــن   )  ۱ 
منظورشان مطالبات عنوان شـده از    ( 

طــــرف کــــارگــــران ايــــرانــــخــــودرو          
تــوســط چــه كســي و در         )  ک. ج. اســت

كدام تجمع و يـا حضـور چـه كسـانـي            
 . نوشته و خوانده و تاييد شده است

اين اعتصاب گستـرده كـه بـه ان          )   ۲ 
اشاره كـرده ايـد كـجـا و تـوسـط چـه                    

 كساني صورت گرفته است؟
  .چرا شما كاسه داغتر از اشيد
٪ از   ۳۰ ما هم شاهد غـذا نـخـوردن          

ــخــشــي از                    ــهــا در ب ــن ــرســنــل و ت پ
ايرانخودرو به نـام سـواري سـازي كـه             

٪ از ايــران خــودروســت         ۳۰ خــودش   
حال شما حسـاب كـنـيـد سـي            .  بوديم

درصد از سي درصد چقدر مي شود و   
ايا اين نوشته به اين داغي شما با ايـن  

 "حساب و كتاب جور در مي ايد؟
 
دوســت عــزيــز اعــتــراضــات             :  ک. ج

کــارگــري، کــمــيــت و گســتــردگــي آن          
بحدي زياد شده اسـت کـه ديـگـر ايـن            
. اســتــدالالت بســيــار لــوث هســتــنــد        

اخبار اعتصاب کارگران ايران خـودرو    
حتي در روزنامه هاي مجاز رژيـم هـم     

مطالبات عنـوان شـده     .   منعکس شد
و تصميـمـات نـيـز در بـيـن کـارگـران                 
معترض گـرفـتـه شـده و وسـيـعـا در                  
کارخانه هم اعـالم و از تـريـبـونـهـاي               
مختلف مثـل کـانـال جـديـد از زبـان               

و امـا در      .  خود کـارگـران بـيـان شـده           

مورد نکته بعديتان حزب کمونـيـسـت    
کارگري پـديـده اي جـدا از کـارگـران،              
زنان، جـوانـان و اکـثـريـت مـعـتـرض                 
نيست ما در اين سهم از زنـدگـي کـه          
نــظــام ســرمــايــه داري و جــمــهــوري             
اســالمــي بــراي ايــن اکــثــريــت مــردم          
بوجود آورده اند سهيم هسـتـيـم، بـراي       
همين اين بحث کاسه داغتر از آش را     

تـازه در    .  نمي دانيـم چـرا مـيـگـويـيـد           
اينگونـه مـوارد بـد هـم نـيـسـت اگـر                   
. احيانا حتي کاسه داغ تر از آش بـود       

اما به نفع کارگران و پيشبرد خواسـتـه   
اينکه شـمـا چـه        .   ها و مطالبات آنها

سودي از نـديـدن ايـن فـاکـتـورهـا در                
اعتراض ايرانخـودرو داريـد بـراي مـا           
روشـن نـيــسـت، امـا مـا پـيــشـنـهــاد                 
ميکنيم که اگر هـم افـق هسـتـيـد بـا               
کارگران اعـتـصـاب کـنـنـده، بـه ايـن                 
اعتراض کـه کـل کـارخـانـه را تـحـت                
. تاثير خـودش قـرار داده بـپـيـونـديـد               

 .کيان
 

 هدايت از تھران 
 مائوئيستھا و لنينستيھا 

يه سوال، ارتباط و نظر شمـا  .  با سالم" 
با مائويستها و لنينيستـهـا چـطـوره؟       
مــيــدونــم کــه بــا امــثــال حــزب تــوده             

ولـي  .   مشکل داريد و حق هـم داريـد      
چرا با افرادي که کـه فـقـط بـا امـثـال             
احسـان طـبـري و کـيـانـوري بـخـاطـر                  
آثارشون موافقن درست تا نميکنـيـد؟   
هستند دوستاني که اينطورين اما تـا    
حرف زدن و خـواسـتـن بـيـايـنـد بـيـن                  
 ."کمونيستها از طرف شما رانده شدن

 
هدايت جان ما ارتباط خـاصـي     :  ک. ج

با مائوئيست ها نداريم و اصـال نـمـي      
امـا  .  دانيم هستند و يا کجا هسـتـنـد     

نظر و نقدهاي مشخـصـي نسـبـت بـه          
تـا جـايـي کـه بـه            .  اين جريانات داريم

