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هاي پليس بريتـانـيـا     سگ: شهاب نيوز 
از اين پس در بررسي خانه مسـلـمـانـان     
براي رعايت عـقـايـد مسـلـمـانـان ايـن             

 .كنند كشور پوتين به پا مي
 
خيلي چيزها اسالمي را ديديم مثـل    -

آبــجــو اســالمــي، حــجــاب اســالمــي،         
دانشگاه اسالمي، حکومت اسـالمـي؛   
فقط سگ اسالمـي نـديـده بـوديـم کـه             
آنهم خدا را شکر  زحمـتـش را پـلـيـس          

 .بريتانيا تقبل نمودند
 

با وجود اينکـه مـن در قـدرت          : خاتمي
تـريـن لـحـظـه هـاي              بخـش  لذت... بودم 

در    ١٣٨٣ آذر      ١٦ زندگي مـن، روز        
دانشگاه تهران بود که تعدادي دانشجو 
اعتراض کردند و سخنان تند بـه زبـان       

کساني که اعتراض کـردنـد،     ...  آوردند
يک ذره نگراني از فشار يا دسـتـگـيـري     

 .نداشتند

 
سيد جان اگر نگراني نداشـتـنـد کـه         - 

 .همانجا محاکمه ات ميکردند
 

بايد اينقدر امنيـت بـاشـد کـه         :  خاتمي
فرد بتـوانـد بـا اطـمـيـنـان در مـقـابـل                   

 .باالترين قدرت سخنش را بگويد
 
امنيت که هست،  منـتـهـا اداره آن          -

ــزنــد خــامــوشــش                هــر کــس حــر ف ب
 .ميکنند

 

يکسال پس از شروع کار کـانـال جـديـد       
بر روي شبکه هـات بـرد، اکـنـون ايـن              
کانال به يک سنگر مهم مـبـارزه مـردم        
ايـران بـراي رهـائـي از شـر جـمـهــوري                  
اسالمي، به يـك تـريـبـون مـحـبـوب و              

كانـال  .  بسيار پربيننده تبديل شده است
جديد با شروع فعـالـيـت در هـات بـرد            
بسرعت بينندگان زيادي بـطـرف خـود        
جذب كرد و در سه چـهـارمـاه گـذشـتـه           
نفوذ آن به مقياس بسيـار گسـتـرده اي        

ايـن مـوفـقـيـت،        .  افزايش يافـتـه اسـت     
مــديــون يــک خــط ســيــاســي روشــن،             
مباحث مختلف اين كـانـال و اوضـاع          

 . پرتحول جامعه است
حقيقت گوئي، صراحت و صـمـيـمـيـت        

کانال جـديـد، راه حـل هـاي سـيـاسـي                  

  
 
 
 
 

در ادامه بحثي که هفته گذشته مطـرح  
کردم اين هفته ميخواهم به چند نـکـتـه    

که بعضا در آن قسـمـت     .  ديگر بپردازم 
آمده و اينـجـا از دريـچـه ديـگـري بـاز                
ميشوند و يا مباحـث ديـگـري کـه بـه            

 .آنها نپرداخته ام
ــه                         ــن صــحــبــت مــن رو ب ــي اول

دانشجوي دختر مورد تعرض واقع شده 
ــجــان اســت                ايــن .   در  دانشــگــاه زن

دانشجو و همچنين ديگر دانشـجـويـان      
دختري که در موقعيتي اينچنيني قرار 
ميگيرند ميبايست روحيه اي مـبـارز       
داشته باشند  و در مقابـل فشـارهـايـي       

 
 
 
 
 
 

ايران و اوضاع سياسي در ايران مركز و 
محور مسائل و مشكالت خاورميـانـه   

خاوميانه نيز به گـره اه و حـل و           .  است
فصل بسيارى از مسائل و مـعـضـالت    
جهانـى، هـم از نـقـطـه نـظـر راسـت و                     
ارتجاع جهانى و هـم از زاويـه چـپ و                
كمپ بشـريـت مـتـمـدن، تـبـديـل شـده                

سياست در ايران به اين اعـتـبـار      .  است

يك سياست فرا محلي و منطـقـه اي و       
ايران يكي از كـانـونـهـاي       .  جهاني است

 . مهم جدال جهاني دو قطب تروريستي
 

اوضاع سياسي در ايران با سـرعـت در       
در صـحـنـه    .  حال تغييرات مهمي است

سياست ايران عوامل مهمي نقش ايفـا  
. اين عوامل مانور ميدهـنـد  .  ميكنند

قدرت و توازن يكديگر را ميسنجند و   

 7ادامه صفحه  

 13ادامه صفحه  

 2ادامه صفحه   3ادامه صفحه  

 

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

 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۵۹ 
   

از ابتداي ارائه بحث کمـونـيـسـم کـارگـري تـا            
کنون، در باره اين جنبش و مواضع نـظـري و       
جايگاه سياسي اش و جـرم انـفـجـاري اش و               

 . قابليت اجتماعي شدنش بسيار نوشته اند
اگر تاريخ نضج يابي بحث کمونيسم کـارگـري   

اتـحـاد مـبـارزان          ۵۷ دنبال کنيم به انـقـالب     
کمونيست و يک روايت کـارگـري ــ انسـانـي ـ            
انقالبي از مارکسيسم ميرسيم که در تـقـابـل      
جدي با چپ سنتي و انقالبيـون آن دوره قـرار         

منصور حکـمـت و حـمـيـد تـقـوايـي               .  داشت 
عمدترين نمايندگان اين بحث و ايـن جـنـبـش       

 . اجتماعي و اين افق کارگري هستند
کمونيسم کارگري که از مبارزات کـارگـري و     
اعتصابات و جنبش شورايي و به طور کلي از 

 ۵۷ حضور و دخالت طبقه کارگر در انـقـالب     
نشات گرفته است، نقـاط عـطـف خـودش را           
دارد و تعين يابي پر فـراز و نشـيـب خـود را             

اين تـعـيـن يـابـي بـا تشـکـيـل حـزب                     .  دارد 
کمونيست کارگري به اوج خود مي رسـد امـا     
به نظر من مهمترين دوره تـحـول بـراي حـزب         
 : همين دوره ايست که در مقابل ما قرار دارد 

دوره ي اجتماعي شـدن جـنـبـش کـمـونـيـسـم              
 کارگري 

نوشته هاي منصور حکمت و حميد تـقـوايـي      
سراسرتالش براي روشـن کـردن کـيـفـيـات و               

کـمـونـيـسـم      .  پييچدکي هاي اين ماجـراسـت     
کارگري  که خواست آزادي، برابري ، حکومت 

خواسـت  کارگري را مطرح کرده است و نه تنها 
آزادي بشر بلکه آرمان رهايي اجتمـاعـي نـوع بشـر را           

آرماني که مارکس و انـگـلـس در      .  نمايندگي مي کند
نوشته ها و پيکار هاي سياسي و اجتمـايشـان مـطـرح       

 . کرده اند
ـه مـبـارزات                    مارکسيسم به مـا مـي آمـوزد کـه هـم

 13ادامه صفحه  

 با تمام قوا به کانال جديد کمک کنيم
 کانال جديد يکساله ميشود

  ٢ -اعتراضات دانشگاه زنجان و اخالقيات اسالمی و ضد زن
 اليا تابش 

 نگاهى به اوضاع سياسى ايران
 فرشاد حسينى

 !جرم انفجاری
 پرويز پوينده ، ايران

 پا برهنه ميان
 حرف بزرگان

 ياشار سھندی



دولت ترکيه را بـخـاطـر شـکـنـجـه هـاي              
وحشيانه و وارد کردن آسيبهـاي روحـي و       
جسمي به داوود باقري دانشـجـوي فـراري      
ـار آزادي         از ايران محکوم کنيد و خـواسـت

 . فوري و انتقال وي به کشور امن شويد
  

ـري داوود       -به گزارش خبرنامه آزادي ـراب ب
ـه از دسـت                   باقـري دانشـجـوي ايـرانـي ک
جمهوري اسالمي ايران به ترکيه گريخـتـه   
است به دليل محيط و شرايط سـخـت و       
رفتارهاي غيرانساني مـأمـوريـن زنـدان،         

طــبــق .  اقـدام بــه خــودکشـي کــرده اســت          
ـاقـر       اخباري که به دست ما رسيده اسـت ب

روز اسـت در بـهـداري             ۴ داوودي مدت   
 .زندان اردنه بستري ميباشد

  
ـاقـري در روزهـاي              گفته ميشود داوود ب

گذشته از سوي مأموريـن زنـدان بشـدت        
مورد ضرب و شتم و هتک حـرمـت قـرار        

با اين وجود و بعد از گذشـت  .  گرفته است
ـه      ۴  ماه زندان به اتهام ورود غير قانونـي ب

ــر کــمــيــســاريــاي عــالــي             تــرکــيــه، دفــت
ـقـر در                 پناهندگان سـازمـان مـلـل مسـت

ـه                      ـريـن اقـدامـي بـراي ب ـيـه کـوچـکـت تـرک
ـاهـنـده            ـن رسميت شناختن او به عـنـوان پ
نکرده و هيچ اقـدامـي بـراي نـجـات وي              

 . درآن زندان انجام نداده است
  

ـاي عـالـي           از قرار معلوم دفتر کـمـيـسـاري
پناهندگان سازمان ملل براي رسيدگي به 
ـقـر شـده          امور پناهندگان در ترکيه مسـت

با اين وجود کسـانـي مـثـل داوود           .  است
باقري که از سوي جمهـوري اسـالمـي در        
ايران تحت تعقيب و پيگرد قانـونـي قـرار      
ميگيرند و نمي توانند به طور قانـونـي از     
ـيـس               ـل مرزهاي آن کشـور خـارج شـونـد پ
ترکيه نيز آنها را دستگير، بازداشت و در     
نهايت اخراج ميکند اما همـان سـازمـان      
ـقـر اسـت هـيـچ                ـيـه مسـت ملل که در ترک
دخالتي نمي کند و از ايـن نـظـر جـان و                 
ـا خـطـر جـدي                ـان ب ـاهـجـوي زندگي اين پن

 . مواجه مي شود
  

نبايد اجازه داد دولت ترکيه اين فراريان از   
رژيم اسالمي را زنـدانـي و شـکـنـجـه و                 
ـتـر        ديپورت کند و درعين حال بايد از دف

پناهندگي سازمان ملـل خـواسـتـه شـود          
ـه               ـيـه هـر بـاليـي ک اجازه ندهد دولت تـرک

نبايـد  .  ميخواهد بر سر پناهندگان بياورد
ـيـه               ـاشـيـسـتـي تـرک اجازه داد که دولـت ف
مرزها و زندانهاي آن کشور را به قتلگاه و 

 . شکنجه گاه پناهجويان تبديل نمايد
  

فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي از       
ـيـن                  ـيـن الـمـلـل و هـمـچـن سازمان عفو ب
ـان حـقـوق بشـر و هـمـه                     سازمان ديـده ب
ـيـت            سازمانهايي که در اين جـهـت فـعـال
ـيـه را             ـه دولـت تـرک ميکنند ميخواهد ک
ـيـش در حـق            بدليل رفتارهاي غـيـرانسـان
داوود باقري و ديگر پناهندگان مـحـکـوم    
کنند و از دفتر سـازمـان مـلـل در امـور            
پناهندگان بخواهند که حق پناهندگي او   
را به رسميت بشناسد و پروسه انتقـال وي    

 .را به کشور سوم آغاز نمايد
  

ــســتــگــي، فــدراســيــون ســراســري           هــمــب
 پناهندگان ايراني
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فرزاد كمانگر معلم انساندوسـت در    
حـكـم اعـدام      .  آستـانـه اعـدام اسـت        

فرزاد كمانگر به تاييد ديوان عـالـي     
حكومت اسالمي رسيده و به بـخـش   
اجراي احـكـام زنـدان رجـايـي شـهـر              

 . ابالغ شده است
 

به حكم اعدام ايـن مـعـلـم مـبـارز،             
دهها نهاد بين المللي و هزاران نـفـر   
از مردم ايران و دنيا اعتـراض كـرده     

اما جمهوري اسالمي، كماكـان  .  اند
. در صـدد اجـراي ايـن حـكـم اسـت                

حكومت اسـالمـي فـرزاد را تـحـت            
فشار قرار داده و از او خواسته است 
كه ندامت نامه نوشتـه و تـقـاضـاي         
عفو و بـخـشـش كـنـد، امـا فـرزاد                  

اعالم كرده است كه كاري نكـرده تـا     
از مقـامـات حـكـومـتـي تـقـاضـاي              

 . بخشش كند
 

مادر فرزاد از شـهـر کـامـيـاران، از          
همگان دعـوت کـرده اسـت بـه ايـن              
حكم اعتراض كنند و با هر اقدامي 
که ميتوانند، براي لغو حکم اعـدام    
و آزادي فرزند عزيزش دست به کـار    

 . شوند
 : مادر فرزاد ميگويد

فرزاد يـك انسـان عـزيـز و دوسـت                " 
داشتني است كه بـراي آزادي مـردم        

من از همه احـزاب    .  فعاليت ميكرد
و نيروهاي مترقي، از هـمـه رسـانـه         
هاي خبري دعوت مـيـكـنـم، كـمـك         

كنند فـرزنـد مـن از اعـدام نـجـات               
فرزاد فقط فرزند من نـيـسـت،    .  يابد

او فرزند همه مردم ايران است و من 
از همگان دعوت ميكنم كـه دسـت       
به دست هم داده و از انسانيت دفـاع  

كاري كنند فرزاد عـزيـز مـن        .  كنند
 !"از اعدام و زندان نجات پيدا کند

 
كميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام،               
درخواست مادر عزيـز و سـتـمـديـده          
فرزاد را بگوش جهانيان ميرساند و   
از همگان دعوت ميكند بهر طريـق  
ممكن كمك كنند فرزاد از اعـدام و    

پــوســتــرش را   .  زنــدان نــجــات يــابــد     
تکثير کنيد، بر در و ديوار بنويسيد 
که حکـم فـرزاد بـايـد لـغـو شـود و                  

بويژه از مـردم    .  فرزاد بايد آزاد شود
كاميـاران و اطـراف و هـمـيـنـطـور                
مردم سنندج دعوت مـيـكـنـيـم كـه           

. دست به تجمع و تظـاهـرات بـزنـنـد       
در كامياران بديدار خـانـواده فـرزاد        
رفته و كمك كنيد در ايـن روزهـاي         
پر از دلهره و نـگـرانـي، خـانـواده او          
ببينند كه مردم فـعـاالنـه در کـنـار            

هــمــه جــا يــكــصــدا     .  آنــهــا هســتــنــد  
بگوييد، حکم اعدام فرزاد بايد لغـو  

 ! شود، فرزاد بايد فورا آزاد شود
 

نـفـر      ١٧جمهوري اسالمي تا کنون   
از اعضـاي ايـن خـانـواده را اعـدام              
کرده است، نگذاريم با اعـدام فـرزاد     
مادر او و خـانـواده او  درد و غـم                
عظيم و جـانـكـاه اعـدام يـك عـزيـز              

متـحـدانـه بـه       .  ديگررا، تجربه كنند
فراخوان مادر فرزاد  بـپـاخـيـزيـم و            
نداي آزاديخواهانـه او را بـه گـوش            

 . دنيا برسانيم
در همه جا بر در و ديوار بنـويسـيـد     

! حكم اعدام فرزاد بايد ملغـي شـود    
 ! فرزاد بايد آزاد شود

بــه ديــدار مــادر فــرزاد بــرويــد، بــه            
ــد، در                 ــي ــده ــام ب ــي ــواده اش پ خــان
کــامــيــاران و هــرجــاي ديــگــري کــه          
ميتوانيد دست به تجمع اعـتـراضـي    

 . بزنيد
در شهرهاي مختلف اروپا و آمريکا 
تجمع كنيد و خـواهـان لـغـو حـكـم               

 . اعدام فرزاد شويد
كمك كـنـيـد جـان مـحـكـومـيـن بـه                 
اعدام را با اتكا به يك جنبـش بـيـن      

 ! المللي عليه اعدام نجات دهيم
 

 كميته بين المللي عليه اعدام
 ۱۳۸۷ تيرماه ۲۰۰۸،۲۲ ژوييه  ۱۲ 

www.adpi.net 
minaahadi@aol.com  

٠ ٠ ۴ ٧ ١٧ ٩ ۵ ۶ ٢ ٩۴٣ ١  

 :  پيام مادر فرزاد کمانگر به مردم
 فرزاد عزيز مرا از اعدام نجات دهيد

درمورد وضعيت  نامه فدراسيون سراسری پناهندگان ايرانی 
 داوود باقری به

 سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر
تــولــيــد ســالح اتــمــي       :  احــمــدي نــژاد      
 .احمقانه است

 
اختيار داريـد مـا نـمـي خـواسـتـيـم                   -

 .شناسنامه برخي را رو کنيم
 

نبايد نظر و عقيده خـود را      : رفسنجاني
 .بر مردم تحميل کنيم

 
کي جسارت کرده و گفته عقيده تـان      -

را تحميل کرديد شما فـقـط صـاحـبـان          
 .عقايد ديگر را کشتيد، همين

 
متهمان پرونده مـرگ    :  روزنامه اعتماد

زهرا بني يعقوب در بازداشتگاه نيـروي  
 .انتظامي تبرئه شدند

 

مگر چاقو دسته خودش را هـم مـي         -
 برد؟

 
بـي  :  علم الهـدي امـام جـمـعـه مشـهـد             

حــجــاب مــزدور و جــاســوس امــريــکــا         
بي حجابي امروز يـک جـنـايـت         ... است

بـي حـجـاب بـا آن           ... وحشتنـاک اسـت    
قيافه ناهنجارش از يک ماده مـنـفـجـره     

 . از يک بمب خطرناکتر است
 
، آرام بـاش حـاجــي         ... ، آرام  ... آرام     -

جـوش نـزن، بـراي قـلـبـت خـوب                !  جان
 !نيست

 
من يک فعال حقـوق بشـر     :  احمد باطبي

 .هستم نه يک فعال سياسي
خوب شد ما را روشـن کـرديـد، کـه           - 

البـد  "  فعـال حـقـوق بشـر        " اينطور، پس 
 .کار اقتصادي ميکند

 

 ساعته کانال جديد  ۲۴ تلويزيون  
 

 ١٢٣٠٣فرکانس  - ٨ماهواره هات برد : مشخصات فنى  
پالريزسيون  ٣/٤اف اى سى  - ٢٧٥٠٠سيمبل ريت  -مگاهرتز 
  Vertical -عمودی 

   nctv.tamas@gmail.com : ايميل  
 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧:تلفن تماس      

 حرف بزرگانپا برهنه ميان 



عـنـوان   "  جهالت اسالم و دنياي امـروز   " 
كتابي اسـت بـه قـلـم  آرام رشـيـد در                     

ــان عــراق     ــنــون از طــرف        .  كــردســت اك
مقامات محلـي در كـردسـتـان عـراق            
دستور جمع آوري اين كتـاب داده شـده       
و آخوندها در كردسـتـان عـراق فـتـواي          
قتل اين نويسنده و مـنـتـقـد اسـالم را            

كتاب آرام رشيد در مـاه مـي       .  داده اند
چاپ شده و اخيرا چاپ سوم آن    ٦ ۲۰۰ 

. مـــنـــتـــشـــر شـــد        ۲۰۰۸ در ســـال       
سازمانهـاي اسـالمـي فـراخـوان جـمـع              
آوري كتاب را داده اند و بـا بـه امضـا            
رساندن يك طومار اعتراضي با امضـا  

نفر عليه شش نويسنده منتقـد و     ۴۷۰ 
مترقي و بويژه عليـه آرام رشـيـد، وارد          

در يك دادگاه فرمايشـي  .  عمل شده اند
در كردستان عراق آرام رشيد مـحـكـوم      
شد و دستور جمع آوري كـتـاب او داده       

شد، همـزمـان سـازمـانـهـاي اسـالمـي             
 . فتواي قتل او را صادر كرده اند

آرام رشيد بالفاصـلـه بـعـد از تصـمـيـم              
دادگاه بر عليه خـودش، گـفـت، دولـت         
محلي كردستان خواست سـازمـانـهـاي     

آنهـا خـواهـان      .  اسالمي را اجرا ميكند
جمع آوري كتاب شدند و اكـنـون دولـت      

 . محلي اين كار را ميكند
سازمانهاي اسالمي فـتـواي قـتـل آرام         
رشيد را نيز صادر كرده انـد و جـان او           

ما بـه  . در كردستان عراق در خطر است
اين رفتار جنايتكـارانـه و بـيـشـرمـانـه            
ــان بشــدت               ــت ــردس ــي ك ــت مــحــل دول
معترضيم و از همه مردم در كردسـتـان   
عراق و در همه جا دعوت ميكنيم كـه    
به اين رفتار سركوبگرانه و ضد انسانـي  
دولت محلي كردستان عراق اعـتـراض     

 . كنند

سازمانهاي اسـالمـي ، سـازمـانـهـاي             
ترور و وحشـت و سـازمـانـهـاي دسـت             
بريدن و چشم در آوردن و سـنـگـسـار و           

مـردم كـردسـتـان       .  فتواي قتل هسـتـنـد   
عراق و همه مردم در عـراق و ايـران و           

... افغانستان و عربستـان سـعـودي و          
مـردم  .  اين جانـيـان را مـي شـنـاسـنـد             

مترقي و روشنفكران و منتقدين اسـالم  
در كشــورهــاي اســالم زده هــمــواره بــا           
دستگاه سركوب و جنايـت روبـرو شـده        

امـا امـروز ديـگـر جـنـبـش هـاي                 .  اند
اجتماعي گسترده اي عـلـيـه جـنـبـش             
اسالمي و اسالم سياسي در منطقه در   

اين جنبش بايد به ميـدان  .  جريان است 
 . آمده و بيش از پيش اظهار وجود كند

بايد در مقابل اين فتـواي قـتـل و ايـن           
رفــتــار ســركــوبــگــرانــه دولــت مــحــلــي        

بـه بـانـدهـاي تـرور          .  كردستان ايسـتـاد    
اسالمي اعتراض كنيد و بـا اعـتـراض      
به دولت محلي كردستان خواهان لـغـو     
فوري دسـتـور جـمـع آوري كـتـاب آرام               

 . رشيد شويد
 

 –شوراي مركزي سازمان اكس مسلم   
 آلمان
 ۲۰۰۸ جوالي  ۱۱ 
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آزمايش ميكنند و هر چند گاه تـوازن    
ايــن .  قـواي تـازه اي ايـجـاد مــيـشـود              

. عوامل در دو جبهه فـعـالـيـت دارنـد         
. كمپ بااليي ها و كمپ پـايـيـنـي هـا         

خـود  :  كمپ بـااليـي هـا عـبـارتـنـد از             
جمهوري اسالمي، غرب و آمـريـكـا و      
رابطـه آنـهـا بـا جـمـهـوري اسـالمـي،                  

.  احزاب و جريانات اپوزيسيـون راسـت    
در كمپ پاييني ها نيز اين عوامل بـه    

كــارگــران، مــردم و        -١ :  قــرار زيــرنــد   
يا بعـبـارتـي جـنـبـش         (  مبارزات آنها 

، چپ و حزب كـمـونـيـسـت        ) سرنگوني
 . كارگري

  
در هر دو فاكتور تـغـيـيـرات جـدي و             

. قــابــل تــوجــهــي ايــجــاد شــده اســت           
تغـيـيـراتـي كـه سـيـر رونـد تـحـوالت                   
ــران را مشــخــص               اجــتــمــاعــي در اي

اما اين تغييرات در ايـن دو    .  ميكنند
 :جبهه چه ميباشند

  

 بااليی ها در چنبره تناقضات 
 

بحران سياسـي اقـتـصـادي جـمـهـوري            
اسـالمــي در ايـنــروزهـا بـه اوج خــود               

افزايش سرسام آور گراني .  رسيده است
و تورم از يكسو و كمپين جـنـاحـي رو      
كردن چپاول و غارت ثـروت جـامـعـه،          
از سوي ديـگـر در رشـد اعـتـراضـات               
كارگري  و اجـتـمـاعـي،عـمـال  رژيـم                
جمهوري اسالمي را در سـخـت تـريـن         

به جايي رسـيـدنـد      . سربااليي قرار داده
 . كه گردنهاي همديگر را گاز ميگيرند

 
از طرف ديـگـر مـوقـعـيـت جـمـهـوري              
اسالمي در سطح بين المللي و به ويـژه  
در خاورميانه بشـدت شـكـنـنـده شـده           

كشـمـكـش بـيـن دول غـربـي و                .  است
جمهوري اسالمي در حـال يـك طـرفـه           

تغييرات جديد بين المللـي  .  شدن است
بيشتر ايـن سـمـت و سـو را دارد كـه                  
آمريكا و دول غربـي مـيـخـواهـنـد بـا            
جمهوري اسالمـي تـعـيـيـن تـكـلـيـف              

جمهوري اسالمي يا بايد .  نهايي كنند

تسليم خواسته هاي سياسي آمريكا و   
دول غرب شده، يا تن به حمله نظـامـي   

دست اندازهاي ويرانگر جـديـدي   .  دهد
در مقابل جمهوري اسالمي ايجادشده 

تسليم شـدن بـه خـواسـتـه هـاي             .  است
سياسي آمريكا و دول غربي به معنـي  
دست كشيدن از جوهره ضد آمريكايي 
گري و رهبري جنبش اسـالم سـيـاسـي       

دامه ايـن    .  در منطقه خاورميانه است
تسليم به تعليق سازي اورانيوم خالصه 
نشده و دستهاي جمهوري اسـالمـي را     
از دخالت در فلسطين و لبنان و عـراق  

اسـرائـيـل و اتـحـاديـه           .  كوتاه ميكـنـد  
اروپا براي اين پروسه خلع يد جمهـوري  
اسالمي از خاورميانه تـالش خـود را         

مذاكرات و معـامـالت   .  آغاز كرده اند
بين اسرائيل و سوريه و حماس و حزب 
اهللا، آغــاز پــروســه مــنــزوي ســاخــتــن          
 . جمهوري اسالمي از خاورميانه است

 
اگـر  .  گزينه دوم حـملـه نـظـامـي اسـت          

جمهوري اسالمي تن بـه بـه خـواسـتـه          
هاي دول غربي ندهد حمله نظامـي بـه     

   1387 تير    25   

 !فتوای قتل آرام رشيد محكوم است
دولت محلی در آردستان عراق بيشرمانه دستور 

" جھالت اسالم در دنيای امروز" جمع آوری آتاب 
 .را صادر آرد

 !سازمانھای اسالمی فتوای قتل آرام رشيد را دادند

شكل غير مستقيم بعنوان يـك گـزيـنـه       
بر فـراز سـر جـمـهـوري اسـالمـي قـرار                 

حمله نظامي نه بـه شـكـل      .  گرفته است
جنگ جبهه اي كه در قـالـب حـملـه بـه          

 .مناطق بقول بااليي ها استراتژيك
 

برون رفت از اين چنـبـره تـنـاقضـات از          
ســوي بــااليــي هــا اعــم از جــمــهــوري             
اسالمي يا آمريكا و دول غربـي بـعـيـد       

نــه آمــريــكــا مــيــتــوانــد حضــور       .  اســت
آشكار و علني جمـهـوري اسـالمـي در         
خاورميانـه و در زيـر نـفـوذ و اقـتـدار                   
سياسي نظامي غرب تحمل كنـد و نـه       
جمهـوري اسـالمـي مـيـتـوانـد تـن بـه                  
سازش ولو تـاكـتـيـكـي دهـد و هـنـوز                 

 .جمهوري اسالمي باقي بماند
 

 تقابل سياسی گسترده : پايينی ها 
 

اوجگيري جنبش سرنگوني يك عـامـل   
مهم در بهم ريختن انواع فرمولـهـا چـه      
از جانب آمريكا و غرب و چه از جـانـب   

حـركـت   .  اپوزيسيون راسـت بـوده اسـت       
اعتراضي مـردم و و نـقـش و تـحـرك                  
چشمگير چپ در جـنـبـش سـرنـگـونـي            
مناسـبـات مـيـان غـرب و جـمـهـوري                 
اسالمي را تـحـت تـاثـيـر قـرار داده و                 
راست را نيز از سير تـحـوالت مـنـزوي         

نشان داد كه بـازيـگـر اصـلـي نـه             .  كرد
بوش است، نه رضا پهلوي، نـه اروپـا و       
نه رژيم و جناحهايش، بلـكـه اعـتـراض       
وسيع و گسترده مردم حول محور چـپ    

 . است
 

با گسترش فقر و گرسنگي در ايـران و        
افشا شدن ذره اي از غـارت و چـپـاول              
آيــت اهللا هــاي مــيــلــيــاردر، مــوضــوع         
تعيين تكليف نهايي بـا حـكـومـت در         

. دستور روز مردم قرار گرفته شده اسـت 
مــوج قــوي ايــن تــغــيــيــرات عــمــال و             
مستقيما در جبهه جنبـش سـرنـگـونـي        
نيز تاثير گذار بوده و جـامـعـه را وارد            
يك فاز سياسي تقابل گسترده بـا رژيـم       

هـر گـزيـنـه       .  جمهوري اسالمي ميکنـد 
محتمل در جبهه بااليي ها، تـقـابـل و        
مصاف و رويارويي مردم با جـمـهـوري      
اسالمـي را آشـكـارتـر و گسـتـرده تـر                  

 . ميسازد
 

 جايگاه حزب کمونيست کارگری 

 
تنها جبهه اي كه مـيـتـوانـد تـمـام ايـن            
سناريوها را منتفي كند جبهه مـردم و    

راه حل انسانـي  .  جنبش سرنگوني است
برون رفت از اين اوضـاع دسـت جـبـهـه          
مردم دست كمـونـيـسـتـهـا و فـعـالـيـن               

