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   1387 شهريور  26  
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وقتي همه آدمـهـاي قـبـيلـه الـف بـت                
پرستي يا ستاره پرستي ميکـردنـد، بـه      
اونهايي که هم رنگ جـمـاعـت بـودنـد          
مي گفتند دين دار و بـه کسـايـي کـه             
.  غير از اونها بودند مي گفتند بي دين

که بنا به حکم اونچه که مورد پرستـش  
بود،  و نمي دونم اينو به چه زبـونـي بـه      
پرستنده هاش رسونده بود،  بايد سر به 

حاال به هر شکلي که .   نيست ميشدند
شده و اغلـب بـه فـجـيـع تـريـن شـکـل                  

از کوه پرتش کنن تـو يـه دره         .   ممکن
عميق ، يه تخته سنگ بندازن روش ،     

اوضـاع  ...  دست و پـاشـو بـکـشـن و                
کسي که از ايـن ديـن يـا مسـلـک بـر                   

در واقـع بـه       .   ميگشت هم همين بـود   
چه آدمهايـي کـه     .  مراتب ازين هم بدتر

به خاطر يه دين به بدترين شکل کشتـه  
گاليله ، ژاندارک ، آنا ، ماريا ، :  شدند 

ايـنـا   ...  و منصور حالج ، حسنک وزير
 ...قصه نيست

اصــال ديــن يــعــنــي چــي؟ ايــنــو هــمــه            
ميدونيم که اگر يه روش زندگي رو حتا 
اگه بد ترين و کثيف ترين روش باشه ،   
بخشي از جامعه اي قبول کنند و بـعـد   

به يه منبـع     يه پيوند راست يا دروغين
دست نيافتني بدهند اون وقت مـيـشـه      

 !!!دين، تازه اونم آسماني 
و اما سـود ايـن ديـن چـيـه کـه قـبـول                   
ميشه؟ تنها سودش اينـه کـه يـه عـده           
آدميزاد ساده لوح رو جمـع کـنـي و از          
سادگي شـون سـوء اسـتـفـاده کـنـي و                
بچاپيشون هر کاري که دلت مي خـواد  

ـه  اين روش درست :  بکني و بگي  زندگي

محمود احمـدي نـژاد قـرار اسـت در               
نيمه دوم سپتامبر وارد آمريکا شـود و    

سپتامبر براي دوميـن بـار در        ۲۳ روز 
اجالس ساالنه سـازمـان مـلـل حضـور            

 .يابد
احمدي نژاد نماينده رژيمي است که سه 
دهه سرکوب، جنايت و فقـر و فـالکـت        
براي کارگران و مردم زحمتـکـش ايـران      

احـمـدي نـژاد و        .  به ارمغان آورده اسـت 
ديگر سران جـمـهـوري اسـالمـي ايـران             

. قاتل دهها هزار نفر از مردم ايران انـد   
اين رژيم اعدام و سنگسار و شـکـنـجـه       

مسئول کشتارهـاي سـيـاسـي و         .  است
و    ۶۰ نسل کشي گسترده در سال هاي 

، قتل عام چند هزار نفر از زندانيان ۶۱ 
و بـرپـائـي         ۶۷ سياسـي در تـابسـتـان           

ايـن رژيـم     .  گورهاي دسته جـمـعـي انـد      
آپارتايد جنسي و اعمـال خشـونـت هـر         

ــان اســت           ــيــه زن جــمــهــوري  .  روزه عــل
اسالمي حکومتي ضد کارگر است کـه  

به دفعات اعتـراضـات کـارگـري را بـه            
خون کشيده است و رهبران کارگـري را    
دستگير و شکنجه کرده و بـه اذيـت و           

جـوانـان تـحـت       .  آزار آنها پرداخته است
حاکميت جمهوري اسالمي از ابتـدائـي   
ترين حقـوق و آزاديـهـا مـحـرومـنـد و                
ــن                   ــري ــه ت ــان ــا وحشــي ــا ب ــه ــال آن امــي
مجازاتهاي اسالمي نظير شالق پـاسـخ   

سپتـامـبـر، شـهـر كـلـن             ۱۲ روز جمعه 
آلمان شاهد برگزاري يك كنفرانس مهـم  

ايـن كـنـفـرانـس بـرعـلـيـه              .  و پرشوربود
كنگره راسيستها در شهر كلن آلمان كه 
تحت عنوان مقابله با اسالمـيـزه شـدن      

. عنوان شده و عليه اسالم سياسي بـود   
راسيستها و فاشيستها از سراسر اروپـا  

 
 
 

 ۲۵ ايـن مـقـالـه در تـاريـخ               :  توضيح( 
در روزنــامــه افــتــون        ۲۰۰۸ آگــوســت   

ليزا مگنوسـون  " بالدت سوئد با عنوان 
 و"  از درک مذهبي ها خسته شده اسـت   

مذهب در يک جـامـعـه مـدرن جـايـي           " 
 )ک.ج. چاپ شده است" ندارد

 
چند روز پيش در روزنـامـه بـه خـبـري              

برخـوردم از يـک امـام کـه در جـريـان                   
خاکسپاري يک کودک دچار حمله رواني 

دليل ايـن مسـئلـه هـم قـرار              .  شده بود
داشتن يک خرس عروسکي در تـابـوت       

پدر و مـادر کـودک         .  کودک بوده است 
بــرخــالف خــواســتــه امــام ، زيــر بــار               
برداشتن خرس عـروسـکـي نـمـي رونـد           
ودر نتيجه امام خشمـگـيـن مـراسـم را          

 .ترک مي کند

 7ادامه صفحه  

 7ادامه صفحه  

 6ادامه صفحه   5ادامه صفحه  

 

 اساس سوسياليسم انسان است 

 !آينده از آن ماست

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

001 604 730 55 66 

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونيست کارگری ايران

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

 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۶۸ 
   

ديـگـر نـبـايـد        .  ديگر نبايد درنگ نـکـرد  
ديگر نـبـايـد ايـن حـرف را            .  تعارف کرد

همين امـروز بـه حـزب        :  غيرمستقيم زد
بـه  !  کمونيست کارگري ايران بـپـيـونـديـد       

حزب کمونيست کارگري ايران بپيونـديـد   
چون اين حزب درگيـرِ جـدي سـرنـگـونـي           

چون ايـن حـزب     .  جمهوري اسالمي است
کند تا بـه   دارد نيروي خودش را جمع مي

جنگ جمهوري اسالمـي و تـمـام نـظـام            
  اين حزب تاريخ دارد،  .  داري رود سرمايه

ي نـيـرو    جنبش دارد، توپخانه و زرادخانه
! دهـد    دارد، اين حزب به تـو قـدرت مـي       

دهــد بــا      ايــن حــزب بــه تــو قــدرت مــي           
 . جمهوري اسالمي مبارزه کني

 
عضويت در اين حزب به چه معـنـاسـت؟    
ديگر کافي نيست که بگويـيـم در ايـران        
هر کس خود را عضو بداند، عضو اسـت  

امروز اگر کسي بپـرسـد عضـويـت       ...  و 
در اين حزب به چـه مـعـنـا اسـت؟ بـايـد              

کـنـي؟    بالفاصله بپرسيم کجا زندگي مي
ايران يا خارج؟ اگـر در ايـرانـي بـا فـالن              
مســئــول حــزب تــمــاس بــگــيــر، تــمــاس         
منظمت را حفظ کن و عضو فـعـال ايـن        

کني  اگر در خارج زندگي مي.  حزب باش
تواني فعاليت علني کني به يـکـي      و مي

اگـر واحـد     .  از واحدهاي حزب ملحق شو
حزبي در محلت نيست خود يکي ايجـاد  

. مند تماس بگيـر  کن و با ايرانيان عالقه
ي حـزبـي        سه نفر براي ايجاد اولين حـوزه 

ي جنوبـي، در هـر        در هندوستان، در کره
اگـر  .  جا که عالقمنداني هست کافيست

کنـي امـا بـه ايـران            در خارج زندگي مي
 4ادامه صفحه  

 !احمدی نژاد جنايتکار است

 !جبھه سوم در آلمان به حرکت در می آيد
 در شھر آلن آلمان برگزار شد  آنفرانس عليه دو ارتجاع راسيسم و اسالم سياسی با موفقيت 

 ! حوصله ليزا سر رفته
 ليزا مگنوسون 

 ترجمه از سوسن صابری

 !نبايد درنگ کرد
 بابک کسرايی

 چند سوال ساده 
اصفھان -ژاله آزادی  !بايد دستگير و محاکمه شود 



ليست شـشـم اسـپـانسـورهـاي کـانـال              
از هـمـه     .  جديد را به اطالع ميرسانـيـم  

دوستان عزيزي که طي هفتـه گـذشـتـه       
اسپانسور شـده و لـيـسـت اسـامـي و                 
مبالغ کمک آنها در پايين آمده اسـت،    

بـا کـمـک      .  صميمانه تشکر مـيـکـنـيـم     
هاي شماست که ادامـه کـاري صـداي        
آزايخواهي و برابري طـلـبـي، تـريـبـون         
اعتراض مردم و ابـزار سـازمـانـدهـي            
جنبش سرنگوني جمهوري اسالمي را   

 . ميتوان تضمين کرد
  

ما هدف سه ماهه اي را در برابر خـود    
قرار داده ايم و اميدواريم که تـا نـيـمـه       

مـيـزان   )  اواخـر آبـانـمـاه      ( ماه نوامـبـر     
هـزار     ١٢    اسپانسورهاي ماهانه را به

طبعـا نـيـازهـاي       .  دالر در ماه برسانيم
مالي کانال جديد و حزب بسيار فـراتـر   
از اين مبلغ است اما جمع آوري همين 
ميزان، چشم انداز ادامه کـاري کـانـال        
جديد و قدمهاي بعدي اين کمـپـيـن را      

به اعتقاد ما تـحـقـق      .  روشنتر ميکند
هدف سـه مـاهـه و در واقـع گـام اول                  
کمپين اسپـانسـورگـيـري بـراي کـانـال            
جديد با حمايت و تـالش شـمـا مـردم           
شــريــف، شــمــا دوســتــان و اعضــاء و           

 . فعالين حزب شدني است
  

بار ديگر از دوستاني که اين هفـتـه بـه      
صـف حـامـيـان مـالـي کـانـال جـديـد                   
پيوستند تشکر ميـکـنـيـم و صـفـوف           
حــزب و هــمــه انســانــهــاي شــريــف و             
بينندگان کانال جديد را فراميخـوانـيـم    
 . تا فعاالنه بياري کانال جديد برخيزند

  
شماره تلفن، آدرس تـمـاس و شـمـاره            

حساب بـراي کـمـک مـالـي بـه کـانـال                 
 : جديد

  
 :اگر از ايران تماس ميگيريد

 : شهال دانشفر
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
 : اصغر کريمي 

 ٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦ 
  

 :اگر از آمريکاي شمالي تماس يگيريد
  :فاتح بهرامي :شرق

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧  
fateh_bahrami@yahoo.com 

 : مصطفي صابر :غرب
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ 

  
اگر از اروپا و سـايـر کشـورهـا تـمـاس           

 : ميگيريد
 : سيامک بهاري

 ۰۰ ٤٦ ۷ ٣ ۹۸ ٦ ۸۰ ٥١ 
siabahari@yahoo.com 

 : حسن صالحي
 ١٧١١٠٢ ٠٠٤٦٧٠٣ 
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 : شماره حساب در برخی کشورها

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
------------------ 

  
England 

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 

branch:  Wood Green 
Bank:   NatWest 

IBAN:GB77 NWBK 6024 
2345 4779 81 

B I C : N W B K  G B  2 L 
------------------ 

  
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:583657502  
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ليست ششم 
  

کمک هـاي مـالـي و اسـپـانسـورهـاي                
 جديد تلويزيون کانال جديد

  
 :اسپانسورهاي جديد در اين هفته

 کرون ماهانه ۰۰ ٥ ليال ملک زاده                
 کرون ماهانه ۰۰ ٥               رزگار رضايي
 کرون ماهانه ۰۰ ٥                  سيما بهاري

 کرون ماهانه ۰ ٥ ۲             فاطمه ميالني
 کرون ماهانه۰ ٥ ۲          بهروز مهرآبادي   

 کرون ماهانه ۲۰۰                  خليل کيوان
 کرون ماهانه ۲۰۰                   حسام نوبري

 کرون ماهانه ۲۰۰             پونه اتحادپسند
 کرون ماهانه ۰۰ ١                  بابک شديدي

 کرون ماهانه ۰۰ ١               الهام رادمنش
 کرون ماهانه ۰۰ ١               محمد ناظري
 کرون ماهانه ۰۰ ١                  مينا قوامي
 کرون ماهانه ۰۰ ١                    نينا احمدلو
 کرون ماهانه  ۰ ٥                    ريما صراف
 کرون ماهانه ۰ ٥                    ستاره خزايي

 يورو ماهانه ۰ ٣              مهدي عدالت فام
 يورو ماهانه ١٥                      مهين کوشا

 يورو ماهانه ١٥                  سيامک مکي
  يورو ماهانه  ۱۰ داريوش صفا                  

 يورو ماهانه ۰ ١                  نوشين و اميد 
 يورو ماهانه ۰ ١                    حسن آقاياري
 دالر ماهانه ۰ ١                      جوان کريمي
 دالر ماهانه ٥ ۲                    بهرام کاله زري

  
 دالر ماهانه  ٦٣٠ جمع اسپانسورهاي اين هفته 

  
 :کمک به تلويزيون کانال جديد 
  

 کرون۱۲۰۰                      سينا شهبازيان
 کرون ۰۰ ٣                    حميد حق شناس

 کرون ۲۰۰                                      زهره
 کرون ۲۰۰                      ارکيده صادقي

 کرون ۲۰۰               پاتريک کارگر فلزکار
 دالر  ۰۰ ١                       حسن و شوکت
 دالر ۰۰ ١                           تورج قصاب
 دالر ۲۰۰                                يلدا بيات

 دالر ۰ ٥                           بهرام کاله زري
 يورو ٥                      سارا دوستدار حزب