انقالب چين و مـائـويسـم بـرمـيـگـرده          
اونو يه جنبش ناسيونـالـيـسـتـي بـراي         
تــغــيــيــر فــرمــت جــامــعــه چــيــن در             
ساخـتـارهـاي سـيـاسـي،اقـتـصـادي و              
اجتماعي ميدونـيـم کـه بـخـاطـر مـد              
بودن کمونيسم درسطـح جـهـانـي ايـن          
مهر براين جنبش زده شـد امـا هـيـچ           

در .  ربطي به کمونيسم نداشته و نـدارد 
رابطه با لنينيسم هم بايد بگويم لنـيـن   
بعنوان نماينده پراتـيـکـي و سـيـاسـي           

مارکس مورد قبول ماست و او يـکـي   
از بــرجســتــه تــريــن رهــبــران جــنــبــش          

اما اگر مـنـظـور آن جـنـبـش             .  ماست
نــاســيــونــالــيــســم روســي کــه خــواهــان       
صنعتي کردن و ايجاد سـرمـايـه داري      
دولتي و کمونيسم اردوگاهي ست کـه    
نماينـدگـان آن اسـتـالـيـن و در ايـران                  

.... کســانــي کــيــانــوري و طــبــري و            
ما آنرا کمونـيـسـم بـورژوايـي        .  هستند
حـزب تـوده هـم بـه عـنـوان               .  ميدانيم

دنبالچه اين جنبش در هـمـيـن بـخـش        
قرار ميگيرد و کساني کـه سـمـپـاتـي          
نسبت به اين حزب و آثار رهبـران ايـن     
حزب دارنـد بـا کـمـونـيـسـم کـارگـري                
تفاوتها و مرزبندهاي جـدي احسـاس       

اما تا آنجايي که به گـرايـش   .  ميکنند
افراد به کمونيسم کارگري  برميگـردد  
آغوش حزب بـراي پـذيـرش آنـهـا بـاز             
است و گذشته سياسي افـراد مـالکـي      
براي قضاوت امـروز آنـهـا نـيـسـت و               
پراتيک امروز آنها بـراي مـا تـعـيـيـن             

درعـيـن حـال اگـرآنـهـا           .  کنـنـده اسـت     
بخواهند خط چپ سنتي و يا توده اي   
اکثريتي را پيش ببرند روشن است کـه  
نقض غرض است و جايشان در حـزب    

 .کيان. نيست
 
 از ايران .  ف 

 ميخواهم آشنا بشم 
خيلي دوسـت  .  من ف از تهران هستم" 

ايـن آدرس    .  دارم باهاتـون آشـنـا بشـم        
مــنـتـظـر تــمـاس شـمــا          .  وبـالگ مـنـه     

 ."هستم
 
دوست عزيز از آشـنـايـي بـا يـو            :  ک.ج

لطفا براي خودت يـه اسـم     .  خوشحاليم
و فاميل مستعار انتخاب کن و سعـي  
کن که ارتباط مستمر بـا هـم داشـتـه           

در ضمن بـرنـامـه يـک دنـيـاي             .  باشيم
ک و مشخـصـات تـي      . بهتر و نشريه ج

. فـعـال بـاي     .  وي را بـرايـت فـرسـتـادم         
 .کيان

 
 يادگار از خوزستان 

 زيرآب بقيه را ميزند 
مـيـدونـيـد     .  با سالم و خسته نباشـيـد  " 

کارگرا از لحاظ کاري به اندازه کـافـي     
اذيت ميشند ولي روز قـبـل يـکـي از           
آقايي در محل کارشون  ميگفـت کـه     
اين فرد دست نشانـده و عـامـل خـود           
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رژيم هست و دل همه را خـون کـرده و         
خيلي کارگرا رو اذيت ميکنه و بـراي      
باالدستيهـا خـبـررسـانـي مـيـکـنـه و                 

چـه بـايـد      .  زيرآب کـارگـرا رو مـيـزنـه           
 "کرد؟

 
راه حل پايان دادن بـه هـمـه ايـن         :  ک. ج

معضالت، همبستگي هرچه بـيـشـتـر     
کارگران است و اينکه متحـدانـه بـراي      
رسيدن بـه خـواسـتـه هـايشـان تـالش                

اين گونه فضا سازي ها که يـک    .  کنند
جو بي اعتمادي در جامـعـه،کـارخـانـه      

ايجاد شـود يـک       .... ها، دانشگاه ها و
روش نخ نما شده از طـرف جـمـهـوري         
اسالمي و همه رژيمـهـاي سـرکـوبـگـر         
ميباشد که با همبستگي و متـشـکـل    
شدن ميتوان ايـن فضـا را شـکـانـد و              