پاسخ هـر احـتـمـال       .  سوسياليست است
حمله نظامي و تحريم و جنگي تنها در 
سرنگوني رژيم بدست مـردم و بـدسـت          
 .گرفتن امور جامعه توسط مردم است

 
اوضاع جديد وظايف حاد وجـدي تـري       
را در مقابل چپ و كمـونـيـسـتـهـا قـرار          

سـيـر رونـد اوضـاع اتـومـات             .  ميدهـد 
حتما .  اوضاع را به نفع چپ نميچرخاند

شيرين عبادي ها و شمس الـواعـظـيـن       
هايي بلند ميشن كه مردم را بـه خـانـه        
نشيني و دفاع از مـام مـيـهـن دعـوت          

حـتـمـا نـوريـزاده هـا و شـهـرام                 .  كنـنـد  
همايون ها تالش ميكنند در بطن ايـن    
تقابالت سياسي خود را رهبر مردم جـا  

اين اوضاع را بايد كمونيستها و   .  بزنند
فعالين كمونـيـسـت جـنـبـش كـارگـري             
جنبش دانشجويي جنبش زنان و سـايـر   
جنبشهاي اجتماعي با دخـالـت وسـيـع       

هـر چـه     .   خود به نفع چـپ بـچـرخـانـنـد        
مردم بيشتر متشكل باشند هر چـه رو      
آوري به حزب كمونيست كارگري وسيع 
تر باشد هـر چـه شـبـح كـمـونـيـسـم در                  
جامعه وسيعتـر و گسـتـرده تـر بـاشـد               
تضمين جلوگيري از خون پـاشـيـدن بـه         

راه حـل    . صورت جامعه بيشتر ميشود
انساني تمام شدن اين كشمكش هـا  و      
برداشتن سايه جنگ و بمـبـاران و فـقـر         
گرسنگي تنها و تنها بـه زيـر كشـانـدن         
جمـهـوري اسـالمـي اسـت و بـرقـراري                

حـزب  .  جمهوري سوسيالـيـسـتـي اسـت       
كمونيست كارگري نمـايـنـده عـيـنـي و           
سازمان يـافـتـه ايـن راه حـل انسـانـي                  

 .  است

..نگاهى به اوضاع سياسى ايران  

 

 یک دنیای بھتر
  

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



اين ستون، متن پـيـاده شـده پـيـام            
هاي تلفني بـيـنـنـدگـان تـلـويـزيـون            
کانـال جـديـد اسـت کـه انـعـکـاس                 
طـبــيـعــي تـريــن و زمــيـنــي تــريــن             
خـواسـتـه هـا و مـطـالـبـات مـردم                  

و ايـنـجـا      ( شنيدن .  بشمار مي رود
صـحـبـت هـا و         )   در واقع خـوانـدن  

درد دل هاي صـمـيـمـانـه مـردم در             
تــمــاس بــا کــانــال جــديــد و حــزب            
کمونيست کارگري براي شما حتمـا  

ــدون هــيــچ شــرح        .  جــالــب اســت     ب
هـادي  .  ديگري با هم مـي خـوانـيـم      

 وقفي
 
 ) دوست جواني از ايران(

مـي خـواسـتـم       .  سالم آقاي کريـمـي  
يک سئوالي را طرح کنم و آن اينکه 
فــرض کــنــيــد اگــر شــرکــت نــفــت             
اعتصاب کند و کارگـران سـرِ کـار        
نروند، خوب، اقتصاد مملکت مي 

اگـر کـارمـنـدان آمـوزش و            .  خوابد
پرورش و معلمان اعتصاب کنـنـد،   
مسلماً مردم بي سواد مي شوند و   
بــچــه هــاشــان نــمــي تــوانــنــد درس         
بخوانند و در هر حال، شما حسـاب  
کنيد در هـر بـخـشـي، ارگـانـي يـا              
نهادي، اگر مردم اعتصاب کنند و   
سرِ کار نروند، باالخره يک مشکلـي  

حاال، سـئـوال مـن        .  بوجود مي آيد
ايـن اسـت کـه اگـر حـوزه عـلـمـيـه                    
اعتصاب کند و سرِ کار نـرود، چـه       

چــه !  مشــکــلــي پــيــش مــي آيــد؟          
اتفاقي مي افتد؟ هر کسي بـتـوانـد    
به اين سئوال پاسخ درست بدهد که 
چه اتفاقي در ايران مي افـتـد، مـن      
يک سکه تمام بهار آزادي از طـريـق   
! تلويزيون شما به او جايزه مي دهم

 .  ممنون
 
 )آقايي از ايران(
سالم وخسته نباشـيـد خـدمـت       .  الو

. شما دست اندرکاران کانـال جـديـد     
اميدوارم که هميشه سر حـال، سـر       
زنــده و شــاداب بــاشــيــد و بــا                     
راهنـمـايـي هـاتـان مـردم ايـران را                
هماهنگ تر و منسجم تر بـرعـلـيـه     

من .  اين رژيم آخوندي حرکت دهيد
يک شهروند ايـرانـي هسـتـم کـه بـا             
تمام وجود ام، بـر عـلـيـه آخـونـد و             

يـعـنـي    !  آخونديسم نفس مـي کشـم    
شب و روز با اين آرزو زنـدگـي مـي      
کنم که اين رژيم بيفتد و يـک رژيـم       
دموکراتـيـک روي کـار بـيـايـد کـه                
مردم بتـوانـنـد آزادي خـود را بـاز              

اما مـتـأسـفـانـه مـردم مـا            .  بيابند
آنقدر بُزدل شده اند که حتي جـرأت    
سخن گفتن را ندارند و من از ايـن      
بابت به ايـرانـي بـودن ام مـتـأسـف             

خيلي خيلـي مـمـنـون از         !  مي شوم
 . برنامه هاتان

 )دوست جواني از ايران(
آقا ما مانـده  .  خسته نباشيد.  سالم

ايم که از دسـت ايـن رژيـم چـطـور                
خواهش مي کنم يک !  خالص شويم
 . خداحافظ. تشکر. کاري بکنيد

 
 ) دوستي از شيراز(

من سي و هـفـت سـالـه و           .  با سالم
اهل شيراز هستم و با زن و بـچـه ام     
ــه کــوچــک اجــاره اي                در يــک خــان

گناه ما چـيـسـت    .  زندگي مي کنيم
که بايد با اين وضعيت بسـوزيـم و       
بسازيم تا آخر ببينـيـم چـطـور مـي          

مـا بـه     !  ديگر خسته شـديـم    !  شود؟
حـرف  !  اين حکومت اميدي نـداريـم  

 . خداحافظ. ديگري ندارم
 
 )                                                                                                    دوست عزيزي از مشهد(

آقــا چــنــديــن ســال اســت کــه ايــن             
حکومت نشسته و مُـدام امـروز و         

يک کاري از آنـطـرف   !  فردا مي کند
مـن از مشـهـد        !  انجام بده قربـانـت  

با حَلوا حَلوا گـفـتـن      .  زنگ مي زنم
از آنـجـا     !  دهان شيرين نـمـي شـود       

اينجا کـه هـمـه را        !  بايد اقدام کني
معـتـاد کـرده انـد و صـداي هـيـچ                  

 .ممنون ام. کسي در نمي آيد
 
 )                                                                                          دوست عزيز بهمن از تهران( 

اآلن در خـبـرهـا آمـده بـود کـه در                 
افغانسـتـان بـمـب گـذاشـتـه انـد و                 
حــدود چــهــل و يــک نــفــر قــربــانــي            

مـي  !  حکومت مذهبيون شـده انـد      
خواستم سئوال کنم که کالً برخـورد  
کمونيست هـا بـا مـذهـب چـطـور                
است؟ در کشـورهـاي هـمـسـايـه و             
کشــور خــودمــان مــي بــيــنــيــم کــه          

روزها .  مذهب جز جنايت نمي کند
و شـب هـا از مـردم قـربـانـي مـي                  

برخورد کـمـونـيـسـت هـا بـا              . گيرد
مذهب چـگـونـه خـواهـد بـود؟ آيـا              
کوتاه کردن دست مذهب از دولـت      
و مهار کـردن اش، بـه نـظـر شـمـا                 
کافي است يا اينکه بايد ريشه ايـن  
فرهنگ و صـنـعـت جـنـايـتـکـار و             
آدمکش را کالً زد؟ و اين ريشـه را    
چگونه بايد زد؟ خواهش مـي کـنـم      
چگونگي برخورد با مذهب را براي 
من يا کسانيکه ايـن سـئـوال بـراي         

. شا ن مطرح است، توضيح بدهيـد 
 . خيلي ممنون

 
 )                                                                                                    خانم ميانسالي از آلمان(
آقاي کريمي سالم عـرض مـي       .  الو
لطفاً در برنـامـه هـاتـان بـراي          .  کنم

مــردم بــفــرمــائــيــد کــه اگــر شــمــا            
حکومت را بـدسـت بـگـيـريـد، بـا                

که هـر حـکـومـتـي          ( مخالفين تان 
چـگـونـه    )  باالخره مخالفيـنـي دارد    

! رفتار مي کنيد؟ آيا با خشـونـت؟    
کالً چه برنامه اي براي بـرخـورد بـا        
مخالفين تـان داريـد؟ چـون مـردم             
مي ترسند از اينکه اين رژيم برود، 
رژيم ديگري بـيـايـد و بـاز هـمـيـن              
رفتار را با مخالفان داشـتـه بـاشـد         

. که رژيم جمـهـوري اسـالمـي دارد        
اين خيلي مهم است و بـنـظـر مـن           

چون ممکـن  .  بايد اينرا اعالم کنيد
اســـت هـــمـــه مـــوافـــق عـــقـــايـــد            

مـن زنـي     .  کمونيستي شما نباشند
هستم هفتاد و هـفـت سـالـه کـه ـــ               
اصالً ــــ طـرفـدار کـارگـر و مـردم                  
زحمتکش متولد شده ام و هميـشـه   

فقـط مـي     .  طرفدار کارگران بوده ام
خواهم بدانم شما با مخالفـيـن تـان      

مردم بايـد  .  چگونه رفتار مي کنيد
خـيـلـي مـمـنـون و           .  اين را بـدانـنـد   
 .  موفق باشيد

 
 ) آقايي از ايران(

ضمـن سـالم خـدمـت شـمـا دسـت                
اندرکاران تلويزيون کانـال جـديـد و        

آقـا  .  همچنين بيـنـنـدگـان مـحـتـرم         
برادرمان بـه جـرم شـرکـت در يـک                
نزاع دسته جمعي و مشـارکـت در         

حـاال خـانـواده      .  قتل در زندان است
شاکي رضايت داده اند، اما دولـت    
او را همچنان بخاطر مخالفـت هـا     
و اعــتــراض هــايــي کــه کــرده، در            

به هر دَري   !  زندان نگاه داشته است
زده ايــم و بــا وکــيــل و غــيــره هــم               
صحبت کرده ايم اما هيچ نـتـيـجـه       

لطفـاً ايـنـرا پـخـش          !  اي نگرفته ايم
 . کنيد

 
 ) دوست جواني از ايران(

آقـا لـطـف      .  سالم و خسته نبـاشـيـد   
بفرمائيد اين برنامه هاي علمي را   
که پخش مـي کـنـيـد، بـا تـرجـمـه                 

خارجي ها که از علم .  فارسي باشد
ما نما دانيم و ايـن هـم         !  با خبراند

خــارجــي اســت و ايــنــرا هــم نــمــي            
لـطـف کـنـيـد بـا تـرجـمـه                .  فهمـيـم  

 . متشکرم. فارسي باشد
 
 ) آقاي جواني از ايران(ــ 
آقا خـدمـت تـان عـرض         .  سالم.  الو

کنم که چند سال پيش يک سـانـحـه      
تصادفي به من دست داد و بيـکـار   

بعد که به اداره کار مـراجـعـه      !  شدم
کردم، اداره کار براي پـيـگـيـري بـه          

خالصه در .  دادگستري نامه نوشت
دادگستري هم به جايي نـرسـيـدم و        
به مـن گـفـتـنـد مـا اجـرا کـنـنـده                     

آقـا پـس چـه کسـي اجـرا              !  نيستيم
ــنــــده اســــت؟      اداره کــــار؟     !  کــــنــ

دادگســـتـــري؟ چـــه کســـي بـــايـــد          
مشـکـالت مـا را حـل کــنـد؟ چــه                
کسي باالخره بـايـد بـه مـا جـواب              

 .  بدهد؟ با تشکر
 
 )آقاي ميانسالي از ايران(ــ 
درود به آقـاي کـريـمـي و         .  با سالم 

در .  تمام کمونيست هـاي کـارگـري     
ــه مــي                 ــمــي ک ــري ــاي ک جــواب آق
فرمايند چطور بايد از شّر اين رژيـم  
خالص شد، مي خواهم بگـويـم کـه      
بنظر من کـمـونـيـسـت کـارگـري و              
ــيــســت هــا و تــمــام                تــمــام کــمــون
اپــوزيســيــونِ مــخــالــف ايــن رژيــم          
فاشيسـتـي، بـايـد بـا هـم مـتـحـد                   

حـتـي   !  حتي سلطنـت طـلـب     !  شوند

هــر اپــوزيســيــونــي کــه        !  مــجــاهــد 
. مخالف جمهوري اسـالمـي اسـت       

همه بـايـد مـتـحـد شـونـد تـا يـک                    
حــکــومــت دمــوکــراتــيــک بــوجــود        
بياورند تا بـتـوانـيـم مـردم را آگـاه             
کنيم که بزرگترين دشمن ما جـهـان   

غير از اتـحـاد     .  سرمايه داري است
هيچ راه ديگري براي خـالص شـدن       

. از دســت ايــن رژيــم وجــود نــدارد          
ــه            حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ب
تنهايي نـمـي تـوانـد کـاري انـجـام              

به تنهايي قادر بـه سـرکـوبـي       !  دهد
 ! اين رژيم نيست

    
 ) دوست جواني از ايران(

آقا چرا در برنامه تـان راجـع       .  سالم
به دانشگاه زنجان و جـريـانـات آن          
صحبت نمي کنيد؟ هميـن مـعـاون      
دانشگاه زنجان يـک کـارهـايـي بـا            
دختران دانشـجـو کـرده کـه آدم از               

در ضـمـن     !  گفتن اش شرم مي کند
لطفاً از تُرک ها هم حمايت کنيـد و    
مطمئن باشيد که ترکهـا در کـنـار        
مردم ايـران مُشـت مـحـکـمـي بـر                

خـيـلـي    .  دهان اين رژيم خواهند زد  
 . ممنون

 
 ) آقايي از کردستان(

ــاي              .  ســالم ــا آق ــم ب ــت ــواس مــي خ
آقــاي .  ابــراهــيــمــي صــحــبــت کــنــم     

محسـن ابـراهـيـمـي کـه خـود اش                
اجازه نمي دهد در آنجا يـک کـلـمـه       
کُردي صحبت شود يـا يـک کـلـمـه            
بحث کُردي آنـجـا شـود، مـي آيـد              
براي برابري حـقـوق، بـرابـري اقـوام          

اينرا بهتر اسـت  !  صحبت مي کند؟
آقاي ابراهيمي براي خودش بخواند 

ملت ايران کُـرد  .  نه براي ملت ايران
فـارس  .  لُر اسـت   .  آذري است.  است
. هر کدام بـه جـاي خـود اش         .  است

اينـرا کـه     .  هر کدام احترام خود اش
شما مي خواهيد بگوييد، بگذاريد 

اين بـه درد    !  پنجاه سالِ قبلِ روسيه
آنجا مي خورد و براي ايران به درد   

 ! نمي خورد
 
 ) دوست جواني از ايران( 

. آقاي کريمي عذر مي خـواهـم  .  الو
لطفـاً دربـاره حـزب        .  خسته نباشيد
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کــمــونــيــســت کــارگــري بــراي مــا           
اصـالً کـمـونـيـسـم         .  توضيح بدهيـد 

 .متشکر. يعني چه؟ خيلي ممنون
 
 ) دوست جواني از تبريز(

. آقا اينجا بدبختي بيداد مي کـنـد    
. همه در بدبختي زندگي مي کنـنـد  
. اعتياد جوانان را فرا گرفتـه اسـت    

هر نـوع بـدبـخـتـي کـه بـخـواهـيـد                   
حساب کـنـيـد، کـارگـران دارنـد و               

نـه  !  هيچ کاري هم نـمـي تـوان کـرد        
. مي شود اعتراض کرد نـه چـيـزي       

همه در بدبختي و فـالکـت زنـدگـي       
نـمـي دانـم درد اجـاره           .  مي کـنـنـد   

خانه، بيکاري و يا اصالً کسـي کـه     
کــار دارد، حــرف هــا و زورهــاي               

. کارفرما را چطـور تـحـمـل کـنـيـم           
بـه هـيـچ شـکـلـي نـمـي               !  نمي دانـم 

صدا و سـيـمـاي    .  توانيم حرف بزنيم
جمـهـوري اسـالمـي هـم کـه فـقـط                 

اجــازه .  حــرف خــودش را مــي زنــد        
يعـنـي   .  نمي دهند کسي حرف بزند

حتي بزرگتر از ما هم نـمـي تـوانـد         
حرف بزند، از کجا بـمـانـد کـه مـا            

با ايـنـحـال،    !  بتوانيم اعتراض کنيم
مي خواستم بخصوص کـارگـران را     
فرا بخوانم که بيايند بيشتـر تـالش     

شـايـد اگـر      .  کنند و مـتـحـد شـويـم       
نتوانيم حرف مان را به ايـنـهـا هـم         
بقبوالنيم، حداقل، اين صـدا را بـه       
گــوش دنــيــا و بــزرگــان اش مــي              
رسانيم که مـا در چـه وضـعـيـتـي               

  .سالمت باشيد. زندگي مي کنيم
 
 )دوست جواني از ايران(
. خسته نبـاشـي  .  سالم آقاي کريمي 

حالت خوب است؟ آقـا مشـکـالت        
گراني، فقـر،  .  ما يکي دو تا نيست

. همه چيز بيداد مي کـنـد  !  بدبختي
در آن مانده .  نمي دانيم چکار کنيم

من يک جوان سي و دو سـالـه         .  ايم
آقا سال هشـتـاد     .  هستم با يک بچه

همسايه مان يک خانه خريـد هـفـت      
ميليون تومان و حاال فروخته صـد    

خـانـه اي     !  و بيست ميليون تـومـان  
که در اول انقالب ساخته اند و اآلن   

! شده صد و بيست ميليون تـومـان    
چه کسي مـي تـوانـد بـخـرد؟ مـنِ               

کارگري که روزانه دو هـزار تـومـان      
. درآمــد نــدارم؟ خــيــلــي مــمــنــون          

 . خداحافظ
 
يکي از زندانيان سياسي ــ بيانـيـه   ( 

جمعي از زندانيان سـيـاسـي جـهـت        
 )انتشار

اين بـيـانـيـه را       .  خانم دانشفر سالم 
جـهــت انــتــشــار خــدمــت تــان مــي          

در هيجده تير هـفـتـاد و         « :  خوانم
هشت، وقتي در جنـگ گـرگ هـا،        
گرگ علي کوچکي پيدا شد، فريـاد  
حق طلبانه مردم تهران بـود کـه در       
حمايت از فرزندان دانشـجـوي شـان      
در کوي امير آباد طنين افـکـنـد و        
نويد آزادي بسرعت تمام پـايـتـخـت     
و کشـور را فـرا گـرفـت و وحشـت                
چنان سـرا پـاي تـمـام رژيـم را در                  
نورديد که تمام دسته هـا و جـنـاح          
هــا بــا تــمــام قــدرت بــه ســرکــوب             

. وحشيانه مردم مبادرت ورزيـدنـد    
با اينحال، شعله قيام دانشجويان و 
مردم همچنان مشـتـعـل و فـروزان         

امروز بعد از هـزاران تـرفـنـد       .  ماند
واپسگرايانه و سـتـاره دار کـردن و          
دســتــگــيــر و شــکــنــجــه دادن، بــي          
حرمتي و هتک حرمت دانشجويـان  
دختر توسط مسئـولـيـن ــــ نـمـونـه             
زنجان ــ و غيره، اين قيام همچـنـان   

ــه ور و فــروزان اســت               ــعل مــا .  ش
زندانيان سياسي امضاء کننده ايـن  
بيانيه، ضمن گراميداشت ياد اکبر 
محمدي، عزت ابراهـيـم نـژاد و دَه          
ها مبارز ديگري که اآلن در مـيـان     
ما نيستنـد، هـمـه دانشـجـويـان و             
مردم اسير در استبداد مذهـبـي را     
به تداوم قيام فرا مي خوانيم تـا در    
روز نزديک آزادي شاهد شکـوفـايـي    
جــنــبــش آزاديــخــواهــانــه مــردم و          

ــم       ــاشــي ــان ب ــان  .  دانشــجــوي ــي ــدان زن
: سياسي امضاء کننده اين بـيـانـيـه    

خالد حَردانـي، مـنـصـور راد پـور،            
حميد بنا زاده، اصغر بنازاده، بيـژن  
گــرايــي، مــحــســن گــرايــي، کــريــم         
معرفتي، صادق مـحـمـدي، رفـيـق        
عموزاده، صالح کـهـنـديـش، آزاده         
ايراني، شـهـنـاز کِـي پـور، صـادق               
محمدي، شهال رفيعي فَر، فرهنگ 
پــور مـــنــصـــوري، شــهـــرام پـــور             
منصوري، ناصـر يـوسـفـي، احـمـد           

يوسفي، رضا مـقـدم، کـريـم آذري،         
 . کاوه مَجدفَر

 
يکي از زندانيان سياسي ــ بيانـيـه   ( 

 ) جهت انتشار
. هســتــم. ...  خــانــم دانشــفــر ســالم     

ضمن تشکر از شـمـا ايـن بـيـانـيـه              
در اعتـراض   « :  جهت انتشار است

به دستگيري، بازداشت و شکـنـجـه    
دانشــجــويــان، ســتــاره دار کــردن و         
برخورد هاي سرکوبي با دانشـگـاه،     
ما زندانيان سياسي امضاء کنـنـده   
اين بيـانـيـه، ضـمـن گـرامـيـداشـت              
هــيــجــده تــيــر هــفــتــاد و هشــتــاد،          
برخورد با دانشجويان را مـحـکـوم        
کرده و به نشانه اعتراض، به همـراه  
ــاســي در                 ــيــان ســي ــگــر زنــدان دي

. اعــتــصــاب غــذا بســر مــي بــريــم         
ضمناً در ساعت هشت صبح همان 
روز، در سلول هاي خود سه دقـيـقـه    

زنـدانـيــان   .  سـکـوت خــواهـيـم کــرد        
: سياسي امضاء کننده اين بـيـانـيـه    

خالد حَردانـي، مـنـصـور راد پـور،            
اصــغــر بَــنــازاده، حــمــيــد بــنــازاده،        
شهرام مـتـکـي، رفـيـق عـمـوزاده،              
آزاده ايراني، شهناز کِي پور، شهـال  
جـلـيـلــي فـر، رضـا مـقــدم، احـمــد                
يوسفي، مـحـسـن يـوسـفـي، نـويـد             

زنــدانــيــان .  مــعــلــم، جــلــيــل قــادري    
سياسي زندان هاي رجـايـي شـهـر،         
گوهر دشت، اهواز، اروميـه، بـنـدر      

ضمناً مي خواستـم  .  عباس و غيره
اطالع بدهم که دو نفـر از دوسـتـان        
مان را به سلول نا مـعـلـومـي بـرده        

. اند و هيچ خبـري از شـان نـداريـم          
. آقاي محسن گرايي و بيژن گـرايـي  

دو تاشان را هم برده اند و خبري از   
ــم     ــداري ــهــا ن . خــيــلــي مــمــنــون     .  آن
 . خداحافظ. سپاسگذارم

 
 ) دوستي از ايران(
مي خواسـتـم از طـريـق         .  سالم.  الو

برنامه شما با آقاي بهاري، شهردار 
آقـاي  .  منـطـقـه دو صـحـبـت کـنـم              

بهاري، اگر شما طرح اشتغال زايـي  
داريد، چرا حق و حقوق کارگـران را    

! پــنــج مــاه اســت کــه نــداده ايــد؟            
چهـل، پـنـجـاه       !  ببينيد آقاي بهاري

خـدا را    .  نفر آدم زن و بچـه دار انـد      
خوش نمي آيـد کـه ايـنـهـا بـيـکـار               

! باشند آقاي شـهـردار مـنـطـقـه دو          
 . تکليف اينها را روشن کنيد

 
 )دوست جواني از ايران(
استاد، اين دولتي کـه شـمـا      .  سالم 

مي گوييد در کدام کشـورهـا اجـرا        
شده است؟ کره شـمـالـي؟ شـوروي؟       
چين؟ ويتنام؟ کوبا؟ در کـجـا اجـرا      
شده و نتيجه داده اسـت؟ آيـا شـمـا         

. اينها را قـبـول داريـد؟ بـا تشـکـر            
 . خداحافظ

 
 ) دوست ميانسالي از ايران(

آقا لعنـت  .  با سالم و خسته نباشيد
بر هر چه آخوند پدر سوخته کثـيـف   

خواهش مي کنم از شما، بـه  .  است
هر چيزي که اعتقاد داريد به فـکـر     

ــاشــيــد           ــران ب آقــاي .  ايــن مــلــت اي
در ايران ما، روغن نـبـاتـي    !  محترم

که هـيـچ ارزشـي نـدارد، بـه مـردم               
ايران مي دهند دوازده هزار تومـان  

و !  و به افغانستان پنج هزار تـومـان  
در قبال پول تريـاک مـي گـيـرنـد و            

لـعـنـت    .  وارد اين جامعه مي کننـد 
. بر هر چه آخوند پدر سوختـه اسـت    

ــطـــالح               ــاصـ ــر ايـــن بـ ــنـــت بـ ــعـ لـ
خـامـنـه    .  خدمتگزاران اين جامـعـه  

آقـايـي   .  هاشـمـي رفسـنـجـانـي        .  اي
بنام واعظ طـبـسـي در حَـرم امـام            

شما !  به اين آقا گفتند که آقا.  رضا
دوره ات براي ايـن کـار تـمـام شـده            

جواب داد که هـر کسـي کـه          . است
مرا روي اين کار گـذاشـتـه، هـمـان          

. هم بايد مرا از کار بر کـنـار کـنـد        
يعنـي چـه؟ يـعـنـي خـمـيـنـي پـدر                   
ســوخــتــه بــود کــه مــرا ســر کــار                

آيـا  !  گذاشته، بايد همان هم بر دارد
اين درست است که در تمام دادگـاه  
هاي اين مملکت، همه، آخوند پـدر  

مگر اين آخوند هـا    !  سوخته باشد؟
به درد قضاوت مي خـورنـد کـه نـه         
حرف مردم را مـي فـهـمـنـد و نـه                 

تا حـرف    !  جواب مردم را مي دهند
مي زني يا اعدام ات مي کـنـنـد و      
يا براي زنداني هـا شـالق در نـظـر             

آيا ايـن مـمـلـکـت مـا             !  مي گيرند
پروفسـور، دکـتـر، بـاالخـره آدم بـا               
سوادي ندارد که اين پـدر سـوخـتـه         
هاي بي سوادِ انگل بـايـد سـرِ کـار         
باشند؟ آرزو مي کنم که ريشه ظلـم  

اين آخوند ها هر چه زودتـر از ايـن         
زمـانـي کــه     .  جـامـعـه کـوتـاه شـود          

ــه اي وجــود               ــقــالب شــد، رســان ان
مــاهــواره اي، تــلــفــنــي،        .  نــداشــت

خــوب، چــطــور   .  ايــنــتــرنــتــي نــبــود   
انقالب بوجود آمد؟ حاال مـردم بـا       
اين هـمـه امـکـانـات، حـتـمـاً مـي                

ايـن  .  توانند دگرگوني بوجود آورنـد 
آقــاي رفســنــجــانــي، دوره ريــاســت        
جمهوري اش کـه تـمـام شـد، بـراي            
خودش مجمع تشخيص مصلـحـت   

آقا ايـن پـدر     !  نظام را در نظر گرفت
سوخته ها، در اين سـن سـگـي هـم         
که هستند، بازنشستگي در گـوش    

مـن  !  شان نمـي رود کـه نـمـي رود            
وقتي شانزده سـال ام بـود، مـا را              

. فريب دادنـد و بـه جـنـگ بـردنـد                
گفتند هر کسي که به جنگ بـرود،    

! کليد بهشت را بـدسـت مـي آورد           
اگر کليدي از بهـشـت وجـود دارد،        
در دست همين پدر سـوخـتـه هـا و         

ــواده هــاشــان اســت       آيــا ايــن    !  خــان
درست است که بچه هـاي مـردم را       
به جنگ فرستادند و خـودشـان بـه          
غــارت و چــپــاول ايــن مــمــلــکــت            

 .پرداختند؟ لعنت بر اينها باشد
 
 ) بهمن از تهران( 

مي خواستم مـحـل   .  با سالم دوباره
ــيــن            ــعــال ــان، ف ــجــمــع دانشــجــوي ت
کارگري، معلمان و زنان را بخـاطـر   
بزرگـداشـت هـيـجـده تـيـر، چـه در                 
خـارج و چـه در داخــل، از طــريــق               
تلويزيون تان اعـالم کـنـيـد تـا مـا             
بتـوانـيـم مشـارکـتـي در ايـن امـر                 

 . خيلي ممنون. داشته باشيم
 
 )دوست جواني از ايران(
ما را .  با سالم خدمت کانال جديد 

خفه کرده اند و نمي گذارند حـرفـي     
پـول مـا را بـه کشـورهـاي              .  بزنـيـم  

همدست خود مي دهـنـد تـا بـراي           
پـول  .  خود همدستاني داشته باشند

ــفــت را در حســاب هــاي                 هــاي ن
خودشان مي گذارند براي روز فـرار    

اميدوارم شمـا هـم بـه کـمـک            !  شان
مردم ايران بشتابيد تا بـتـوانـيـم از       