 يورو ٥                سيامک دوستدار حزب
  

  دالر ٧٤٢  : جمع کمک هاي اين هفته معادل
جمع اسپانسورهاي کانال جديد تا ايـن  

 دالر  ٨٩٩٠ ماهانه : تاريخ
مجموع کمکهـاي مـالـي بـه دوازده           ( 

ماه سرشکن شده و بـه اسـپـانسـورهـا            
 )اضافه شده است
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درآمـد عـظـيـم نـفـت          : حسن  روحاني   

بــراي ايــران   )  دالر   ١٣٠بــيــش از        (  

استثنايي نـبـود؟ ايـن درآمـد بـه چـه               

 مصرفي رسيد و به کجا رفت؟

سهمش را بدهيد !  يعني تو خبر نداري

قبل از اينکه مثل پالـيـزدار رسـوايـي       

 .راه بيندازد

بـه طـور طـبـيـعـي هـر              :  الهه کواليي 

محصول بشري مي تواند اشکاالت و   

ايراداتي داشته باشد کـه ايـن اليـحـه           

 .نيز مستثني از آن نبود)خانواده(

ميشه خواهش کنيم يـکـبـار اشـتـبـاه           

. کنيد و زن را انسان محسوب کـنـيـد     

ــم                   ــزي ک ــه چــي ــدي خــدا ک از خــداون

نميشود؛ گيرم که قانون الـهـي نـقـص         

 .ميشود

کشور عزيز ما در عـرصـه     :  خامنه اي

آباداني و عـمـران و تـوسـعـه زنـدگـي                

هاي خوبي دسـت   مردم نيز به پيشرفت

 .يافته است

زبان ايشان درست نچرخيده، مـنـظـور      

 !بوده،شما سخت نگيريد” پسرفت“

كـه بـه      كساني: اهللا مكارم شيرازي  آيت

نشين كردن مراجع شيعيان  دنبال خانه

هستند، اين آرزو را به گـور خـواهـنـد       

 . برد

ــچــه پــامــنــبــري                ــه کــه ايــن ب انشــاال

جز جيگر بگيرد کـه ديـگـر      ” نوريزاده“ 

 !قلب مـراجـع را ايـنـچـنـيـن نـيـازارد               

اگر نيايـم، داليـل را شـفـاف           :  خاتمي

 .گويم مي
هر چقدر شـفـاف سـازي      !  ول کن ترخدا
 !کردي بسه

يــک قــاضــي   :  ســايــتــهــاي حــکــومــتــي   
عربستاني گفته بايد صاحبان شـبـکـه    

 !ماهواره اي را کشت
به خودت زحمت نده اخوي؛ بـرادرانـت     
در ايـــران خـــودشـــان را کشـــتـــنـــد               

 .نتوانستند جلو ماهواره را بگيرند
ــران       ــقــاي    :  ســايــت عصــر اي طــرح ارت

 .امنيت به روسيه هم رسيد
 ! چشم ودل اهالي روسيه روشن

هـمـان گـونـه کـه          :  امام جمعه مشـهـد    
کـنـد و از          زلزله همه چيز را ويران مي

برد، امروز گراني هم در حـال       بين مي
از بين بردن همه چيز اسـت و مـانـنـد           
بـاليــي اســت كــه بــر ســر مــردم نــازل              

 .شود مي
احمدي نژاد گفته که جـاي کـه ايـمـان         
هست زلزله نمي آيد، معلوم مـيـشـود    
مردم همه ايمان شان را از دست دادند 

 .که گراني نازل شده است
زنـان  :  دهـد  تحقيقات نشان مى:  ايسنا

اى بـيـشـتـر از          به ميزان قابل مالحظه
هـاى     مردان کابوسهاى شبانه و خواب

 .بينند احساسي مي
با اين نکبتي که بـرايشـان رقـم زديـد           
انتظار داريد خواب هـفـت پـادشـاه را         

 ببينند؟

جمع اسپانسورهای کانال جديد تا اين تاريخ، 
 دالر ٨٩٩٠ماهانه 

 !هزار دالر در ماه است١٢جمع آوری: هدف سه ماهه

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی
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گـزارش شـد فـراخـوان          همانطور که قبال 
مشترکي بتوسط من، اتحا ديـه راه آهـن       
ـان                   ـاهـجـوي ـن ژاپن وانـجـمـن حـمـايـت ازپ
ـه     بمنظور برگزاري يک حرکت اعتراضي ب

ـا مـبـرداده شـده بـود            ۱۱ تاريخ  ـت ايـن  . سپ
ـه صـدور احـکـام          فراخواني در اعتراض ب
ـا      اعدام فرزاد کمانگر و ساير زندانيان سـي

ـار لـغـو فـوري ايـن              .  سي بود ما خـواسـت
ـاسـي       احکا م وآزادي تمامي زندانيان سـي
ـه         ـان دادن ب ـاي بدون هيچ قيد و شرطي و پ
سرکوب اعتراضا ت به حـق مـردم ايـران        

 . شده بوديم
ـا ت               با وجود فاصله کم زمـانـي و حـرک

ـه درايـن روز در                 اعتراضي مـتـعـددي ک
ســايــر نــقــا ط تــوکــيــو بــرگــزارمــيــشــد،          
هـــمـــچـــنـــيـــن بـــدي هـــوا وعـــوامـــل            

ـه ازفـراخـوان مـا شـد               .ديگر استقبالـي ک
بعد از ظـهـر    ۲ ساعت. خوب و پرشور بود

وقتي به محل قرار تجمع رسيـديـم حـدود      
نفراز نمايندگا ن سازمانهـا،اتـحـاديـه      ۵۰ 

ها واشخا ص ديگربا شاخه هاي گـل در      
ـنـد    مـن حـرکـت ايـن         .  دست حضورداشـت

ـال گـرمشـا ن               ـب ـق انسانهاي شريـف واسـت
ـار مـهـم در          دراين روز را يک حرکت بسـي

ـيـد          .  ژاپن اعالم کردم ـاي اين نظـر مـورد ت
ـبـاس فـرم              .  همگان واقع شد ـا ل ـيـس ب ـل پ

پيـش   . وهمچنين لباس شخصي هايشان
ـارت           از ما در محل آماده و اطـراف سـف
جمهـوري اسـالمـي را مـحـاصـره کـرده                

و در کنار اينها عا ملين جمهوري .  بودند
ـا ن آغـاز             اسالمي قرارداشتند که از هـم
ـلـم و       ـي براي شناسايي تظاهرکنندگان به ف

 . عکسبرداري مي پرداختند
ــلــيــس و دولــت ژاپــن              . واقــعــا شــرم بــر پ

مامورين هر دو دولت نـهـايـت تـالش را         
کردند تا در برگزاري حرکت اعتراضي ما 

ـا     .  سنگ ائدازي کنند ـنـدگ ـن اما شرکت ک
ـراض              ـاراعـت ـت ـه ايـن رف ن بشدت نسبت ب

قصــد مــا ايــجــاد دو صــف در            .  کــردنــد
ـارت بـود        محوطه  امـا  . درب ورودي سـف

ـامـه مـا       بدون هيچ  دليلي پليس ازاين برن
عـوامـل رژيـم در        .  ممانعت به عمل آورد

ـيـس ژاپـن            ـل سفارت کامال در حمـايـت پ
ما به يکي از ايـن مـزدوران     .  قرار داشتند

که خود را گـزارشـگـر صـدا و سـيـمـاي                  
جمهوري اسالمي معـرفـي مـي کـرد، و           

هشـدار  .  قصد فيلمبرداري از ما را داشت
داديم که حق ندارد به ما نـزديـک شـود و          
بهتر است که گزارشش براي احمـدي نـژاد     

و ساير سـران جـمـهـوري اسـالمـي را از               
 .همان محوطه داخل سفارت تهيه کند

اين ميتينگ اعتراضي با سخنراني مـن    
ـنـروز آغـاز            و عالم علت تجمـعـمـان دراي

من با اشاره به بيستميـن سـا لـگـرد         .  شد
ـه   کشتار وحشيا نه از زندانيا ن سيا سي ک
از شريف ترين فرزندان مردم ايران بـودنـد،   
خواستار اداي احـتـرام و اعـالم سـکـوت            

ـه  "  يامامـوتـو  " پس ازآن دوستما ن .  شدم ک
ـه      يکي از رهبرا ن اتحاديه راه آهن اسـت ب
معرفي کيس فرزاد کمانگر و شـکـنـجـه         

ـا      هاي وحشيانه اي که نسبت به  وي اعـم
ل شده و کمپين جـهـانـي بـراي آزادي وي           

سخنران بعدي، يـکـي ديـگـراز         .  پرداخت
ـا اشـاره     .  رهبران اتحاديه راه آهن بود وي ب

ـلـمـان          ـا رگـران،مـع به مبارزات گسترده ک
ـري و صـدور          ودانشجويان ايران، دستـگـي
ـا ن          ـيـه آن احکام زندان و شالق واعدام عـل
ـان         ـاي ـار پ رابشدت محکوم کرد و خـواسـت
ـا شـد       . دادن هرچه سريعتربه اين سرکـوبـه

،مسئول انجمن حما يت از   " تا نا کا" خانم 
ـر ايـران و                    ـاق حـاکـم ب ـن ـان اخـت پناهجوي

خشونت قرون وسطايي جمهوري اسالمي 
و ســرکــوب بــديــهــي تــريــن آزاديــهــاي              
اجتماعـي تـوسـط ايـن رژيـم رابـعـنـوان                 
ـا ن        ـاهـجـوي عامل اصلي گريز گسترده پن

ـتـل               .  ايراني برشمرد ـه ق ـيـن ب وي هـمـچـن
و بـويـژه        ۶۰ عامهاي گسـتـرده دردهـه          

ـان       ۶۷ کشتار زندانيان سياسي در تابسـت
ـان                ـاي اشاره کرد و با اعـالم انـزجـار بـي پ
نسبت به اين جنايات تاريخي، مما نعـت  
ـتـوسـط           ـادبـود ب رژيم از برگزاري مراسم ي
. خانواده ها را نيز بشدت مـحـکـوم کـرد        

وي خواستاراعتراضات هر چـه گسـتـرده        
تراز سوي مردم و سازمانهاي بين المللـي  

سـخـنـران    .  عليه جمهوري اسـالمـي شـد       
ـنـده      ـلـوپ سـراسـري       " ديگراين روز نماي ک

وي پــس ازاطــالع از         .  ژاپــن بــود   "  زنــان
ـه وبـالگ مـن از           فراخوان ما با مراجعه ب
ـتــه بــود                     ـافـ ـاهــي يـ ـاع ايــران آگـ اوضـ

ايــن . وآنــراغــيــرقــابــل تصــوراعــالم کــرد       
دوستمان خواستار آزادي فرزاد کمانگـر و    
ـيـن      تمامي زندانيان سياسي شد و همـچـن
ايجاد محدوديتها براي زندگي اجتماعـي  

  . زنان ايران را شديدا محکوم کرد
اتـحـا ديـه      "  درپايان نيز يکي ازنمايندگان 

وي .  سخنراني نمـود " سراسري دانشجويان
تن ازدوستان مـن   ۲۰ درحا ل حاضر: گفت

که نسبت به خصوصـي سـازي دانشـگـاه         
ـلـي،ايـجـاد         ها،ازدياد هزينه هاي تـحـصـي
محدوديت براي فعاليتهـاي دانشـجـويـي       
ــدان             ــوقــيــف ودرزن ــد ت ــودن مــعــتــرض ب

اگراين دوستان من امروز در   .  بسرميبرند
ايران بسرميبردند حتما احکام سنگيـنـي   
ـا اعـدام        چون زندانهاي طوالني مدت و ي

مــا ضــمــن اعــالم     . دريــافــت مــيــکــردنــد  
ــران              ــســتــگــي بــا دانشــجــويــان اي هــمــب
سرکوبهاي جمهـوري اسـالمـي راشـديـدا          
محکـوم کـرده و خـواهـان لـغـو احـکـام                   
صــادره وآزادي بــي قــيــد و شــرط آنــهــا              

 .هستيم
پس از پايان سخنرانيها ماقصد تـحـويـل      
نامه اعتراضي خود به سفارت را داشتيـم  
که اينجا نيز پليس مجددا جـلـوي مـا را        

ـيـر      .  گرفت پليش به ما اطالع داد که سـف
رژيم از دريافت نامه اعتـراضـي و مـتـن         
ـاع           ـن ـنـدگـان امـت ـن خواسته هاي تظاهر ک

همه حاضرين يکصدا نسـبـت   .  کرده است
زيـرا  .  به اين عمل پليس اعتراض کـردنـد    

کــه بــجــاي شــخــص ســفــيــر د رمــقــام               
اينها حـتـي     . پاسخگويي به ما برآمده بود

ـه مـحـوطـه                   ـا ب ـه مـا پ اجازه نميدادند ک
ايــن نــامــه   . بــيــرونــي ســفــارت بــگــذاريــم     

اعتراضي وخواسـتـه هـاي مـنـدرج درآن            
قصـد  .  قـرائـت شـد     "  تا ناکا" بتوسط خانم 

ما از اين تظاهرات حضور در مقابل النـه  
ترور و جـاسـوسـي جـمـهـوري اسـالمـي                 
واعالم اعتراض و بي آبروساخـتـن هـرچـه       
ـا     بيشتر رژيم جنايتکار اسالمي بود که ت

ـه  .  همينجا برآورده شده بود بنابراين و بنا ب
تصميم عموم ما خواست هـايـمـان را در        
ـه نــزد                      ـارت انـداخـتـه و ب پسـت ايـن سـف

 .کرديم دوستانمان مراجعه 
در ايــنــجــا يــکــبــار ديــگــر دوســتــمــان             
بلندگو را در دسـت گـرفـت و        " ياماموتو"

ـايـد   "  شعارهايي نظير  فرزاد کمانگر آزاد ب
جـمـهـوري اسـالمـي مـحـکـوم             " و "  گردد
" زنداني سياسي بايـد آزاد کـردد      "و " است