نمونه آخر آن کـارگـران       .  برآن فائق آمد
هفت تپه و برخورد با رئيـس حـراسـت      
بود کـه نشـان داد کـارگـران چـگـونـه                
ميتوانند جلوي عوامل سرکوب رژيـم  

 .کيان.بايستند
 

 مريم از تھران 
 عمل به نظرات مارکس 

سالم خوب هستي؟ من دانشـجـو از       " 
تــهــران هســتــم و مــن بــه مــارکــس               
عــالقــمــنــدم ولــي هــنــوز کــامــال بــا            
. نظراتتون آشنا نشدم برام بگيد لـطـفـا   

ميخوام بدونم هدف اصلـيـتـون چـيـه؟        
من با اينکه به نظرات مارکس عالقه 
. دارم اما به ايجادش کمـي شـک دارم      

لطفا منو با نـظـراتـتـون و اهـدافـتـون              
 ."بيشتر آشنا کنيد

 
مريم جان ما هـدف اصـلـيـمـون        :  ک. ج

ايجاد يک جامعه انساني، برابـر،شـاد،   
مرفه و آزاد از هـمـه قـيـد و بـنـدهـاي              
اقتصادي، سياسي و اجتماعي ست و   
براي چنين جامعه اي که تنها مـعـيـار    
انسان و انسانيت باشه تالش ميکنيـم  
و مــيــخــواهــيــم آنــرا هــمــيــن امــروز            

براي آشنايي بيشـتـر بـرنـامـه        .  بسازيم
يک دنياي بهتر را برايت فرسـتـادم کـه      
بـخـوانــي و اگــر مـوردي بـود بــا هــم                 

ايـجـاد هـر پـديـده اي            .  صحبت کنيـم 
بسـتــگــي بــه تــالش کــيــفــي و کــمــي            
بخشي از انسانها داره و جامعه ايـران    
اين توانايي را از خـودش نشـون داده           
. که بخواد يک دنياي بهتر را برپا کـنـه  

يو هم همانطور که خودت گفتـه اي و      
عــالقــمــنــد بــه نــظــرات مــارکــس و             
آرمانهايش هستي بيا که در کنار هـم    

اگر دربـاره    .  براي ايجاد ان تالش کنيم
ابهاماتي که داري سواالت مشـخـص     
. کني بهتر ميشه روي آن بحث کـنـيـم     

بهر حال برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر را               
. بخوان و نظر يا سواالتتو مطـرح کـن    

 کيان. شاد باشي
 

 شھريار از آلمان 
 نظرات حزب را نمی دونم 

من کـم  .  از بابت اخبار ممنونم.  سالم" 
و بيش بـا حـزب آشـنـا هسـتـم و لـي                  
کامال نظريات حزب رو نميدونـم ولـي     
اخباري رو که ميفرسـتـي دنـبـال مـي          

 ."کنم
 
شــهــريــار جــان بــراي آشــنــايــي          :  ک. ج

بيشتر با حزب برنامه يک دنياي بهـتـر   
لطـفـا   .  ک را برايت فرستادم. و نشريه ج

مسئله ديـگـر   .  بخوان و نظرت رو بگو
ارتباط مستمـر بـا حـزب اسـت و بـا                
تــوجــه بــه ايــنــکــه در آلــمــان هســتــي           
. ميتواني به واحد حزب مراجعه کنـي 

در اين رابطه مشخص با هم صـحـبـت    
 .کيان. ميکنيم

 
 آزادی از مشھد 

 بايد نشون بدين 
ــه از مشــهــد           ۲۱ مــن    .  ســالم"  ســال

وي کـه    . خواستم بگم ايـن تـي      .  هستم
بنظـرم کـار فـوق        .  آدرسشو دادي ديدم

ايـن تـي وي از کـي            .  العاده اي سـت     
شروع به کـار کـرده؟ و راسـتـي راجـع              
بحثي که کردي مـن بـحـث انـتـخـاب             
.  رهبري و حزب سياسي رو قبـول دارم   

اما بنظرم بايدي وجود نـداره و مـردم         
بايد انتخاب کنن و شمـا بـايـد نشـون         
بدين که واقعا اون رهبر هستين هم بـا  

 ."کاراتون و هم با حرفاتون
 
آزادي جان تي وي کـانـال جـديـد       :  ک.ج

شروع بـکـار کـرده و         ۸۲ از اواخر سال 
تــا حــدود يــکــســال پــيــش روي تــل              

قـابـل دريـافـت بـود کـه از                  ۱۲ استار
يکسال پيش بـا تـوجـه بـه دسـتـرسـي              
آسانتر و پربيننده بودن هـاتـبـرد بـروي       