. اين خفقان و سرکوب بيرون بيائيـم 
 . با تشکر
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جنگ قدرت بين اسالم سياسي بـا دول    
 ۱۱ غرب به رهبري آمـريـکـا، کـه بـا              

سپتامبر زبانه کشيد، در آستانه نـقـطـه    
عطف تعيين کـنـنـده اي قـرار گـرفـتـه              

به نظر مـيـرسـد طـرفـيـن دارنـد              .  است
ــان را                  ــاي ش ــاورده ــت ــات و دس ــف ــل ت
ميشمارند و اکنون آماده نوعي سازش 
و تعريف توازن قواي جديدي بيـن خـود     

کشاکش جمهوري اسالمي و   .   هستند
بسـتـه   " و   "  مساله هسته اي"غرب حول 
، در مرکز اين تحول جديـد  "  پيشنهادي
اما موضوع ابدا به ايـنـجـا      .   قرار دارد

مــذاکــره حــمــاس و     .  مــحــدود نــيــســت  
اسرائيل حـول تـبـادل اسـرا، تشـکـيـل              

در لبنان با شـرکـت حـزب      "  دولت ملي" 
اهللا، مــذاکــره ســوريــه و اســرائــيــل، و            
باالخره فعـال شـدن مـجـدد مـذاکـرات             
فلسطيني ها و اسرائيل براي دستيابـي  

از تازه تـريـن و جـدي        "   صلح نهايي" به 
 .ترين نشانه هاي اين نقطه عطف است

 
جـنـگ تـروريسـت       " همانطور که شروع   

در هفت سال پيش جـهـان را وارد       "   ها
دوره اي تاريک و خـونـبـار کـرد کـه از                

ســپــتــامــبــر تــا جــنــگ          ۱۱ فــاجــعــه    
افغانستان، جنگ عراق، جنگ لـبـنـان    
و تا وقايعي نظير بمب گذاري در لـنـدن   
را در بر ميگرد، اکنـون نـقـطـه عـطـف           
جديد در اين جدال ارتجاعي بنوبه خود 
نتايج گسترده اي بـراي مـردم جـهـان،             

اگر .  منطقه و باالخص ايران در بر دارد
ــروريســت هــا       "  ــعــال    "  جــنــگ ت دوره ف

مايشائي ارتـجـاعـي تـريـن نـيـروهـاي             
جامعه معاصر بود، نقطه عطف اخـيـر   
برعکس نشانه بن بست و درمـانـدگـي        

نشانه اين است جـهـان     .  اين نيروهاست
نمي تواند بصورتـي کـه مـا در هـفـت              
. سال گذشته شاهد آن بوديم ادامه يابـد 

اين نقطه عطـف مـيـتـوانـد و بـايـد از                
جانب قطب سومي که قرباني اين نبـرد  

ارتجاعي بوده است مورد استفاده قـرار  
در اينصورت ميتوانـد نـه فـقـط         . گيرد

پاياني بـر جـنـگ تـروريسـتـهـا بـلـکـه                  
فرصتي براي تعـرض ايـن قـطـب سـوم             
براي شکل دادن به جـهـانـي مـتـفـاوت           

و اين البته سـرنـوشـت مـحـتـوم           .  باشد
بلکه تماما به تالش و کـوشـش   .  نيست

کـــارگـــران، ســـوســـيـــالـــيـــســـت هـــا،         
آزاديخواهان و نيروهايي نـظـيـر حـزب         

 .کمونيست کارگري گره خورده است
 

 جايگاه جنگ تروريست ها 
 

جنـبـش اسـالم سـيـاسـي بـا تـوافـق و                    
حمـايـت فـعـال غـرب و اسـاسـا بـراي                   

در ايران به قـدرت     ۵۷ سرکوب انقالب 
رسيد؛ در افغانستان بـراي مـقـابلـه بـا            
ارتش شوروي توسط غرب تسليح شـد    
و آموزش ديد؛ در فلسطين و لـبـنـان و        
عراق توسط آمريکا و متحدينش و در 
مــقــابلــه بــا جــنــبــش هــاي چــپــگــرا و            

در دنـيـاي     .   سکوالر پـروبـال داده شـد       
بعد از جـنـگ سـرد و خـالء سـيـاسـي                
ناشي از آن، اسـالم سـيـاسـي بـه يـک                   
جنبش مدعي قدرت، مـدعـي شـکـل         
دهــي ارزش هــا و الــگــوهــا در دوره               

،  و در واقـع بـه پـرچـم                 "پيروزي بازار"
ارتجاعـي تـريـن تـمـايـالت بـورژوازي              
کشورها و يا منـاطـق اسـالم زده،  بـا             
تکيه بر غرب ستيزي، نـاسـيـونـالـيـسـم        

" ضـد امـپـريـالـيـسـتـي          " جهانسومي و 
سـپـتـامـبـر ايـن            ۱۱ در   .  تـبـديـل شـد      

جنبش پا را از گـلـيـمـي کـه عـمـدتـا                   
بورژوازي غرب زير پـايـش پـهـن کـرده          

آمريـکـا در     .  بود آشکارا  فراتر گذاشت
جـنـگ طـوالنـي       " پيشاپيش دول غربي 

را اعـالم کـرد و آنـرا            "  عليه تـروريسـم    
بهانه حمله بـه افـغـانسـتـان و عـراق و               
موجي از قلـدري نـظـامـي آمـريـکـا و              

جــنــگ .   " مــتــحــديــن اش قــرار داد         
جـنـگـي بـراي حـذف و            "  تروريست هـا 

بـلـکـه از      .  نابودي يکي از طرفين نبـود 
نقطه نظر غرب مقدمـتـا جـنـگـي بـود           
براي تحميل توازن قواي متـفـاوتـي بـر       
جنبش اسالم سيـاسـي و مـهـار آن در             

 . چهارچوب سياستهاي آمريکا
 

جنگ تروريسـتـهـا امـا فـقـط جـنـگ               
ــيــن دو قــطــب ارتــجــاعــي،               قــدرت ب
ميليتاريسم دولتـي غـرب بـه رهـبـري            
آمريکا و تروريسم جنبش نوپاي اسـالم  

ايـن جـدال ارتـجـاعـي           .  سياسـي نـبـود     
همينطور مـحـمـل واقـعـي بـود بـراي                 
تعريف تـعـادل قـوا بـيـن قـطـب هـاي                   
بورژوايي در جهان نـامـتـعـادل بـعـد از           

همچنين بستـري بـود     .   سقوط شوروي
براي بازتعريف مسائلي کـه از جـنـگ        

انـتـقـال يـافـتـه         "  نظم نوين" سرد به دوره 
بر محور جنگ تـروريسـتـهـا مـي        .  بود

بايست مسـائـل پـايـه اي تـري نـظـيـر                 
موقعيت آمريکا در قبـال قـطـب هـاي         
ديگر نظير اروپا و روسيه و چين حـل و    

براي مثال،  تحميل تـوازن    .  فصل شود
 -قواي معـيـنـي بـه اسـالم سـيـاسـي                 

چنانکه  در جريان تفاوت سياست هـاي  
آمريکا و اروپا و چين و روسيه در قبـال  
جمهوري اسالمي شاهد آن بـوديـم، در       
ـلـه قـدرت و                عين حال تـعـريـف مـعـاد
. مناسبات بين خود ايـن نـيـروهـا بـود         

در واقع فـقـط   "  ۱ + ۵ بسته پيشنهادي " 
چهارچوبـه اي بـراي مـهـار جـمـهـوري                

قـبـل از آن بـيـانـگـر             .   اسالمي نيسـت 
تــوافــق بــر مــعــادالت مــعــيــنــي بــيــن          

آمريـکـا، فـرانسـه،       ( کشورهاي مذکور 
) انگليس، چين، روسيه بـعـالوه آلـمـان        

همينطور چنانکه ديديـم جـنـگ      .  است
تروريسـتـهـا بـه مـحـمـلـي بـراي بـروز                   
اشکالي تازه در  مسائل کهنه اي نظير 

نـيـروهـايـي چـون        .  مساله فلسطين شد
حماس و حزب اهللا در اين دوره شاخه و   
شانه کشيدند  و همـانـطـور کـه شـاهـد           
هستيم اکنون يک وجـه اصـلـي نـقـطـه             
عــطــف در جــنــگ تــروريســت هــا و              
تحميل تـوازن قـواي جـديـد بـه اسـالم               
سياسي متضمن گام بـرداشـتـن بسـوي       
حل مساله فلسطين از جانب آمريکا و   

 .  اسرائيل و غرب است
 

اما مهمتر از همه،  جنگ تروريستـهـا   
فقط جدال بـااليـي هـا بـر سـر قـدرت                 

بيش از همه جنـگـي عـلـيـه کـل           .  نبود
. مردم جهان و بشـريـت مـعـاصـر بـود            

همانطور که جنگ تروريستها بسـتـري     
براي جدال جـنـبـش هـا و قـطـب هـاي                
بورژوازيي با يکديگر بـود، ايـن جـدال          
قدرت بااليي هـا در عـيـن حـال و در               
ابعادي جهاني محملي براي پـيـشـبـرد       

. مبارزه طبقاتي جـامـعـه حـاضـر بـود          
نکته فقط اين نيست که صدها هزار و   

سال گذشته  ۸ -۷ ميليونها نفر در طي 
در عراق، افغانسـتـان، لـبـنـان، ايـران،           
نيويورک، لندن و غيره لت و پار شـدنـد     

بـحـث بـر سـر         .  و زندگي شان نابود شد
اين است که در پناه جنگ تروريستهـا،   
جنگ طبقاتي به مـراتـب وسـيـع تـري          
عليه کارگران و مـردم شـريـف سـراسـر          

در همـيـن دوره     .  جهان به پيش برده شد
سياه بود که تقـريـبـا تـمـام رژيـم هـاي              

مـبـارزه بـا      " سرمايه داري دنيا به بهانه 
صدبار بيش از گذشـتـه پـلـيـسـي         "  ترور
در هـمـيـن دوره سـيـاه بـود کـه                .  شدند

حمله به ابتدايي ترين حقـوق انسـانـهـا،        
به تمام دستاوردهايي که به زحـمـت در     
طول قرن بيسـت بـدسـت آمـده بـود از              
حقوق پناهندگي گرفته تا حقوق زنان و 
کودکان تا جـدايـي مـذهـب از دولـت،             

آنچه را   .  سيکل کامل خود را طي کرد
که در دوره سقوط سرمايه داري بـلـوک       
شرق و نعره مرگ کمونيسم و نظم نويـن  
جهاني نتوانسته بـودنـد از کـارگـران و           
مردم جهان باز پس بـگـيـرنـد، در دوره         
جنگ تروريست ها و تحت نام امنـيـت   

جـنـگ   .   و مـبـارزه بـا تـرور گـرفـتـنـد              
تروريستها در واقع دوره ترور بـورژواهـا   

عـلـيـه    )  چه دولتي و چه غـيـر دولـتـي      ( 
دوره شلنگ تخته .  بشريت معاصر بود

انــداخــتــن امــثــال بــن الدن و بــوش و              
شارون و احمدي نژاد ها و ديوانـه هـاي     

بي شـک بـعـنـوان يـکـي از               .  ديگر بود
سياهترين دوره هاي تاريخ بشـريـت بـه      

 .ياد خواهد ماند
 

اما اين دوره بدون مقاومت و اعتـراض  
بـرعـکـس،    .  بشريت معاصر طـي نشـد    

بزرگترين " حتي اگر از نمونه هايي چون 
که عليـه جـنـگ      "  تظاهرات طول تاريخ

عراق در سراسر جـهـان شـکـل گـرفـت             
بگذريم، در تمام اين سالها نارضـايـتـي    
از وضع موجود همـه جـهـان را در بـر             

جـز راسـت و ارتـجـاعـي            .  گرفته اسـت 
ترين جريانات کسي از اوضاعي که در   
آن تهديد و ناامني و ترور و حـکـومـت      
پليسي و دخالت مذهب و دروغ و حقـه  
بازي سياستمـداران و مـيـديـا از سـرو              
. روي همه باال ميرود، راضـي نـيـسـت        

بــعــالوه روي آوري بــه تــرور و جــنــگ              
تروريست ها بيانگر آن بـود کـه  هـمـه           

ــورژوازي از               ــد هــاي ب ــن مــرگ " طــرف
تــا "  جــنــگ تــمــدنــهــا  " تــا   "  کــمــونــيــســم

ديگر کارايي نـدارد  "   نسبيت فرهنگي" 
و ماهيت واقـعـي خـود را نشـان داده               

مردم نگرانند که سرنوشت جهان .  است
و بشريت چه ميشود و دنـبـال راه حـل          

به اين وضعيـت،  .   هاي جديد ميگردند
گراني سرسام آور  نفت و مواد غـذايـي      
و چشــم انــداز بــحــران اقــتــصــادي و               

هـم اضـافـه شـده         "  شورش گـرسـنـگـي    " 
در واقع هـمـيـن نـارضـايـتـي و            .    است

نگراني عميق و جـهـانـي اسـت کـه در            
تحليل نهايي  نـقـطـه عـطـف تـعـيـيـن              
کننده در جنگ تروريستها را که باالتـر  

 . اشاره کرديم، ضروري کرده است
 

 تحول از باال، دخالت ما 
 

با اينهمه نقطه عطفي که از آن صحبت 
. ميکنيم تـحـوالتـي از بـاال هسـتـنـد               

تميهدات بورژوازي براي پـاسـخـگـويـي      
به بن بست هاي دوره جنگ تـروريسـت     

نقش مردم در ايـن تـحـوالت          .   هاست
هنوز بصورت مستـقـيـم و  از طـريـق              

امـا  .  حضور بالفصل در صحنه نيسـت 
بايد دقـت کـرد کـه تـحـوالت از بـاال                   
الزاما به آنچه که بااليي ها ميخواهنـد  

بـلـکـه مسـتـقـل از           .  محدود نمي ماند
نيت و اراده و امکانات طبقه حـاکـم و       
ــاي                 ــبـــش هـ ــنـ ــش،  جـ ــايـ ــهـ ــتـ دولـ
ســوســيــالــيــســتــي و آزاديــخــواهــانــه و        

ايـن بـويـژه      .  سکوالر به ميدان مي آيند
در مورد ايران که يک جنبش سرنگونـي  
طلبانـه آزاديـخـواهـانـه و چـپ عـلـيـه                  
جـمــهـوري اسـالمــي در جــريـان اســت             

به اين پـايـيـن تـر اشـاره          .  مصداق دارد
ميکنيم،  اما  اکنون قدري مشخصتـر  

 .به خود اين نقطه عطف بپردازيم
 

محور اين نقطه عطف،  بـن بسـت در          
سياست خارجـي آمـريـکـا و ضـرورت            

سـيـاسـت    .  تغييرات ريشه اي در آنسـت 
ميـلـيـتـاريسـتـي کـه بـعـد از سـقـوط                    
شوروي در پيش گرفته شـد اکـنـون بـه           

بـخـصـوص    .  آخرهاي خط رسيده اسـت   
پس از جنگ عراق براي هيات حاکـمـه   
آمريکا روشن شد  کـه مـردم آمـريـکـا          
. کششي براي تداوم اين سياست ندارنـد 

امکانات اقتصاد آمريکا بـراي ادامـه       
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 ؟"جنگ تروريستھا"پايان 
 مصطفی صابر

7ادامه صفحه   



سياست ميـلـيـتـاريسـتـي مـزيـدي بـر              
اين مساله اي مـربـوط بـه      .  علت است

تفاوت هاي دو جناح هـيـات حـاکـمـه          
دمکـرات هـا يـا جـمـهـوري             ( آمريکا 
هـمـه مـيـدانـنـد هـر            .  نيست)  خواهان

جناح که در قدرت باشد نـاگـزيـر بـايـد        
در ســيــاســت خــارجــي و اتــکــاء  بــه              
نظامي گري مفرط بطور جدي تجديـد  

و   -اين پـروسـه فـي الـحـال            .  نظر کند
حتي توسط نئوکان هايـي کـه بـر سـر           
کار اند و با بوق و کـرنـا بـه اسـتـقـبـال            

آغاز شده    -جنگ تروريست ها رفتند
 . است

 
عواقب جنگ عراق همچـنـيـن رابـطـه         
آمريکا و قطب هاي بورژوايي از اروپـا  
گرفته تا روسيه و چين را تـغـيـيـر داده       

براي مثـال مـيـتـوان گـفـت کـه              .  است
آمريکا توانسته است اروپا و چـيـن و         
روسيه را پشت سر سياست واحدي در   
بــرخــورد بــه جــمــهــوري اســالمــي                

قطعنـامـه هـاي شـوراي امـنـيـبـت،               ( 
بعبـارت  . بياورد..) بسته پيشنهادي و

ديگر همه قدر قدرتي او را پـذيـرفـتـه           
پــيــش "   کــالنــتــر دنــيــا   " انــد و خــط           

اما در عـيـن حـال مـيـتـوان               .   ميرود
گفت اين آمريکاست که نـاگـزيـر شـده         
است در اعمال يکجانبه نظير آنچه در    
شروع دوره جنگ تروريست هـا بـه آن         
دست ميزد احتياط کند  و قـدرت و          
. اعتبار رقبا را به رسـمـيـت بشـنـاسـد        

مـعـادـلـه     .  هردو تعبـيـر واقـعـي اسـت         
سپـتـامـبـر      ۱۱ قدرت در دنياي بعد از 

بدينگونه که مي بينيم شـکـل گـرفـتـه        
اينکه چقدر پايدار بـاشـد بـحـث       .  است

 .ديگري است
 
و باالخره، و در سطحي عملي تر،  بـن     

بستي که اکنون آمريکا و متـحـديـنـش     
در عراق و افغانستان بـا آن روبـرويـنـد           
ضرورت  به سـرانـجـام رسـانـدن مـهـار            
اسالم سياسي و در وحلـه اول تـعـيـيـن            
تکليف با جمهوري اسـالمـي بـعـنـوان          
سردمدار اين جريان را بـه دسـتـور روز          

و ايـن بـه نـوبـه خـود              .  بدل کـرده اسـت    
زنــجــيــره اي از تــحــوالت،  از جــملــه               
تالش براي آغاز مذاکرات فلسـطـيـنـي     
ها و اسرائيلي ها، مذاکرات سـوريـه و     

اسرائيل، به بازي گرفتن حمس و حـزب  
.  اهللا را در دستور غرب قرار داده اسـت   

بعبارت ديگر، تداوم جنگ قدرت بـيـن   
اسالم سـيـاسـي و مـيـلـيـتـاريسـم دول                
غربي، دستکم در ابـعـادي کـه سـابـقـا           
جريان داشت ديگر براي غرب و بـويـژه       

اکنـون ديـگـر      .  آمريکا مطلوبيت ندارد
و "  مـحـور شـر     " نياز چنداني به تعريف   

نـه فـقـط      .  رجزخواني نوع بوش نيـسـت  
نيازي نيست، بلکه مدتهـاسـت کـه بـه         

حـتـي   .   عامل منفي تبديل شده اسـت   
براي اينکه دوباره به آن تـوسـل جسـت          
براي مدتي هم که شده بايد چشم انـداز    

مـحـور   .  متفاوتي در برابر جهان گشـود 
اين چشم انداز بـه بـازي گـرفـتـن هـمـه              
قطب هاي بـورژوايـي از جـملـه اسـالم              
سياسي و جـمـهـوري اسـالمـي  اسـت             
بشرط آنکه اقـتـدار غـرب بـه رهـبـري               
آمريکـا را در سـيـاسـت امـروز دنـيـا                  

 . بپذيرند
اشتباه نشود، ميليـتـاريسـم و قـلـدري          
نظامي آمـريـکـا هـمـچـنـان مـحـور و                
فرض مناسبات و روابط بيـن الـمـلـلـي        

چه بسي گاه گاه تهديد جـنـگ و     .  است
اقدام نظامي و يا خـود آن چـاشـنـي و             

و "  تـعـامـل   " و   "  ديـپـلـمـاسـي     " مـکـمـل      
و  به بازي گرفتن رقـبـاي ريـز      "  مذاکره" 

بـعـالوه قـرار نـيـسـت           .   و درشت  باشد
ــکـــدام                  ــچـ ــيـ ــي از هـ ــورژوايـ دول بـ
دستاوردهـاي ارتـجـاعـي دوره جـنـگ             

بـرعـکـس    .  تروريست ها کوتاه بـيـايـنـد    
ميخواهند مـنـاسـبـات و روابـطـي را               
تعريف کنند که هـمـيـن اوضـاع را بـا            

بـراي  .  ثبات و با دوام و هميشگي کنـد 
مثال قرار نـيـسـت پـيـشـروي ارتـجـاع               
مذهبي در همان اروپا و آمريکا که بـه    
ويژه ثمره ننگين جنـگ تـروريسـت هـا         
بوده است متوقـف شـود و پـس رانـده             

خير،  فـقـط قـرار اسـت اشـکـال             .  شود
و خوش خيم آن براي هميـشـه   "  مدرات" 

قرار نيست جنبش اسـالم    .  تثبيت شود
ســيــاســي و خــيــرات و بــرکــات آن در             
سرکوب کـارگـر و سـوسـيـالـيـسـم دور               
ريخته شود، برعکس،  قرار اسـت نـوع     

و رام شده و با ثـبـات آن       "  حقوق بشري" 
قرار نيست شر نـيـروهـاي    .  مستقر شود

ارتجاعي مذهبي و ملي از سـر مـردم       
فلسطين و لبنان کوتاه شود، بـرعـکـس    
قرار است در چهارجوب مـورد تـوافـق        
غرب  و آمريکا جلوي هـرکـدام از ايـن        

. نيروها تکه استخواني انـداخـتـه شـود      
جمهوري اسالمي حتما بايد در مقابـل  
غرب و آمريکا و کوتاه بيايـد، امـا در       
عوض همين جمهوري اسالمـي کـلـيـد       
ورود به بازار جهاني و قـول هـمـکـاري           
غرب براي فائق آمدن بـر بـحـران هـاي           

 . العالجش را دريافت ميدارد
 

اينکه آيا اين تحوالت آنطور که بااليـي  
ها ميخواهـنـد و بـرايـش تـدارک مـي               
بينند رخ مـيـدهـد يـا نـه،  مـوضـوع                  
مبارزه و جدال نيروهاي مادي جـامـعـه    

ــاز              .  اســت ــاخــت و ت ــا عــرصــه ت ــي دن
بلکـه  .  بورژواها و دولت هايشان نيست

اين تاخت و تاز خـود تـنـهـا انـعـکـاس            
مبارزه طبقاتي است که در دنـيـاي مـا      
بين دو قطب اصلي  کارگر و سـرمـايـه      

بـه اعـتـقـاد مـن          .  دار در جريـان اسـت    
تحوالت جديدي کـه بـه آن اشـاره شـد             
حتي بيش از دوره قبل امکان مـيـدهـد    
ــر،                     ــارگ ــه ک ــق ــا طــب ــه ج ــم ــه در ه ک
سوسياليسـت هـا و آزاديـخـواهـان بـه               
ميدان بيايند و خواستها و مـطـالـبـات     
خود را در قبال ايـن تـحـوالت مـطـرح            

نکته اينجاست که نبايد نسـبـت     .  کنند
اين تغييرات پاسيو و بي اعـتـنـا بـود،       
بايد دخالت کرد و جهان امروز را طـور    

تنها در ايـنـصـورت      .  ديگري شکل داد
است که بطور واقعي بـه دوره نـنـگـيـن          
 .جنگ تروريست ها ميتوان پايان داد

 
طــبــقــه کــارگــر و مــردم ايــران و در                  
پيشاپيش آنها حزب ما ميتواند نـقـش   

ايران در مـرکـز     .  تاريخسازي ايفاء کند
هــمــه چــيــز   .  ايــن تــحــوالت قــرار دارد      

حاکي از آن اسـت کـه دوره جـمـهـوري              
اسالمي در شکل و شمايل فـعـلـي اش      

غـرب مـيـخـواهـد        .  به سـر آمـده اسـت       
جمهوري اسالمـي فـعـلـي را بـا رژيـم               
مطلوب خود از بـاال  و تـرجـيـحـا بـا                  
ورژن ديـگــري از جـمــهـوري اسـالمــي             

ايـن شـرايـطـي فـراهـم           .  تعويـض کـنـد     
مــيــکــنــد تــا کــارگــران و هــمــه مــردم            
آزاديخواه و به جان آمـده از جـمـهـوري           
اسالمي،  پرقدرت تر از همـيـشـه وارد      
ميدان شوند و حـکـم خـودشـان را بـه                

ــد     ــگــذارن ــد         .  اجــراء ب ــاي ــوان و ب ــت مــي
جمهوري اسالمي را به نيروي انـقـالبـي    

ميـتـوان   .  کارگران و مردم سرنگون کرد
و بايد  نه امکان جنگ و ماجـراجـويـي    

نظـامـي و نـه امـکـان حـفـظ و بـقـاء                      
. جمهوري اسالمي را به بـورژواهـا داد      

ــوري                    ــه ــم ــک ج ــد ي ــاي ــوان و ب ــت ــي م
سوسياليستي يعني حاکميت بالفصـل  
شوراهاي کـارگـران و مـردم را بـرقـرار              
کـرد و پـيــشـرو تـريـن خـواسـتـه هــاي                   
بشريت امروز را بعنوان فرمان و قانـون  

در .  فوري حکومت جـديـد اعـالم کـرد        
اين صورت در تقابل با  جنگ و جـدال     
بااليي ها، براي اولين بار پـس از دوره      
اي طوالني کارگران و مردم  بـا پـرچـم          
خود در صحنـه سـيـاسـت جـهـان وارد             

فراموش نکنيم همانـطـور   .  خواهند شد

که اشاره شد در طول دوره سياه جـنـگ     
تروريستها اعتراضات و نارضـايـتـي و      
حتي تظاهرات هـاي پـرشـکـوه عـلـيـه              
جنگ عراق را شاهد بوديم و آنـچـه کـه      
فاقد آن بوديم وجود يک خط راديـکـال،     
. دخــالــتــگــر  و رهــبــري کــنــنــده بــود            

سرنگوني جمهوري اسالمي بـه نـيـروي      
انــقــالبــي کــارگــران و مــردم و تــحــت             
رهــبــري حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري       
 امکان ميدهـد کـه پـرچـم کـمـونـيـسـم               
  کارگري منصور حـکـمـت و در واقـع            
پرچم مارکس و لـنـيـن را  در سـطـح                  

 . جهان به اهتزاز درآوريم

359جوانان كمونيست       1387 تير    25    7 

روشني که مقابل جامعه قرار ميدهـد،  
برخورد ريشه اي و راديکال به دردها و   
مصائب مردم، دفاع پيگيـر و هـرروزه       
اش از كارگر و معـلـم و زن و جـوان و              
دانشجو، دفاع آتشين از حقوق حـقـه و       
انساني مردم، مقابله قاطع با جمهوري 
اسالمي و عليه فجايع هرروزه آن و از       
طرف ديگر جامعـه پـرتـحـول و تشـنـه             
آزادي و رفاه و عدالت، عامل استقـبـال   

کـانـال   .  اينچنيني از كانال جديد اسـت   
جديد به مردم راه حل مـيـدهـد، امـيـد          
ميدهد، صداي آنها را يکي مـيـکـنـد،       
دريچه اي بسوي آينده بـه مـردم نشـان          
ميدهد، و آنها را همبسته و يـکـپـارچـه     
ميکند تا با اعتماد به نفس و متحد و   
يکپارچه درمقابـل حـکـومـت کـثـيـف            

و طـرح هـا و            اسالمي قد علم کـنـنـد     
 . توطئه هايش را در هم بشکنند

 
اما کانال جديد بطور عاجـل بـه کـمـک         

کـانـال جـديـد و         .  مالي شما نيـاز دارد   
حزب کمونيست کـارگـري کـه تـامـيـن           
کننده اصلي مالي کانال جـديـد اسـت،      
از هيچ دولت و سازماني کمک دريافت 

منبع کمک به اين کانال شمـا  .  نميکنند
مردم، شما بيـنـنـدگـان و عـالقـمـنـدان             

اين کانال شـمـا اسـت و بـراي           .  هستيد
ادامه کاري خود به شما احتياج مـبـرم     

کمک کنيد تا کانـال جـديـد، ايـن         . دارد
تريبون حقيقت و عدالت، تريبون کارگر 
و انسانيـت، نـه تـنـهـا ادامـه کـاريـش                 
تضمين شود بلکه با بهـبـود وضـعـيـت        
مالي خود، بـرنـامـه هـايـش را ارتـقـا                

آنها که به سـرنـگـونـي حـکـومـت          . دهد
فکر ميکنند، بايد به کـمـک مـالـي بـه          
اين کانال و ادامه کـاري آن نـيـز فـکـر              

همه آنها را بـه کـمـک مـالـي بـه             .  کنند
 . کانال جديد فرا ميخوانيم

 
هر ميزان که ميتوانيد به کانـال جـديـد      
کمک مالي کنيد، اسپانسور آن شـويـد،   
بخشي از هزينه هاي سنگـيـن آنـرا کـه         

ــه حــداقــل          ــورو       ٣٠ مــاهــيــان هــزار ي
اين کانال را .  ميباشد، به عهده بگيريد

به دوستان و آشنايان خود معرفي کنيد 
و آنها را نيز بـه کـمـک مـالـي تشـويـق              

 . کنيد
 

کمک مالي خود را ميتوانيد به يکي از 
شماره حسابهاي زير واريز کنيد و يا بـا  

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ شماره تلـفـن     
تماس بگيريد تا راه حـل سـاده ارسـال            

 . پول از ايران به شما اطالع داده شود
 

 روابط عمومي کانال جديد
 ١٣٨٧ تيرماه  ٢٢ ، ٢٠٠٨ ژوئيه  ١٢ 

 : شماره حسابهاي خارج
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Germany:  

 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:   583657502 
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Post Bank 
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آنچه ميخوانيد آخرين اثر مهـمـي اسـت کـه         ( 