ـايـد     " و  سرکوب اعتراضات مرددم ايران ب
 .را سر داد  "فورا متوقف شود

ـه    "  ياماموتو" پس از  من نيزاعالم کردم ک
برنامه اصلي ما بعنوان حزب کمونيسـت  
کــارگــري مــنــزوي ســاخــتــن جــمــهــوري         
ـيـن      اسالمي واخراج آن از تمامي مراکز ب
. المللي و سرنگوني انقـالبـي رژيـم اسـت        

من تاکيد کردم که بمنظور عملي ساختن 
اين امرعاجـل و خـواسـت عـمـوم مـردم               
ايران جلب حمايتهاي بين المللي از سـوي  
ـري            ـراب کارگران وانسانهاي آزاديـخـواه و ب

و هــمــه    .  طــلــب شــرط اســاســي اســت          
حاضرين را براي همکـاري هـاي هـر چـه           

درپـي     . گسترده تر در اين راه فـراخـوانـدم       
ـيـن                 ـه نشـانـه اتـحـاد ب اين صحبت من ب
. المللي ما سرود انترناسيونال را سرداديـم 

سپس بيـاد عـزيـران جـان سـپـرده در راه                 
آزادي و زندگي انساني، گلهـايـمـان را در        
محل بجاي گذاشتيم تا نشان شـرم ابـدي       
ـتـکـاران جـمـهـوري           ـاي باشد برپيشاني جن

    !جمهوري اسالمي ننگت باد. اسالمي
جادارد تا ازهمکاريها وحمايتهاي بيدريغ 
اتحاديه راه آهن و سايرين، کمال قدردانـي  

جليغه هـاي مـخـصـوص ايـن            .  را بنمايم
احـکـام اعـدام مـحـکـوم           "روزبا شعارهاي

، !" قتلهاي جمعي را نميبخشيـم "  ، !" است
فـرزاد  " و !"  زنداني سياسي آزاد بايد گردد" 

بتوسط اين اتحـاديـه تـهـيـه        !"  راآزاد کنيد
ـاريـکـاتـور               . شده بود ـا و ک سايـر شـعـاره

. وعکسها بتوسط مـن تـهـيـه شـده بـود            
ـه در ايـن هـمـايـش                جادارد اشاره کنـم ک

ـلـمـان         "نماينده ـيـز شـرکـت       " اتحاديه مـع ن
متاسفانه ايشان در حيـن تـجـمـع       .  داشت

مـا و بــراي شــرکــت درمــراســم ديــگــري            
ـه       . بازگشت ايشان قبال نامه اعـتـراضـي ب

دولت وسفيـرجـمـهـوري اسـالمـي ارسـال            
 .نموده بود
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سرنوشت نيروهاي سازمان مجاهـديـن   
خلق مستقر در قرارگاه اشرف عراق از   
هفته گذشتـه تـغـيـيـر کـرده و اکـنـون                 
نيروهاي اين سازمان در معرض خـطـر   
تحويـل بـه جـمـهـوري اسـالمـي قـرار                 

کنترل ايـن قـرارگـاه کـه از             .  گرفته اند
زمان اشغال عراق در دسـت نـيـروهـاي       
ارتش آمريـکـا بـود اکـنـون بـه دولـت                

چنين بـه نـظـر      .  عراق واگذار شده است
ميرسد دولتهـاي آمـريـکـا و عـراق و              
جمهوري اسـالمـي بـر سـر سـرنـوشـت              
اعضاي مجاهدين در عراق دسـت بـه       

اين احـتـمـال     معامله کثيفي زده اند و 
را بدسـت جـالدان        آنها   وجود دارد که

 .رژيم اسالمي بسپارند
اخراج نيروهاي مجاهدين از عـراق از     

همان ابتداي اشغال عـراق در دسـتـور          
حاکمان عراق بوده است و دولت نـوري    
مالکي براي عملي کردن اين سيـاسـت   

دولـت مـالـکـي در         .  تالش کرده اسـت   
اواسط ماه ژوئن امسال طي دسـتـوري   
هرگونه ارتباط با سازمان مـجـاهـديـن     
را ممنـوع کـرد و از ارتـش آمـريـکـا                 
خواست کـه مـحـافـظـت از نـيـروهـاي               

بنا به گفتـه  .  مجاهدين را متوقف کند
سفير جـمـهـوري اسـالمـي در عـراق،               

ماه پيش تصويب  ٢ دولت عراق حدود 
ــه طــي            ــرده ک ــاي         ٦ ک ــروه ــي ــاه ن م

 . مجاهدين را از عراق اخراج کند
حزب کمونيست کارگري هرگونه بـنـد      

و بست و معـاملـه بـر سـر سـرنـوشـت              
مجاهدين و هر نوع اعـمـال فشـار بـر           
نيروهاي اين سازمان که در خاک عراق 
بعنوان اسير جنگي بـه آنـهـا بـرخـورد            
ــوم                  ــکـ ــحـ ــا مـ ــويـ ــود را قـ ــشـ ــيـ مـ

هيچ نوع اختالف سياسي با   .  ميکند
سازمان مجاهدين و نقش سياستـهـاي   
رهبري مجاهدين در ايجاد مـخـمـصـه     
کنوني، که ما قبال دربـاره آن هشـدار         
داده ايم، نبايد بر تالش براي جلوگيري 
از تــحــويــل اعضــاي مــجــاهــديــن بــه          
جــمــهــوري اســالمــي و دســت انــدازي         

دولت عـراق و بـانـدهـاي وابسـتـه بـه                  
جمهوري اسالمي بـه سـرنـوشـت آنـهـا           

مستقل از سياست هاي .  سايه بيندازد
فــرقــه اي و بــانــد ســيــاهــي ســازمــان             
مجاهدين، بايد درمقابـل خـطـري کـه         
جان اعضاي اين سـازمـان را تـهـديـد            

نـبـايـد    .  ميکند دست به اعـتـراض زد      
اجازه داد که با مـجـاهـديـن هـمـچـون            

اعضـاي  .  اسيران جنگي معامله کننـد 
سازمان مجاهدين، بعنوان اپوزيسيون 
جــمــهــوري اســالمــي، بــايــد از طــرف          
سازمان ملل و دولتهاي پناهنده پـذيـر   
بعنوان پناهنده سياسي پذيرفته شـونـد   
و به هرکشوري کـه مـايـلـنـد مـنـتـقـل              

 . شوند
  

ــراي             ــيــســت کــارگــري ب حــزب کــمــون
جلوگيري از معامله بر سـر نـيـروهـاي         
اپوزيسيون، براي ممانعت از تـحـويـل        
احتمالي آنها به جمهـوري اسـالمـي و        
ــان             بـــراي نـــجـــات اعضـــاي ســـازمـ
مجاهدين کـه در چـنـگـال نـيـروهـاي                
ارتجاعي در عراق گرفتار آمده انـد بـا     
تمام قوا تالش ميکند و همه احزاب و 
سازمانهاي مترقي و انسـانـدوسـت را        
فراميخواند که بـراي نـجـات اعضـاي         

 .سازمان مجاهدين تالش کنند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
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 اطالعيه درمورد تحويل اردوگاه مجاهدين به دولت عراق 

ــدگــي            ــه ريســن ــارخــان ــارگــران ک ک
شهريورمـاه در     ٢٥امروز  پرريس 

دوازدهمين روز اعتصـاب خـود و       
ــراي دومــيــن روز مــتــوالــي در              ب
مقابل اداره کار سننـدج دسـت بـه        

  .تجمع زدند

در تــجــمــع امــروز ايــن کــارگــران            
مسئولين اداره کار همچون ديـروز  
تالش نمودند کارگـران اعـتـصـاب       
خود را بشـکـنـنـد و بـر سـر کـار                    
بازگردند اما کارگران که سـه مـاه       

است دستمزدي دريافت نکرده انـد    
و در فقر و نداري طاقـت فـرسـايـي       
زندگي ميکنند اعالم کـردنـد مـا        
فـــقـــط در صـــورت دريـــافـــت                 
دستمزدهـايـمـان بـر سـر کـار بـاز                

 . خواهيم گشت
در تجمع امـروز نـيـروهـاي لـبـاس           
شــخــصــي چــنــديــن بــار عــلــيــرغــم        

مقـاومـت کـارگـران پـالکـاردهـاي            
آنان را از دست شان گرفته و پـاره      

کردند اما کارگران بطور مرتب بـا    
آنـهـا      نوشتن پالکاردهاي تازه اي،

  .را بدست مي گرفتند
صـبـح      ٩اين تجمع که از سـاعـت     

شروع شده بود تا پايان وقت اداري 
ادامه داشت و مسئولين اداره کـار  
در پايان وقت اداري براي رو در رو 
نشدن با کارگران مـعـتـرض از در          
پشتي اداره خارج شدند و کارگـران  
پالکاردهـايشـان را بـر درب اداره            

  .کار چسباندند
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کارگران پرريس برای دومين 
روز متوالی در مقابل اداره کار 

  دست به تجمع زدند

آمد داري با واحـد مـحـل تـمـاس            رفت و 
 .بگير و راهش را به تو خواهند گفت

 
ـه فـعـال              ـايـد ب و اين مسئولين حزبي چـه ب

ـنـد؟              عالقه ـران بـگـوي مند عضويـت در اي
هاي کالسيک و قديمي کـافـي      ديگر جواب

شـورا درسـت     " و   "  متشکل شويد. " نيست
ـيـد         " و "  کنيد " مجمع عمومـي درسـت کـن

ـيـسـت    ـقـوايـي در              .  کافي ن چـرا؟ حـمـيـد ت
سخنراني اخير خود در تورنتو چرايش را به 

ـيـن       چون همه نمي.  سادگي گفت توانند چـن
ـتـي     .  کارهايي کنند هر کس داراي موقـعـي

و هيچ "  ايجاد شورا" است و بايد چيزي بين 
وظايـف  بايد . کار نکردن وجود داشته باشد

 اعضا و کادرهاي حزب در سطوح مختلف
 . به روشني بيان شود

 
ـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري                   مي ـرسـيـد ب پ

اســالمــي چــکــار کــنــيــم؟ بــه ايــن حــزب            
ـيـد                !  بپيونديـد  ـقـويـت کـن . ايـن حـزب را ت
مان را پخش کنيد، در هر تعدادد که  نشريه
ـنـويسـيـد    .  توانيد مي . روي ديوارها شعار ب
هاي ديدن تلويزيون کانال جديد درست  جمع
ـراضـات خـط چـپ و خـط               .  کنيد در اعـت

مـتـشـکـل شـويـد و           .  حزب را پيش ببريـد 
فرداي روزِ انقالب هر يـک  .  متشکل بمانيد

ـان    ـاتـي          روز جلوتر بودن از دشـمـن مـان حـي
 . است

 
ـيـدر حـزب       سخنراني اخير حميد تقوايي، ل
ـز      کمونيست کارگري، در تورنتو شـورانـگـي

ـه زودي            .  بود ـرانـي ب حتما متن اين سـخـن
ــاده مــي    ـي ــا قــرار      شــود و روي ســايــت         پ ه

ـيـق حـمـيـد در           نوشته.  گيرد مي ي اخير رف
ـه      مورد حزبيت و مصاحبه ـا نشـري ي    ي او ب

الحال منتشر شده و در    انترناسيونال هم في
حزب ما بايد تمام و کمـال  .  درسترس است

نفس سخنراني حميد و .  روي اين خط برود
بخصوص (زد  هاي مشخصي که مي مثال
هاي مفيد از جريان چند سـال پـيـش         مثال

نشـان از       ) اعتصاب کارگران شرکت واحـد 
اين دارد که حزب ما هنوز روي ايـن خـط       

ـرود   .  نيست هـر چـه     .  و بايد روي اين خط ب
ـه جـلـسـه،         .  تر سريع پلنوم به پلنوم، جلسه ب

ـه        نشريه به نشريه، عضو به عضو، کـادر ب
کادر، در ايران و خارج، بايد حـزب را روي      

 . اين خط ببريم
 

ما تاکنون اين همه از لزوم حرکت از گـروه      
هاسـت   سال. ايم فشار به حزب سياسي گفته

ـه قـدم جـلـو                    اين راه مي ـيـم و قـدم ب پيمـاي
ـبـديـل      .  ايم آمده دو سه سالي است از لزوم ت

ــمــاعــي حــزب بــه وســعــت                  ــوذ اجــت نــف
علت روشـن  .  ايم اش سخن گفته تشکيالتي

هـاي     ي ما هرچقـدر فـرمـول      توپخانه!  است
ـرو و             ـي ـه ن ـاشـد ب درست در اختيار داشته ب

و مــهــمــات حــزب     .  مــهــمــات نــيــاز دارد    
ـيـوسـتـن                ـيـسـت جـز پ کمونيستي چيزي ن

 . عضوگيري و کادرسازي. مردم
 

ـا                   ـران، ب جزوه کـلـي وظـايـف اعضـا در اي
ـتـشـر            ـايـد مـن فهرست وظايف مشخص ب

ـه          کميته.  شود ـر را ب ـف سازمانده بايد چند ن
ترين صـورت مـمـکـن مشـغـول              وقت تمام

ـه آن         هـا     تماس با اعضا و راه نشـان دادن ب
تــمــاس مســتــمــر و مســتــقــيــم بــا          .  کــنــد

. هــاي مشــخــص و روشــن         دســتــورعــمــل
ي منظم نياز  هاي هفتگي و ماهانه گزارش
ـه        اين ماه چه کرديد؟.  کار است چنـد نشـري

پخش کرديد؟ چند بار توانستيـد حـزب را       
ـراضـي            تبليغ کنيد؟ در کـدام حـرکـت اعـت

 توانستيد نقش مثبت داشته باشيد؟
 

ي بسيار بهتري از اينترنت،  ما بايد استفاده
ـزرگ بشـر در قـرن                   ـاورد ب ام ۲۱ اين دسـت

ـا     منظورم براي تماس. بکنيم هاي مخفي ب
ايــران و الــبــتــه امــکــان پــخــش وســيــع               