در رابـطـه   .  اين ماهواره پخش ميشود
با بحث رهبري و لزوم انتـخـاب حـزب      

ــراي             ــران ب ــيــســت کــارگــري اي کــمــون
سرنگوني رژيم و ايجـاد يـک جـامـعـه          
انساني و برابر، انتخاب حزب بعـنـوان   
رهبر مـبـارزات جـامـعـه، يـک شـرط              
اساسي براي رسيدن به اين هدف است 
و صد البته کارکرد شبانه روزي حـزب  
در پراتيک و تئوري در هـمـيـن جـهـت          
است که خودش را در ايـن قـامـت بـه           
جامعه ارائه دهـد و تـوسـط جـامـعـه             
بعنوان رهبر و سـازمـانـده مـبـارزات            

مسئلـه کـامـال      .  جامعه انتخاب شود
بر سر ضرورت اين امر است نه اجـبـار   

بهر حال اميدوارم که تالش تـو  .  يا زور
. دوست عزيز هم در همين جهت باشد

سعي کن مرتب تي وي را بـبـيـنـي و           
ــخــوانــي و در                  نشــريــات حــزب را ب
جلسات سازمان جوانان شرکت کـنـي     
که بتوانيم در اين زمينـه هـا بـرنـامـه          

 . کيان. ريزي مشخصي انجام دهيم
 

 آبا از کانادا
 دستگيري دوستم

سـالم کـيـان جـان خـوبــي؟ يـکـي از                  " 
دوستاي خيلي صميمي منو تو تهـران  
در ارتباط با تجمع اعـتـراضـي مـردم       
بخاطر گراني در هفته هـاي  گـذشـتـه         

دو هفته ست که هـيـچ   .  دستگير کردن
يـک خـبـري هـم از           .  خبري ازش ندارن

امنيستي اينترنشنـال مـنـتـشـر شـده           
ميخواستـم  .  بود که اينو تاييد ميکرد

هر کاري که ميشه براي اين دوستمون 
 ."انجام بديد

 
آبا جان اسم و مشـخـصـات ايـن       :  ک.ج

پــي .  دوســتــمــون رو دريــافــت کــرديــم       
امـا يـک فـاکـتـور          . گيري خواهيم کـرد 

اساسي اعتراض مردم و آزادي هـمـه         
زندانيان سياسي و بازداشت شدگـان و    
از طرف ديگر فشارهاي بين الـمـلـلـي       

 .کيان. به جمهوري اسالميست
 

 هومن از ايران 
 بارآوری در سوسياليسم 

ببينيد ما يه اشکالي که بـا    .  با سالم" 
نظام سـرمـايـه داري داريـم ايـنـه کـه                  
برخالف ادعايي که ميکنـه کـه بـهـره         
. وري باال داره اصال ايـنـطـور نـيـسـت        

بلکه سازماندهي سرمايه داري باعث 
هـم در    .  اتالف منابع جامعـه مـيـشـه      

توليد و هـم تـوزيـع و هـم مـنـابـع و                      

ثروتهاي جامعه را تخريب ميـکـنـه و      
اما مـا مـيـگـيـم کـه بـا                .  کال مخربه

سوسياليسم راندمان کـار بـاال مـيـره           
مثال با يـکـپـارچـه کـردن زمـيـنـهـاي              
ــو                  ــغـ ــريـــق لـ ــه از طـ ــاورزي کـ کشـ
مالکيتشون صورت ميگـيـره تـولـيـد        
بــاال مــيــره و گــرســنــگــي ريشــه کــن            

 ."ميشه
 
درجامعـه سـوسـيـالـيـسـتـي بـا              :  ک. ج

توجه به اينکه انسانها از زيـر بـردگـي        
مزدي، از خود بيگـانـگـي نسـبـت بـه           
خـود و دنـيــاي پــيـرامــونشـان بـيــرون              
ميايند و فعاليت و کار انسانها در آن   
جامعه داوطلبانه، آزادانه و خـالقـانـه        
خواهد بود و به اين تـرتـيـب انسـانـهـا         
فعاليتشان در جهـت بـهـبـود زنـدگـي           
خود و ديگران است و نسبت بـه آنـچـه      
که امروزه بنام راندمان کاري بـا آمـار     
و ارقام به ضرب زور، تـهـديـد زنـدگـي        
انسانها با اعمال ساعت کار زيـاد در      
شرايط بد کاري به آن دست يافتـه انـد     
نســبــت بــه دســتــاوردهــاي بشــري در          
جامعه سوسياليتي بسيار ناچيز اسـت  
و مسئله مهمتر اينکه توليدات در آن 
جامعه بـراي بـهـبـود و رفـاه زنـدگـي                  
انســانــهــاســت درحــالــي کــه در نــظــام         
سرمايه داري براي سود بيستر است و   
اکثريت جامعه يا از آن مـحـرومـنـد و       