چند ماه بعد سـرطـان   .  منصور حکمت نوشت
اين اثر بالفاصلـه بـعـد      .  ديگر به او مهلت نداد

سپتامبر نوشته شد و در چهـار شـمـاره       ١١ از 
ايـنـجـا    .  انترناسيونال هفتگي به چـاپ رسـيـد     
در پايـان  .  همه چهار بخش را يکجا  ميخوانيد

هـمـچـنـان     "  ادامه دارد  " بخش چهارم  عبارت 
. آمده است، اما اين مـقـاالت ادامـه نـيـافـت          

اکنون هفت سال و نيم بعد و در پرتو اتـفـاقـات      
بعدي ميتوان ديد که ارزيابي هـاي مـنـصـور         
حکمت از تحوالت جهاني و نگرانـي هـاي او       
از نقاط ضعف صف بشريت متـمـدن تـا چـه         

ـا                .   حد صحيح بودنـد  ايـن اثـر را در رابـطـه ب
ـا جـنـگ                        ـه در رابـطـه ب ـت بحثي کـه ايـن هـف

خواندن ايـن  .  تروريستها داشتيم انتخاب کرديم
اثر را به همه خوانندگان و حتي آنها که قـبـال و     

چرا کـه  .  شايد بارها خوانده اند توصيه ميکنيم
کمک ميکند سير و جهت تحـوالت مـهـمـي       
ـر       ـت که اکنون در ايران و جهان جريان دارد را بـه

 ) جوانان کمونيست. تشخيص دهيم

 
 :  بخش اول 

 جنگ تروريستھا 
 

  دو قطب ارتجاعى 
ـر         ١١ جنايت تروريستى هـولـنـاک       ـتـامـب سـپ

ـر از         ٢٠٠١  عليه بشريت و کشتار هـزاران نـف
ـانـه           مردم بيدفاع در آمريکا، جهان را در آسـت
يکى از تاريک ترين و خونبار تـريـن دوره هـاى        

آنـچـه هـيـات       .  تاريخ معاصر قرار داده اسـت     
ـه                  ـي حاکمه آمريکا به آن جـنـگ جـهـانـى عـل
تروريسم اطالق ميکند، در حقيقت ورود دنيـا  
به فاز جديد و ويرانسازي در جـنـگ جـهـانـي          

  .تروريستهاست
در دو سوي اين کشـمـکـش ضـد بشـري، دو            
ـه       ارودي اصلي تروريسم بين المللي قرار گـرفـت
اند که مهر خونين خود را به زندگي دو نسل از   

در يـک قـطـب،        .  مردم جهان ما کـوبـيـده انـد      
عظيم ترين ماشين تروريسم دولتي و ارعـاب    

ـلـي ايسـتـاده اسـت                   . و باج خـوري بـيـن الـمـل
متشکل از هيات حاکمه و دولـت آمـريـکـا،           
تنها نيرويي که سالح اتمي عليه انسـان بـکـار      
ـاه                 ـر و بـيـگـن برده و صدها هزار مـردم بـيـخـب
ـه        ـي هيروشيما و ناکازاکي را در ظرف چنـد ثـان
خاکستر کرده است، ميليونها نفر را در ويتـنـام   
ـا بـمـبـاران                 بقتل رسانده و سـرزمـيـنـشـان را ب
شيميايي براي سالها سوزانده و بيمصرف کرده 

ناتو و ائتالفهاي دولتهاي غربـي کـه از       .  است
ــا يــوگســالوي خــانــه و مــدرســه و                 عــراق ت
بيمارستان مردم را بر سرشان خراب کرده اند و   
ـه     نان و داروي ميليونها کودک را گروگان گـرفـت

بورژوازي و دولت اسـرائـيـل، کـه اشـغـال             .  اند
ميکند، تصرف ميکند، کشـتـار مـيـکـنـد،         

اينها به اردوگاههـاي آوارگـان     .  محروم ميکند
ـاه    بمب و راکت ميزنند و به کودکان دهساله پـن
گرفته در آغوش پدر و در صف مدرسه شليک 

از هيروشيما و ويتنام تـا گـرانـادا و          .  ميکنند
ـربـاران در انـدونـزي و                عراق، از ميدانهـاي تـي
شيلي تا قتلگاههاي فلسـطـيـن، کـارنـامـه و           
پرونده اين قطب جهاني تروريسم دولتي و قـدر    
قدرتي امپرياليستي، عيان و غير قابل انـکـار   

  .جلوي چشم جهانيان است
در قطب مقابل، تروريسم اسالمي و جـنـبـش    
ـه       ارتجاعي و کثيف اسالم سياسي قرار گـرفـت

اينها که زمانـي خـود دسـت پـرورده و             .  است
مخلوق آمريکا و غرب در جنگ سرد و ابـزار    
ـه چـپ در                ـي سازماندهي ارتجاع بـومـي عـل
جوامع خاورميانه بوده اند، اکنون به يک قطـب  
فعال تروريسم بين المللي و يـک پـاي جـنـگ           
. قدرت بورژوايي در خاورميانه بـدل شـده انـد         

تاريخ ضد انساني اسالم سياسـي، از ايـران و         
افغانستان و پاکستان، تا الجزاير و فـلـسـطـيـن      
ليست طويلي از نسل کشي هـا و جـنـايـات           

از کشـتـارهـاي      .  تکان دهنده را در بر ميگيرد
دولتي و شبه دولتي در ايران و افغانسـتـان، تـا      
جنايات روزمره گروههاي تـرور اسـالمـي در          
اسرائيل و الجزاير و قلب اروپـا و آمـريـکـا، از           
سرکوب خونين مخالفان فکري و سياسي، تـا  
حاکم کردن قوانين ارتـجـاعـي و ضـد بشـري            
اسالمي بر مردم و بويژه بر زنان، از سـر بـريـدن      
ها و دست بريدنهاي شرعي، تا بمـبـگـذاري و      
قتل عام در اتوبوسها و کافه ها و ديسـکـوتـک    
  .ها، اقالم کارنـامـه ايـن مـرتـجـعـيـن اسـت               

اکنون، قرار است اين جدال صدها هـزار و چـه       
بسا ميليونها نفر ديگر را، فردا در افغـانسـتـان    
و پس فردا در هر گوشه ديگر جهـان، قـربـانـي       

  .بايد جلوي اين ايستاد. بگيرد

 
 :پروپاگاند جنگی 

ـبـنـدي        به موازات اين صفبندي نظامي، صـف
ـغـاتـي دو اردوگـاه را                     ـي ـل ايدئولوژيـکـي و تـب

شکافتن و در هم کوبيدن ايـن ديـوار       .  شاهديم
تبليغاتي و بيرون کشيدن حقيقت از پس مـوج  
عظيم رياکاري و دروغ که که جهان را در کـام        
خود فرو خواهد برد شرط اول سازماندهي يـک  
صف مستقل، از بشريت آزاديخواه، در بـرابـر       

پرچم افراطيـون  .  جنگ جهاني تروريستهاست
در دو اردوگاه از دور پيدا و قـابـل تشـخـيـص          

دنياي پيچيده امروز ديگر اقبال چندانـي   .است
پـرچـم   .  به اين افکار نخراشيده نشان نـمـيـدهـد      

چرخاني و جينگوئيسم آمريکايـي و غـربـي،        
و نظاير اينهـا  "  نبرد تمدنها" راسيسم، چرنديات 

تنها در حاشيه اي در جامعه غربي نفوذ پـيـدا     
ـا و مـديـاي               .  ميکند ـه ـت سران آمريکـا و دول

غربي خود واقفند که اين افکار و مواضع خـام  
و بدوي نميتواند چـهـارچـوب ايـدئـولـوژيـک و            
تبليغاتي جدالي را بسازد که به آن پاي گذاشتـه  

در قطب مقابل نيز ايده جـهـاد اسـالمـي،       .  اند
خون ريختن بـالتـبـعـيـض چـه در راه خـدا و                  

و رهـايـي     "  آزادي قـدس   " مکتـب، چـه بـراي          
ـونـيـسـم و                 سرزمين اسالم از چـنـگـال صـهـي
امپرياليسم خونخوار جهاني، عمدتا فقـط در    
صفوف خـود افـراطـيـون و فـعـالـيـن اسـالم                  
سياسي برد دارد و تـوده مـردم در جـامـعـه                  
. امروزي در پهنه خاورميانه را بسيج نميکـنـد  

جدال تبليغاتي و نبرد ايدئولوژيکـي نـاظـر بـه         
کشمکش نظامي خونيـنـي کـه در راه اسـت             
نميتواند بر اين تبيين هاي آشـکـارا افـراطـي،         

ـا    .  سکتاريستي و خام متکي شود آنچه نهـايـت
ميتواند توده هاي وسيع مردم در غـرب و در        
خاورميانه را به کام اين جـنـگ بـکـشـد و در            
کنار طرفين اين مخاصـمـه ارتـجـاعـي قـرار           
بدهد، اين افکار بدوي نيست، بلکه تبيينهـا و    
توجيهات به مراتب ظريف تري اسـت کـه تـا          
  .همينـجـا شـاهـد رشـد سـريـع آن بـوده ايـم                     

در فرمول غربي ها، عليرغم ژستهاي ششلـول  
در بـرابـر آفـت        "  بشريت مـتـمـدن   " بندانه بوش،

ـر ايـن         .  تروريسم قرار گرفته است آمريکـا رهـب
هـدف خـنـثـي       .  صف مدنيت تصوير ميشود

کردن تروريسم و به عدالت سپـردن تـروريسـت      
مساله ظاهرا به مراتـب از حـملـه بـه           .  هاست

چـه  .  عراق و بمباران بلگراد سر راست تر اسـت   
در سياست نظامـي  "  آمريکا"کسي ميتواند بر 

ــتــي            ــرد وق ــي ــفــر از      ٦٠٠٠ اش خــرده بــگ ن
را با چنان قساوتي کشـتـنـد؟ چـه         "  مردمش" 

چيز بديهي تر اقدام نظامي دولت آمريکا بـراي  
کــوبــيــدن ايــن تــروريســم و مصــون کــردن               

، و بلکه مردم جهان، از جنايـات  " شهروندانش" 
بعدي اي است که ميتواند در راه بـاشـد؟ بـراي      

شـرط  "  بشـريـت مـتـمـدن       " حضور در باشگـاه    
ـه انـد                  .قومي و نژادي و مـذهـبـي نـگـذاشـت

متقاضيان کافيست با هر رنگ و قيافه و ديـن  
و سابقه اي فقط فرم حمايت از آمـريـکـا را پـر         

پروپاگاند جنگي اين بـار قـرار نـيـسـت          .  کنند
نژادي، قومي، مذهـبـي، و حـتـي سـيـاسـي              

بـحـث حـفـظ جـريـان نـفـت، دفـاع از                    .  باشد
دموکراسي در عربستان سعودي و پـس دادن      

اگر ارتش آمـريـکـا       .کويت به شيوخش نيست
بار ديگر براي تکرار آنچه پيش از ايـن بـارهـا          
کرده است زره به تن ميکند، گويا براي دفاع از 
حق حيات است، دفاع از حـق سـفـر، از حـق             
ـا در گـوشـه خـانـه و                      ـه منفجر نشـدن انسـان

سپتامبر، قوي تـريـن      ١١ جنايت .  خيابانشان
چهارچوب ايدئولوژيکي و تبليغاتي تاکنـونـي   
را براي دخالتگري نظامي آمريکا و نـاتـو در         
. گوشه هاي دوردست جهان فراهم کـرده اسـت    

ـع مـردم در           در اين لحظه جدا کردن توده وسـي
غرب از سياست نظامي هيات حـاکـمـه ايـن         
ـه نـيـاز         کشورها به يک کار هرکولي آگاهـگـران

ـا                  .  دارد اين مـوازنـه فـکـري مـمـکـن اسـت ب
تحوالت جديدي بسرعت دگرگون شـود، امـا     

ـا تـروريسـم        " در اين لحظه تز  ، "جدال مدنيـت ب
کنترل افکار عمومي در غرب را کـامـال در         
ـه        دست سياستمداران و مدياي غربـي گـذاشـت

 است
در قطب مقابل نيز چهارچوب نظري پيچيده و   
نسبتا موثري در دفاع از اسـالم سـيـاسـي و             
. تروريسم اسالمي در حال شکل گيـري اسـت    

کمتر کسي بخود جـرات مـيـدهـد از بـخـون             
کشيده شدن هزاران نفر در اين جنايـت آشـکـار      

حتي جـانـوران حـاکـم بـر ايـران و                 .  دفاع کند
. افغانستان ناگزيرند کالمشان را تعديل کنـنـد  

دفاع آشکار از اسـالم سـيـاسـي و تـروريسـم               
اسالمي پرچم تبليغاتي اين قـطـب نـخـواهـد          

ـا بـه       .  بود ـه طرف اسالمي در جنگ تروريسـت
يک تبيين و توجيه کـارسـاز امـا قـديـمـي از               

ضـد " تروريسم متکي خواهد شد که يک رکن   
خرده بورژوايي در جهان سـوم و    "  اميرياليسم-

سال قبـل،   ٧ ما .  بويژه در خاورميانه بوده است
در پي موجي از آدمکشي هاي اسـالمـي در     
اسرائيل و مصر و الجزاير، در ستون اول نشريـه  
انترناسيونال صراحتا اين دفـاع ارتـجـاعـي از         

ـايـده     .  تروريسم را افشاء و محکوم کـرديـم   ـف ـي ب
 :نيست اگر آن نوشته کوتاه را اينجا نقل کنيم

 
مــوجــي از آدمــکــشــي هــاي اســالمــي،              "

ـه اسـت،          خاورميانه و شمال آفريقا را فرا گـرفـت

قربانيان اين موج، عادي تـريـن مـردم عـادي         
در مصر و الجزاير اتباع خارجي را اعـم از    .  اند

ـه                    ـل ـو ـه بـه گـل کارگر و توريسـت و بـازنشـسـت
ـرنـد، صـف کـودکـان                      ـب ميبنـدنـد و سـر مـي
دبستاني را با بمب کشتار ميکننـد، دخـتـران      
جواني را که از ازدواج اجـبـاري سـر بـاز زده                 

در تـل آويـو عـابـران           .  باشند بخون ميکشنـد 
ـابـان و           بيخبر را از کودک و پير و جوان در خـي

و قـهـرمـانـانـه، از          .  اتوبوس به قتل ميرساننـد 
اسرائيل تا الجزاير، به بشريت متحير اطمينـان  

" مـبـارزه مسـلـحـانـه        " خاطر ميدهند که ايـن    
  .ادامه خواهد يافت

ضــد " زمــانــي بــود کــه چــپ ســنــتــي و                    
خشونـتـهـاي کـور و تـروريسـم             "  امپرياليست

عنان گسيخته جريانات جهان سومي و ضـد      
غربي را اگر نه به ديده تحسين، الاقل بـه ديـده     

ـتـهـاي     .  اغماض مينگريست ظلمي که به مـل
محروم و خلقهاي تحت ستم روا داشته ميشـد  
به زعم اينان اين تروريسم را بـعـنـوان عـکـس          

ـه مـيـکـرد           تـروريسـم   .  العملي مشروع تـوجـي
گروههاي فلسطيني، جريانات مسلمـان و يـا       
ارتش جمهوريخواه ايرلند، که قربانـيـانشـان را      
ـر          ـر غـي بطرز روزافزوني مردم بيدفاع و بي خـب
ـه    نظامي تشکيل ميدادند، نمونه هاي برجسـت

. در دوره هاي قبل بـودنـد  "  مجاز" اين تروريسم 
تروريسمي که ظاهرا به ظلمهاي گذشته و حال 
پاسخ ميداد، تروريسمي که ظاهرا در عـکـس   
العمل به خشونت و سياستهاي ضـد انسـانـي      
. دولتها و قدرتهاي سرکوبگر پـيـدار شـده بـود        

جالب اينجاست که دولت اسرائيل نيز در طـول  
ـا       سالها دقيقا با عين همين استدالل، يعـنـي ب
استناد و نسل کشي هاي غير قابل توصـيـف   
فاشيسم هيتلري و جـريـانـات ضـد يـهـود در             
ـه مـردم يـهـود،                    ـي کشورهاي مـخـتـلـف عـل
سرکوب خشن مـردم مـحـروم فـلـسـطـيـن و               
کشتار هرروزه جوانان فلسطيني را توجيه کرده 

اين نوع استدالل، و تروريسم کوري که بـه  .است
ـانـه، چـه از طـرف                    استناد به آن در خـاورمـي
سازمانهاي عرب و فلسطيني و چه از طـرف      
دولت اسرائيل، جريان يافته اسـت، هـمـواره از        
ـه و              نظر کمونيسم و طبقه کـارگـر ورشـکـسـت

کوچـکـتـريـن ارتـبـاط         .  محکوم بوده و هست
واقعي و مشروعي ميان مصائب هـولـنـاکـي     
ـا             ـه اسـت ب که در قرن اخير بر مردم يهـود رفـت
سرگوبگري ها و جنايات دولت راست افراطي 
ـه و       در اسرائيل عليه فلسطينيان وجود نـداشـت

کوچکترين ارتباط واقعي و مشـروعـي   .  ندارد
ميان مشقاتي که مردم مـحـروم فـلـسـطـيـن            
کشيده اند با تروريسم سازمانهاي منتسب بـه    
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ـر اسـالمـي،          اين مردم، اعم از اسالمي و غـي
ـفـاده و            .  وجود نداشته و نـدارد    ايـن سـوء اسـت

سرمايـه سـاخـتـن جـريـانـات و جـنـاحـهـاي                    
ـر دولـتـي، از                بورژوايي، اعم از دولـتـي و غـي

محکوم کـردن و     .مصائب مردم محروم است
ـه     ـق از ميدان بدر کردن اين تروريسم توسط طـب
ـه يـک شـرط          کارگر بويژه در کشورهاي منطـق
حياتي قرار گرفـتـن کـارگـر در راس مـبـارزه               
اجتماعي براي پايـان دادن بـه ايـن مصـائـب              

  .است
موج جديد آدمکشي اسالمي، بخصوص در 
شمال آفريقا، ديگر ظاهرا حتي از ايـن قـبـيـل         

يـک  .  توجيهات سياسي هـم بـي نـيـاز اسـت             
عمامه و يک تفنگ تمام چيزي است که بـراي    
شروع اين جهاد کثيف عليه انسانيت کـفـايـت    

اين گانگستريسم اسـالمـي اسـت و        .  ميکند
. سرمنـشـاء آن رژيـم حـاکـم در ايـران اسـت                   

تکليف اين جريان نيز در ايران يکسره خـواهـد     
 ١٦ انــتــرنــاســيــونــال      حــکــمــت،    .  م." ( شــد

 )١٩٩٤ نوامبر
 

ـا حـملـه           با باال گرفتن اين کشمکش و بـويـژه ب
محتمل ارتش آمـريـکـا و مـتـحـديـنـش بـه                

از جريـان  "  دفاع ضد اميرياليستي"افغانستان، 
اسالمي و حتي توجيه اقدامات تروريستي آن 
با استناد به جـنـايـات و سـرکـوبـگـري هـاي                 
آمريکا و اسرائيل ميتواند بار ديگر در مـيـان       
مردم و احزاب سياسي خاورميانه و همينطـور  
در ميان بخشهايي از چپ راديکال سـنـتـي و        

پناهگـاه  . روشنفکري جوامع غربي جا باز کند
عقيدتي اصلـي گـانـگـسـتـريسـم و ارتـجـاع                
اسالمي در اين جنگ قدرت، نـه شـعـارهـاي       
پوسيده و آشـکـارا ضـد بشـري مـذهـبـي و                    

ــه اصــطــالح             ــه ايــن ب ــلــک ضــد " اســالمــي، ب
مذهبي و خرده بـورژوايـي   -ملي "  امپرياليسم

ــود                ــد بـــــــــــــ ــواهـــــــــــــ   .خـــــــــــــ
ــر جــنــگ             ــراب ــبــش مــردمــي در ب هــيــچ جــن
تروريستها نميتواند بدون افشاء کردن و در هـم    
ـيـدتـي و                     شکستـن ايـن چـهـارچـوبـهـاي عـق
پروپاگاند جنگي رياکارانه در هر دوسـوي ايـن     

  .جدال ارتجاعي موفق شود
 

 جدال بر سر چيست 
. اين از هر دو سـو يـک جـنـگ قـدرت اسـت              
 تروريسم يک واقعيت اين کشمکش هست، 

 

اما اين جدال، و جنگي که مـيـرود شـعلـه ور           
همه ميدانند کـه    .  شود، بر سر تروريسم نيست

ورود آمريکا به افغانستان و حتي دستـگـيـري    
بن الدن سر سوزني کمپين تـروريسـتـي اي را        
که از سوي جريان اسالمي غـرب را تـهـديـد           
ميکند کاهش نخواهد داد و امنيت بيشتـري  
. براي ساکنين اروپا و آمريکـا بـبـار نـمـيـاورد          
. برعکس، حتي خـطـر را تشـديـد مـيـکـنـد              

مساله فلسطين آن قلمرويي است که آمـريـکـا    
ـا هـم رو در رو            و جنبش اسالمي مستقيما ب

ـمـه    .  ميشوند اما اين جدال به معني اخص کـل
. بر سر حل و فصل مساله فلسطين نيز نيست

سياست اعالم شده آمريکا، يعني يک جـنـگ   
آشکـارا   "وسيع، ادامه دار و همه جانبه" نظامي 

بر حدت هردو مساله، مسـالـه فـلـسـطـيـن و            
نه فـقـط   .  مساله تروريسم اسالمي، مي افزايد

اين، بلکه جنگ داخلي احتمالي در پاکسـتـان   
با عواقب بسيار زير و روکننده در منطقه و در   
سطح جهاني، و بحرانهاي عميق حـکـومـتـي       
در کشورهاي فعال بظاهر باثبات خاورميـانـه،   
ميتواند از نتايج مـقـدمـاتـي ايـن سـيـاسـت               

ــاشــد   ايــن را خــودشــان بــخــوبــي       .  نــظــامــي ب
اما براي آمريکا، مساله اصـلـي در       .  ميدانند

اين ميان تثبيت و گسترش هژموني و سلـطـه   
ـا         ـه سياسي و نظامي اش بر جهان بعـنـوان تـن

حل مساله فلسطين يا مبـارزه  .  ابرقدرت است
با تروريسـم اسـالمـي هـدف ايـن سـيـاسـت                 

تحکيم و گسترش موقعيت جـهـانـي      .  نيست
آمريکا، در متن فشارها و نيز فرصتهايي کـه    

سپتامبر ايجاد کرده اسـت هـدف      ١١ جنايت 
ـز   .  اصلي اين سياست است ـي براي اسالميون ن
نه مشقات مـردم    .  اين يک جنگ قدرت است

فلسطين، و نه ظلمـهـاي تـاريـخـي غـرب بـه              
جـريـان   .  شرق، منشاء اين تـروريسـم نـيـسـت       

اسالمي براي بقاء و حفظ موقعيت رو به افـول  
خود و نهايتا براي گسترش موقعيت خـود در    
ساختار قدرت بورژوايي در خاورميانه تـالش    

ـا هـرچـه              .  ميکند تروريسم و دشـمـنـي کـور ب
رنگي از غرب و غـربـگـرايـي دارد سـرمـايـه              
سياسي اينها در جامعه و در مـيـان مـردمـي       
است که آمريکا و اسرائيل را بدرست بـعـنـوان      
ـتـهـاي          عاملين اصلي بيحقوقي و مـحـرومـي

صلح در خاورميانه، تشکيل .  خود ميشناسد
کشور فلسطين، تخفيـف مشـقـات مـلـي و            
قومي و رفع تبعيضاتي که بر مردم فلسطـيـن   
روا داشته ميشـود، نـاقـوس مـرگ جـنـبـش              

. اسالمي در خاورميانه را به صدا در مـيـاورد    
تروريسم ابزار اصلـي جـريـان اسـالمـي بـراي             
عميق تر کردن شکاف هاي ملي و قـومـي و       
مذهبي در خاورميانه و زنده نگاهداشتـن ايـن     
کشمکش بعنوان سرمايه سياسي و مـنـشـاء      

اسـالمـيـسـت هـا،        .  قدرتگيري خويش اسـت 
عليرغم فشار نظامي اي که از جانب آمـريـکـا    
بر آنها وارد خواهد شد به استقبال اين مواجـهـه   

براي شکل دادن يـک جـنـبـش           .  خواهند رفت
ـه و      ـق مردمي مستقل در برابر اين تقابل بيساب
مرگبار قطبهاي نظامي و تـروريسـتـي بـيـن            
المللي، بايد حقايق ايـن تـحـوالت را از پـس             
تبليغات جنگي و توجـيـهـات ارودگـاهـهـاي         
. متخاصم بيرون کشيد و به مـيـان مـردم بـرد        

اين رويداد و سياستي که آمـريـکـا در پـيـش            
ـه اي               ـطـق گرفته است، عواقب جـهـانـي و مـن

سيماي سياسي و فکري جهان را .  مهمي دارد
. دستخوش تـغـيـيـرات عـمـيـقـي مـيـکـنـد                

ـر    سياست در ايران از اين تحوالت بشدت تاثـي
الزم است به گره گاههاي اصـلـي در      .ميپذيرد

اين تحوالت و رئوس يک سـيـاسـت اصـولـي          
 .کمونيستي بپردازيم

 

 :  بخش دوم 
 کجاست " جھان متمدن "

 
  بربريت محتوم نيست 

ـوانـد آغـاز يـکـي از                 ـت جنگ تروريستها مـي
تـا  .  خونبار ترين دوره هاي تاريخ معاصر باشد

همينجا نفس در سينه صدها ميليـون انسـان     
ـا مـحـتـوم              .  حبس شده است ـم امـا ايـن دورن

صحنه به دو سوي اين جـدال مـحـدود       .نيست
يک نيروي سوم، يک غول خفته، وجـود  .  نيست

ايـن دوره    .  دارد که ميتواند ورق را بـرگـردانـد         
ميتواند، اگر اين غول بيـدار شـود، سـر آغـاز           
تحوالت مثبت و تحقق آرمانهايي در جـهـان     
ـم      باشد که بشريت در دهه هاي آخر قرن بـيـسـت

ـر و         .  ديگر از آن قطع اميد کرده بود ـل بوش و ب
خامنه اي، آمريکا و ناتو و اسـالم سـيـاسـي،         
نميدانند که واقعا يک بشـريـت مـتـمـدن، يـک           
جهان متمدن، وجود دارد که ممکن اسـت در      
ــابــل جــنــگ               ــزد و در مــق ــرخــي ــان ب ايــن مــي

عليرغم همه اين .  تروريستها از خود دفاع کند
ـه    تاريکي و وحشتي که در برابر ما مردم گرفـت

قرن بيست و يکم ميتـوانـد قـرن بـربـريـت           .  اند
اين روزهاي تعيين کننـده   .کاپيتاليستي نباشد

  .اي است
رسانه ها سيماي ايدئـولـوژيـکـي و مـعـنـوي            

ـنـد       روايـت  .  واقعي جهان را منعکس نـمـيـکـن
ـه     ـق خود را ميگويند، روايت حاکم، روايت طـب

. روايــتــي کــه بــدردشــان مــيــخــورد          .حــاکــم
ميليتاريسم، تروريسم، راسيسم، قوم پرستـي،  
فناتيسم مذهبي و سـودپـرسـتـي، در صـدر              
اخبارند، اما در عـمـق ذهـن اکـثـريـت مـردم              

يک نگاه سـاده  .  دوران ما جاي محکمي ندارند
به دنيا، نشان ميدهد که توده هاي وسيع مردم 
ـا و رسـانـه هـا چـپ تـرنـد،                         ـه ـت جهان از دول
نوعدوست ترند، صلح دوست ترند، مسـاوات  

مـردم در    .  طلب ترند، آزاد ترند، آزاديخواه ترنـد 
دو سوي اين کشمکش ننگيـن، تـمـايـلـي بـه           

هـيـات   .  سواري دادن به سران بورژوازي نـدارنـد  
حاکمه ششلول بـنـد آمـريـکـا فـورا مـتـوجـه                
ـم تـريـن                 ميشود که عليرغم يـکـي از عـظـي
جنايات تروريستي، عليرغم نـمـايـش زنـده و         
لحظه به لحظه از طپش افتادن يـکـبـاره قـلـب        
هزاران انسان، عليرغم ماتم و خشمـي کـه بـه        
ـه          هرکس که وجدانش را به منفعـتـي نـفـروخـت
باشد دست ميدهد، باز همين جامعه غـربـي،   
همين مردم هرروز مغز شويي شده، همين هـا  
که از بام تا شام با راسيسم و بـيـگـانـه گـريـزي           

ـنـد، خـواهـان           " آموزش"طبقه حاکمه  ـن ـي ـب مـي
احتياط، انصاف، عدالت و عـکـس الـعـمـل          

مردم خاورميانه که چـه در      .  سنجيده ميشوند
ـه اي هـا و            دنياي کثيف درون جمجمه خـامـن
خاتمي ها و مالمحمد عمر ها و شيوخ ريز و   
درشــت جــنــبــش اســالمــي، و چــه در                     
استوديوهاي دولوکس سي ان ان و بي بي سـي  

تـمـدن   " امت متعصب مسلـمـان و اعضـاي          
تصوير ميشوند، دوشـادوش مـردم     "  اسالمي

ـنـد       ـل آمريکا ماتم زده ميشوند و به اعتراض ب
فـهـمـيـدن ايـنـکـه اکـثـريـت مـردم                  .  ميشوند