ـم اسـت          اعالميه ـي ـق ـرمسـت . ها به طور غـي
گفت هر ايسکرا و هر راديو  لنين روزي مي

ــکــان                   ــون ام ــده اســت چ ـان ــک ســازمـ ي
امروز .  سازماندهي مستقيم وجود نداشت

ـزيـون              ـلـوي ما هم ايسکراها و راديـوهـا و ت
ـه  ـام         ( مـان       بيست و چهارساعت ـايـد ن کـه ب

تلويزيون رسمي حزب کمونيست کـارگـري     
ـر آرمـش درج             ايران را بر خود بگيـرد و زي

را داريم و هم امکان تماس مستقيم )  شود
و تک تک امن و امان با اعضايمان در ايران 

ديگر چـه    .  هاي مشخص براي دستورعمل
 مانعي در مقابل ماست؟ 

 
اين ذهنيت را بايد جا انداخت و خط و 

هـاي مشـخـصـش را            خطوط و برنامـه 
در باال از لزوم تـغـيـيـر آرم       .  تدوين کرد

تلـويـزيـون و اضـافـه کـردن آرم حـزب                  
از هزار تغيير و بهبود ديگر هـم    .  گفتم
 .توان سخن گفت مي

 

 !...نبايد درنگ کرد



آيا موشي را که برحلـقـه اي دوار مـي          
دود ديده ايد؟ موش مي دود و حـلـقـه        

چرخش حلقه زيـر  . زير پاي او مي چرخد
پايش به او احساس حرکت و بـه جـلـو          
رفتن القاء مـي کـنـد و الـبـتـه امـيـد                   
رسيدن به انتهاي جاده به انتهاي مسيـر  
به جايي که ديگر دست کـم نـيـازي بـه           
دويدن نيست چيزي شـبـيـه بـه يـک راه            
نــجــات يــا هــر چــيــزي کــه او را از                    
وضعيتي که در آن گـرفـتـار اسـت رهـا          

رويــايــي .  امــا دور بــاطــل اســت      . ســازد
دويـدن بـراي     .  شيرين و خـيـالـي واهـي        

اسم ديگرش را مـي تـوان سـگ          .  هيچ
دو زدن گـذاشـت و مـن بـدون تـعـارف               

مثل سگي که بـه  .  چنين احساسي دارم
دنبال توپ مي دود و مي آوردش ولـي    
باز توپ به فاصلة دور تري پرتاب مـي    
شود و دوباره و دوباره و بـاز هـم و در             
انتهـا ، در انـتـهـاي تـمـام آن شـور و                      
اشــتــيــاق هــا، تــمــام آن امــيــدهــا و                

باز هم خوابيدن .  هيجانات ، هيچ است
در قفس، خوردن به اندازة نمردن و فـردا  

زندگـي فـقـط بـه         .  روز از نو روزي از نو
. معني وجود داشتن و نـفـس کشـيـدن        

 .زندگي سگي
دقــيــقــاً هــمــان زنــدگــي اي اســت کــه             
گرفتارش شده ام و گرفتـارش شـده انـد        
ميليون ها موجودي که هشت سـاعـت   
کار مي کنند و دوباره هشـت سـاعـت        

کار مي کنند و هشت ساعت ديگـر را    
مي خوابند و رويـاي شـيـريـن شـانـزده             

نه امـيـد   .  ساعت کار فردا را مي بينند
و نه آرزويي ، اصالً آرزو براي ما خـنـده   

پـول اجـاره     . دار و ماية اسـتـهـزاء اسـت      
خانه و آب و برق و گاز و تلفن و کـرايـة       

را اگر آخـر  ...  تاکسي و هزينةپوشاک و 
برج کم نياوردي اين خودش مـنـتـهـاي       

ديگر چه مي خـواهـيـم، از        .  آمال است
که نمـي    –ميليون ها موجود!  اين بهتر

دانم چه کسي و چه زماني اسم آن ها را   
ايـنـطـور مـي          -انسان گـذاشـتـه اسـت      

گذرانند واين گذران ايام را زندگي مـي    
نامند و مـن بـدون پـوزش از هـمـة آن                
ميليون ها نفر اسـمـش را مـي گـذارم             
زندگي سـگـي شـايـد بـه هـمـة مـا بـر                    

وقتي اين گونـه مـي گـويـم بـا            .  بخورد
تمام وجودم لذت مي برم چون احسـاس  
مي کنم هم صدا با تک تک سلول هـايـم   
، نفرتم را از اين نوع زندگي نشـان مـي     

 .دهم
وقي به گذشته ام نگاه مـي کـنـم آتـش           
اين نفرت که کم کم به خشم تبديل مـي  
شود ، شعله ورشده تا مغز اسـتـخـوانـم       

بـغـض گـلـويـم را مـي             .  را مي سوزاند
و ضربان قلبـم را روي شـقـيـقـه            .  فشرد

با هـر تـپـش ،        .  هايم احساس مي کنم
تمام آن رؤياهاي شيرين کودکيم وتـمـام   
آرزوهاي سرخوردة نوجواني ام  جـلـوي       
چشمانم بـه رژه مـي آيـنـد، خـرد مـي                 

شوند ، مـي شـکـنـنـد و جـاي آن هـا                    
عقدهاي بـزرگـي هـمـچـون غـده هـاي                
چرکيني سـراسـر و جـودم را فـرا مـي                

از ترس بر خود مـي لـرزم و بـه          .  گيرند
به خودم؟ نمي دانـم ايـن     .  خودم مي آيم

بـه اکـنـون      .  خود واقعي من است يا آن  
و بـه      -اين طـور بـهـتـر اسـت           -مي آيم

يکي از زيـبـاتـريـن آرزوهـاي از دسـت             
رفته ام مـي انـديشـم و در خـود مـي                  
گويم؛ چنـد بـار بـايـد عـاشـق شـوي و                  
شکست بـخـوري تـا بـفـهـمـي زنـدگـي                
عاشقانه ، تنها قلب عاشـق و دل پـاک         
نمي خواهد ، جيب پر از پـول هـم مـي        

ــد ــواهـــ ــي             . خـــ ــدرم راســـــت مـــ پـــ
گرسنگي نکيشدي ، عاشـقـي   « : گفت 

گــرســنــگــي کــه کشــيــدم     »  يــادت بــره  
مـادرم مـي     .  عاشقي برام خنده دار شد

گفت شايد خواست خدا و قسمتت ايـن    
مي خـواسـت بـا ايـن حـرف هـا                 .  بوده

همان داروي خـواب آوري را کـه سـال              
هاست به آن خو گـرفـتـه بـراي آرامـش            
من هم تجويز کنـد امـا نـمـي دانسـت            
خيلي وقت است ، اين دارو ها بـه ايـن       

 .تن اثر نمي کنند
 

ــودم رمــان مــادر اثــر                 نــوجــوان کــه ب
ماکسيم گورکي مرا به خواندن مابـقـي   
آثارش کشانـد و رؤيـاي عـوض کـردن             

از هـمـان     .  دنيا در ذهنم شکـل گـرفـت     
موقع با هم سن و ساالنم و گـاهـي هـم        
با بزرگترها در مـورد آن  بـحـث مـي               
کردم،عصبي مـي شـدم ، فـريـاد مـي              

من بر اين .  کشيدم و حرص مي خوردم

انديشة بودم که مي شود و بـايـد هـمـه         
چيز را به هم ريخت و از نو بـا شـکـلـي         
جديد ساخت و آن ها انکار مي کـردنـد     
براي اين که حقانيت خودم را ثابت کنـم  
بيشتر و بيشتر مـي خـوانـدم و سـعـي              
مي کردم براي اثبات ادعايم تـا آن جـا       

اوايـل  . که مي توانم دليل و برهان بيابـم 
هدايت ،آل احمد،شريـعـتـي و گـورکـي          

و بعد سارتر و برشت و مـارکـس و     ..  و 
و اين اواخـر هـم     ... انگلس و هايدگر و 

خودم را در بين کتب همة ايـن  .  حکمت
ها غرق مي کردم تا دليلي براي هـمـان   

هميشگي ام پيـدا  "  بايد" و "  مي شود" ، 
کنم، امروز هم طبق عادت گذشته هـا    
چه آن موقع که در نشرية دانشگاه مـي    

. . .  نوشتم و چه آن موقع که در کانون   
يقه مي گرفتـيـم و جـدل مـي کـرديـم،               
داشتم در ذهنم همان ايده ها و براهـيـن   
و راهکارها را مرور مـي کـردم تـا بـه             
استناد آن ها دوباره فرياد بزنـم زنـدگـي      
اي بهتر و دنيايي بهتر مي شود و  مي 
بايد ،  احساس کردم ديگر احـتـيـاجـي       

وقـتـي دلـيـلـي بـه ايـن              .  به آن ها ندارم
محکمي و برهاني بـه ايـن قـاطـعـي و            
اين چنين قابل لمس و همهِ باور به اسـم  
زندگي سگي من و شما هست ، واقعـاً  
لزومي به گشتن در بين کتب و بـرسـي     

تـنـهـا کـافـيـسـت          . نيست...  مکاتب و 
دفتر زندگيتان را ورق بزنيد مطمئنم بـه  
احساسي مشابـه احسـاس مـن دسـت           

مخـاطـب مـن تـمـام آن            . خواهيد يافت
کساني هستند که يا خسته شده اند يـا    
گرفتار روزمـرگـي و يـا احسـاس مـي              

کنند نيازي به تغيير نيست و يـا اصـالً     
تغييري ممکن نيست و نيز آن هـا کـه         
همه چيزرا الي کتاب ها جستجو مـي    

دنيايي بهتر و زندگي اي بهتـر از    . کنند
اين زدگـي سـگـي شـدنـي، قـطـعـي و                 

نگاهي به دور و بـرمـان و     .  يقيني است
 .خودمان بياندازيم

 
 :در حاشيه 

مهران جان خوش آمدي، خـيـلـي وقـت       
ــه                 ــود در نشــري ــود جــات خــالــي ب . ب

امــيــدوارم ايــن شــروعــي بــاشــد بــراي           
فعاليت بيشتر و مستمر تـر و هـمـيـن           
طور در جهت بر طرف کردن حسـي کـه     
ازش حـرف زدي، حـس بـيـهـودگـي و                 

ولي نـکـتـه اي        .  گرفتار روزمرگي شدن
که اين وسط هست اين است کـه قشـر       
عظيمي از مردم و کارگـران دچـار ايـن        
روزمـرگـي نشـده انـد و در گــرمـاگــرم                

شاهد اين مـدعـا     .  مبارزه و اعتراضند
اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات هـر روزه                 
کارگران و وحشت رژيـم از بـازگشـايـي         
مدارس و دانشگاه ها و رويـاروي رژيـم     
با جواناني که خواهان تـغـيـيـر اوضـاع        

 .هستند مي باشد
بي شک اين حس را در خيلـي هـا مـي        
شود ديد و حـکـومـت هـم بـا سـخـت                  
گيري و تحميل فـقـر و سـرکـوب مـي              

ولـي  .  خواهد اين حس را همه گير کـنـد  
راهش همـيـن اسـت کـه تـو در پـيـش                  
گرفته اي، تمـاس بـا حـزب و مـلـحـق               

مـخـلـص    .  شدن به اين جنبش و حزبـش 
 نويد
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ابتدا فکر کردم  که البتـه اشـکـال نـه در           
ـلـکـه در ايـن امـام               اسالم بخودي خود ب

ـا     .... مشخص است و . از اين جور حـرفـه
ـا                  ولي بعد فکر کـردم کـه نـخـيـر، دقـيـق
اشکال در خود اسالم است و همـيـنـطـور     
در مسيحـيـت درايـن جـنـبـه اش و در                 
. يهوديت و کال تمامـي مـذاهـب ديـگـر         

مــن ديــگــر ار ايــنــکــه بــايــد در قــبــال               
انسانهاي نادان و تنگ نـظـر و نـفـهـم ،              
ـاشـم              مهربان و فهميده و گشـاده ذهـن ب

ـا          .  خسته شده ام  بنظر مي آيـد کـه ايـنـه
ميتوانند از زير هر کثافت کـاري شـان ،       
تنها به اين دليل که اين مسائل به ايمـان  

 .واعتقادات مربوط است ، در بروند
راه رسيدن به ارزش و   :  مذهب مي گويد 

منزلت براي انسان، چاپلوسي بـراي خـدا     
ـا مـوفـق            .  است  و اگر ميـخـواهـي واقـع

شــوي مــيــبــايســت اراده خــداونــد را بــه           
به ايـن تـرتـيـب       . ديگران هم تحميل کني 
در آنجاميتـوانـي   .  به بهشت خواهي رفت

روي يک ابر دراز بکشي و کيف کني، در   
حاليکه آنهايي که سرپيچي کرده انـد در      

در آنجـا فـرشـتـه       . جهنم شکنجه ميشوند
هــا بــيــســت و چــهــار ســاعــتــه چــنــگ             
مينوازند و با اينکارشان صـداي ضـجـه      
دردآور نفرين شدگان جهنمي را خفه مـي  

 .کنند
ميبينيد؟ کل بناي ايـن افسـانـه عـقـب            

مـذهـب   .  مانده، بيمار و عذاب آور است 
 .در يک جامعه مدرن جايي ندارد

حتما به اين خاطر اسـت کـه عـده اي از            

ـا کـرده        رهبران روحاني اعتقادشان را ره
اند و انسان رابيشتر بياد روانشنـاسـان از     

من وقتي سـتـونـي    . نوع بدش مي اندازند
از يک مجله زنانه را مي خـوانـدم کـه بـه         
ســـئـــواالت مـــردم از يـــک کشـــيـــش              
ـادم               . اختصاص دارد، به ايـن فـکـر افـت

ـا هـمـسـر                دراين شماره مجله زنـي کـه ب
سابقش، در حاليکه ايـن يـکـي در حـال           
حاضر دوست دختر دارد، رابطه جـنـسـي    
برقرار کرده مشکلش را نزد کشيش بـرده  