 .کيان. يا سهم کمي از آن برخوردارند
 

 منصور ترکاشوند، ايران 
 اشتباه چاپی در شماره قبل 

. سالم مصطفي جان، خسته نبـاشـي     " 
در مصاحبه منصور حـكـمـت در ايـن         
شماره نشريه اشـتـبـاهـاتـي هسـت كـه            

جاي اسـم    .  خوب است سريعا رفع كني
مـنـصـور    .  منصورحكمت جابـجـاسـت   

 "تو
 
مــنــصــور عــزيــز مــتــشــکــر از           :  ک. ج

اما نويد هم برايت نوشـت کـه     .  تذکرت
 .درست متوجه اشتباه نشديم

 
 وبالگ دفاع از عابد توانچه
 نگذاريم عابد به زندان رود

براي يک ليست و ازجمله ما فـرسـتـاده      
 :اند
 ! نگذاريم عابد به زندان برود" 

حکم هشت ماه حبس تـعـزيـري عـابـد        

توانچه در دادگاه تجديد نظر تـايـيـد و        
   ! الزم االجرا اعالم شد

دادگاه تجديد نظر در حـکـم صـادره ي        
عـابـد    هشت ماه حبس تـعـزيـري بـراي      

خواه  توانچه ، يکي از دانشجويان آزادي
شـد و دادگـاه        طلـب ، بـرگـزار        و برابري

تجديد نظر حـکـم هشـت مـاه حـبـس               
تعزيري قطعي را تاييـد و الزم االجـرا         

مدت يـک هـفـتـه پـس از             .  اعالم کرد
ابالغ رسمي حکم که روز شنبه خواهـد  
بود ، به عابد زمان داده خواهد شد کـه  

ــراي اجــراي حــکــم              هشــت  خــود را ب
بـه زنـدان مـربـوطـه           حبس تعزيري ماه

اين در حالي اسـت کـه       .  معرفي نمايد 
عابد امکـان حضـور در دادگـاه بـراي             
بيان دفاع و ارائه ي دفاعيه ي خـود را      
نيافت و حتي به وکـيـل وي ، جـنـاب             
آقاي دکتر حاجـي مشـهـدي فـرصـتـي           
. براي دفاع از موکل خـود داده نشـد           

عابد توانچه و ديگر دانشجويان آزادي   
ــب             ــل ــري ط ــراب ــواه و ب ــاالن   و    خ ــع ف

خـاطـر شـرکـت يـا             دانشجويي چپ به   
قصد شرکت مراسـم روز دانشـجـو در          

. دستگير شـدنـد        ۱۳۸۶ آذر ماه سال 
طي ابالغيه ي دادگـاه تـجـديـد نـظـر،             
حکم عابد به زودي اجرا خواهد شـد و      

شواهد حـاکـي   .  عابد به زندان مي رود 
از آن است که به زودي و طي بـرگـزاري     

مجدد، حکم سي و دو    جلسه ي دادگاه
ماه حبس تعـزيـري ديـگـري بـه اتـهـام              
توهين به رهبري و اغتشاش با تـبـانـي    
قبلي به هشت ماه حبس تعزيري تاييد 
شده ي کنوني او افزوده خواهد شـد کـه     
در صورت زنـدانـي شـدن عـابـد، ايـن               
دادگاه و حکم صادره ي آن، در دوران         

 . حبس عابد به وي ابالغ خواهد شد
مــا جــمــعــي از فــعــالــيــن ســيــاســي،            
دانشجويي، کـارگـري، حـقـوق بشـر و              

ضمن مـحـکـومـيـت گسـتـرش             زنان، 
ــي                ــايـ ــســـي و قضـ ــيـ ــلـ ــورد پـ ــرخـ بـ

دانشـجـويـان آزادي خـواه و بـرابـري                با
لغو فوري و بي قيد و  ، خواستار طلب 
حکم هشت ماه حبـس تـعـزيـري        شرط

مي باشيـم و اعـالم مـي           عابد توانچه
داريم که در صورت عـدم تـحـقـق ايـن            
امر از تمام امکانات و تـوانـايـي هـاي       
خود در جهت نيل به مقصود اسـتـفـاده    

 . مي نماييم
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