ـرنـد،                   ـف ـن خاورميانه، از اسـالم سـيـاسـي مـت
فهميدن اينکه بخش بسيار وسيعـي از مـردم       
اروپاي غربي و آمريکـا از دسـت اجـحـافـات            
ـا مـردم                دولت اسرائيل به تنگ آمـده انـد و ب
ـنـد،            محروم فلسطين سمپاتي حـس مـيـکـن
فهميدن اينکه اکثريت اين مردم خواهـان لـغـو      
تحريم اقتصادي عراقند و قادرند خود را جـاي  
پدر و مادرهاي دلسوخته عراقي بگذارنـد کـه     
ـبـرد،          کودکانشان را بيدارويي بکام مـرگ مـي
فهميدن اينکه اين توده وسيع مردم با شـرف و    
با وجدان جهان در جـنـگ بـوش و بـن الدن،             

دوستان قديمي و رقباي امروزي، با هيـچـيـک    
اين بشريـت  .  نيستند، هوش زيادي نميخواهد

متمدن زير آوار پـروپـاگـانـد و مـغـزشـويـي و               
ارعاب در غرب و شرق بـه سـکـوت کشـيـده          
شده، امـا بـروشـنـي مـيـشـود ديـد کـه ايـن                     

ايـن يـک نـيـروي         .  مزخرفات را نپذيرفته اسـت 
بـخـاطـر    .  ميتواند به ميدان بيايد.  عظيم است

ــايــد               ــي ــايــد بــه مــيــدان ب ــنــده بشــريــت، ب   .آي
به مـيـدان آوردن       .  تمام دشواري کار اينجاست

ـم      ـا           .  اين نيروي عـظـي ـه در جـنـگ تـروريسـت
خطوط نبرد تـعـريـف شـده اسـت، صـفـوف                
تفکيک شده، منابع و نيروها بسيج شـده انـد،       
اين يـک رويـارويـي نـظـامـي و سـيـاسـي و                      
ديپلوماتيک وسيع است، اما علـيـرغـم هـمـه        
ابهامات، چهارچوب فکري و سـيـاسـي ايـن           
جنگ براي سردمداران هر دو اردوگـاه روشـن       

اما در ارودي ما، در اردوي بشريتي کـه  .  است
بايد جلوي اين دورنماي هولناک بايستد، هـمـه   
ــم اســـــــت               ــهـــــ ــبـــــ ــز مـــــ ــيـــــ   .چـــــ

در اين شک نيست که صف مقاومت در بـرابـر   
جنگ تروريستها هم اکـنـون در کشـورهـاي           
ـه و فـعـال شـده                مختلف وسيعا شکل گـرفـت

اما همانقـدر کـه اسـالمـيـسـت هـا و                 .است
آمريکا به يک تئوري و استراتژي روشن، به يـک  
تبيين واحد و کارساز، نياز دارند، اين جـنـبـش    
مردمي هم به يک پرچم فکري و سياسي و يـک  
سلسه اصول استراتژيکي کـار سـاز احـتـيـاج            

جنبشهاي سياسي مختلـف، بـويـژه در        .  دارد
جناح چپ، خواهند کوشيد به ايـن مـقـاومـت       
ـرنـد             . خط بدهند و رهبري آن را بـدسـت بـگـي

چـپ  " سوال اينجاست که چه خطي به خود اين   
  .حاکم است"

در بخش قبل گفتيم که در کنار عقابهـاي هـر     
ــاريسـتـهـاي آمـريـکـا و                     ـت ـي ـل دو قـطـب، مــي
فاشيستهاي اسالمي، دو روايت پيچيده تـر و    

ـز در دفـاع از          "  محـتـرمـانـه تـر       " پخته تر و  ـي ن
در کـنـار     .  طرفين اين کشمکـش وجـود دارد      

ـد کـه                 ـن ميليتاريسم آمـريـکـا کسـانـي هسـت
ـا تـروريسـم را جـار                 فرمول جنگ مـدنـيـت ب

در کنار آدمکشهاي جنش اسالمي، .  ميزنند
ـا             کساني هستند که تـروريسـم اسـالمـي را ب

مـذهـبـي و جـهـان          -ملي "اميرياليسم-ضد" 
ـنـد             ـه مـيـکـن . سومي رايج دهه هفتاد تـوجـي

هيچيک از اين تبيين ها در جنبش مقـاومـت   
احـزاب  .  مردمي نفوذ جدي اي نخواهد يـافـت  
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سپتامبر ١١دنيا پس از    



و گروههاي راست مرکز در غرب و تتمه چـپ    
روشنفکري دهه هاي قبـل  -سنتي دانشجويي

در غــرب و شــرق مشــتــري اصــلــي ايــن                  
فرمولهاي رندانه تر در تبليـغـات جـنـگـي دو          

آنچه که در سطح نـظـري و     .  طرف خواهند بود
سياسي ميتواند جنبش بالقوه مـردم پـيـشـرو       
جهان را به بيراهه بکشد، بنظـر مـن مـوضـع         
پاسيفيستي و تالش عبث ليبرالي براي حفـظ  

صـرف مـمـانـعـت از حـملـه              ( وضع موجود   
و يا برگرداندن اوضاع به )  آمريکا به افغانستان
ـر      ١١ قبل از (وضع موجود سابق  ـتـامـب ) سـپ

  .است
ـز              ١١ واقعه  سپتامبر يک عـمـل جـنـون آمـي

 .بيمقدمه انسانهايي بريده از متن جامعه نبود
همچنانکه اقدام نظامي قريب الوقوع آمريـکـا   

ـر در       ١١ جهان قبل از .  چنين نيست سپتـامـب
يک نقطه تعادل نبود، بلکه در يک سيـر تـحـول      

معضالت اقتـصـادي و     .  قهقرايي قرار داشت
اجتماعي و سـيـاسـي مـهـمـي در پـس ايـن                 

اين معضالت جهان را بـه    .  رويدادها قرار دارد
اين معـضـالت بـايـد       .  اين سو سوق داده است

سپتامبر گوشه اي از پـاسـخ    ١١ . پاسخ بگيرد
همچنـانـکـه    .  اسالم سياسي به اين وضع است

سر کار گذاشتن طـالـبـان، تـخـريـب بـغـداد،               
گرسنگي دادن مردم عراق، خفه کـردن مـردم       

جـنـگ   " فلسطين، بمباران بلـگـراد و اکـنـون           
گوشه اي از پـاسـخ سـران      "  طوالني با تروريسم

. سرمايه در آمريکا و اروپا به اين تضادهاسـت 
ـيـن اوضـاعـي                 جنبش مردمي در بـرابـر چـن
نميتواند يک جـنـبـش دعـوت بـه آرامـش و                 

آرامـش و    .  بـاشـد  "  حمله به افغانستان ممنوع" 
حفظ وضع موجود نه فقط عملي نيسـت، نـه     
ـکـه عـادالنـه نـيـسـت،              ـل فقط تخيلي است، ب

جـنـبـش    .  آزاديخواهانه نيست، کارساز نيست
ـا      ـه مقاومت مردمي در برابر جنگ تـروريسـت
فقط ميتواند حول پاسـخـهـاي اثـبـاتـي بـراي            
معضالت سياسي و اقتصادي گرهي عصـر    
ما و حول يک موضع فعال نه براي حفظ وضـع  
ـر وضـع مـوجـود،               ـي ـي موجود، بلکه براي تـغ

ما در قبال تمام معضالتـي کـه     .  سازمان يابد
با اين رويدادها به جلوي چشـم آمـده، مسـالـه         
شمال و جنوب، مساله فـلـسـطـيـن، مسـالـه            
ــاســي، مســالــه             عــراق، مســالــه اســالم ســي
افغانستان و ايران، مساله ميليتاريسـم و قـدر       
قدرتي آمريکا و ناتو در نظـم نـويـن جـهـانـي،           
مساله راسيسم، مساله قلـعـه اروپـا و غـيـره            
دستور کار مستقل و پاسخهاي مستقل خـود  

ـه ايـم      ايـن بـايـد بـه دسـتـور کـار و                  .  را داشـت
پاسخهاي جنبش مقاومت مردمي در بـرابـر       

ـا تـبـديـل بشـود           ايـن فـرق     .  جنگ تروريستـه
ماست با آرامش طلبان و پاسيفيستهايي کـه    
شکافها و تضادها و بي ثباتي دنياي قـبـل از       

. سپتامبر را نميبينند يا به آن بي تفاوتـنـد   ١١ 
اگر ما قبل از همه اين ماجراها دستوري بـراي  
ــاي يــک              ــن ــه ايــم، مــب ــان داشــت ــر جــه ــي ــي تــغ
ـز          ـي موضعگيري اصولي در شرايط حـاضـر ن
بايد دنبال کردن هـمـان دسـتـور کـار در ايـن                 

ما قصد نداريم افغانستـان  .  شرايط جديد باشد
را زير دست بـانـد آدمـکـش طـالـبـان بـاقـي                  
بگذاريم، مـا قصـد نـداريـم زيـر حـاکـمـيـت                    
ـيـم، مـا        آمريکاي دست به موشک زندگي کـن
قصد نداريم اسالم سياسـي و حـکـومـتـهـاي           
ـيـم، مـا            اسالمي را در خاورميانه تحـمـل کـن
قصد نداريم به بي کشوري مردم فلـسـطـيـن و       

ـم             مـا  .  سرکوب هرروزه شـان رضـايـت بـدهـي
تروريسم چه اسالمي و انتحاري و چـه ارتشـي     
و پاگوني نميخواستيم، ما اين فقر را در نيـمـي   
از جهان نميپذيريم، ما بـرج و بـارو گـرداگـرد             
اروپا نميخواهيم، ما به راسيسم و قومپرستـي  

سپتامبر و نـه     ١١ نه جنايت .  گردن نميگذاريم
مجاهدات قريب الوقوع نـاتـو در هـنـدوکـش          
نبايد از يک جنبش فعال براي تغيير جهان يـک    
صف سليم النفس و آرامش طلب بي انتقاد و   
ــي وظـــــــيـــــــفـــــــه بســـــــازد                     .بـــــ

و صلح طلبـانـه پـاسـخ       "  انساندوستانه" جنبش 
اما نفـوذ ايـن جـنـبـش          .  شرايط امروز نيست

بويژه بر مردم عادي جامـعـه غـربـي، بـدلـيـل            
ـيـن             خشونت گريزي و نوعدوسـتـي و هـمـچـن
محافظه کاري خـودبـخـودي مـردم، بسـيـار             

چنين موضعي دخالت آمـريـکـا      .  وسيع است
در افغانستان را محکوم ميکند، اما در قـبـال   
حاکميت طالبان از خود سـلـب مسـئـولـيـت           

تحريک عليه مسلمانان و راسيسـم را     .ميکند
محکوم ميکند، اما دليلي براي اعمال فشـار    
به اسرائيل و آمريکا به نفع مـردم فـلـسـطـيـن           

ـرا در                  .  نميبيند ايـن مـوضـع بـراي جـک اسـت
سفرش آرزوي موفقيت ميکند تا شـايـد ايـن        
قطب تروريسم اسـالمـي را آرام و رام کـنـد،               
هرچند حاکميت اين گرگها بـر مـردم ايـران را          
تحکيم ميکند، اين موضع از حقـوق مـدنـي      
مردم مسلمـان در کشـورهـاي غـربـي دفـاع               
ميکند، اما براي رفع تشنج، انتقاد به حجـاب  
اسالمي و بـيـحـقـوقـي زنـان در اسـالمـي و                 
محيط اسالمي را مردود ميشمـرد و مـانـع        

ـه و      .  ميشود اين موضع همه را به ترک صـحـن
رها کردن اوضاع به همانصورت که قبـال بـود     

اگر اين جنـبـش بـر ذهـنـيـت و             .  فرا ميخواند
عمل مردم ناراضي غليه پيـدا کـنـد بشـريـت          
متمدن صحنه را براي تروريستهـاي غـربـي و        

اگـر آيـنـده اي        .  شرقي خالي خواهد گـذاشـت    
بخواهد وجود داشته باشد، پيدايش يـک خـط     
مشي فعال، آزاديخواهانه و پيشرو در جـلـوي       

. اين کار کمونيـسـتـهـاسـت     .  صف مردم است
. کمونيستهاي نوين، کمونيستهـاي مـارکـس     

در بخش بعد به رئوس اصـلـي   . اين کار ماست
يــک خــط مشــي فــعــال در بــرابــر جــنــگ                 

اما الزم اسـت بـه       .  تروريستها خواهم پرداخت
اختصار به فوري ترين مساله اي که اين روزهـا  
مطرح است يعني حمله قريب الوقوع آمريـکـا   

درصد مـردم     ٩٩  .به افغانستان اشاره اي بکنم
جهان ميدانند و ميتوانند بروشـنـي تـوضـيـح        
بدهند که چـرا حـملـه نـظـامـي آمـريـکـا بـه                     
افغانستان و حتي دستگيري و يا کشـتـن بـن        
الدن، که هدف اعالم شده اين عمليـات اسـت     
و از نظر فني بنظر بسيار نامحتمل مـيـرسـد،      
ـه                ـي نه فقط خطـرات تـروريسـم اسـالمـي عـل
ـکـه       ـل آمريکا و انگلستان را کاهش نميدهد، ب
ريسک عملـيـات بـعـدي را بشـدت افـزايـش                

کـامـال مشـهـود اسـت کــه خــود              .  مـيـدهــد  
دولتهاي آمريکا و انگلستان بـه ايـن مسـالـه           

تبيين رسـمـي غـرب از مسـالـه در                .  واقفند
چــهــارچــوب تــبــيــيــن هــاي هــالــيــوودي و             
ـا        ـه جيمزباندي اي قرار ميگيرد که ظاهـرا ايـن
خوراندن آن به مردم را سـاده تـر و سـريـع تـر                  

ـر              .  ارزيابي ميکنند ـر و يـا گـانـگـسـت ميليون
ديوانه اي در گوشه پرتي از جهان قصد نابـودي  
مدنيت را دارد، صدام، ميلوسويچ، بـن الدن،    
و قهرمانهاي آمريکايي براي نـجـات بشـريـت       

اما تحليلهاي خودشـان نشـان     .  عازم ميشوند
ميدهد که اسالم سياسي و تروريسم اسالمـي  
يک مقر مرکزي و يک فرماندهي واحـد و يـک       
ـلـي     سازمان هرمي ندارد، يک حرکت بين المـل
متشکل از سلولها و سازمانها و شبکه هـا و      
محافل دولتي است که در يک سلسلـه روابـط     
رسمي و غير رسمي، بصورت يک جنبش زيـر  
زميني، با ابتکارات وسيع در سطح مـحـلـي،    

ورود به افغـانسـتـان بـراي       .  بهم بافته شده است
غرب شروع يک کمپين نـظـامـي و سـيـاسـي           

دستگيري يـا قـتـل بـن الدن             .  وسيعتر است 
ـه داخـلـي        تبعا اين نتيجه را دارد که در صحـن
آمريکا از فوريت اقدامات نظامي بـعـدي کـم      

باشـد کـه     "  انتقام آمريکا" کند و مصداقي براي
ميتواند فضاي داخلي آمـريـکـا را تـا حـملـه             
تروريستي بعدي اسالميون، و فقط تا آنموقع، 

اما، اين قدم کوچکي در يک حـرکـت   .  آرام کند
ـه              ـان سياسي و نظامي وسيـع تـر در خـاورمـي
است که دامنه نهايي آن هـنـوز اعـالم نشـده             

ـا      .  است در تحليل نهايي اين يک زورآزمـايـي ب
يعني جنبش ارتجـاعـي   .  اسالم سياسي است

اي که غرب خود در حاشيه جوامع خاورميانه 
پيدا کرد و براي مقابله با چپ در سرمايه داري   
هاي نوظهور اين کشورها و فشـار بـه بـلـوک             

ايـن زورآزمـايـي      .  شرق به جلوي صحنه کشيد
ميتواند محدود بماند، اما بخصوص بـدلـيـل    
خصلت غير متمرکز و افراطي اسالم سياسـي  
و تروريسم اسالمي، به احتمـال قـوي بـه يـک           

اسالم .  تعيين تکليف بنيادي تر خواهد کشيد
ـانـه             سياسي بدون حمايت غـرب در خـاورمـي

تا همينجا بـاالگـرفـتـن نـبـرد         .  ماندني نيست
سکوالريستها و اسالميـون در پـاکسـتـان و           
حال آمدن پيکر نيمه جان خاتميون در ايـران و      
اوجگيري مجدد کشمکش جناحهـا، حـاکـي      
از اين است که نبرد غرب با اسـالم سـيـاسـي         
ميتواند چاشني تغييرات جدي اي در تناسـب  
قواي فراکسيونهاي بورژوايي در اين کشـورهـا   

در قبال نـفـس حـملـه       .  به زيان اسالميون باشد
ـتـوان گـفـت          آيـا  .  آمريکا به افغانستان چه مـي

يـک مـوضـع      !"  دستها از افـغـانسـتـان کـوتـاه        "
اصولي و پيشـروسـت؟ مـردم افـغـانسـتـان و              

افـق  .  اپوزيسيون آن جز اين بشما خواهند گفت
سقوط طالبان، يک باند آدمکش و دالل بـزرگ  
مواد مخدر نيروهاي سياسي افغانستان را بـه    

خـواسـت   .  تحرک خوشبيانه اي کشـانـده اسـت     
سرنگوني طالـبـان يـک خـواسـت انسـانـي و                

نبايد اجازه داد مخالفت درست و   .  پيشروست
اصولي با ميليتاريسم آمريکا بـه رهـا کـردن          

ايـن  .  افغانستان زير دست طالبان معني شـود 
يکي از نـمـونـه هـاي زنـده نـاکـافـي بـودن و                      
نادرست بودن آرامش طلبي و دفـاع از وضـع       

مـردم افـغـانسـتـان يـک عـمـر               .  موجود است
واقـعـيـت     .منتظر روز سقوط طالبان بـوده انـد    

اينست که آمريکا براي رهايي افغانستان وارد   
اينها طـالـبـان را سـرکـار          .  اين کشور نميشود

اينبار مـمـکـن اسـت تضـعـيـفـش               .  آورده اند
ـو مـوجـوديـتـش را               کنند، اما بطور دوفـاکـت

به مشرف قـول داده انـد حـکـومـت              .  بپذيرند
بعدي افغانستان همچنان باب ميل پاکسـتـان   

قرار است جانوراني را بردارند و از هـمـان    .باشد
مـوضـع   .  قماش کسان ديـگـري را بـگـذارنـد         

اصولي شرکت دوشادوش اپوزيسيون پيـشـرو   
و مردم افغانستان براي سرنگوني طـالـبـان در      
متن شرايط کـنـونـي و بـرقـراري يـک دولـت                

بايد ايـن را    .  منتخب مردم در اين کشور است
به غرب و آمريکا و سازمان مـلـل تـحـمـيـل           

ــا و           .  کــرد ــروهــاي آمــريــک ــي ــه ن هــرنــوع حــمل
موئتلفين آن و به مردم غير نظامي افغانستـان  
ـا و       ـه و تخريب شهرها و روستا ها و زيرساخـت
. وسائل مادي زندگي شان بايد محکوم بشـود 

هرنوع بند و بست ميان آمريکا و پاکسـتـان و     

ـه کـردن يـک دارو               ـن ايران و ساير دول براي حـق
. دسته ديگر بر مردم افغانستان محکوم اسـت 

اما سرنـگـونـي طـالـبـان تـوسـط ارتشـهـاي                 
طالـبـان   .  خارجي بخودي خود محکوم نيست

بـايـد   .  يک دولت مشروع در افغانستان نيسـت 
مساله بر سر دولتي اسـت کـه     .  سرنگون بشود

بجاي آن مينشيند و تضمين آزادي و امـکـان     
عملي دخالت مردم افغانستان در تعيين نظـام  

 .سياسي اين کشور
 

 
 :  بخش سوم 

 افول اسالم سياسی 
 

در بيرون دو قطب تخاصم ارتـجـاعـي امـروز،       
ميليتاريسم آمريکـا و دولـتـهـاي غـربـي در               
يکسو و اردوي اسالم سيـاسـي و گـروهـهـاي          
ترور اسالمي در سوي ديگر، فضاي حاکم بـر    
اکثريت انسان دوست و صلـح دوسـت جـهـان         

فضـاي   .يک فضاي هـراس و نـگـرانـي اسـت           
ـم تـر شـدن             .  استيصال است همه نـگـران وخـي

 .باال گرفتن مسابقه جنـون و تـرور      :  اوضاعند
ـاه               آوارگي و مرگ صدهـا هـزار مـردم بـيـگـن
افغانستان، حمالت شيميايي و ميکروبـي در    
غرب، انفجار سياسي در پـاکسـتـان، افـتـادن          

بـدسـت   "  لـپ تـاپ    " و   "  جـيـبـي   " بمبهاي اتمي 
ـيـن ديـنـي و           ماجراجويان سياسي و متعصـب

و "  جنگ جديد آمريکـا . " تبهکاران بين المللي
فاز جـديـدي از يـک خـونـريـزي جـهـانـي در                      
مقياسي که فقط آمريکا قـادر بـه آن بـوده و              

شعارها و اعتراضات مردم شرافتمنـد  .  هست
جهان عمدتا معطوف به حفظ وضع مـوجـود   

ايـن بشـريـتـي       .  و رجعت به موازنه قبلي است
ـر نـدارد           ـت در .  است که اميدي به يک آيـنـده بـه
از  .بهترين حالت تقاضـاي آرامـش مـيـکـنـد          

بشـريـتـي    .  بمب و جنگ و خشونت ميگريـزد 
که عليرغم ظاهر خام انـديـش و خـام شـده و             
مطيع روزمره اش، ظرفيتهـاي ضـد انسـانـي         
ـه    هيوالهايي که پا به ميدان اين جنگ گذاشـت
اند، اسالم سياسي و ميلتاريسم آمـريـکـا، را        
ميشناسد و ميخواهد به هر قيمت از فـجـايـع    

ـع           .  بعدي اجتناب کند در مـيـان طـيـف وسـي
نيروهايي که در مخالفت با اين کشمکـش پـا     
ـمـه     به ميدان گذشته اند، و از جمله در ميان تـت

 ١٠ گروههاي چپ حاشيه اي در اروپا کـه تـا         
" انـقـالب جـهـانـي       " سپتامبر به چيزي کمتر از 

رضايت نميدادند، آرامش طلبي، تالش بـراي    
ترمز گذاشتن بر روندي کـه در جـريـان اسـت،           
تالش براي حفظ وضع موجود و بـرگـردانـدن        
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ـر وجـود            ١١ تعادلي که پـيـش از        ـتـامـب سـپ
. داشت، به سياست حاکم تـبـديـل شـده اسـت         

پاسيفيسم خط حاکم بر جـنـبـش مـقـاومـت           
و اين سياستي فوق العاده زيانبار اسـت    .  است

که نه فقط مصائب و فجايع بـعـدي را مـانـع           
ـا را تضـمـيـن              ـه نميشود، بلکه حتي وقـوع آن

 .ميکند
سياست پاسيفيستي، و خـيـره شـدن بـه وجـه            
ـابـل و خشـونـت                نظامي و مسلحانه ايـن تـق
فيزيکي اي که ميتواند بر سر جهان نازل شـود،  
دقيقا اين زيان را دارد که مردم را به يـک فـلـج        

شرط جلوگيري از ايـن    .  سياسي دچار ميکند
مسابقه تروريسـتـي و ايـن مـوج انـفـجـار و                  
تخريب و کشتار جمعي که برايمان تدارک ديـده  
اند دخالت توده وسيع مـردم، هـم در اروپـا و              
ـه و کشـورهـاي بـه            آمريکا و هم در خاورميان
اصطالح جهان سوم در روندهاي سيـاسـي اي     
. است که در پـس ايـن رويـدادهـا قـرار دارد                 

دخالتي بر مبناي يـک دسـتـور کـار فـعـال و               
در چنين صورتي، افق آينـده مـجـبـور       . اثباتي

  .نــــــيــــــســــــت تــــــيــــــره بــــــاشــــــد              
الزم است اين روندها و واقعيات سياسي را از   

  .زير آوار تبليغات جنگي بيرون بکشيم
 

 :  در پس تبليغات رسمي 
 تروريسم و اسالم سياسی 

گمان نميکنم هيچکس، حتي در خود ارتـش    
 ١١ آمريکا، اين روايت را بپذيرد که جـنـايـت        

سپتامبر کار گروهي فناتيک بود که از فـردي      
بنام اسـامـه بـن الدن در افـغـانسـتـان خـط                     
ـا               ميگيرند که دشمني شـخـصـي و کـوري ب

آمــريــکــايــي و     "  روش زنــدگــي   " آمــريــکــا و   
رسانه هاي غربي مصـرنـد   .  دارد"  دموکراسي" 

نـبـود، کـه از        "  کار مسلـمـانـان   " که اين حرکت 
ژورنـالـيـسـتـهـاي       .  برنخاسته بـود " تعاليم قرآن"

کهنه کار کوشش ميکنند که حتـي الـمـقـدور       
پاي مساله فلسطـيـن و اسـرائـيـل بـه مـيـان                 

ميگويند هرنوع مرتبط کـردن    .  کشيده نشود
مساله فلسطين به اين حـملـه تـروريسـتـي بـه           
معناي اذعان به اينست که اين عمل در جلـب  
توجه غرب به وضع فلسطينيـان مـوثـر واقـع         

در نتيجه بجاي اسالم سـيـاسـي و        .  شده است
اسرائيل، ما را به بن الدن و افغانستـان حـوالـه      

ـا طـالـبـان در                  .  ميدهـنـد   جـنـگ آمـريـکـا ب
ـايـج                ـت ـا ن افغانستان يک واقعه بسـيـار مـهـم ب

ايـن  .  ديرپايي در سطح منطقه و جـهـان اسـت     
جنگ قطعا بر سرنوشـت اسـالم سـيـاسـي و            

ـر مـيـگـذارد        امـا  .  حتي مساله فلسطين تاثـي
 ١١ ربطي به يـافـتـن و مـجـازات عـامـالن                  

سپتامبر نـدارد و حـتـي احـتـمـال اقـدامـات                 
ـه غـرب را بسـيـار تشـديـد                    ـي تروريستي عـل

تـروريسـم   .) بـه ايـن بـر مـيـگـردم            . ( ميکـنـد  
ايـن  .  اسالمي يـک واقـعـيـت دوران مـاسـت              

تروريسم يک رکـن اصـلـي اسـتـراتـژي اسـالم              
اسالم سـيـاسـي يـک جـنـبـش            .  سياسي است

ارتجاعي در منطقه و اکنون در سطح جهـانـي   
است که از ظلم تاريخي اسرائيل و غرب عليـه  
مردم عرب زبان و بطور مشخص عليه مـردم    

بـي کشـوري مـردم        .  فلسطين تغذيه ميکـنـد  
فلسطين و ستم دولت اسـرائـيـل و مـتـحـدان             
غربي اش بر فلسطينيان يک منـشـاء اصـلـي       
ـانـه             انزجار از غرب و از آمـريـکـا در خـاورمـي

مهم تر از اين، وجود مساله فلسطين و   .  است
پشتيباني هميـشـگـي آمـريـکـا و غـرب از                
اسرائيل در برابر اعراب چـه در دوران جـنـگ          
ـم                   سرد و چه پـس از آن، يـک شـکـاف عـظـي
ـه مـيـان              اقتصادي، فرهنگي و روانشـنـاسـان
. غرب با مردم خاورميانه ايـجـاد کـرده اسـت        

اما اينکه اسالم سياسي بعنوان يـک جـنـبـش       
امکان پيدا مـيـکـنـد از ايـن نـارضـايـتـي و                  
ـه جـوامـع             شکاف سرمايه بسازد و از حـاشـي
خاورميانه به متن جدال بر سر قدرت سيـاسـي   
ـا مـحـصـول خـود            پا بگذارد، ديگر مستقيـم

اسالم سياسي بـعـنـوان      .  آمريکا و غرب است
ـع                  ـه وسـي ـا ايـن دامـن جنبش تبهکارانه اي ب

ايـن  .  قدرت، مخلوق آمريکـا و غـرب اسـت         
ـنـد و بـجـان مـردم              هيوال را خود اينها ساخـت

اسـالم  .  منطقه و امروز سراسر جهان انداختنـد 
ـه                   ـي سياسي ابزار غـرب در جـنـگ سـرد عـل
ـا و             ـبـشـه شوروي و ابزار در هم شکسـتـن جـن
انقالبات چپ و کارگـري در کـل کشـورهـاي           

اين ابزاري بود که پس از بن بسـت     .منطقه بود
ـانـه            حکومتهاي ناسيوناليسـتـي در خـاورمـي
براي جلوگيري از قدرتگيري چـپ بـه مـيـدان           

مساله فلسطين و وجود حکومتـهـاي   .  آوردند
ــروريســم           ــه ارکــان ت ــان اســالمــي در خــاورمــي

و هر سياست فعال و پـيـشـرو        .  اسالمي است
مردمي براي مقابله با تروريسم اسالمي بـايـد   

 :از همينجا شروع کند
بايـد ايـن مـعـضـل          .  حل مساله فلسطين )١ 

مردم فلسطين بايد کشـور  .  تاريخي حل بشود
بايد آمـريـکـا و      .  مستقل خود را داشته باشند

دولتهاي غربـي را نـاگـزيـر کـرد از حـمـايـت                   
بـايـد   .  يکجانبه خود از اسرائيل دست بـردارنـد  

ـنـد صـلـح و اسـتـقـالل                      اسرائيل را وادار کـن
حل مساله فلسطين مـهـم   .  فلسطين را بپذيرد

ترين رکن مقابله با اسالم سياسي و تـروريسـم     
اسالمي است و جزء اصلي يک دسـتـور کـار        

 .پيشرو و فعال در قبال اوضاع کنوني است

غرب بايد از حمـايـت ارتـجـاعـي اش از             ) ٢ 
دولتهاي اسـالمـي و واپسـگـرا و از احـزاب                
. جنبش اسالمي در خاورميانه دسـت بـردارد    

بدون حمايت غرب رژيم اسالمي ايران سـرکـار   
بدون حمايت غـرب    .  نميامد و سر کار نميماند

ـفـرقـه در                   نظامهاي بـرده داري و شـيـوخ مـت
عربستان و اميرنشين هاي ريز و درشـت سـر       