کشـيـش   .  و از وي راهنمايي مـيـخـواهـد    
هم پاسخ مـيـدهـد کـه ، بلـه مـوضـوع                  
پيچيده اي اسـت و مـعـمـوال در روابـط              
قديمي چنين مسائلي پيـش مـي آيـد و          
بهتـر اسـت انسـان خـودش را سـرزنـش                 

 .نکند

ولي حقيقت اين اسـت کـه طـبـق اصـول            
ـايسـت خـودش را          مذاهب ، اين زن ميـب

ـايـد      .  سرزنش کند او يک فاحشه اسـت وب
. چشــمــش از حــدقــه بــيــرون آورده شــود          

دستانش بايد قـطـع شـود و شـايـد هـم                 
ـا حـد مـرگ سـنـگـسـار               بسادگي بايد ت
شود، همانطور که انـجـيـل بـه مـا مـي               

اراده خداوند جاوداني و غيرقابـل  .  آموزد
کسي که توان ايستـادگـي و     . تغيير است 

دفاع از اصول بنيادي و پايه اي همـچـون   
ده فرمان را ندارد، شايد بهـتـر اسـت کـه         

 .اصال کشيش نباشد
ـه قـدرتـهـاي مـافـوق            انسان در دوران نياز، ب

ـال پـاسـخ       . رجوع مي کند  ـب در اين دوران بدن
اين امري است کـه  .  است و نه دستي برشانه 
ـد        . کليساي سوئد نمي فهمد کلـيـسـاي سـوئ

کامال گيج شده و از آنجاييکه ديـگـر نـمـي         
تواند با تهديد جهنم تسـلـط اش را حـفـظ             
. کند، قدرت تعقلش را از دست داده اسـت      

ـه ايـن          و من نمي توانم از ديدن اينکه چـگـون
ـه        حاکم و فرمانرواي سابق با دعوت مـردم ب
ـد،       قهوه وشيريني خودش را تحقير مـي کـن
اينکه کشيشهاي زن همجنسگرايان را عقـد  
مي کنند ، اينکه گروههـاي مـوزيـک پـاپ         

ـا عشـق مـي         " مسيحي ترانه  مسيح به شـم
را مي خوانند، شادي و لذتم را  پنهـان  "  ورزد
 هاهاهاهاهاها. کنم 

بطور دردناکي واضح است که خيلـي بـيـش      
ازآنچه انسان به مذهب نيازداشته باشد، ايـن  

ـاز دارد        ـي يـک  .  مذهب است که به انسانهـا ن
ميتواند بـاشـد؟ هـر      امام بدون مريدانش چه 

 .چه هست به عشق ربطي ندارد
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 !بايد و می شود
 مھران منصوری، ايران

 !...حوصله ليزا سر رفته



 ...براي زندگي ابدي
ولي من مطمئنم که اگه دنياي ديـگـه اي       
هم وجود داشته باشه تو با خـوب زنـدگـي        
ـا        کردن توي اين دنيا هم ميتوني اون جـا ت
ـنـکـه                 ـه اي ـاشـي ن ابد توي بهشت راحـت ب

ـال        ۱ ( چاپيـده بشـي        ـابـل تـوجـه          : مـث ق
کساني که پول ميريزن توي اين امـامـزاده     
ها به گمان اينکه به بدبختا ميرسه غـافـل     
از اينه اينا يه راس ميره تو جيب روحانيون 

ـر              !!!  گــرامــي  ــت تـ ــو کــلــف و گــردنشــون
ـرتـو                !!! )  ميکنه  ـا دارن شـي ـن بـدان کـه اي

ـنـد ، داري             ميدوشن واستثمارت مـيـکـن
واسشون کار ميکني ، و آخـر سـر هـم از            

ـه          پوست و گوشت و استخونـت  ـزنـن ب مـي
ـا بـگـذر             ...  تنشون  ـي ـر دن حاال هي از خـي

 .واسه يه آخرت نامعلوم
 به يه چيز جالب توجه کردين تا حاال ؟

اين بنده هاي به اصطالح خودشون مومـن  
حـاال  .  دين خدا يکـي اسـت       :  خدا ميگن 

ـه    من يه سوال دارم اگه واقعا دين خدا يکـي
ـه          چرا تا يکي ميخواد دينشـو عـوض کـن
پدرشو در ميارين و حکم ارتداد مـيـديـن؟    
ـه     غير از اينه که از تعداد برده هاي گوش ب
ـه       ـبـود ن فرمانتون کم ميشه و گرنه ترسي ن

يا مثـال ديـن     .  براي تو و نه براي خداوندت
ـنـد،         خدا يکيه و همه ي اديان يـکـي هسـت
ـا            ولي من نمي دونم چرا خدا تـوي چـنـد ت
اديانش گفته زن فقط يکي ولي توي اسالم 

تا دائم زن بگيرو حالشو ببر،  ۴ گفته برو تا 
بي نهايت هم موقت صيغه کن و در ضمن 
عدالت رو هم رعايت کن ، بله اين يکي از   
ـا   مصداق هاي يکي بودنه دين خداست اين
ـه ،      فقط چند تا مثال بود براي درک مسـئل
کسي که ميگه ميشه عدالت رو رعـايـت     
کرد به جز وراجي کار ديگه اي نکـرده آخـه     
کدوم زني هست که حتي اگه شل و کـور و    

باشه از ازدواج هـمـزمـان      ...  نازا و کچل و 
همسرش احساس توهين به خودش نکنه، 
به نظر من اين بزرگترين بي عدالتيه و ايـن  
ـه   چه خداييه که اين ناديده گرفتن و تجاوز ب

 حقوق زنان را بي عدالتي نمي دونه ؟؟؟
چرا همه فرستاده هاي خدا مرد بودن مگـه  

 زنا چه عيبي داشتن ؟؟؟
ـا وجـود              بايد آگاه بود چرا وقتـي مـيـشـه ب
ـم گـرفـت ،         عقل درست فکر کرد و تصمي

ـايـد       خوب رو از بد تشخيص داد ،      چـرا ب
ـتـن               اسيرچيزي شد که جـز اسـارت و گـرف
ـه و         آزادي هات چيزديگري برايمان نـداشـت

 نخواهد داشت ؟؟؟
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چهار شنبه گذشته پس از مدتها انتظـار  
بـرخـورددهـنـده بـزرگ        ) LHCسرانجام 
ساخـت ايـن     .  شروع به کار کرد)  هادرون
ايـن  .   سال به طول انـجـامـيـد       ۲۰ پروژه 

آمايش کـه بـنـابـه گـفـتـه دانشـمـنـدان،                 
بزرگترين ازمايش عـلـمـي بشـريـت تـا             
کنون است در مرکز تحقيقات هسته اي 
اروپا واقـع در مـرز فـرانسـه سـوئـيـس                  

و .  انجام مي گـيـرد     CERNموسوم به 
در آن شکل گيري جهان ما، در لـحـظـه        

را )  بـيـگ بـنـگ      ( وقوع انفجـار بـزرگ       
 .شبيه سازي مي کند

از اهدف اصلي اين آزمايش تالش بـراي  
، آزمون )۱ (پيدا کردن بوزون هاي هيگز

نظريه استاندارد ذرات، کشف نظريه ابـر  
تقارن ، نظريه وحدت بـزرگ و بـيـش از          
همه کشف  اسراري است که تا کنون بـه    
علت عدم دسترسي ما به اين آزمـايـش     

 . از آنها بي اطالع بوده ايم،  مي باشد
ها، در تونلي بـه   در اين آزمايش، پروتون

کيلـومـتـر، شـتـاب گـرفـتـه و                ۲۶ طول 

تريليون الـکـتـرون ولـت        ۱۴ انرژيشان به 
مي رسد و سپس با يـکـديـگـر بـرخـورد         

کنند تا بر اثر اين برخـورد، اثـري از        مي
 .وجود هيگز به دست دانشمندان برسد

اين مرکز داراي چهار آشکار ساز به نـام    
بي، آليس، اتلس و سي ام    سي اچ ال:  هاي

که هر کدام از آنها تـحـت   .  اس مي باشد
نظارت يک تيم ويژه از فيزيکدان ها مـي  

بي و آليـس بـراي کـاوش         سي اچ ال.  باشد
هاي خاص فيزيکـي، و اطـلـس و           پديده
اس آشکارسازهايـي بـراي اهـداف         ام سي

هدف هر دو .  عمومي فعاليت مي کنند

آنها شناسـايـي ذرات بـوزون هـيـگـز و               
جستجوي ذرات ابرمتقارن و تالش براي 
 .يافتن ابعاد اضافي در فضا خواهد بود

به غيـر  ( در صورت کشف ابعاد اضافي 

) از چهار بعـد فضـا و يـک بـعـد زمـان                
بسياري از مشکالت نظرياتي هـمـچـون    

و بـه       نظريه ريسمان ها حل خواهد شـد،   
نوعي مي توانند بر صـحـت و درسـتـي         

 .خود تاکيد کنند
از نکات بسيار جالبي که در پـيـرامـون        
اين ازمايش اتفاق افتاد اظهـار تـمـايـل       
بسياري از دانشمندان به عدم موفـقـيـت    

اين ازمايش در پيدا کـردن بـوزون هـاي        
در گفتگو هايي که برخي از   .  هيگز بود

دانشــمــنــدان بــا رســانــه هــاي جــمــعــي           
مختلف داشتند اظهار کردند بـه عـلـت      

بـوزون  ( اينکه پيـدا نـکـردن ايـن ذرات             
خود باعث مي شود تـا بـه     )  هاي هيگز

اين نتيجه برسيم که اطالعات ما درباره 
ذرات بنيادي از بنيان اشتباه مي باشـد،  
و موجب خواهد شد دانشمـنـدان دوبـاره      
رو به مطالعات بنيادي کنند، و بشريـت  
اينده خود را در جهاني بـا مشـخـصـات       

 . ديگر جستجو کند
نتايج اين آزمايشات هـر چـه بـاشـد در           
اينده ما تاثيرات شگرفي ايجاد خـواهـد   

در صورتي که نـظـريـاتـي کـنـونـي          .  کرد
ثابت شوند، بشريت به مرحله جديدي از   

و ميتوان انتـظـار داشـت      .  علم مي رسد
بسياري از مشکالت پيش روي بشر بـه    

در صورتي کـه  .  سادگي حل خواهند شد
نتايج اين آزمايش، تئوري ها و نظريات 
کنوني را رد کند، مشخص مي شود که 
دانشمندان سالها بر روي نظـريـاتـي کـار       
و .  مي کردند که از بنيان اشتباه بوده اند

اين خود باعـث مـي شـود مـطـالـعـات              

جديد با نتيج جديد بدسـت بـيـايـنـد کـه           
اينده بشر را در خط سيـر ديـگـري قـرار         

 .دهد
 

 :توضيحات
يا ذره خـدا از ذرات        :  بوزون هيگز  –  ۱ 

اساسي سازنده جهان است که به افتخـار  
فيزيکدان انگليسـي پـيـتـر هـيـگـز نـام               

شـنـاسـي،       از ديدگاه کـيـهـان   .  گذاري شد
خالء داراي نوعي چگالي انـرژي اسـت،     

شناخـتـي    که انرژي تاريک يا ثابت کيهان
از نـظـر فـيـزيـک ذرات          .  شود ناميده مي

بنيادي، ميدان هيگـز، در خـالء نـفـوذ           
در مـدل اسـتـانـدارد فـيـزيـک              .  کنـد  مي

ذرات، جرم همه ذرات در نتيجه بـر هـم       
. آيـد    کنش ميدان هيگز بـه وجـود مـي         

ــنــي مــي          ــي ــيــش ب ــجــه          پ ــي ــت شــود، ن
هاي ميـدان هـيـگـز را بـه             برانگيختگي

. صورت ذره بوزون هيگز مشاهـده کـرد    
آشکارسازي ذره هيـگـز، کـه تـنـهـا ذره             
موجود در مدل استاندارد اسـت کـه بـه          

اسـت،     صورت تجـربـي مشـاهـده نشـده         
هاي مهـم فـيـزيـک ذرات          يکي از چالش
 .کنوني است

 !آزمايش بزرگ
 پارتيا پرتو، ايران

...چند سوال ساده   

طبق اخبار رسيده، معلـمـان در      
بسياري از شهرها خـود را بـراي       
بــرگــزاري مــراســم روز جــهــانــي         

 ٥( مــهــر       ١٣مــعــلــم در روز         
کـانـون   .  آماده ميـکـنـنـد    )  اکتبر

صنفي معلمان نيز طي اطالعيه 
اي اعالم کرده است که تقـاضـاي   
مجوز راهپيمـايـي روز جـهـانـي          
معلم را به وزارت کشـور ارسـال       

بر اساس اخبار قبلي .  کرده است
ــفــي، بســيــاري از              ــون صــن ــان ک
کانونهاي شهرهـا و اسـتـانـهـاي          
مختلف از جملـه يـزد، هـمـدان،         
ــان، مشــهــد،           ــردســت ــراز، ک شــي

بـــراي ...  اصـــفـــهـــان، اردبـــيـــل،   
برگزاري روز جهاني معلم اعـالم  

 . آمادگي کرده اند
  

طي سالهاي اخير معلمان بارهـا  
به شرايـط مشـقـت بـار زنـدگـي             
خــود اعــتــراض کــرده انــد و                 
جمهوري اسالمي هـربـار جـواب      

خواسته هاي بر حـق آنـان را بـا            
ــدان و اخــراج داده              ــد، زن ــهــدي ت

ــه            .  اســت ــان ــي ــال ــه س ــمــي ک رژي
ميلياردها دالر خرج حوزه هـاي    
علميه، اشاعه خرافات و لفـت و    
لــيــس خــودي هــا مــيــکــنــد، از          
تامين ابتدائي تـريـن نـيـازهـاي          

 . معلمان خودداري ميکند
  

لغو احکام صادره عليه معلمـان  
و لغو حکم اعدام فرزاد کمانـگـر   
و آزادي او، افــزايــش حــقــوقــهــا         
براي يک زنـدگـي انسـانـي، حـل            
مشــکــل مســکــن و اســتــخــدام          
رسمي معلمان حق التدريس، از   
جمله خواستهاي مهـم مـعـلـمـان        
سراسر کشور است کـه تـنـهـا بـا          
اعتراضات متحدانه و سـراسـري   

 . قابل تحقق است
  

مهر امسال فـرصـتـي اسـت          ١٣
که معلمان در سراسر کشـور بـه       

ميدان بيايند و بـا قـدرت بـراي          
تحقق مطالبات بـحـق خـود دور        
جــديــدي از مــبــارزه را شــروع             

اعتصابـات و تـجـمـعـات          .  کنند
قدرتمند مـعـلـمـان در سـالـهـاي            
گذشته نقش مهـمـي در ارتـقـاي         
مبارزه مـردم عـلـيـه جـمـهـوري              
اسالمي و راديکال شدن مـبـارزه   

. آزاديخواهانه مردم داشته اسـت 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از        
اعتراض و خـواسـت هـاي بـحـق          
معلمان قاطعانه دفاع ميکند و   
تمامي کارگران، دانشـجـويـان و      
دانش آموزان را فرا مـي خـوانـد      
ــراضــات                 ــا شــر کــت در اعــت ب
معلمان از خـواسـتـه هـاي آنـان              

 . حمايت کنند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

ــور          ٢١ ــريـ ــهـ  ١١،    ۱۳۸۷شـ
  ۲۰۰۸سپتامبر 

 اعتراضات معلمان آغاز می شود



ــاي           ــراي روزهــ  ٢١ و     ۲۰ و     ۱۹ بــ
سپتامبرقرار است در كلن دور هم جمع 

ضد فاشيستها و چپهاي سنـتـي   .  شوند
همراه جـريـانـات اسـالمـي در هـمـيـن               
روزها قرار است در شهر كلن به خيابان 

 .بيايند
كنفرانس ما كه بـه درسـت از جـانـب              

رسانه ها به عنوان صداي سوم نـامـيـده    
شد، عليه راسيسم اروپامحور و عـلـيـه    
جنبش اسالم سياسـي و در نـقـد چـپ             
سنتي و ضد امريالـيـسـتـهـاي مـدافـع          

ــود        ايــن مســايــل    .  اســالم ســيــاســي ب
موضوع مورد مشاجره در ايـن روزهـا       

جمهوري اسالمي ايـران  .  در آلمان است
خواهان لغو جلسه راسيستها بر عـلـيـه      
اسالم شـده و سـازمـانـهـاي اسـالمـي                
بهمراه احزاب حاكـم و اپـوزيسـيـون در           
آلمان، فراخوان ميتينگ عليه كـنـگـره      

ــد              ــا را داده ان ــه ــت ــس ــي ــن    .  راس در اي
ــقــط اعــتــراض و                 ــه ف ــهــا ن ــراخــوان ف
كوچكترين نقدي به اسالم سـيـاسـي بـه       
جمهوري جنايت اسـالمـي و جـنـبـش            
كثيف اسالمي نشده، بلكه با تشكـيـل   
صف متحدي از اسالميها و تـعـدادي       
از سازمانهاي آلمـانـي، يـكـبـار ديـگـر            
بــراي ســنــگــســار و چشــم در آوردن و             
جنايات وحشيانه اسالميها، تولـرانـس   

بـه اسـالمـيـهـا و جـنـبـش               ’  و سمپاتي
 . اسالمي از مردم تقاضا ميشود

ما در مقابل اين جنجال راسيسـتـي و      
هيـاهـوي عـلـيـه راسـيـسـم و تـوجـيـه                    
فــاشــيــســم اســالمــي ايســتــاده و يــك           

ايـن  .  كنفرانس آلترناتيو سازمان داديـم 
كــنــفــرانــس مــورد اســتــقــبــال مــردم و          
. نهادهاي مترقي متعددي قرار گـرفـت  

رالف جردانو شخصيت سرشنـاس ضـد     
ــمــان، كــه يــكــي از                 فــاشــيــســم در آل
بــازمــانــدگــان مــعــروف جــنــبــش ضــد        

مـيـنـا    ’  فاشيستي دوران هيـتـلـر اسـت      
احدي شـخـصـيـت سـرشـنـاس مـدافـع              
حقوق انسانـي و هـارتـمـوت كـراووس            
سردبير نشره هينتر گرونـد سـخـنـرانـان        

در اين كـنـفـرانـس     .  اين كنفرانس بودند
در عين حال اودو اوولف كوته با اعـالم  
پشتيباني از سياست اعـالم شـده ايـن          

 .كنفرانس سخنران مهمان بود
  

در ابتداي كـنـفـرانـس مـجـري بـرنـامـه              

گلناز مختاراني، در گراميـداشـت يـاد      
سـپـتـامـبـر و هـمـه               ۱۱ جانباختگـان    

قــربــانــيــان تــروريســم دولــتــي غــرب و          
تروريسم اسالمي يك دقـيـقـه سـكـوت        
اعالم كرد و سـپـس كـنـفـرانـس رسـمـا             

  . آغاز شد
رالف جردانو شـخـصـيـت سـرشـنـاس               

مـدافــع حــقــوق انســانــي، نــويســنــده و          

ژورناليست، در سـخـنـرانـي خـود ايـن             
كنفرانس را يك واقعه سياسي مـهـم و       

در  مهمـتـريـن واقـعـه در ايـن روزهـا                  
: عرصه سياست در آلمان ناميد و گفت

ــرانــس               ــف ــن ــن ك در مــورد     مــا در اي
معضالت مهـم ايـن دنـيـا و جـامـعـه                

راسـيـسـم و نـژاد         .  آلمان حرف ميزنـيـم  
پرستي، يك حركت به غايت ارتجـاعـي   
و ضد انساني است و بـايـد شـديـدا در           

در عـيـن   .  آلمان و در دنيا محكوم شود
حال اسالم سياسي و جنبش اسـالمـي،   

و  با همه جنايات و نقض سيستماتيك 
وحشيانه حقوق انسـانـي بـويـژه حـقـوق           
. زنان بايد مورد انزجار عمومي بـاشـد    

جــردانــو دفــاع خــود از فــعــالــيــتــهــاي          
سكوالريستي و ضـد اسـالمـي زنـانـي          
همچون نجال كلـه ك، سـيـران آتـيـش،            
آيان هيرسي عـلـي و مـيـنـا احـدي را               
اعالم كرد و گفت مـن در ايـن جـبـهـه            

 . ايستاده ام
سپس هارتموت كراووس با نقد شديـد،  
اهداف راسيستها در آلـمـان و بـررسـي         
تحليلي نزديكي راسيسم و فاشيسم، با 
اسالم سياسي و فاشيسم اسالمـي ايـن     
دو جنبش را در ضـديـت بـا حـقـوق و                
حرمت انسانها دانسته و از جبهه سـوم    

 . با تفصيل كامل دفاع كرد
سپس مينا احدي در يـك سـخـنـرانـي            
پرشور، به مـقـايسـه عـمـلـي و نـظـري               
راسيستها و جنبش اسـالمـي و اسـالم        

سياسي پرداخته و اعالم كرد كه مـردم    
در كلن آلمان بـايـد در مـيـتـيـنـگـهـاي              
اعتراضي هـفـتـه آيـنـده بـا دو شـعـار                   

عليـه راسـيـسـم و         :  واضح شركت كنند
عليه اسالم سياسي، عليه فاشـيـسـم و      

مـيـنـا احـدي       .  عليه فاشيسم اسـالمـي  
گفت كه نظرياتي مبتنـي بـر نسـبـيـت          
فرهنگي و تعـريـف قـتـل نـامـوسـي و              

جنايات عليه زنان و كـودكـان در بـيـن         
مردم فراري از كشـورهـاي اسـالم زده،        
بعنوان فرهنـگ ايـن مـردم و امـكـان              
دادن به سازمانـهـاي اسـالمـي و دادن           
بــودجــه و امــكــانــات مــالــي بــه ايــن             

سـيـاسـتـي اسـت غـلـط و              ’  سازمانـهـا  
او .  ارتجاعي كه بايد فورا پـايـان يـابـد        

گفت دادن بودجه براي ساختن مساجـد  
و تعريف اين سياست، به عنوان كـمـك     

يـعـنـي فـراريـان از          "  مسلمان" به مردم 
دست جنبش اسالمـي، يـك راسـيـسـم          
وارونه است كه بايد مهـر بـاطـل بـه آن           

اين سخنان بارها بـا تشـويـق      .  زده شود
 . حاضرين روبرو شد

در پـايـان اوولـف كـوتـه، ضـمـن نـقـد                   
راسيستهاي آلـمـانـي در مـورد نـقـش               
سازمانهاي اسالمي در اروپـا و بـويـژه        
در انگلستان و آمـارهـايـي مـبـنـي بـر            
رشد اسالمگرايي در بـيـن جـوانـان بـه            
حاضرين ارايه داد و گفت خوشحالم كه 
اجازه داشتم اينجا سخنراني كنم و مـا    
از جــبــهــه ســوم و صــداي ســوم ايــن                
كنـفـرانـس دفـاع مـيـكـنـيـم و عـلـيـه                     
راسيسم و جريانات راستگرا در آلـمـان       

 . هستم
در پايان يكسـاعـت و نـيـم ، گـفـت و                 
شنودي زنده و جالب، بين مردم حاضـر  
در كنفرانس و سخنرانان انجام شـد كـه     
’ در آن، عالوه بر افراد شـركـت كـنـنـده         

نمايندگان تعدادي از سازمانهـا اعـالم     

كردند كه خود را مدافع سـيـاسـت ايـن         
  . كنفرانس ميدانند

در ايــن كــنــفــرانــس تــاكــيــد شــد كــه              
باشعارهاي علـيـه دو جـبـهـه ارتـجـاع              
راسيستها و اسـالم سـيـاسـي بـايـد بـه              
ميدان آمـد و حـاضـريـن از سـازمـان                 
دهندگان كنفرانـس خـواسـتـنـد كـه بـا              
تشكيل يك صف مستقل، صف جبهـه  

از مردم دعوت كنند بـه خـيـابـان       ’  سوم
 .بيايند

صِف چپ سنتي كـه جـنـبـش اسـالم              
سياسي را جنبش مقاومت و سـرپـنـهـا     

مـيـدانـد    ” امپرياليسم“مردم در مقابل 
در ميان جريانات اسالمي و زير پـرچـم     

اين نوع چپ .  حزب اهللا قرارگرفته است
درمــيــان جــريــانــات ايــرانــي هــم ديــده          

ورژن ايـرانـي ايـن نـوع چـپ              .  ميشوند
و بـه    ”  ضد امپرياليسـت “ عينا خود را 

درجات مختلفـي در كـنـار حـزب اهللا             
اينها همگي جريـانـاتـي    .  قرارداده است

پرت و بي ربـط بـه زنـدگـي و مـبـارزه               
آنچه نوع ايران اين ورژن   .  مردم هستند

است تا كنون يا در دفاع از حـزب اهللا        
قلم فرسايي كـرده و يـا بـا سـيـاسـتـي                  
خجوالنه خود را منتقد جـبـهـه سـوم و         
 . منتقد اكس مسلم معرفي كرده است

 
ايــن جــريــانــات ارتــجــاعــي و غــيــر               

اجتماعي خود مستقال نه نيرويي و نـه    
آنـهـا اسـاسـا       .  صدايي جداگانه هستند

مستقيم و غيـر مسـتـقـيـم بـه عـنـوان               
دنبالچه هاي اسالم سياسي ظاهر شـده    

جبهه سوم و علـيـه   ’  و عليه صداي سوم
جنبش سكوالريستي و كمونيستـهـا و     
. چپهاي مدرن مشغول حرافي هسـتـنـد   

اين چپ اگر ورژن اروپاي آن مـيـتـوانـد         
نوع ايرانـيـش   ’  نيرويي به خيابان بياورد

حتي ايـن تـوان را هـم نـدارد و فـقـط                   
در پشــت    مشــغــول رســالــه نــويســي         

كامپيوتر و در توجيه اعمال جـريـانـات    
بنابـر ايـن نـبـايـد          .  اسالم سياسي است
ايـنـهـا نـه خـود را            .  جدي گرفته شـونـد  

جدي ميگيرند و نه سرشان را از پنجـره  
بـنـابـر ايـن       .  اتاقشان بيرون مـي آورنـد      

حتي اگر نيت خيري هم داشته بـاشـنـد      
متوجه نيستند در دنـيـاي واقـعـي چـه          

اينها خود دخيـل در    .  اتفاقاتي ميفتند
هيج جنبشي و فـعـال هـيـچ جـنـبـشـي             

هسـتـنـد بـا          فـقـط كسـانـي      .  نيستـنـد  
ماليخولياي كه دچارش شده انـد خـود       

    .را سرگرم ميكنند
شوراي مركزي اكس مسلم در آلـمـان،      

برگزاري اين كنفرانس را يك موفـقـيـت    
ديگر براى جلب توجه افكار عمومي و 
براي معرفي جبهه سوم عليه تـروريسـم   
اسالمي و تروريسـم دولـتـي در آلـمـان            
دانسته و از همگان دعوت ميكند كـه    
در اين جنبش حياتي و انسانـدوسـتـانـه     

 . با ما همكاري كنند
 آلمان –شوراي مركزي اكس مسلم 

 ۲۰۰۸ سپتامبر  ۱۴ 
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 ... جبھه سوم در آلمان به حرکت

آدم ربايي و دههـا تـرور     .  داده مي شود
در خارج از مرزهـاي ايـران در پـرونـده           

ايـران  .  اين رژيم جاني ثبـت شـده اسـت       
تحت سلطه حکومت اسالمي به تـمـام     

 .معني به يک زندان بزرگ است
ايــن رژيــم و ســرانــش بــايــد بــعــنــوان              
نمايندگان سرکوب مـردم از هـمـه جـا           

هيچ دولت و مـجـمـع بـيـن        .  طرد شوند
الملـلـي نـبـايـد ايـن رژيـم را بـعـنـوان                     