بدون حمايـت غـرب نـه فـقـط            .  کار نميماندند
طالبان، بلکه دستجـات قـبـلـي مـجـاهـديـن             
مسلمان، نميتوانستند افغانستان را به صحنـه  

همـيـن   .  يک تراژدي انساني عظيم تبديل کنند
امروز نيز در صورت قطع اين حمايت سياسي 
و نظامي و ديپلومـاتـيـک غـرب از جـنـبـش              
اســالمــي، مــردم مــنــطــقــه بســرعــت ايــن            

ـا را بـزيـر مـيـکـشـنـد                 ـه خـواسـت   .  حکومـت
سرنگوني حکومتهاي اسالمي و جـلـوگـيـري     
ـا ايـن      از بند و بست آمريکا و دولتهاي غربي ب
حکومتها بايد يک جزء مهم ديگر در پالتـفـرم   
ضد تروريستي هر جنبش پـيـشـرو مـردمـي          

 .باشد
. محاصره اقتصادي عراق بايد خاتمه يابـد  ) ٣ 

مشقات مردم عراق در اذهان مردم منطقه بـه  
. يک مساله فلسطين دوم تـبـديـل شـده اسـت         

سند زنده تروريسـم آمـريـکـايـي و غـربـي در                
اين محاصره اقتصادي بعـالوه بـر     .  خاورميانه

عمر حکومت ارتجاعي عراق افزوده اسـت و      
ـه مـبـارزه                    مردم مـحـروم عـراق را از صـحـن
سياسي به يک جـنـگ هـر روزه بـراي بـقـاي                 

مـبـارزه بـراي لـغـو          .  فيزيکي عقب رانده است
محاصره اقتصـادي عـراق يـک رکـن ديـگـر               
 .پالتفرم پيشرو عليه تروريسم اسالمي است

بايد فعاالنه به دفـاع از سـکـوالريسـم در            ) ٤ 
کشورهاي مسلمان نشين و در مـحـيـطـهـاي        
اجتمـاعـي اسـالمـي و اسـالم زده در خـود                   

تفکر عقب مـانـده   .  کشورهاي غربي برخاست
نسبيت فرهنگي و کوتاهي در دفاع از حـقـوق   
مدني و انساني مـردم و بـويـژه زنـان در ايـن                  
کشورها و محيطها، دست اسالم سيـاسـي را     
براي ارعـاب مـردم و تـحـريـک جـوانـان بـاز                     

بايد جهانشمولي حقوق بشـر و      .  گذاشته است
حقوق مدني انسانها اصل قرار بـگـيـرد و هـر         
نوع سازش با دين و حاکميت ارتجـاعـي ديـن      

  .به زيان حقوق بشر محکوم شود
 

تروريسـم  .  تروريسم اسالمي يک واقعيت است
کار مسلمانها نيست، اما سياست رسمي يک 

ايـن يـک جـنـبـش          .  جنبش اسـالمـي هسـت     
توخالي و ساخته دست غرب در متن جـنـگ     
سرد و در جدال آنتي کمونيستي با کـارگـران و       

ـه اسـت     ايـن جـنـبـش       .  آزاديخواهان خاورميان

نـفـوذ سـيـاسـي و          .  سست و ضـعـيـف اسـت      
ـر در               معنوي جدي اي در کشـورهـاي بـزرگـت

ـه       .  منطقه ندارد ـطـق از واقعيات اجتماعي مـن
ـايــت غــرب، اســالم         .عـقـب اسـت      بــدون حــم

سياسي از سوسياليـسـم و سـکـوالريسـم در            
ـر      . منطقه شکست ميخورد در ايران، که نـظـي

فلسطين، يکي از مهـم تـريـن عـرصـه هـاي             
تعيين تکليف با اسالم سياسي است، افـول و      
سرنگوني اسالم سياسي هم اکنون آغـاز شـده     

  .است
 

  :در بخش بعد 
٭ جنگ آمريکا در منطقـه، کـه اکـنـون از           
ـه             ـي افغانستان شروع شده اسـت، جـنـگـي عـل
تروريسم نيست، زيرا نه فقط بـه هـيـچـيـک از          
ملزومات مبارزه با تروريسم اسالمي که فوقـا  
شمردم پاسخ نميدهد بلکه حتي بر بخـشـي از     

با ايـنـحـال    .  خود جريان اسالمي تکيه ميکند
بنظر من آمريکا وارد جدال با اسالم سـيـاسـي    

ايـن  .  اين يک جنـگ قـدرت اسـت       .  شده است
کشمکش منطقا به تضعيف اسالم سـيـاسـي    

اما هدف غرب حـذف اسـالم     .  منجر ميشود
ـع            سياسي نيست، بلکه تضـعـيـف آن، مـطـي
کردن آن و ايجاد يک تجديد آرايش در صـفـوف   
. آن براي ساختن يک نقطه تعادل جـديـد اسـت       

جنگ در افغانستان بر سـر تـجـديـد تـعـريـف            
مـا بـايـد      .  رابطه غرب با اسالم سياسي اسـت   

ـم    اين چهارچوب و اين سازش جديد را بشکنـي
و سياست مستقل خـود را بـراي خـالـصـي              
منطقه از ايـن نـيـروي ارتـجـاعـي را در ايـن                  

 .شرايط جديد فعاالنه تر دنبال کنيم
٭ موضع پاسيفيـسـتـي، ايـن کشـمـکـش            
ـا اسـالم سـيـاسـي را                        جـديـد مـيـان غـرب ب
نميبيند، اهميت آن را چـه بـراي مـردمـي کـه            
قرباني اين جنبش ارتجاعي بوده اند و چـه در        
سير تحوالت سياسي آتي جـهـان بـرسـمـيـت           
ـه          ـف نميشناسد و خود را نسبت به آن بـي وظـي

بايد نقد اين موضع آرامش طلبـانـه و     .  ميداند
محافظه کارانه را بدرون جـنـبـش مـقـاومـت           

 .مردمي عليه ترور و ميليتاريسم برد
٭ بدليل ابعاد و جوانب جهانـي و تـاريـخـي         
اين کشمکش، مشخصات ايدئولـوژيـکـي و      
روحي مردم جهان امروز بويژه در غرب بسيـار  
با دوران حمله به عراق و حتي دوران حـملـه بـه        

ــاوت اســت      ــف ــا روي آوري     .  يـوگســالوي مــت ب
وسيعتر مردم به سياسـت و مـبـارزه مـدنـي،            
ميليتاريسم آمريکا از اين کشمکش از نـظـر       
. سياسي ضـعـيـف تـر بـيـرون خـواهـد آمـد                   

کشمکش جاري، که خود بر سر گوشه هـايـي     
از نظم نوين جهاني پـس از سـقـوط شـوروي             

است، ميتواند در صـورت دخـالـت عـنـصـر           
پيشرو، کـل ايـن مـبـحـث و نـفـس مسـالـه                    
ابرقدرتي و قلدري نظامي آمريکا را در سـطـح   

و اين از نقطه نظر امـر  .  اجتماعي به نقد بکشد
آزادي و برابري در يک مقياس جهاني مبحثـي  
به مراتب مهم تر از سرنوشت اسالم سـيـاسـي      

 .است
 

 : بخش چھارم
 پس از افغانستان

 
 : افغانستان

 جنگ يا تروريسم هوايی؟
منطقـا  .  در افغانستان جنگي در جريان نيست
آنچه فعال .  جنگ حداقل به دو طرف نياز دارد

در جريان است، بمباران افـغـانسـتـان تـوسـط           
ـه تـک ابـر          .  آمريکاست در اين تاکتيک نويـافـت

قدرت جهان و کالنتر خود گمارده بين المللـي،  
ـا      ترور و ارعاب در يک مقياس ميليوني رسـم

ـنـام،         .  جاي جنگ نشستـه اسـت     پـس از ويـت
ديگر قرار شده است جامعه آمـريـکـا شـاهـد          
بازگشت کيسه هاي حـاوي جـنـازه سـربـازان            

و .  اعزامي به جبهـه هـاي دوردسـت نـبـاشـد            
بهاي اين را اکنون بايد غيـر نـظـامـيـان در آن            
کشوري بپردازند که از بـخـت بـد در تـزهـاي              
دکتر استرنج الو هاي شوراي امنيت مـلـي و       
وزارت خارجه آمريکا عجالتا پايگاه و مـامـن   
دشــمــن شــريــر آمــريــکــا و رهــبــر جــديــد                 

تلفاتي کـه  . تعريف شده است" امپراطوري شر"
ارتش آمريکا نميدهد را صد باره از مردم غيـر  
نظامي بيخبري ميگيرند کـه در يـک کشـور          
معموال فقير و حاشيه اي جـهـان دارنـد بـزور             

يک روز قرعه بنام مـردم    .  نانشان را در مياورند
عراق ميخورد، يک روز يوگسالوي، يـک روز      

در تاريکي شـب از    .  ليبي و يک روز افغانستان
ارتفاعات چند ده هزار متري و از کشتي ها و   
زيردريايي ها در پس امواج اقيانوسهـاي دور،    
دهها هزار تن بمب و مـوشـک بـر شـهـرهـاي             

ـنـد کـه        .  مردم ميريزند با افتخار اعالم ميـکـن
ـا بـمـب بـه عصـر حـجـر                " کشور مقابـل را       ب

، با اينحال مصرند که بـمـبـهـاي       " برميگردانيم
آمريکايي فـقـط بـه گـنـاهـکـاران            "  تيزهوش" 

ارعـاب  .  هدف ارعاب اسـت   .  اصابت ميکند
حاکم کردن ترس، ترس از مـرگ،    .  کل جامعه

از آوارگي، از انهدام هر نشاني از مـدنـيـت، تـا       
ـر        .  جايي که جامعه فلج شـود    مـقـاومـت غـي

ارتش زميني آمـريـکـا، اکـنـون        .  ممکن شود
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فقط يک سگ شکاري است که بـايـد پـس از        
ختم تيراندازي ها و فروکش کردن گرد و خـاک      
  .ها و همهمه ها برود و شکار بيجان را بـيـاورد  

اعالم جنگ هيـچـکـس، حـتـي آمـريـکـا و               
. غرب، به طالبان را نميـتـوان مـحـکـوم کـرد          

طالبان بايد برود و نهايتا بايد با قهر و با عـمـل   
ـا طـالـبـان بـه                .  نظامي برود دشمنـي غـرب ب

کسـي  .  دوستي تاکنونـي شـان تـرجـيـح دارد           
جلوي برچيده شدن بساط آدمـکـشـهـايـي کـه         

امـا  .  خود غرب سر کار آورده است را نميگيرد
اعـمـال   .  ميان جنگ و تـرور تـفـاوت هسـت          

آمريکا و انگلستان در افغانستان تـروريسـتـي      
بمباران شهرها و مـنـاطـق مسـکـونـي         .  است

. افغانستان بايد محکـوم و مـتـوقـف بشـود           
اساطير بي سر و ته پـيـرامـون تـوان نـظـامـي            
ـا در           طالبان و تاريخ به زانو درآمـدن ابـرقـدرتـه
افغانستان بـه تـداوم ايـن شـيـوه تـروريسـتـي                   

 . خدمت ميکند
ـا شـوروي نـيـروي              جاهدين افغان در جـنـگ ب

طـالـبـان    .  جلوي صحنه آمريکا و غرب بودنـد 
يک باند گانگستري جنايت و توليـد و تـوزيـع        
مواد مخدر است کـه خـود غـرب بـه کـمـک               

ـوانـنـد      .پاکستان و عربستان ساخته است ميـت
ـه اي               ـت کليدش را خاموش کنند و چـنـد هـف

اما تروريسم هوايي امن تر اسـت،    .  برچنندش
چشمگير تر اسـت، بـراي مـردم نـاخـوشـنـود              
جهان عبرت آموز تـر اسـت، ابـرقـدرتـانـه تـر              

جلوي ايـن شـيـوه ضـد انسـانـي بـايـد                    .است
  .ايستاد

 
 از طالبان تا اسالم سياسی 

عمليات آمريکا و انگلستان در افـغـانسـتـان،       
حتي اگر به سقوط طالبان و مـرگ بـن الدن           
منجر شود، نه فقط تهديد تروريسم اسـالمـي   
عليه غرب را کاهش نميدهد، بلکه بـر ابـعـاد        

ايـن را سـران دول         .  اين تروريسم مـي افـزايـد       
غربي ميدانند و رسما در مورد آن بـه اهـالـي          

امــا انــتــخــاب    .  غــرب هشــدار مــيــدهــنــد      
ـه و مـيـدان                 افغانستان بعنوان اولـيـن صـحـن

سپتامبر،  ١١ برابر جنايت آمريکا در "  تالفي" 
  :بــراي آنــهــا دو خــاصــيــت اســاســي دارد               

اوال، حتي اگر بپذيرند که تروريسم اسالمـي و    
نفرت ضد غربي اي کـه ايـن تـروريسـم از آن               
تغذيه ميکند، يک واقعيت سياسي است و راه 
حل سياسي دارد، صرف يک عکـس الـعـمـل       
ـم    سياسي به يک حمله فيزيکي و نظامي عظـي
در داخل خاک آمريکا را کـافـي و مـنـاسـب              

ميليتاريسم يـک رکـن ايـدئـولـوژي            .  نميدانند
رسمي در آمريکا و سنگ بناي تعريف هويت 

حمله به آمريـکـا   .  آن بعنوان يک ابر قدرت است
از اين ديدگاه فقط ميتواند با حـملـه بـه کـس           

بـراي  .  ديگر و جـاي ديـگـري پـاسـخ بـگـيـرد              
ـقـل از              ١١ آمريکا تالفي  ـتـامـبـر، مسـت سـپ

ـتـهـاي اسـالم                  ـه هـا و خصـل ماهيت و زميـن
ـوانـد         ـت سياسي و تروريسم اسالمي، فقـط مـي

اين اقدام نظـامـي بـايـد       .  اقدامي نظامي باشد
، " خشـم و قـدرت آمـريـکـا           " بزرگ باشد، بايد 

امـا اقـدام     .  خشونت آمريکا، را نمايندگي کند
جنگ بـه  .  نظامي بزرگ نيازمند صحنه است

انتخاب افغانستان .  ميدان جنگ احتياج دارد
بخاطر حضور بن الدن نـيـسـت، بـر عـکـس             
ــتــخــاب بــن الدن بــخــاطــر حضــورش در              ان

کم نيستند از امثال بن الدن، .  افغانستان است
از سران تروريسم اسالمي که علني و مخـفـي   
در ايران، انگلستان، فرانسه، مصر، پاکستـان،  
لبنان و فلسطين، چچني و بـوسـنـي زنـدگـي            

اين تصوير که تروريسم اسالمي يک .  ميکنند
شبکه هرمي با سلسله مراتب تـعـريـف شـده         
است که بن الدن در راس آن قرار دارد، مسخره 

ـه             .است بعيد است خامنه اي در ايـن سـلـسـل
کليد، .  مراتب تحت رياست بن الدن بوده باشد

ـوانـد              .  افغانستان است ـت سـرزمـيـنـي کـه مـي
. صحنه يک عمليات بـزرگ نـظـامـي بـاشـد            

ـقـام    " افغانستان تنها ميدان ممـکـن بـراي         ـت ان
در ابعاد نظامي وسيع و مهيبي است "  آمريکا

. که هيات حاکمه اين کشـور وعـده مـيـدهـد         
بيرون افغانستان چنين هـدف نـظـامـي قـابـل           

و تـازه    .  تعريف و قابل تعـرضـي وجـود نـدارد        
اينجا هم سران غرب از نبود ساختمانـهـاي بـه      
اندازه کافي مرتفع و پلهاي به اندازه کافي بزرگ 

  .براي نابود کردن شکوه ميکنند
ثانيا، همانطور که در بخش قبل گفتـم، آنـچـه      
در پس کشمکش با طـالـبـان و بـن الدن در               
افغانستان قرار است تعييـن تـکـلـيـف شـود،           
رابطه و تناسب قواي آمريکا و غرب با اسـالم    

" جنگ طوالني عليه تروريسـم " .سياسي است
ـا اسـالم سـيـاسـي              اسم رمز يک زورآزمايـي ب

يک جنگ قدرت که از نظر آمريکا بايـد  .  است
براي تعريف مشخصات پابرجـاتـر يـک نـظـم          
نوين جهاني پس از سقوط شوروي دير يـا زود    

اسالم سياسـي، يـک مـحـصـول          .  انجام بشود
فرعي جنگ سرد، پـس از سـقـوط شـوروي             
بعنوان يک کمپ بورژوايي مدعـي قـدرت در       
ـانـه و در مـحـيـطـهـاي                 کشورهاي خـاورمـي

در خود جوامع غربي قد علم کـرده    "  اسالمي"
اين جريان در بـخـشـي از جـهـان و در                .  است

ـر ايـران و              کشورهاي فوق العاده مهـمـي نـظـي
پاکستان، يا رسما در قدرت اسـت و يـا اهـرم          

يک گوشه جـدال بـر       .  هاي سياسي زيادي دارد

در .  سر آينـده فـلـسـطـيـن و اسـرائـيـل اسـت                  
جمهوري هاي پيشين شوروي، در يک قـدمـي   

در خـود    .  زرداخانه هاي اتمي، موش ميدواند
غرب، به لطف پـول عـربسـتـان و سـوبسـيـد              
دولتي و ايدئولوژي منحط نسبيت فرهنگـي،  
جوانان در محيطهاي اسالم زده را کـرور کـرور     

از نـظـر غـرب ايـن اسـالم              .  عضو ميـگـيـرد   
سياسي ديگر جريان دست نشانده و عروسکي 
اي نيست که قرار بود در مـحـاصـره شـوروي           
نقش داشتـه بـاشـد، جـلـوي قـدرت چـپ در                  
انقالب ضد سلطنتي ايران را بـگـيـرد و بـراي         
عرفات و ناسيونالسيم عرب مزاحمت درسـت  

ـه هـاي بـيـشـتـري             .کند اکنون اين پديده داعـي
و در   .  از زير سايه غرب بيرون آمده اسـت .  دارد
سپتامبر، از نظر آمريکا، اسالم سـيـاسـي     ١١ 

حمله تـروريسـتـي در        .  يک گام زيادي برداشت
اين ابعاد در قلب آمريکا، کليد اين زورآزمايـي  

اين رويدادهـا در اسـاس       .  اجتناب ناپذير را زد
دقايق و مراحلي از يک جنـگ قـدرت مـيـان         

از نظـر  .  آمريکا و غرب با اسالم سياسي است
آمريکا اين نبردي است با دولتهاي اسـالمـي،   
 .احزاب اسالمي و کل جنبش اسالم سياسـي 

طالبان، ضعيف ترين و ضربه پذيرترين و پـوک  
ـه    ترين نماد قدرت اسالم سياسي در خاورميـان
و الجرم از نظر آمريکا مناسـب تـريـن نـقـطـه           
ـه اسـت          ـب . ورود به اين جنگ قدرت همـه جـان

پيروزي آمريکا در افغانستان از نظر نظامـي و    
ـيـادهـاي قـدرت اسـالم                  عملي، دسـت بـه بـن

ـدانـنـد    .  سياسي نميزند کـانـونـهـاي     .  اين را مـي
اصلي قدرت در درجه اول در ايران، عربستـان،  
و در سازمانهاي اسالمي در مصر و لبـنـان و     

اما اين جنگ قـدرت اسـت،       .  فلسطين است
افغانستان تنهـا  .  جنگ مرگ و زندگي نيست

ميداني اسـت کـه بـطـور واقـعـي، الاقـل در                  
چهارچوب کنوني جهان، يک تقـابـل نـظـامـي        
. ميان آمريکا و اسالم سياسي ممـکـن اسـت     

ـه       " تنها ميداني است که  ـي جنگ طوالنـي عـل
ـا يـک اقـدام نـظـامـي                   "  تروريسـم  ـوانـد ب ـت مـي

چشمگير و زودفرجام آغاز شود بي آنکه هـمـه     
  .چيز بيکباره بهم بريزد

 
  اين کشمکشی سياسی است 

،  يعـنـي جـنـگ       " جنگ طوالني با تروريسم"
ـا اسـالم سـيـاسـي، پـس از                قدرت آمريکا ب
ـا کشـمـکـشـي سـيـاسـي               افغانستان ماهيـت
خواهد بود، حاي اگر طرفيـن در مـقـاطـعـي          
ـه اقـدامـات نـظـامـي مـوضـعـي و                   دست ب
ـد          ـن ـزن . عمليات تروريستي عليه يـکـديـگـر ب

هدف اين جنگ از جـانـب آمـريـکـا حـذف               
بـرخـالف احسـنـت       .  اسالم سياسي نـيـسـت     

گويي هاي تبليغي دوم خردادي ها اين جناب 
ايـران  " خاتمي و سياست مدبرانه اش نبود که   

حمله به ايران و چنين ".  را از بمباران نجات داد
ايـن  .  بمباراني اساسا در دستور غرب نيسـت 

تصور که پس از افغانستان آمريکا يکي پس 
از ديگري با کشورهايي که زماني تروريسـت  
خوانده است وارد جنگ ميشود فـوق الـعـاده      

هدف غرب در اين زورآزمايي .  سطحي است
ـا حـتـي لـزومـا               نه نابودي اسالم سياسي و ي
ـلـکـه قـبـوالنـدن                سرنگوني دول اسـالمـي، ب
هژموني سياسي اش به جنبـش اسـالمـي و        

از نظر آمريکا اين .  تعيين مقررات بازي است
بايد قلمرو .  جنبش بايد حدود خود را بشناسد

عملياتي خودش را به منطقه محدود کـنـد،     
. مکان خويش و جايگاه ويژه آمريکا را بفهمد

نه فقط دولتهاي اسالمي ميتوانند سـر کـار       
باشند، بلکه حتي تروريسم هم مجـاز اسـت،     
مشروط بر ايـنـکـه قـربـانـي ايـن تـروريسـم                  
کمونيستها و چپها در ايران و افـغـانسـتـان و         

اما حـملـه در خـاک        .  پاکستان و ترکيه باشند
آمريکا .  خود آمريکا ديگر غلط زيادي است

ـه                      ـه را ب ميخواهـد ايـن درس و ايـن مـوازن
  .خاورميانه ببرد

اين يک جنگ قدرت است و نه يک کشمکش 
بر سر اسالم، ليبراليسم، دموکراسي غـربـي،     

ـا تـروريسـم           ايـن  .  آزادي، مدنيت، امـنـيـت ي
ـا يـک           نبردي است ميان ابر قدرت آمـريـکـا ب
جنبش سياسي مدعي قدرت در خاورميانه، 
با يک دامنه عمل جهاني، براي تعـريـف يـک      
موازنه سياسي و ترسيم قلـمـروهـاي نـفـوذ و          

غــرب در پــي ايــجــاد        .  هــژمــونــي خــويــش   
. دموکراسي هاي غربي در خاورميانه نيست

ـع               آمريکا و پاکستان و ايـران و طـيـف وسـي
مرتجعين در منطقه دارند از هم اکنـون بـراي     
ـبـدادي و عـقـب              تحميل يک حکومـت اسـت
ـد و           ـن مانده ديگر بر مردم افغانستان با هـم ب

ايران و عربستان و پاکستان و .  بست ميکنند
شيخ نشين هاي خليج، ايـن مـرتـجـع تـريـن           
رژيمهاي جهان امروز، متـحـديـن رسـمـي و          

حـتـي در     .  عملي غرب در اين کشمکش انـد 
ـو     ـاتـي صورت سقوط دولتهاي اسالمي، آلترن
حکومتي مورد نظر غرب در منطقه احـزاب  
راست ارتجاعي و نظامهاي پليسي و نظامي 

  .خواهد بود
 

 آمريکا تاريخ را نميسازد 
ـد      ـيـکـن ـم . اما غرب آينده اين روند را تعيين ن

ســيــاســت کــنــونــي و اقــدامــات آمــريــکــا            
ـه     ـان چهارچوبهاي سياسي موجود در خاورمـي
را خواه ناخواه بهم ميريزد، امـا مـنـاسـبـات          

آلترناتيوي که شکل خواهد گرفت را نيروهاي 
ـد کـرد       در ايـن شـک       .  ديگري تعيين خـواهـن

نيست که رويارويي غرب با اسالم سياسي به 
ــبــش اســالمــي و احــزاب و            ــيــف جــن تضــع

اما ايـن    .  دولتهاي اين جنبش منجر ميشود
ـه خـالـي صـورت               کشمکش در يـک صـحـن

خاورميـانـه، هـمـچـنـان کـه خـود               .  نميگيرد
غرب، صحنه جدال جنبشهاي اجتماعي اي   
است که مقدم بر ايـن کشـمـکـش بـورژوازي          
غرب با اسالم سياسي وجود داشته اند و روند 
. سياسي در جوامع مختلف را شکل داده اند

جدال غرب با اسالم سياسي، با همه اهميتـي  
ـده         ـرن که دارد، نيروي محرکه و موتور پـيـشـب
تاريخ در اين جوامع نيست، برعکـس، خـود     
در متن اين تاريخ قرار مـيـگـيـرد و مـعـنـي            

جدال بر سر تعيين نظم نوين جهـانـي   .  ميشود
طبقات اجتماعـي و     .بازيگران مهم تري دارد

جنبشهاي سياسي آنها چه در غرب و چـه در    
خاورميانه، بر سر آينده سياسي و اقتصادي و 

ـبـنـدي کـرده انـد               ايـن  .  فرهنگي جـهـان صـف
جنبشها هستند که مستقل از خواست سران 
ـمـداران غـربـي و زعـمـاي اسـالم                   و سيـاسـت
ـيـن        ـي سياسي، جهت نهايي اين روندها را تـع

  .خواهند کرد
ـه              ـان ـه خـاورمـي بطور مشخص، تا آنجا کـه ب
مربوط ميشود، حتـي اگـر غـرب خـواهـان            
عقب نشيني جزئي اسالم سياسي و تعـريـف   
ـا آن بـاشـد،                 مباني يک همزيسـتـي جـديـد ب
ـه و        جنبشهاي سوسياليستي و آزاديـخـواهـان
سکوالريستي در منطقه در اين شرايط جديد 
ـه       مستقل از طرحهاي غرب به جلوي صـحـن

براي مثال بنظر من اسالم سـيـاسـي      .  ميايند
در ايران سرنگون ميشود، نه از آن رو که غرب 
در اين رويارويي اخير چنين تمايل يا جـهـتـي    
ـه مـوازات          دارد، بلکه از آنجا که در متن و ب
اين کشمکش جديد مردم ايران و در راس آنها 
ـزيـر      کمونيسم کارگري حکومت اسالمي را ب

شـکـسـت جـمـهـوري اسـالمـي             .  ميشکنـد 
بزگترين ضربه بر پيکر اسالم سياسي خـواهـد   

ـيـن          .  بود اگر حل مساله فلسطين شـرط از ب
رفتن زمينه هاي سياسي و فکري و فرهنگي 
رشد اسالم سياسي در خاورميانه و در سطـح  
جهاني است، شکست جـمـهـوري اسـالمـي        
ـوان يـک                  ـن ـع ـده شـدن آن ب ـي شرط در هم کـوب
ـه اسـت       ـان . جنبش مدعي قدرت در خاورمـي

بدون جمهوري اسالمي ايران، اسالم سياسـي  
ــان              ــه يــک جــري ــه ب ــان ــاس خــاورمــي ــي در مــق
 اپوزيسيون بي افق و بي آينده تبديل ميشود

 
 )ادامه دارد(

359جوانان كمونيست       1387 تير    25    12 

سپتامبر ١١دنيا پس از    



اجتماعي تابعي از  مبارزه طبقاتي  و جـدال هـا و           
کشمکش هاي سياسي اقتصادي طبقـات اصـلـي      

 . استثمار کننده و استثمار شونده است
کمونيسم کارگري انعکاس اعتراض طبقه کارگـر و    
به طور کلي انسان هاي مزدبگير زحمتکـش دوران    

اکثريت عظيم جامعه از زن و مرد که به جز .  ماست
بردگي مزدي براي سرمايه راه ديـگـري بـراي بـقـاي          

انـعـکـاس    .  فيزيکي شان و ادامه حيـاتشـان نـدارنـد      
اعتراض به فقر و تهيدستي و بي پناهي خيل عظيم 
انسانهاي شريفي است که توسط سرمايـه و دولـت       
سرمايه داري در هر دوره از ابتدايي ترين امکانات و 

 «مـنـظـور از     .  حقوق انساني امروز محروم شده اند
ـه طـور        » انساني  نه تنها منصوب به انسان بلکه ب

کـمـونـيـسـم کـارگـري          .  دقيق تر در شأن انسان است
ـه شـأن             خواستار يک زندگي آزاد و مرفـه و شـايسـت

اعتراض به استبداد سياسي اسـت کـه     .  انسان است
حافظ منافع سرمايه داران و پـاسـدار مـنـاسـبـات           
زيربنايي و روبنايي نظام سرمايه است و در ريشه اي 
ـه مـالـکـيـت                  ترين شکلش انـعـکـاس اعـتـراض ب
ـه            خصوصي بر ابزارهاي  توليد اسـت، اعـتـراض ب
ـه مـزد              ـي مالکيت خصوصي الجرم اعـتـراض عـل
ـه       بگيري هم هست که نيروي خالقه ي کار بشر را ب
انقياد ميکشد، اعتراض عليه کاال شدن نيروي کار 
آدمي است، اعتراض عليه تبديل انسان به زايده اي   
از ماشين، عليه تسلط کار مرده بر کـارگـر زنـده و          

 . عليه تسلط گذشته بر حال است

بشـر     » بيشينه ي آگـاهـي        «کمونيسم کارگري آن
برنامه سياسـي  .  دردمند و زحمتکش عصر ماست