. نماينده مردم ايران برسميت بشـنـاسـد   
اين رژيم شايسته همان رفـتـاري اسـت        
کــه مــردم آزاديــخــواه دنــيــا بــا دولــت            

 . نژادپرست آفريقاي جنوبي کردند
جمهوري اسالمي ايران بـايـد از هـمـه           
سازمان ها و مراجع بين المللي اخـراج  

کليه روابط سياسي، ديپلماتـيـک   .  شود
رژيم جمهوري اسـالمـي      و فرهنگي با 
احمـدي نـژاد و سـايـر           .  بايد قطع گردد

سران جمهوري اسالمي ايـران بـخـاطـر         
جناياتي که مـرتـکـب شـده انـد بـايـد                
دستگير و براي محاکمه به دادگاه بيـن  

 . المللي سپرده شوند
حزب کمونيست کـارگـري ايـران هـمـه            
مردم، بويژه ايرانيان مـقـيـم آمـريـکـاي         
شمالي را به اعتراض عـلـيـه جـنـايـات         
جمهوري اسـالمـي و حضـور احـمـدي            

بـه  .  نژاد در سازمان ملل فرا ميخـوانـد  
هر شکل که ميتوانيـد و از جـملـه بـا             
برپائي تـظـاهـرات در مـقـابـل مـحـل                 
حضور احمدي نژاد، صـداي اعـتـراض        
مردم ايران عليه جنايتکاران حـاکـم بـر      

 ! ايران را رساتر کنيد
  

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
 کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۸ سپتامبر  ۱۱ 

 !..احمدی نژاد جنايتکار است



 
 
 
 
 
 
 
ارکـان  " در ادامه بـحـث       :  يک توضيح( 

کـه در    "  عقيدتي کمـونـيـسـم کـارگـري        
جلسـه دوم از سـمـيـنـار دوم مـبـانـي                   
کمونيسم کارگري بـه آن مـي پـردازد،          
منصور حکمت ميـکـوشـد تـا رابـطـه           
تئوري و عمل اجتماعـي، چـگـونـگـي        
توده گير شدن تئوري، تعريف مـبـارزه     
طبقاتي در نزد مارکس و کـمـونـيـسـم        
کارگري و نقش جنبش هاي سياسي و   

ايـن  .  انتخاب سياسي را توضيح دهـد   
بقول خودش هـنـوز بـحـثـي اسـت در               
چهـارچـوبـه تـوضـيـح مـتـد تـفـکـر و                    
برخورد کمونيسم کارگري که در انتـهـا   
يک بار ديگر بطور شورانگيزي از لنين 
و لنينيسم صحبت ميکنـد و ايـنـکـه         
چطور لنينسم بهتر از هر چيز توضيـح  

 . دهنده متد کمونيسم کارگري است
همانطور که دو هفـتـه قـبـل تـوضـيـح            
داديم بحث هايي که اينجـا مـکـتـوب       
ميشود هنوز  مـتـاسـفـانـه در سـايـت            

گـرچـه تـيـتـر        .  منصور حکمت نيـسـت  
سمينار دوم کمونيسم کارگري ژانـويـه     

آنجا هست اما فايل آديوي آن    ۲۰۰۱ 
ما ايـن    .  تکرار همان سمينار اول است

را با خسرو داور در ميان گذاشته ايم و 
اميدواريم بزودي فايل آديوي صـحـيـح    
روي سايت عمومي منصور حـکـمـت      

 . بيايد
سمينارهاي دوم کـمـونـيـسـم کـارگـري          

بـي  )  که در واقع دو سـمـيـنـار اسـت           ( 
ترديد از مهمترين بحث هاي منـصـور   

يـا  ( بـويـژه جـلـسـه دوم            .  حکمت است
اين سـمـيـنـارهـا کـه بـه              )  سمينار دوم

توضيح متد فکري کمونيسم کـارگـري   
پرداخته ميشود حـائـز اهـمـيـت فـوق             

گرچـه ايـن نـکـات را           .  العاده اي است
منصور حکمت در آثار زيـادي مـورد       

اشــاره قــرار داده اســت امــا ايــنــجــا              
ميکوشد به طور فشرده و جمع و جـور    
کل متد فکري کمونيسم کارگري را به 
نسل جديـدي کـه بـه حـزب روي مـي                

هفته بعد در ادامه .  آورند توضيح دهد
اين بخش منصور حکمت بـه سـرخـط      
هاي نقد ما از جامعه سـرمـايـه داري        
مپردازد و به نکاتي نظيـر رابـطـه زيـر         
بنا و روبـنـاي، دولـت، ديـکـتـاتـوري                
پرولتـاريـا، مسـالـه شـوروي و غـيـره                

 .اشاره ميکند
در پياده کردن اين مـتـن مـا کـوشـش          
کرده ايم که بـه عـيـن مـتـن شـفـاهـي                 
وفــادار بــاشــيــم مــگــر در جــايــي کــه            
مکتوب کردن بحث شفـاهـي در زبـان        
فارسي تغييراتي را اجـتـنـاب نـاپـذيـر         

در مـواردي کــه کــلــمـه يــا           .  مـيــکـنــد  
عبارتي را براي مـفـهـوم کـردن بـحـث           
الزم ديده ايم آنرا در درون پرانـتـز قـرار      

 . داده ايم
تيتر فوق و تمام سوتيتـرهـا را مـا بـه           
منظور تسهيل مطالعه آن و بـا تـوجـه      

جـوانـان   .  به متـن انـتـخـاب کـرده ايـم            
 )کمونيست

 
در باره ارکان عقيدتی 

 )ادامه(کمونيسم کارگری 
 

سمينار دوم مبانی 
کمونيسم کارگری ژانويه 

۲۰۰۱  
 

يک بحث ديگر که اينجا بـايـد بـکـنـم،        
سر اين است کـه تـئـوري چـگـونـه بـه                

 .نيروي مادي تبديل ميشود
 

تئوری چگونه توده گير 
 ميشود

 
در انديشه ما و در حزب ما يک چـيـز      

جا افتاده و آن اين اسـت کـه  تـئـوري             
سياسـت تـرشـح      !  ترشح طبقات نيست

اينطور نيسـت  .  طبيعي طبقات نيست
کــه مــثــال از  طــبــقــه بــورژوا بــطــور               

. خودبخودي ليبراليسم بيرون مي آيـد   

و .  يا از آن ناسيوناليسم بيرون مي آيـد 
ــودي               ــخـ ــودبـ ــور خـ ــطـ ــر بـ ــارگـ از کـ

بـلـکـه،    .  سوسياليسم بـيـرون مـي آيـد        
طبقات اجتماعي مواجه ميشـونـد بـا      
سيستم هاي فکري و ديدگاه هايي کـه    
محـصـول پـروسـه مـبـارزه طـبـقـاتـي                 

عـقـايـد    .  هستند ولي در بـعـد عـقـايـد       
اجتماعي در مـقـابـل هـمـديـگـر قـرار             
گرفته اند، تزهاي مختلفي به جـامـعـه    
ارائه ميشود و طبقات اجتـمـاعـي بـه       

. دست مـيـبـرنـد      )  عقايد و تزها( اين  
در نتيجه رابطـه اي کـه بـيـن اوضـاع              
اجتماعي و تئوري سوسياليـسـتـي در      

اگـر مـا يـک        :  ذهن ما هست اين است
تئوري داريم که با نيازهاي اين طـبـقـه    
در اين دوره خاص خوانايي دارد، ايـن      
ــئــوري در ظــرف مــدت کــوتــاهــي               ت

 .ميتواند توده گير بشود
 

تئوري از طريق آموزش توده گير نمـي  
ايــن يــکــي از ارکــان هــويــتــي            !  شــود

ماست که تئوري از طـريـق سـيـاسـي            
اگر شـمـا تـئـوري،         .   توده گير ميشود

ديدگاهها و آرمانهايي که داريد را  بـه  
يک انتخاب سـيـاسـي تـبـديـل کـنـيـد                

که طبقات در لحظه اي کـه  )   بطوري( 
احتياج دارند آن انـتـخـاب را صـورت           
بدهند، شما را در آنجا ببينند، آنوقـت  

. تبديل ميشويد به يک نيروي توده اي  
اين درک قديمي .  تئوري مادي ميشود

و سنتي چپها که گويا مارکسيـسـم از     
طريق آمـوزش بـدرون طـبـقـه کـارگـر                

. ميرود،  جزئي از تفـکـر مـا نـيـسـت          
مارکسيسم از طريق آمـورزش بـدرون       

مارکسيـسـم از     .  طبقه کارگر نمي رود
طبقه کارگـر  )  سياسي( طريق انتخاب 

. بـــدرون طـــبـــقـــه کـــارگـــر مـــيـــرود           
مارکسيسم اگر يکـي از آبشـن هـا و            
انتخاب هاي اجتماعي باشد، آنـمـوقـع    
که طبـقـه کـارگـر بـيـن لـيـبـرالـيـسـم،                   
ناسيوناليسم، رفرميسم، مارکسـيـسـم    
و کمونيسـم کـارگـري انـتـخـاب هـاي              

کـمـونـيـسـم را        ( سياسي داشته باشد،   
يکـبـاره آن پـرچـم         )   انتخاب ميکند و

بلشويکها نـه فـرصـتـش       .  بلند ميشود
را داشتند، نه راديو و تلـويـزيـونـش را       
داشتند، و نه مدرسه اش را داشـتـنـد          

ميليـونـي روسـيـه        ۷۰ که طبقه کارگر 
آنــزمــان را در مــکــتــب بــلــشــويســم              

و يا حتي يک جلسه اي .  آموزش دهند

نـظــيــر ايــن جـلــســه در تــمـام روســيــه              
طبـقـه کـارگـر روسـيـه           !   نبود.  بگيرند

بلشويسم را بر مـبـنـي مـوضـع آنـهـا              
ــا    (  ــه ــک ــشــوي ــل ــنــگ         )  ب ــال ج ــب در ق

امپرياليستي و پاسخ شان بـه مسـالـه      
-۱۸ معاش خود  در فاصله سالهـاي    

 . انتخاب کرد ۱۹۱۴ 
 

در نتيجه رابطه اي که ما بين خودمان 
و جامعه برقرار ميکنيم، جـايـگـاهـي       
که براي تئوري کمونيـسـم قـائـلـيـم، و           
رابطه اي که بين تئوري مارکسيسم بـا  
طبقه برقرار ميکنيـم، بـاز رابـطـه اي           

انـتـخـاب    )   مـبـتـنـي بـر       ( آگاهـانـه و       
نـه يـک رابـطـه تـزريـق             .  سياسي اسـت 

فکري، مذهبي و به اصطـالح مـومـن      
مـا  .  ايجاد کـردن بـراي مـارکسـيـسـم            

قصد ايجاد ايمان مـارکسـيـسـتـي در          
ــم                ــداري ــع را ن ــوده هــاي وســي ــا !  ت م

ميخواهيم جنبش کمونيسـم کـارگـري      
را مثل يـک جـنـبـش جـلـوي جـامـعـه                
بگذاريم و درست در آن لحـظـه اي کـه        
پراتيک اجتماعي و سـيـاسـي مـطـرح            
ميشود مطمئن هستيم که يک بـخـش      
وسيعي از کـارگـران ايـن را انـتـخـاب             

در نتيجه  در اينجا هم نقش .  ميکنند
سياست و جدال و جدل براي توده گـيـر     
شدن تئوري و نظريه،  براي ما تعيـيـن   

 . کننده است
 

بهـرحـال تـئـوري بـراي مـا يـک سـري                   
و به اصطالح يکسـري  "  احکام حقيقي"

احکام علمي که ارائه ميکنيد و افـراد  
به صحت آن پـي    "  خردشان" انساني  با 

مــيــبــرنــد و از آن بــه بــعــد بــراي ابــد                
تئـوري  .  مارکسيست ميشوند، نيست

قرار است راهگشايي بکند از معضـل  
بـنـابـرايـن بـايـد خـود را              .   اجتمـاعـي  

آن بـرنـامـه      .  برنامه عمل تبديـل کـنـد     
عمل تـوسـط جـنـبـش هـايـي کـه آن                    
تئوري را مبني قرار داده اند به  جلوي 

جامعه در يـک تـالقـي      .  جامعه ميرود
سياسي، در يک تالقي طبقـاتـي جـدي      
آن تئوري ها را انتخـاب مـيـکـنـد کـه           

اگر در .  دارد يا نه)  قبول( کدام شان را 
کمونـيـسـم کـارگـري يـک            ۱۳۵۷ سال 

واقعيت سيـاسـي مـعـتـبـر، بـه انـدازه               
جبهه ملي، به اندازه ناسيوناليسم، يـا    
به اندازه مذهب در جامعه ايـران بـود،     
اگر يک سنت سياسي دايـري بـود کـه          

اين برنامه و پرچم اش بود، هيـچـوقـت    
ايـران بـه آن سـمـت نـمـي               )   جامـعـه  ( 

 ۳۰ براي ايـنـکـه يـک بـخـش             .  چرخيد
درصدي جامعه ايران پشت اين پـرچـم     
ميرفتند و بـعـد دعـوا مـيـشـد در آن               

) کمونيسم کارگري آنـوقـت  . ( مملکت
با وجـود  .  جزو انتخاب هاي مردم نبود

اينکه اين تئوري بود، با وجود  اينـکـه   
اين انديشه بود، اين برنـامـه هـا بـود،         
ولي بـعـنـوان آلـتـرنـاتـيـو اجـتـمـاعـي                   

 .  سياسي در برابر جامعه نبود
 

در نتيجه در بحث رابطه بيـن عـمـل و         
تئوري،  ما به مبارزه طـبـقـاتـي و بـه           

. انتخاب هاي طبقاتي قائـل هسـتـيـم      
مارکسيسم براي ما يک ديني نـيـسـت    
کـه داريــم آنــرا تـرويــج مـيــکــنـيــم تــا               

يـا ايـنـکـه       .  مومنين به آن زياد بشوند
. به ضرب شمشير آنرا اشـاعـه بـدهـيـم       