و نظري است که رهايي اجتماعي بشر را هدف خود 
قرار داده و به دنبال محو همه اشکال ستم و سرکوب 
و به طريق اولي محو ازخود بيگاني است که هـدف    
ـالـيـسـتـي اسـت و اصـل                غايي هر انقالب سوسـي
ـا                     محوري آن جامـعـه مـحـو بـيـگـانـگـي انسـان ب

ـا خـودش            کـمـونـيـسـم      .  همنوعش با طبيعت و ب
پـاسـدار   .  کارگري مدافع انسان و آرمـانـگـرا اسـت          

خستگي ناپذيري براي آرمان ها و حقوق پايان ناپذير 
حقوق و آرمان هايي که در سرمايه . قلب آدمي است

داري در مدلهاي فرانسوي، آلماني و آمريکايي اش   
ــرائــت        .  مــتــحــقــق نــمــي شــود      ــا ق هــيــچ روايــت ي

مارکسيستي ديگري در زمان ما که چنين اهـداف    
ـد وجـود         اجتماعي و انسان گرايانه اي را مطرح کـن

کمونيسم کارگري بنا به تعريف پاسخي است .  ندارد
پاسخ به نيازي کـه از خـواسـت درونـي             .  به اين نياز

ميليونها اسان در هر جامعه اي، مبني بر آزادي از     
خواست . قيد و بند استبداد و سرمايه در هر شکلش

ـر از                      ـراب ـا و حـق بـرخـورداري ب ـه برابري همه انسـان
امکانات اجتماعي و به طور کلي حق داشـتـن يـک      

کمونيسم کـارگـري   .  زندگي آزاد و مرفه براي همگان
ـالـيـسـم آغـاز             از نقطه عزيمت امکانپذيري سـوسـي
ـد کـه افـق             ميکند و مصرانه بر اين تاکيد مـي کـن
سوسياليستي ، جريان انقالبي طبقه کـارگـر، بـايـد         
ـر جـدي در زنـدگـي مـردم زمـان                   براي ايجاد تغيـي
خودش تالش کند و آنگونه جريانات سياسي را کـه    

براي رسالتي پيامبر گونه مبارزه مي کنند نقد مـي  
کمونيسم کارگري بيشتر در سـتـايـش انسـان         .  کند

ـه ايـن     .  است و نه تاريخ  اين جنبش حاصل رسيدن ب
درک است که باالخره انسانها بايد تصميم بگيرنـد و    
موتور محرکه تاريخ با نيرويي خارج از وجود انسـان  

انسانها بايد بخواهند ، متـشـکـل    .  حرکت نمي کند
شده باشند، تصميم گرفته باشند ، احزابي را سازمان 
داده باشند، پالتفورم هايي را مطرح کـرده بـاشـنـد،         
خود را در معرض انتخاب جامعه قرار داده باشنـد،  
حمايت توده اي جلب کرده باشند و در نهـايـت قـيـام       

 ...    سازمان داده باشند و
در پاريس که در پاسـخ   ۶۸ به قول آن دانشجوي سال 

ـد تـا            ـر کـن ـي آن بحث آکادميک ـ ساختارها بايد تغـي
ـاه يـکـي از                        ـه سـي ـ روي تـخـت ـ  ـد جامعه تغيير کـن

ـا حـروف درشــت نـوشـت                   «:  کـالـسـهــاي درس ب
  ».ساختارها به خيابان نمي آيند
ـريـن ابـزار            « : مارکس در فقر فلسفه نوشت ـت مـهـم

ايـن در پـاسـخ           » توليد ، خود طبقه کارگر اسـت      
ـه           کساني بود که انقالب عليه سرمايه را مـنـوط ب
رشد ابزار توليد و تضادشان با روابط تـولـيـدي مـي       
ـالـيـسـم و انـقـالب                      ـيـجـه سـوسـي ـت دانستند و در ن
 .سوسياليستي را به آينده دورتري حواله مي کردند

کمونيسم کارگري هم، از کارگر، از انسان زنده آغـاز    
مي کند و دقيقا از همين رو، به يـک مـعـنـي بـراي          

کمونيسم کارگـري  .  برقراري سوسياليسم عجله دارد
ـه       نهايت راديکاليسم نوع بشر است چرا که نـقـدش ب
ـه   جامعه سرمايه داري امروز از نگاه مارکسيستي ب

مارکس به ما مي . مساله انسان نشات گرفته است
راديکال بودن يعني پرداختن به ريشه مسايل : آموزد

. و در مورد انسان ، ريشه همانا خـود انسـان اسـت         
يعني موقعيت انسان در رابطه با طبيعت و جامعـه  

کمونيسم کارگري کـه    .  و در تحليل نهايي با خودش
به مثابه کمونيسم به کار مي رود در مقـابـل پسـت      
مدرنيسم که از فرد و اصالت گرايشات افـراد دفـاع     
مي کند و هرگونه آرمان سطح باال و جهان شمول و   
انساني رد مي کند، کمونيسم انسانها را هنگـامـي   
که آرمان خواه بوده و به دنبال تغييـرات اجـتـمـاعـي        
ـد تـا زمـانـي کـه                       ـن ـي هستند بيشتر انسـان مـي ب
مسايلش همه محلي و خرد و راه حلهايش فـردي و    

خالصه کمونيسـم کـارگـري      .  غير جهانشمول است
برآن است که براي بهبود زندگي، حتي زنـدگـي يـک        
فرد هم به طريق اوال بايد از راه جمع و جامـعـه و در       

 . ابعاد اجتماعي اقدام کرد
. کمونيسم کارگري در همه مسايل جانب دار اسـت   
... به راستي که آدم مستقل و احزاب فرا طبقاتي و   

همه چيز حتي هنـر وظـريـف      .  مقوالتي مسخره اند
ترين پديده هاي ذهني بشر هم رابطه اي با سياست و 

همان  . نظم اجتماعي و فرهنگ مسلط هر دوره دارد
فرهنگي  که تاريخا فرهنگ طبقه حـاکـم هـر دوره        

جرم انفجاري که در کمونيسم کارگري . تاريخي است
وجود دارد بسيار بيشتر از راديکال ترين جـريـانـات      

دقيقا به خاطر . چپ تاکنوني و حتي بلشويسم است 
تاکيد بر انسانگرايي و تـالش بـراي مـحـو ازخـود              

به اين دلـيـل کـه دولـتـي کـردن را               .  بيگانگي است

درکـش از سـوسـيـالسـيـم،           .  سوسياليسم نمي داند 
ـالـيـسـم       .  صنعتي کردن نيست دولت رفاه را سـوسـي

ـه      فرض نمي کند، هر گونه اقتصاد دولتي متکـي ب
فـرض  .  مزد را اتفاقا ضد سوسياليسم مي شـمـارد    

کمونيسم کارگري انسان آزاد، در جامعه آزاد است و 
. نه آزادي براي خلـق و سـرکـوب بـراي ضـد خـلـق                 

ـه   سوسياليسم بايد آزادي و برابري به همراه بياورد و ن
آرمانهاي بشر با کمونيسم کـارگـري     .  فقر و تبعيض

ـه  .  معني پيدا مي کند و فقط رويا نيست مارکس ب
تنها هنگامي سوالي مطرح مي  « : ما مي آموزد 

شود که يا پاسخ به دست آمده باشد و يا با فاصله ي 
اگـر مـارکـس         » . کوتاهي قابل دسـتـرسـي بـاشـد         

شخصيت هزاره است و طبقه کارگري وجود دارد که 
عميقا اعتراض دارد و در حال متشکل شدن است و 
حزب کمونيست کارگري وجود دارد و در حال تکثير 
است ، چه چيز سوسياليم را هنوز در حد رويـا نـگـه        

رشد ابزارهاي توليدي، به وجود آمدن طبقه .  ميدارد
ـا                   ـه ـه ايـن کارگر صنعتي، رشـد شـهـرنشـيـنـي،هـم
سالهاست که بستر مناسبي را براي سوسياليسـم و    

کمونـيـسـم    .  رهايي بشر از استثمار ايجاد کرده است
کارگري آگاهي طبقاتي ، حـزبـش سـالحـي بـراي              
طبقلت کارگر و زحمتکش و هدف و آرمانش محو 

 .طبقات و جامعه طبقاتي است
 مرگ بر سرمايه داري

 زنده باد سوسياليسم  
 آزادي ، برابري ، حکومت کارگري

 زنده و پاينده باد حزب کمونيست کارگري
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ـهـاسـت                ـوجـه آن ـلـف مـت که از جهات مـخـت
ـد و        .  بايستند ـن نبايست سکوت  اختيار کـن

ـبـن افـرادي                  ـه چـن ـر را ب اجازه تعرض بيـشـت
ـيـسـت        .  بدهند  . خود کشي راه حل قضيه ن

اساسا دليلي براي شرم و خجـالـت زده بـودن        
تجاوز و تعرض توسط شخـص  .  وجود ندارد

ـانـي           .  ديگري صورت گرفته    ـد قـرب ـاي چـرا ب
ـر         ماجرا احساس شرم کند؟ هميـنـطـور سـاي
ـه                  مبارزين و کسانـي کـه در ايـن عـرصـه ب
فعاليت و اعتراض م يپردازند نبايست اجـازه  
دهند نوک پيکان هيچ توهين، تقصير، فشار 

ـر دانشـگـاه       ..  اخالقي و  متوجه قرباني دخـت
با  توجيـه  .  زنجان و يا  اتفاقاتي نظير آن شود

ـار خـود               و بهانه هايي نظير پـوشـش ،  رفـت
که  حکومت ضد زن اسالمي و ..  دختران و 

ــاي             ــام اعــوان و اعصــارش در بــخــشــه تــم
متفاوت  جامعه هميشه سعي ميکننـد زن    

به هيچ عنوان نبايد در .  را مقصر جلوه دهند
ـاه آمـد                  ـه کـوت در مـورد    .  برابر ايـن مسـئل

مشخص زنجان در حاليکه دانشجوي دختر 

در بازداشت به سر ميبرد و دادگاه جنايتکـار  
ـم    اسالمي  در کمال وقاحت  وي  را نيز متـه
خوانده ، نبايد سکوت کرد و اجـازه داد کـه           

ـرده شـود              ـه فـرامـوشـي سـپ ايـن  .  موضوع ب
سکوت نکته دومي است که ميخواهم به آن 

 . بپردازم
يک نگاه به اعمال و حـرکـات دانشـجـويـان             

ـراضـات                    ـد از اعـتـصـاب و اعـت ـع چندي ب
بعد از اينکه از طرف مسئولين و   .   بيندازيد

رسانه هاي حکومتي  اين مسئله ؛ تـعـرض     
جنسي با تصميم فبلي ، انکار شد و ادعـاي    
ـر واقـعـي               دانشجويان معترض پـوچ و غـي
خوانده شد ، تمام تالش دانشجويان متـوجـه   

از امضا جمع کـردن و    .  اثبات اين اتفاق شد 
ـدهـا           متوصل شدن به مراجع ديـنـي و آخـون

تالشي که به نظر من از چند جنبه قابـل  ... و 
اولين وجه آن اينکه اين اقـدامـات   .  نقد است 

ـه   با هدف اثبات قضيه خود تا حدود زيادي ب
ـا     ـاق ـف ضرر دانشجوي دختر تمام ميشود و ات
دست جمهوري اسالمي را براي تعرض به او 

نکته دوم اينکه تالش بـراي  .  بازتر مي گذارد
ـا و      ثابت کردن  به چه مرجعي؟؟ به دادگاهـه

ـهـوري اسـالمـي ؟؟          ! مقامات قضايي جـم
يعني استناد به سندها و ادله هايي که بـراي    

مراجعـي کـه از       !   ايشان قابل پذيرش باشند
نظر مردم ايران و هر آدم عاقل و شـريـفـي در      
ـتـي بـراي               ـريـن صـالحـي دنيا  فاقد کوچـکـن

ـر       .  قضاوت نيستند قرار است از چه کسـي ب
قراري عدالت و برابـري را طـالـب شـد ؟ از               
حکومتي که خود سردمدار زير پا گـذاشـتـن    
هر گونه حقوق انساني است؟ از رژيمي که در 
هر زمينه نقض حقوق بشر داراي بـاالتـريـن        
رکوردهاست؟ اين همان حکومتي است کـه    
همين حاال تعداد زيادي از دانشجويان را در   
شهرهاي متفاوت به صورت پنهاني و بـدون    
اعالم حتي حکمي هر چند صوري مي ربايد 

رژيمي کـه آمـار     .  و به نقاطي نامعلوم ميبرد
ـه قـتـل رسـانـدن              شکنجه و زنداني کردن و ب
ـريـد                    فقط دانشجويا ن را کـه در نـظـر بـگـي

عـدالـت و     .  ارقامي وحشتناک خواهند شد   
ـه حـدي              برابري خواستن از چنـيـن رژيـمـي ب
ـاه    مضحک است که حتي به عنوان يک اشتـب

ـرا پـذيـرفـت            مـگـر   .  سياسي  هم نميتوان آن
ـد                      ـي ـاي ـان و ت ـا در طـيـف حـامـي اينکه شـم

ــن رژيــم بــاشــيــد کــه در                     کــنــنــدگــان اي
ـا         .....  اينصورت   ـد ب ـاي و همينجاست کـه ب

ـتـگـري شـان اجـازه              کساني که با عدم دخـال
دادند سير اتفاقات به اينجا کشيـده شـود را       

چرا که از صـاحـب  تـفـکـرات          .  سخن گفت 
ـه هـا و          ـت عقب مانده اي که براي دفاع از گـف

هاي ريـش  ..  اثبات  واقعيات  به سراغ آيت ا
ـد و     و پشم دار خود جمهوري اسالمي ميرون
دست به دامان سر دمداران ارتجاع ضـد زن      

 . ميشوند انتظاري نميرود
ـا                  ـه صـورت مشـخـص ب روي سخن مـن ب

ـا هـر     .  دانشجويان چـپ و راديـکـال اسـت           ب
تعبيري که خودشان دارند،  کساني که خـود    

چرا . را سوسياليست و مدافع برابري ميدانند
ـالـيـت و             اينها که به خودشان چپ و سـوسـي
ـايـت اعـتـراض و              ـه کمونيست ميگوينـد ن
نقدشان به همين بسنده شده که چـرا انـجـمـن       
ـد               ـده ان اسالميها پالکاردهـاي مـا را کشـي

چرا به ماهيت ضد انساني و ضـد زن    . پايين 
ـان               ـي ـراضـات و ب ـرد اعـت اينها و نحوه پيشـب

نکند دفـاع از    .  خواسته ها  اعتراضي ندارند
ـه          برابري  و جلوگيري از اجحاف و تـوهـيـن ب

زنان را گذاشته اند براي بعد از انقالب و فعال 
به مسائل مهم تر تئوريک و دعواهاي دروني 

به نظر من دفاع بي قيد و شـرط      .  مشغولند
از حقوق زنان و مرزبندي روشن با تفکرات و   
ـه                     ـار ضـد زن و مـردسـاالران عادات و رفـت
ـه هـمـان                   جنبش ملـي اسـالمـي و از جـمل
تحکيم وحدتي ها و انجمن اسـالمـي  يـک          
. جزو تعريف چپ و سوسياليست بودن اسـت 

آيا در جريان ماجراهاي زنجـان دانشـجـويـان       
ـنـدي هـا را نشـان               چپ و راديکال اين مـرزب
دادند يا در همان چهارچوبه مـلـي اسـالمـي       
ـا  عـدم                    ـيـل سـکـوت و ي باقي ماندند؟ دل
ـيـن               ـداشـتـن هـم برخورد فعال به نظر مـن  ن

 .مرزبندي روشن بود
بـايسـتـي بـراي       .   هنوز هـم ديـر نشـده اسـت            

جلوگيري از تکرار اين اتفاقات و تا بيرون آوردن 
دانشجوي دختـر و پـس گـرفـتـن اتـهـامـات                 
متوجه وي  متحدانه ، هماهنگ و معترضانه 

نبايد اجازه داد گـذشـت     .  به مبارزات ادامه داد
زمان از اين مسئله يا هر اتفاق ديگري بـاعـث     
ـوانـد هـر        سرد شدن اعتراضات شود و رژيم بـت

 . انجام دهد کاري که ميخواهد آزادانه

...اعتراضات دانشگاه زنجان و  

 جرم انفجاری
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 شايان از ايران

 دوراهی نقد مذهب
چه خبر از حـزب؟ کـارا خـوب پـيـش              " 

کـانـال   .   ميره؟ من که فـعـال فـراري ام         
بـايـد   .  جديد رو مي بينم، تا حدي خوبه

فـقـط نـبـايـد در لـنـدن              .  بهترش کنيـد 
سعي کنيد کادرهاي بـيـشـتـري     .  باشيد

و اينکه بـه بـرنـامـه       .  برنامه سازي کنن
مثال تو پخـش زنـده     .  ها هيجان بدهيد

فيلم هاي تظاهراتهـاي مـردم رو زيـاد          
باور کنيد خـيـلـي تـاثـيـر           .  پخش کنيد

گذاره چون خيلي از مـردم هـنـوز نـمـي          
و يـا ايـنـکـه         .   دونن مبارزه وجود داره  

آخـه  .   آهنگهاي انقالبي پـخـش کـنـيـد       
و در ضـمـن   .  شخصا خيلي دوست دارم

سعي کنيد تو گفـتـه هـا تـون از قـبـل               
جمهوري اسالمي سرمايه داري رو بـه        

ايــن کــار رو شــمــا         .  شــدت بــکــوبــيــد   
از .  ميـکـنـيـد ولـي خـب هـنـوز کـمـه                  

و بـا بـه       .  سرمايه داري بيشـتـر بـگـيـد       
مردم بگيد که باعث بدبختـي هـاشـون      

خوب اين .  اين سيستم ضد انسان است
 . چيزهايي است که به نظرم اومد

راستي اين برنامه کمونيسم رنگي چـرا    
مـن شـخـصـا عـالقـه           .  پخش نمي شـه   
ــهــش     رضــا مــرادي خــوب       .  داشــتــم ب
سـعـي کـنـيـد دوبـاره           .  گرمش ميـکـرد  
 . پخشش کنيد

يه چيز که ميخواسـتـم بـگـم در مـورد            
. نقد و زدن مذهب تو تـلـويـزيـون اسـت       

من خودم االن سر دوراهـي مـونـدم کـه         
چون آخه در بين کسايي کـه  .  خوبه يا نه

کانال رو مي بينن يه کسايـي رو ديـدم       
که اصال نظرشون از مذهب برگشـتـه و     
خيلي ها هم تـا نـقـد مـذهـب مـيـشـه               
کانال رو رد ميکنند و برام يـه سـوالـي        
پيش اومد که آيا مـيـشـه تـوده هـا رو            
همراه کرد با نقد مذهب؟ من که خـودم  

اما خوب بعضي .   خيلي دوست داشتم
جاها هم بخصوص تو ايران با مشـکـل   

مـثــال  مــن خــودم        .  مـواجـه مـيـشــيـم       
شخصا تجربه کردم بين کارگران بـوديـم   
با رفقا يکي از کارگرا بهم ميگفت تـو    
حرف دلـم رو مـيـزنـي امـا کـاشـکـي                   

که من از هـمـون   .  مذهب را  نقد نکني

يـا  .  نمي دونم چه کـار کـنـم       .  جا موندم
مثل قبال ها مذهب رو نقد کنـم يـا از       

اگه يه جواب کـامـل   .  تيزي نقدم بکاهم
بدي و من از اين دو راهي خـارج کـنـي      

 ." خيلي ممنون ميشم
 
شايان جان، مرسي از نکاتي کـه    :  ک. ج

در مـورد بـرنـامـه کـمـونـيـسـم                .  گفتي
. رنگي فعال متاسفانه توليد نـمـي شـه       

اميدوارم دوباره سهيال شريفي و رضـا      
وقت داشتـه بـاشـنـد کـه بـتـونـيـم ايـن                   

به نظـر مـن     .  برنامه ها رو ادامه بدهيم
. هم رضا اين برنامه ها رو گرم ميـکـرد  

نکات ديگرت در مورد تـي وي را بـه           
 . رفقاي مسئول اطالع ميدهيم

در مورد نـقـد مـذهـب هـمـانـطـور کـه                
خودت هم گفـتـي مـوضـوع حسـاسـي           

خصوصا با تبليغات مذهـبـي و     .  است
تلقيناتي که وسيعا از جانـب طـبـقـات       
حـــاکـــم و دولـــت در گـــوش مـــردم                 

الــبــتــه خــود جــمــهــوري      .  مــيــخــوانــنــد
اســالمــي خــيــلــي هــا را نــه فــقــط از              
حکومت مذهبي که از خـود مـذهـب          

اما هـنـوز هسـتـنـد        .  هم زده کرده است
بسياري که فکر ميکنند مثال  اسـالم      
چيز ديگري است و به تعبيـر خـودشـان      

در نـتـيـجـه بـايـد         .  از مذهب باور دارند
ضمن اينکه نبايد در نـقـد     .  مراقب بود

مذهب ذره اي تخفيف داد بايد متوجـه  
بود که در کجا و بـراي کـه و چـه جـور             

بـايـد مـوارد      .  مذهب را نقد ميـکـنـيـم    
.  معين و تبليغ عمومي را تفکيک کرد

شايد کسي تا آخر عـمـر هـم مـذهـبـي           
بـمــانـد امـا در عــيـن حـال از لــحــاظ                  
سياسي مترقي باشد و حتي از عـقـايـد    
حزب و آرمان هاي اجتماعي کمونيسم 

به نظر من نبايد بـه چـنـيـن         .  دفاع کند
نکته ديگـر بـايـد      .  کسي خيلي گير داد

توجه کرد که  امر ما برقـراري شـرايـط      
اجتماعي است که ريشـه هـاي مـادي           

. خــرافــه و مــذهــب را مــيــخــشــکــانــد         
کمونيسم با نـقـد مـذهـب و يـا حـتـي                  
صرفا با ترويج  عقـايـد خـود تـوده اي           

کــمـونــيــســم بـعــنــوان يــک       .  نـمــي شــود   
انتخاب سياسي و بعنوان يـک جـنـبـش       
اجتماعي دخالـتـگـر کـه راه حـل دارد              

ايـن  .  مورد انتخاب مردم واقع ميشـود 
به معني آن نيست که نقد مذهب و يـا      
ترويج عقايد کمونيست ها در زمـيـنـه      

امـا بـايـد      .  هاي مختلف کم بها دهـيـم  
.   جايگاه هر وجه از فعاليـت را بـدانـيـم        

نکته ديگر اينکه بـخـصـوص  در يـک           
سطـح عـمـومـي تـر بـايـد مـذهـب را                    

خيلي جـاهـا     .  مستدل و متين نقد کرد
نحوه برخورد گوينده  به مذهب تعيـيـن   

من هم در تجربه شخصـي  .  کننده است
ام ديده ام کـه خـيـلـي هـا تـوهـيـن بـه                    
مذهب را توهين به عقايد خود قلمـداد  

در .  ميکنند و فـورا گـارد مـيـگـيـرنـد           
در .   نتيجه  بايد خـيـلـي مـراقـب بـود            

مجموع  به نظـر مـن دو راهـي وجـود             
مساله نقد مذهـب در جـايـگـاه         .  ندارد

در اين قـرن    .  خود و بشيوه درست است
بيست و يکم و پـيـشـرفـت عـلـم و بـا                  
اينهمه جناياتي که جريانـات مـذهـبـي        
و بخصوص اسالمي مرتکب شده انـد،  
شرايط نقد مذهب هرچه راديـکـالـتـر و       

تــوصــيــه .  روشـنــتــر فــراهــم شــده اسـت        
ميکنيم بحث هاي منصور حکمت در   
نقد مذهب و بـخـصـوص آنـجـا کـه از               
صنعت مذهب صـحـبـت مـيـکـنـد را              

 . مصطفي. بخواني
 

 فريد از ايران
 شمرده حرف بزنيد

به اين حميد تقوايي بگوييد لطفـا يـک     " 
کم يواشتر و شمرده تر حـرف بـزنـه  تـا           

قربانـت  .  من يه چيزي بفهمم از حرفاش
 ."باباي

 
فريد جان ما نامه شـمـا را بـراي          :  ک.ج

اگر مشـخـص   .  حميد تقوايي فرستاديم
هـرچـنـد     .  قيد ميکرد بهتر هم مي بـود 

شخصا فکر ميکنم که ما کـمـي تـنـد         
البته حـمـيـد بـهـتـر           .  تند حرف ميزنيم

است، منصور حکمت گاه حتي تـنـدتـر    
. خيلي ممنون از تـذکـرت  .  حرف ميزند
 . مصطفي

 
 ناصر اصغری از آانادا
 اشتباه در صفحه بندی

سالم نويد و مصطفي، نشريه جـوانـان     " 
مثل هميشه خوانـدنـي   )   ٣٥٨ شماره (

دو اشتباه كوچـك صـفـحـه بـنـدي           .  بود
. نظرم را بيشتر به خـودش جـلـب كـرد          

ميدانم كه كار نشريه در آوردن خـيـلـي        

بـهـر   .  سخته و خيلـي دقـت مـي خـواد          
حال خواستم نظـرتـان را هـم بـه آن دو               

اول ايـنـكـه نـوشـتـه           .  نكته جلـب كـنـم     
ياشار سهندي در صفحه اول كـه بـقـيـه         

آمده بـود، چـون خـط         ٧ اش در صفحه 
فاصله اي بين نوشته باالتر از آن و بقيه 
نوشته ياشار سهندي نكشـيـده بـوديـد،       

دوم .  خواننده را به اشتباه مي انـداخـت    
وبالگهائي بود كه معرفي كـرده بـوديـد      
. كه آنها هم متأسفانه قاطي شده بودند

بهرحال اين دو اشكـال حـاشـيـه اي در           
محتواي نشريـه هـيـچـگـونـه تـأثـيـري              

دستتان مـثـل هـمـيـشـه درد           .  نداشتند
 ."و باز هم به پيش. نكند

 
مرسـي نـاصـر جـان از تـوجـه و                 :  ک. ج

مــهــيــن عــلــيــپــور هــم ايــراد       .  تــذکــرت
ديگري را تذکر داده بود کـه آن را هـم           

آذر پـويـا هـم بـه ايـراد              .  تصحيح کردم
ايـراد هـا را       .  ديگري اشـاره کـرده بـود       

برطرف کردم و براي آرشيو سايـت و از      
. نســخــه جــديــد اســتــفــاده مــي کــنــيــم        

همچنين با اين شماره نسخه تصـحـيـح    
شده شماره قبل را براي دوسـتـانـي کـه         
. نشريه را آرشيو مي کنند مي فـرسـتـم   

در ضــمــن در دو شــمــاره قــبــل هــم                  
دوستمان منصور ترکاشوند يـک ايـراد       
صفحه بندي در نوشته منصور حکمت 
را تذکر داده بود که برطرف کـردم و در      
. آرشيو نسخه اديت شـده را قـرار دادم        

 .نويد
 

 حميد از ايران
 دفاع از فرزاد کمانگر

 با سالم"
به حکم اعدام فرزاد کمـانـگـراعـتـراض      

 ! کنيم
شـمــاره هــمــراه عــلـيــرضــا جــمــشــيــدي         
ــه                   ــيـ ــايـ ــوه قضـ ــوي قـ ــگـ ــنـ ــخـ : سـ

 ٠٩١٢١٥٩٥٥٠٤  
 پست الکترونيکي : زندان رجائي شهر

rajaeeshahr@tehranprisons.ir 
  ٤٤١١٠٥١ شماره تلفن تماس 

 ٠٢٦١  ٤٤١١٥٠  ---٠٢٦١   
تلفن آقاي محمد شيرج، ريـيـس حـوزه        

 نظارت قضايي ويزه
   ٦٦٤  ٢١ +  ٩٨٠٥١٧٠  ٦٦٤  ٢١  

 ٦٦٤  ٢١ +  ٩٨٠٥١٧١  
 ٦٦٤  ٢١ +  ٩٨٠٥١٧٢  

 ٩٨٠٧٠٧٠   

مدير کل سـازمـان زنـدانـهـاي اسـتـان              
 ٢١٢٣٧٠١   -٢ :  تهران تلـفـن تـمـاس      

 ٩٨٢١ " 
 
حميد جان بايد همه جانبه نسبت :  ک. ج

به اعدام که همان قـتـل عـمـد دولـتـي             
ست تعرض کرد و اين بـا اعـتـراضـات         

بايد در   .  وسيع و اجتماعي ميسر است
ايران عليه اعدام ايستاد و از نظر بـيـن     
المللي نيز فشار آورد به رژيم آدمـکـش     

در اين زمـيـنـه حـکـم اعـدام           .  اسالمي
فرزاد کمانگر کميته بين المللي عـلـيـه      
اعدام اقداماتي را در دستور کـار قـرار     

و تلويزيون کانال جـديـد هـم      .  داده است
. برنامه زنـده در هـمـيـن زمـيـنـه دارد               

  .کيان
 

 مريم از عراق
 در دفاع از آرام رشيد

آرام ” كمـپـيـنـي بـراي دفـاع از               . سالم"
جهالـت اسـالم     ” نويسنده کتاب “  رشيد

در .  را راه انداخته ايـم   "  در دنياي امروز
ايــن اخــبــار   .  ضــمــن يــه ســوال داشــتــم      

مربوط به آرام رشيد را لطفا بگوييد از   
ما الزم داريـم، چـون         .  چه منبعي ست

هيچکدوم از نشـريـات و رسـانـه هـاي            
اينجا ازش هـيـچ خـبـري نـدارن و يـا                   

 ."مرسي. چيزي نميگن
  
مــريــم جــان مــا مــيــل شــمــا و             :  ک. ج

سواالتتان را براي سازمان اکس مسلـم  
با شـمـا   .  و دست اندرکاران آن فرستاديم

  کيان. تماس خواهند گرفت
 

 نسيم از اصفھان
 شرايط شرکت در جلسه

امـيـدوارم حـالـتـون خـوب           .  با سـالم      " 
ميخواستم بدونم چطوري ميـشـه   .  باشه

 "تــو جــلــســات شــمــا شــرکــت کــرد؟             
  
نسيم جـان بـه سـازمـان جـوانـان             :  ک. ج

جــلــســات .  کــمــونــيــســت خــوش آمــدي    
شنبه ها ساعت دوازده و ٥ عمومي ما 

نــيــم شــب در مســنــجــرهــاي يــاهــو و            
شـمـا در     .   اينسپيک بـرگـزار مـيـشـود         

ياهو آن شويد و به ادميـنـهـاي جـلـسـه         
. ام دهيد شما را دعوت مـيـکـنـيـم     . پي

  کيان. شاد باشي
 

 نامه های شما

15ادامه صفحه   



 مانيا از ايران
 تعرفه جديد آرايشگاه ها

 با سالم و خسته نباشيد"
تعرفه هاي جديد آرايشگاه هاي مردانـه  
طبق حکم جديد سـتـاد طـرح امـنـيـت           

مــدل مــوي ســردار رادان       :  اجــتــمــاعــي
تومان، مدل موي الهم سخنگوي ٨٠٠ 
تومان، مـدل مـوي حـداد           ٦٥٠ دولت 
تومان بهمراه يک عدد لـوپ   ٤٢٥ عادل

تــوان ٣٢٥ لــوپ، مــدل مــوي جــنــتــي         
بهمراه صرف چاي، مدل موي احـمـدي     

  ."نژاد مجاني با صرف قهوه
 
. مانيا جـان بـا تشـکـر از شـمـا                :  ک.ج

. منتظر مطالب بعـدي شـمـا هسـتـيـم          
  کيان

 
 حميد از تھران

 پارازيت روی تی وی
 سالم کيان جان، خوب هستي؟"

ساله از تهران هستم و دانشجـو  ٢١ من 
مـــرســـي از اخـــبـــاري کـــه           .  هســـتـــم

ــي     ــت ــرس ــف ــي ــجــام            .  م ــال ان ــا در ح م
. فعاليتهايي با ساير دوستـان هسـتـيـم      

مـن  .  ميخواستم با هم صحبـت کـنـيـم      
دقيقتر به شمـا خـواهـم گـفـت کـه چـه                

اما ميخـواسـتـم کـه اگـر          .  فعاليتهايي
در ضمـن  . پيشنهادي داريد به من بگي

ميخواستم بگم که ايـنـجـا رو تـي وي           
 ."پارازيت انداختن و نميگيره

  
حميد جان منتظـر تـمـاس شـمـا          :  ک. ج

براي آگاهي از فعاليتهاي شما و سـايـر     
نکات پيـشـنـهـادي     .  دوستانتان هستيم

در ضـمـن     .  خود را بـرايـتـان فـرسـتـادم        
قضيه پارازيت هم اين مسئله به تـهـران   
ختم نميشود و در شهرهاي ديـگـر هـم        
صادق است و مـا ايـن مسـئلـه را بـه                
دســـت انـــدرکـــاران تـــي وي اطـــالع             

شما فقط لطف کـن مـنـطـقـه        . ميدهيم
سکونت و ساعتهايي کـه پـارازيـت بـر         
روي سيگنال تي وي فرستاده مـيـشـود      

  کيان. را براي ما بفرست
 

 هومن از ايران
ميخواستم بگم که شبکه هـاي    .  سالم" 

پارس و کانال يک از روي هاتبرد حـذف  
شدن و االن تنها کانال سياسي موجـود  
کانال جـديـد هسـت و رنـگـارنـگ هـم                

در ضـمـن     .  معلوم نيست چـکـاره سـت     

جواب سوالهامو تو نشريات هفته قبل 
 ."مرسي از اينکه جواب دادي. ديدم

  
هومن جان بـا تشـکـر از اطـالع           :  ک. ج

  .کيان. فعال باي. شما
 

 يادگار از خوزستان
 جرثقيل و اعدام

چندي پـيـش     .  با سالم و خسته نباشيد"
راجع به مذهب وترس نـوشـتـه       مطلبي

سولماز از پاکستان در نشـريـه خـونـدم         
سالـه ام بـه بـازار           ٥ با پسر .  جالب بود

رفتيم، او با ديدن ماشين جرثـقـيـل کـه       
طـبــقـه بــاالي        اهـن سـنــگـيـنــي را بــه          
با تـعـجـب از      .  ساختماني حمل ميکرد

من پرسيد، مامان نگاه اين ماشين بـه  
جا ادم اهن باال مي بره، مگه مـيـشـه؟    

با ديدن اين ماشين تصوير اعدام    تنها
چـه  .  در ذهن کوچکش تداعي مـيـشـد     

 "بايد کرد؟
  
يادگار جان تاثـيـرات مـخـرب و         :  ک. ج

فاجعه بار جمـهـوري اسـالمـي بـحـدي           
سـالـه   ٥ زياد است که بر ذهن يک کودک 

اينچنين تاثير گذاشته و اين مسئله بـر  
ضرورت سرنگـونـي ايـن رژيـم تـاکـيـد              

اما تـا آنـجـايـي         .  چندباره اي ميگذارد
ــان                    ــودک ــدران ک ــادران و پ ــه م ــه ب ک
برميگردد بايد با تالش همه جانبـه اي    
مانع اين تاثيرگذاري ها شونـد و بـچـه        
. ها را از اين مسائل مصون نگه دارنـد 

بنظرم در اين زمينه بايد کوشا و جـدي    
شايـد دشـوار بـاشـد ولـي نـبـايـد                 .  بود

گذاشت بـچـه هـا ايـن صـحـنـه هـا را                   
ــبــيــنــنــد   بــخــصــوص کــودکــان کــه        .  ب

آسيبهاي جدي از ايـن قـبـيـل مسـائـل           
  .کيان. پسرت را ببوس. ميبنند

 
 حسين از اصفھان

 ميخواهم عضو بشوم
مـن  .  سالم امـيـدوارم خـوب بـاشـيـد            "  

ايـنـکـه    .  دانشجو در اصـفـهـان هسـتـم         
ميگن شما اصفهاني هستيد درسـتـه؟     
. من از چـنـد تـا از دوسـتـام شـنـيـدم                    

ميخواستم ببينم چطور ميتونـم عضـو     
 "سازمان جوانان کمونيست بشم؟

  
نه دوستـانـتـان    .  سالم حسين جان:  ک. ج

. اشــتــبــاه بــه اطــالعــتــان رســانــده انــد         
عضويت در سازمان جوانان کمونيست 

بسيار ساده اسـت و شـمـا بـا ارتـبـاط               
مستمر و پيشبرد سياسيتها و افق ايـن  
سازمان و شريک بودن در آرمانهـاي آن    
که همانا يک دنياي بهتر و انساني ست 

در . ميتوانيد خود را عضـو ان بـدانـيـد        
جلسات مـا شـرکـت کـنـيـد و نشـريـه                 
جوانان کمونيـسـت را بـخـوانـيـد و بـه                
دوستان خود معرفي کنـيـد و افـراد را          
حول اين سازمان و تي وي کانال جـديـد   

بيشتر و مشـخـص تـر          .  سازمان دهيد
. در اين زمينه ها صحبت خواهيم کـرد 

به سازمـان خـودتـان خـوش آمـديـد و               
اميدواريم بتوانيم همکـاري و ارتـبـاط        

شـاد  .  مستمري با هـم داشـتـه بـاشـيـم            
  کيان. باشي

  
 راهدان از بجنورد

 زمزمه آزمايش اتمی
زمـزمـه هـاي از يـه           .  سالم کيان جـان " 

آزمــايــش اتــمــي تــوســط جــمــهــوري            
اسالمي در تهران بـيـن مـردم شـنـيـده             
ميشه ميخواستم ببيـنـم شـمـا خـبـري           

 ."داري
  
راهدان جان خبر خاصـي در ايـن       :  ک. ج

امـا شـايـد      .  زمينه دريافت نـکـرده ايـم     
منظورهمين آزمايشات نظامي اخـيـر     
ــاب               ــرتـ ــالمـــي و پـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
موشکهايش که قابليت حمل کـالهـک     

 کيان. هسته اي دارند، باشد
   

 علی از اهواز
 ديگه تحمل ندارم

خـوب هسـتـي؟ مـن         .  سالم کيان جان" 
آمـوزشـي   .  رفتم سـربـازي  .  مدتي نبودم

تـو ايـن     .  تبريز بودم و االن تـمـام شـده         
مدت که سربازي بودم دلم بـرا زنـدگـي        
تنگ شده بـود و آرزوي چـت کـردن و              

از .  صحبت کردن بـا ديـگـرانـو داشـتـم          
. وقتـي رفـتـم سـربـازي عصـبـي شـدم                

راستش اينا يـه مشـت آدم مـوجـي و               
بعضي وقتا ميترسـم از    .  ديوونه هستن

زور ناراحتي بزنم يکي از ايـن آشـغـاال          
خيلي گير مـيـدن     .  رو بکشم يا خودمو
خالصه تـحـمـلـش       .  و به آدم زور ميگن
نمـيـخـوام ديـگـه        .  برام غير ممکن شده

 "چکار بايد بکنم؟. تحمل کنم
  
علي جان خوشحالـيـم از تـمـاس         :  ک. ج

دوست عزيز تحمل اين رژيـم  .  مجددت

و شرايطي که براي مـردم درسـت کـرده        
درصد مردم غير ممکن شـده   ٩٠ براي 

و مردم ميروند که اين رژيم را سرنگـون  
کنند و بايد براي همين مسئله سعي و   
تالش و سازماندهي کرد و راهـش هـم       
پيوستن به حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
ايران و متشـکـل شـدن و پـيـش بـردن               
ســيــاســتــهــاي حــزب اســت تــا هــرچــه           
سريعتر از شر ايـن رژيـم راحـت شـد و             
. جامعه اي انسـانـي را بـنـا گـذاشـت                

  .کيان
 

 سام از تھران
 !تنھايی نميشه

. نشـريـه رو گـرفـتـم         .  سالم کيـان جـان    " 
. راستي راجع به خراب شدن اون خـونـه      

روز مـيـرفـتـن اونـجـا جـمـع               ٢ مردم تا 
من ميخواستم براي فعـالـيـت    .  ميشدن

بيشتر با بچه ها تو تهران بيشتر آشـنـا     
بايد مـا بـا هـم ارتـبـاط داشـتـه                .  بشم
بـايـد چـکـار       .  تنهايـي نـمـيـشـه       .  باشيم
 "کنم؟

  
سام جان لطفا اخبار کامل تجمع :  ک. ج

دوسـت عـزيـز      .  مردم را برايمان بفرست
در رابطه با ارتباط با بچه ها و فعالـيـن   
سازمان جوانان کمـونـيـسـت در داخـل          
کشور در حال حاضر ايـن کـار از نـظـر           

بـايـد افـراد در        .  امنيتي خطرناک سـت   
محيط اطراف و ارتباطـهـايشـان و در        
شکل روابط طبيعي شان سازمانـدهـي   
حــول ســيــاســيــتــهــاي حــزب، تــي وي،         

دسـت  ....  مسائل اجتماع، سـيـاسـي و     
به سازمانـدهـي بـزنـنـد و فـعـالـيـن را                  
. بسازند و با فعالين ديگر آشنـا شـونـد     

بايد در بسترهاي اجتـمـاعـي مـثـل ان          
جي او و نهادهاي مربوط بـه جـوانـان،        

فـعـالـيـت داشـت و          ....  زنان،کودکان و
مشخـص تـر     .  خطوط فوق را پيش برد

در اين زمينه با هم صحـبـت خـواهـيـم        
. منتظر نکات بعديـتـان هسـتـيـم       .  کرد
  کيان

 
 سوشيانت از ايران

سالم کيان جان، خوبي؟ اوضاع خيلـي  " 
چـنـد   .  همش خفقان و درگيـري .  بد شده

روز پيش تو دانشگاه بـا يـه بسـيـجـي            
چون ميخواست دختـرا و    .  درگير شديم

يـکـي زدش و       .  پسرا رو از هم جدا کنه
بـايـد   .  بقيه دانشجو ها هم دفـاع کـردن    

 ."جلوي اينا بايستيم
  
سوشيانت جان دقيقا اون چـيـزي       :  ک. ج

خــفــقــان عــلــتــش هــمــان      .   کــه گــفــتــي  
اينه کـه مـردم زيـر          .  درگيري ها هست

بار اين رژيم و قوانينش نميـرن و مـدام       
بايد همه جا جـلـوي   .  اعتراض ميکنند

اين رژيم ايستاد و اجتمـاعـا اعـتـراض       
. منتظر خبرهاي بعديت هسـتـيـم   .  کرد

 کيان. مراقب خودت باش
 عسل از لندن

 . ميخوام عضو بشم
. ساله از انگليس هستـم ٢٠ من عسل " 

سالـه امـدم ايـنـجـا و امسـال               ٤ مدت 
مــيــخـواســتـم عضــو     .  مـيــرم دانشــگـاه    

بـايـد   .  سازمان جوانان کمونيسـت بشـم    
 "چکار کنم؟ مرسي و باي

  
ــم از              :  ک. ج ــي ــوشــحــال ــان خ عســل ج

خــوش آمــدي بــه ســازمــان        .  تــمــاســت
بـا شـمـا تـمـاس          .  جوانان کـمـونـيـسـت       

 کيان. باي.خواهيم گرفت
 

 حجت از شفيلد انگليس
 بحث درباره برنامه

 :در نامه اي به نويد مينايي
در ادامه پاسخ شما به سواالتم نـکـات   " 

زير را مطرح مي کنم و اميدوارم پاسخ 
شما موجب شفاف شدن موضوع بـراي  

 .من شود
در مورد آزادي ، برداشت من از پـاسـخ   
شما اين ست که افراد و گروه هايي کـه    
خطوط فکري آنها مـوازي حـزب و در         
امتداد اهداف حزب نباشد حق تبليغ و 
عضــو گــيــري بــراي داشــتــن تشــکــل           
اجتماعـي يـا يـک حـزب سـيـاسـي را                  

و سيستم از فـعـالـيـت     .  نخواهند داشت
اين افراد براي انتخاب شـدن و تـحـقـق         

آيـا در    .  اهدافشان جلوگيري مـي کـنـد     
اين صورت آزادي بي قيد و شرط بـيـان   
و عقيده مفهومي خواهد داشـت؟ بـنـا      
بر گفته شما افکار ارتجاعي بر اسـاس    
مقتضيات زماني و شرايـط حـاکـم بـر         
اجتماع مورد بررسي و شناسايـي قـرار     

افـکـار   ( مي گيرد آيـا چـنـيـن ابـزاري              
مــحــدود کــنــنــده آزادي        )  ارتــجــاعــي 

 "نخواهند بود؟
حجت در ادامه در مورد مسئله برابري 
ماجراي خودش و سه تا از دوسـتـانـش      
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را تعريف کرده که دو تاشان با جديت و 
تالش و پشت کار مـوفـق شـده انـد در           
دانشگاه درس بخوانند و به اهـدافشـان     
برسند ولي حـجـت و يـکـي ديـگـر از                 
دوستانش به علـت شـيـطـنـت و بـازي             
گوشي موفق به ورود به دانشگاه نشـده    
اند و در عوض مشـغـول بـه کـار شـده            

حاال سوال ايـنـجـاسـت کـه آيـا دو             .  اند
نفري که با تالش و جديت به اهدافشـان  
رسيده اند با حجت و دوست ديگري کـه  

 درس نخوانده اند بايد برابر باشند؟
نـويـد جـان      : " در ادامه حجت مي گويد

شما در هفته گـذشـتـه بـه قسـمـت دوم             
سوال من جوابي ندادي که مـن دوبـاره       

فرض بر اينکه هـمـه افـراد      .  مي نويسم
داراي استعداد و قابليت هاي يـکـسـان    

جامـعـه اي کـه در آن روحـيـه                .  باشند
پيشرفت و تـرقـي بـه حـداقـل بـرسـانـد               

 "چگونه جامعه اي خواهد بود؟
 
حجت جان من در جـواب سـوال         :  ک. ج

نـه  )  بخش نامه ها ۵۷ ٣ جوانان (قبلي 
گفته ام و نه از جواب چنين بر مـي آيـد     
که هر تفکري مغاير افکار حزب اجـازه  

بلکه صريـحـا اشـاره      .  رشد و بيان ندارد
ام به تصميم مردم متشکل در شوراهـا  
بوده است و آزادي ها و بـرابـري اي کـه        
در جامـعـه وجـود دارد وبـايـد از ايـن                 
دستاوردها در مقابل افکار ارتـجـاعـي    
که مي خواهند آن ها را مخدوش و يـا    

ولــي بــراي   .  نــابــود کــنــنــد دفــاع کــرد       
روشنـتـر شـدن بـحـث چـنـد نـکـتـه را                     

 .يادآوري مي کنم
يک پيش فرض مهم اين است کـه ايـن     . 

بــحــث هــا مــربــوط بــه جــامــعــه                     
يعني جامعـه اي    .   سوسياليستي است

که مردم متشکل در شوراهـا تصـمـيـم       
جامعـه  .  گيرنده هستند و نه هيچ حزبي

ايي که انسان ها بـراي سـاخـتـنـش بـا             
انـــواع افـــکـــار ارتـــجـــاعـــي مـــثـــل            
ناسيوناليسـم و حـاکـمـيـت مـذهـب و                
مردساالري و غـيـره جـنـگـيـده انـد و                  

از .  سنگر به سنگر آنها را عقب زده اند
ياد مبر که جـامـعـه سـوسـيـالـيـسـتـي             
يعني جامعه اي بري از ناسيوناليسم و   
مردساالري و حاکميت دين و انـواع و        

در بـحـث   .  اقسام افکار ارتجاعي ديگر
نکته اي که مستتر اسـت ايـنـسـت           تو

که افکار ارتجاعـي هـم بـايـد فـرصـت             
رشد و گسترش داشته باشنـد چـون در       

غير اين صورت آزادي بيـان و انـديشـه        
دو نـکـتـه ايـنـجـا           .  مخدوش مي شـود 

ــا              .  هســت ــنــکــه ايــن افــکــار ت اول اي
ديروزش بر جامعـه حـاکـم بـوده انـد و              
مردم آن ها را عقب زده انـد و آزادي و        
برابري و را مستقر کرده اند و امروز در   
شوراهايي نشسته و تصميم مي گيرنـد  
که به اين افکـار عـقـب مـانـده و ضـد               
انساني اجازه ندهند که باز عليه آزادي   
و برابري انسان ها مـتـشـکـل شـونـد و           
آزادي و بـرابـري مـوجـود را بـه خـطـر                  

پس کساني که عـلـيـه تـمـام          .  بيندازند
مظاهـر عـقـب مـانـده سـرمـايـه داري                 
انقالب کرده و امروز امور جامعه را بـه  
دست دارند و در شوراها متشکل شـده  

، علـيـه هـمـيـن        ) يعني همه مردم ( اند 
مظاهر و افکار ارتجاعي قيام کرده اند 
و اجازه نخواهند داد دستـاوردهـايشـان    

دوم ايـنـکـه هـر         .  دوباره به خطر بيفـتـد  
کدام از اين افکار ارتجاعي اصال بـراي  
محدود کردن آزادي بيـان و انـديشـه و          
ايجاد نا برابري به وجود آمده انـد و در      
جامعه ايي که آزادي و بـرابـري بـرقـرار         
باشد خيلي مـعـلـوم اسـت کـه افـکـار                
مــردســاالرانــه و نــاســيــونــالــيــســتــي و        
مذهبي و غيره توسط اکثريت انتخاب 
نمي شوند و در واقع انتخابات کامال و 
واقــعــا آزاد و آگــاه گــري مــکــانــيــســم            

.... جلوگيري از رشد و عضو گيري و     
ولـي در هـمـيـن         .  افکار ارتجاعي سـت 

جامعه هر کسي حق دارد هـر تـفـکـري       
داشته باشد و آزادي بيان و انـديشـه بـه        
اين معني کامال وجود دارد آن چـه کـه     
بايد با آن مقابله شـود دخـالـت افـکـار          
ارتجاعي و ضـد انسـانـي در زنـدگـي                

 .افراد و جامعه است
فرض کن در جامعه سـوسـيـالـيـسـتـي،        
ناسيوناليسم بخـواهـد حـزب سـيـاسـي           
درست کنـد، يـعـنـي بـخـواهـد قـدرت               
سياسي را در دست بگيرد و يـک عـده         
را به خاطـر مـلـيـت شـان بـر ديـگـران                 

ناسيوناليسم را مـردم در        . برتري بدهد
انقالبشان از در انـداخـتـه انـد بـيـرون،               
حاال اگر بخواهد از پـنـجـره وارد شـود         
چه بايد کرد؟ اين مبارزه اي سياسـي و    
نظري و فرهنگي ميبرد و نهايتـا خـود     
مردم متشکل در شوراهايشان تصميـم  

بعـنـوان يـک اصـل          .  ميگيرند چه کنند
جامعه سوسياليستي جامـعـه اي تـک        
حزبـي نـيـسـت ولـي البـد کـارگـران و                   

مردمي کـه انـقـالب کـرده انـد عـلـيـه                 
جريـانـاتـي کـه  هـدفشـان بـرگـردانـدن                  
روابط عقب مـانـده و ضـد انسـانـي و              
حاکـم کـردن آنـهـا بـر جـامـعـه اسـت،                    

 .مبارزه ميکنند
اما در مورد قسمت دوم سوالت يعـنـي   

دوستان حجت موفـق  .  برابري انسان ها
مــگــر .  شــده انــد بــه دانشــگــاه بــرونــد          

کساني که امروز پولشان از پـارو بـاال         
مي زند به دانشگاه رفته اند و اين پـول    
پارو کردنشان حاصـل تـحـصـيـل شـان           
اســت؟ ولــي طــبــق گــفــتــه خــودت در            
زماني که دوستان تو موفق شده اند بـه    
دانشگاه بروند تو در شرکتـي مشـغـول      
به کار شده اي و کمـتـر از آنـهـا تـالش            

در زمــانــي کــه آنــهــا        .  نــمــي کــرده اي    
مشغول کسب مهارت بـوده انـد تـو و          
همه کساني که کار مي کنند مشـغـول   
توليد امکانات براي کل جامـعـه بـوده      

يعني کسي بيکار نيسـت و هـمـه        .  ايد
. در حال چرخاندن چرخ جامعه هستـنـد  

پس کسي به واسطه کسب مـهـارت بـر      
ديگران برتري ندارد، چرا که در هـمـان       
زمان کسـب مـهـارت نـيـازمـنـد کـار                 

يعني کار هـر کسـي در         .  ديگران است
جامعه گره اي از مشکالت جامعه بـاز  
مي کنـد و هـر کسـي کـه در تـولـيـد                    
شرکت داشته باشد کارش براي جامعـه  

 .ضروريست
عموما در جامعه تقسيم امکانـات بـر     
اساس زحمتي نـيـسـت کـه افـراد مـي             
کشند، بلکه حاصل جـايـگـاه افـراد در         

يعنـي اگـر در       .  مناسبات توليدي ست
مقـام مـالـک ابـزار تـولـيـد بـاشـي، از                    
امکانات بيشتري بـرخـورداري اگـر از          
طريق کار کردن و فروش نيـروي کـارت     
ارتزاق مي کنـي، امـکـانـات کـمـتـري            

اگر به تالش و زحـمـت کشـيـدن         .  داري
است ، يک کارگر ساده بـيـشـتـر از هـر          
حاجي بازاري اي زحمـت مـي کشـد و          

يـک سـري بـه بـازار           .  تالش مـي کـنـد       
تهران بزني اين را با چشم خواهـي ديـد     

 !که چه کسي بيشتر زحمت مي کشد
ولي نکته مهم تـر ايـنـکـه، اصـال چـه               
کسي گفتـه مـعـيـشـت و اسـتـفـاده از                 
امکانات مادي جامعـه بـايـد در گـرو           
تخصص و مهارت بـاشـد؟ امـکـانـات        

مـگـر ايـنـکـه        !  جامعه کم هستنـد؟ نـه    
منظور انـگـيـزه پـيـشـرفـت بـاشـد کـه                   

آيـا ايـنـکـه       .  قسمت بعدي سوالت است

من ماشين بهتري از همسايه ام داشتـه  
باشم انگيـزه جـالـبـي بـراي پـيـشـرفـت                
است؟ در حال حاضر اين جوري سـت و    
تو هم ظاهرا با اين موافقي ولي نتيجـه  
چنين انگيزه يابي اي چيست؟ پـايـمـال      
کردن حـق ديـگـران بـراي بـرتـري و بـه                  

 . چنگ آوردن امکانات بيشتر
انگيزه در جامعه سوسياليـسـتـي بـراي       
پيشرفت قبل از هـر چـيـز انـگـيـزه اي               

پيشبـرد امـر     .  انساني و اجتماعي ست
جامعه، ايجاد امـکـانـات بـهـتـر بـراي            
همه، زمان الزم کمتر براي کـار انسـان       
ها و لذت بردن بيشتر از زنـدگـي، ايـن        
ها مي توانـنـد انـگـيـزه پـيـشـرفـت در                

حـتـمـا    .  جامعه سوسياليستـي بـاشـنـد      
کساني که بيشتر فعاليت مي کنند بـه    
عنوان چهره در جامعه مطرح خواهـنـد   

ولي اين مطرح شدن و نياز انسـان    .  شد
به مطرح شدن در گرو امکانات بيشتـر  

" انـگـيـزه   " داشتن نيست و در واقع ايـن    
که اين روزها پول است نـيـاز سـيـسـتـم         
. فعلي يعني سيستم سرمايـه داريسـت    

سرمايه داري به ما آموخته که انـگـيـزه    
ما براي پيشرفت فقط پول و امکانـات  
است، بـايـد بـراي ايـنـکـه بـيـشـتـر از                     
همسايه ات داشته باشي بـيـشـتـر کـار          

ولــي هــيــچ   !!  بــاشــي"  مــوفــق" کــنــي و     
توضيحي براي اينکه کساني بي هـيـچ     
زحمت و تالشي پـولشـان از پـارو بـاال           

بـه ايـن قضـيـه از يـک              .  مي زند نـدارد 
مـا  .  زاويه ديگر هم مي توان نگاه کـرد   

معنقديم جامعـه بـايـد نـيـاز افـراد را               
آيا کسي که مهارت دارد   .  برطرف کند

نياز بيشتري دارد؟ آيا فرزند کسـي کـه     
مهارت دارد نياز به امکانات بـهـتـر و      

افـراد کـم مـهـارت            فـرزنـد  بيشـتـري از    
دارد؟ نيازهـاي انسـان هـا بـه واسـطـه               
انسان بودنشان مشابه است بـه خـاطـر        
همين بايد در يک حد هم نـيـازهـايشـان     

 .نويد. برطرف شود
 

 زهره از هلند
 مارکس ديگه قدمی شده

زهره عزيز سوالي که حين صـحـبـت بـا       
يکي از دوستانش را برايمان فـرسـتـاده      
که  نياز به پاسخ مفصل داشـت و ايـن       

امـيـدواريـم    .  هفته متاسفانه نـرسـيـديـم    
 .هفته ديگر جواب دهيم

 
 کامران مزين، ايران

 جواب به عابد توانچه
نوشته عابد توانچه و جوابيه خود به او   
که در وبـالگ هـايشـان آمـده اسـت را              
برايمان فرستاده اند که اينجا ميتوانيـد  

 :ببينيد
www.rofagha-sjk2.blogfa.com 
کامران جان ما فقط ميتوانيم بـگـويـم      
که از جوابي کـه ايشـان بـه شـمـا داده                

بيش از اين ارزش پـرداخـتـن    .  متاسفيم
ما کار خودمان را مـيـکـنـيـم و        .  ندارد

 .آرزوي سالمتي براي همه داريم
 

 منصور از ايران
 قطع شبکه های سياسی

با توجه به قطع شبکه هـاي سـيـاسـي         " 
و احتمال قطع شبکه شما )  در هاتبرد( 

نظرتون را  در مورد قطع شـبـکـه هـاي       
اگر از هاتبرد قـطـع   .  سياسي بيان کنيد

شويد چه اقدامي ميکنـيـد؟ کـمـپـانـي         
ماهواره شما چـه نـام دارد؟ آيـا شـمـا                
قطع شبکه هاي سياسي را که بـا زد و      
بند با رژيم قـطـع شـدنـد را تـايـيـد يـا                 
محکـوم  مـيـکـنـيـد؟ لـطـفـا بـه ايـن                      
ســواالت پــاســخ دهــيــد تــا در مــجلــه           

با تشـکـر در مـورد          . جوانان ثبت شود
 ."سايت جوانان کمونيست

 
منصور عزيز مـا هـنـوز اطـالع           :  ک. ج

دقيقي از چند و چون قطع شبکـه هـاي     
. مورد اشاره شمـا در هـاتـبـرد نـداريـم            

حرفهاي ضد و نقيـضـي گـفـتـه شـده و             
اگـر از    .  نمي شود قضاوت روشني کرد

خــوانــنــدگــان کســي اطــالع دقــيــق و            
. موثقي دارد خوبست که اطالع دهـنـد  

در نتيجه جواب روشني هم به سـواالت  
واضح است که مـا    .  شما نمي شود داد

خواهان آزادي بي قـيـد و شـرط بـيـان              
اما نمي دانيـم کـه قـطـع ايـن            .  هستيم

مـا بـا     .  شبکه ها دليلش چه بوده اسـت 
تمام توان سعي ميکنيم کانال جديد را   

جهت اطـالعـت     .  در هاتبرد نگاه داريم
اکنون در مضيقه مالي بسيار سـخـتـي    

و براي مـقـابلـه بـا حـاالت            .  قرار داريم
مختلف هم  موضوع مهم همانا پول و 
امکانات مالي اسـت و مـاهـم تـکـيـه             
گاهي جز حمايت و همت مردم شـريـف   

همـيـنـجـا از هـمـه           .  و آزاديخواه نداريم
خوانندگان دعوت ميکنيم که به کانـال  
جديد و به حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          

 . کمک مالي کنند
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