مارکسيسم براي ما پرچم يک جـنـبـش    
اين جنبش سـيـاسـي را      .  سياسي است

بايد ساخت و در جـاي مـحـکـمـي در            
جــامــعــه قــرار داد چــنــانــکــه مــبــارزه         
طبقاتي از اين جنبش سياسـي تـاثـيـر       

و طبقه کارگر، يعنـي طـبـقـه       .   بپذيرد
ما، طبقه اي که اين تئوري اش و ايـن    
جنبش اش است، آنرا به پرچم جـنـبـش    

 .وسيع خود تبديل کند
 

بنابراين در سيستم فکري ما، تـئـوري   
و بحث انـديشـه بـه اعـتـبـار خـودش،              

ملهم از مبارزه طـبـقـاتـي و         )   گرچه( 
بعنوان بخشي از مبارزه طبقاتي، مي 

ولي از مبارزه اجـتـمـاعـي بـيـرون         .  آيد
ــحــث           ... ( مــيــرود  يــک ســکــتــه در ب
مارکس به اعتبار مـارکـس     )   شفاهي

مــارکـس از    .  بـودنـش مـارکــس اســت       
کارگران دستور نگـرفـتـه کـه ايـنـطـور            

بدنبال تاريخ عقايد فلسـفـي   .  فکر کند
در اروپاي غربي و کال غرب، از يونـان  

.  تا امروز،  مـارکسـيـسـم وجـود دارد         
تحت تاثير مـبـارزه طـبـقـاتـي وجـود              
دارد، ولي مبارزه طبقه بـخـودي خـود      

بـاالخـره   .  مارکس را بيرون نـمـي دهـد     
. شما بايد تاريخ انديشه را دنبال کنيـد 

ولي مارکسيسم بعنـوان يـک جـنـبـش          
و نـه    .  سياسي ميتوانـد پـيـروز بشـود        

ــعــنــوان يــک مــذهــب        ــعــنــوان     .  ب ــه ب ن
. مجموعه اي از احـکـام خـردمـنـدانـه          
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 9ادامه صفحه  



بعنوان يک جنبش سـيـاسـي کـه بـرود            
جلوي دست جامعه و جامـعـه بـتـوانـد        

بنـا بـر ايـن آن رگـه             .  آنرا انتخاب کند
پراتيکي کمونيسم کارگري اينجـا هـم     

بـراي  .  هست و خيلي برجسته ميـشـود  
اينکه وظيفه ما اين نيست که تـاريـخ     
را توضيح بدهيم و جامعه را تـوضـيـح    
بدهيم و مردم بيايند و به اين حقانيـت  

هرچقدر هم حقـانـيـت    .  حرف ما برسند
داشته باشـد مـفـت نـمـي ارزد مـگـر                
اينکه تبديل بشود به جنبش سـيـاسـي    
که مـيـتـوانـد بـعـنـوان يـک پـرچـم در                   

از .  مبارزه طبقاتي دست گرفـتـه شـود     
آن طريق اين تئوري توده اي ميشود و   
از آنطريق در تاريخ و سـرنـوشـت بشـر         

 . تاثير ميگذارد
 

اين کامال ما را در يک سنت سيـاسـي   
بـه  .  عملـي مـتـفـاوتـي قـرار مـيـدهـد               

نسبت فرض کنيد طيف روسي، طيف 
يـا  .   تروتسکيست، چپ نو،  و غـيـره        

. گرامشي، يا طـيـف اوروکـمـونـيـسـم           
جنبش ما جنبش روشنگر اگر هسـت،  

سـيـاسـي    )   مـتـن  ( در يک کـانـتـکـس       
نـه در يـک کـانـتـکـس             .  روشنگر است

مـا يـک     .  مذهبي، معنـوي، فـلـسـفـي       
جنبش سياسي هستيم و اين کاراکـتـر   

تـعـيـيـن     ( سياسي جنبـش هسـت کـه          
مارکس اصال بحث اش .)  کننده است

اين است که مبارزه طبـقـاتـي مـبـارزه        
مـنـظـورش مـبـارزه        .  اي است سياسي

تــظــاهــراتــي و اعــتــصــابــي نــيــســت،         
ميـگـويـد مـبـارزه طـبـقـاتـي اسـاسـا                  

نه يک مبارزه علمي، نه .  سياسي است
مـبـارزه اي اسـت        !  يک مبارزه معنوي

مشـخـصـه    .  که اساسا سـيـاسـي اسـت      
اصــلــي جــنــبــش مــا کــه از تــبــيــيــن             
پراتيکي اش از مارکسيسم و بـه نـظـر      
من از درک جوهر مارکسيسم تـوسـط     
آن ناشي ميشود اين است کـه خـودش     
. را قبل از هرچيز سياسي نگاه ميکند

بخشي از جدال سيـاسـي در     )  بعنوان( 
و نـه    .  جامعه معاصر نـگـاه مـيـکـنـد        

فقط بعنوان ايـن،  بـلـکـه خـودش را                

بعنوان انتخاب سياسي مطرح ميکند  
که بشريت ميتواند در ايـن جـدل، در           
دوره گذار از سرمايه داري به هرچه کـه  
قــرار اســت بــعــد از آن بــيــايــد،  آنــرا                

خودش را بـه انـتـخـاب         .   انتخاب کند
 .   مردم ميگذارد

 
همانطور که گفتم اينها هـمـه بـه نـظـر          

ما را قشـنـگ     .  من سنت لنيني است
در وسط سنت لنيني کمونـيـسـم قـرار       

نه سنت اروکمـونـيـسـتـي، نـه         .  ميدهد
سنت چپ نو، نه سنت استالـيـنـي، نـه       
سنت تروتسکيستي، بلکه درسـت در      

) يـعـنـي   . ( وسط لنيني قرار مـيـدهـد     
سنت دخالتگر و سياسي اي کـه مـدام     
دارد سعي ميکنـد تـا کـمـونـيـسـم را              
بعنوان يک انتخاب اجتماعي در بـرابـر   

ايـن  ( و تالش هـاي      .  جامعه قرار دهد
بــراي ســاخــتــن حــزب، بــراي       )   ســنــت

متحد کردن يک بين الملل جديد، براي 
ساختن يک اردوگـاه جـديـدي کـه يـک              
قطبي باشد و بشود از آن دفاع کرد، از 

نــاشــي )  دخــالــتــگــري ســيــاســي  ( ايــن   
ايــن  يــک رگــه اي بــه مــا              .  مــيــشــود

ميدهد که متفاوت است با کسانيـکـه   
به کمونيسم بصورت ايده آلـهـايـي کـه         

نــگــاه "  از آن پــاســداري کــنــنــد      " بــايــد   
 . ميکنند

 
چه ميـشـد اگـر      " مثال به ما ميگويند 

در روسيه  شکست مـيـخـوردنـد ولـي          
".  ايده آلهـا را پـاسـداري کـرده بـودنـد              

خب فايده اي نداشـت اگـر در روسـيـه           
شکست ميخوردند و اين ايده آلـهـا را     

چون پـاسـداري از       !  پاسداري ميکردند
اين ايده آلها براي يک سنت پراتيـکـي،   
مارکسيسـم پـراتـيـکـي، بـراي سـنـت               

. لنيني،  يک پاسداري سـيـاسـي اسـت      
آن کسـانـي     .  پاسداري اخالقي نـيـسـت   

که مارکسيست بودند مردند و رفتـنـد   
تــمــام کســانــي کــه در        !  پــي کــارشــان  

سوسـيـالـيـسـت       ۱۹۳۰   -۴۰ سالهاي 
هــمــيــن اواخــر در      .  بــودنــد مــرده انــد     

.  مارتف هـم مـرد       ۱۹۶۵ -۶ سالهاي 
کمونيست چيزي نيـسـت کـه بـعـنـوان           
عقيده شـمـا بـراي بـچـه تـان بـه ارث                  

ديني باشد که خودش را بـه    !   بگذاريد
آنصورت که مثال  نماز ميـخـوانـيـد و       

و .)   تداوم دهـد ( روزه را اجرا ميکنيد 
يا شما يک فـرهـنـگـي بـراي خـودتـان              
داريد که اگر اسم بچه تان را بـگـذاريـد    

کمونيسـت  "  مزدک" يا "  پويا" يا "  اميد" 
کـمـونـيـسـت يـک فـرهـنـگ              !  شده ايـد   
بايـد  .  يک جنبش سياسي است.  نيست

هر لحـظـه جـلـوي جـامـعـه بـاشـد تـا                   
جــلــوي ( اگــر   .  بــاشـد )  وجـود داشــتــه   ( 

يـک مـکـتـب       !  نيست، نيست)  جامعه
و  بنظر من اين ديـدگـاه   .  فکري نيست

و تــبــيــيــن ســيــاســي پــراتــيــکــي از              
مارکسيسم ما را کـامـال از تـبـيـيـن             
هاي فـلـسـفـي، مـذهـبـي، آمـوزشـي،              
ترويجي، مکتبي از کـمـونـيـسـم جـدا           

و دقيقا همينجاست که بنظـر  .  ميکند
ما تک تک احکام مارکسيسم براي ما 
صد مرتبه مهم تر است به نسـبـت آن       
کساني که مارکسيسـم بـرايشـان ايـن         
اولويت و مبرميت را بعنوان يک روش 

 .   سياسي  ندارد
 

 "آگاهی"مبارزه طبقاتی و 
 

تـبـيـيـنـي کـه مـا از              . مبارزه طبقاتي
مبارزه طبقاتي داريم با خيلي ها فـرق  

مبارزه طبقاتي در کمونيـسـم   .  ميکند
عمدتا يـک    .  چند جور تعبير شده است

دوز باال، به اصطـالح يـون بـااليـي از            
گــويــا !  آگــاهــي را واردش کــرده انــد          

مــبــارزه طــبــقــاتــي مــبــارزه اي اســت         
) گـويـا  ( و   .  آگاهانه عليه کاپيتاليسـم 

به آن مبـارزه اي مـيـگـويـيـم مـبـارزه               
طـبـقــاتـي کـه بــخـصــوص زيـر پـرچــم                

مـارکـس   !   سوسياليسم انـجـام بشـود       
وقتي در مانيفست از مبارزه طبقاتـي  

.  حرف ميزند از ايـن حـرف نـمـي زنـد           
مارکس ميگويد يک کشمکش دائمي 

و ما بـه  .  struggleحتي ميگويد    -
گـــذاشـــتـــه ايـــم      struggleجـــاي        

يـعـنـي      struggle)   ولي". ( مبارزه"
کشمکش، جان کندن و کـش و قـوس         

 -کشمکش بهترين معادل است.  رفتن
يک کشمکشي در جامـعـه   )  ميگويد( 

بين طبقات مختلف هست، و هميشـه  

مارکس ميـگـويـد گـاهـي        .   هم هست
گـاهـي   .   پنهان و گاهي آشـکـار اسـت     

ولي .  متشکل است و گاهي هم نيست
تـالش  .  اين کشـمـکـش دائـمـي اسـت            

در "  روور)  " کـمـپـانـي    ( امروز کـارگـر       
انگليـس بـراي ايـنـکـه شـغـل اش را                  
نجات دهد، بخشي از مبارزه طبقاتـي  

خطر از دسـت دادن        ( اين فشار .  است
االن ابدا بر روي قشـر مـديـران      )   شغل
تالش براي اضـافـه دسـتـمـزد،        .  نيست

براي حداقل دسـتـمـزد،  تـالش بـراي              
کاهش ساعت کار، اينهـا بـخـشـي از         

تـالش بـراي     .  مبارزه طـبـقـاتـي اسـت         
اينکه بيايند در محلـه شـمـا مـدرسـه          
بســازنــد و يــا پــارک درســت کــنــنــد،             
کارگري که دارد براي بـهـبـود زنـدگـي        
اش مبارزه ميکند، بخشي از مـبـارزه   

مبارزه عليه مذهب هم  .  طبقاتي است
بـراي  .   بخشي از مبارزه طبقاتي است

مــبــارزه عــلــيــه عــقــايــد     !  پــرولــتــاريــا   
ارتــجــاعــي هــم بــخــشــي از مــبــارزه            

مبارزه بـراي فـرهـنـگ         . طبقاتي است
پيشرو هم بخشي از مبارزه طـبـقـاتـي       

آن کشمکش دائمي که در عمـق  .  است
جامعه و بـر سـر مسـائـل مـخـتـلـف                   
ــه ايــن               جــامــعــه هســت، مــارکــس ب

 . ميگويد مبارزه طبقاتي است
 

در نتيجه اينکه چه چيـزي بـخـشـي از         
اسـت را       کـارگـران  مـبـارزه طـبـقـاتـي           

ميتوانيم بحث کنيم،  ولي شک نکنيد 
هرچه که اتفاق مـي افـتـد بـخـشـي از             

سـر  .  مبارزه طبقات با همديگـر اسـت    
پول دعواست، سـر امـوال دعـواسـت،         
سر وسائل توليد دعـواسـت، سـر رفـاه         
دعواست، سر آسايش دعـواسـت، سـر      
زيبايي دعواست، سر تخصيص انرژي 

در جــامــعـــه      .  جــامــعــه دعــواســت        
خودتان متـوجـه مـيـشـويـد         ! دعواست

سر هر چيزي داريـد يـک آدمـي را در            
يکي کـه  .  مقابل خودتان پيدا ميکنيد

منفـعـتـش چـيـز ديـگـري را ايـجـاب                  
و مبارزه طبـقـاتـي را وقـتـي          .  ميکند

مي بـيـنـيـد       )   مورد دقت قرار دهيد( 
که بطور کلـي بـيـن کسـانـي کـه کـار                
ميکننـد و از طـريـق فـروش نـيـروي                  

کارشان بايد نان بخورند، با کساني که 
اسـتـخـدام مـيـکـنـنـد يـک              )  اينها را( 

دعواي اساسي هست که به همـه چـيـز      
از انتخابات شـهـرداري     .  شکل ميدهد

لندن بگير تا اينکـه در دانشـگـاه چـه           
يا بودجه چـگـونـه    .  چيز را درس بدهند

يـا کـلـيـسـاي        .  تخصيـص پـيـدا کـنـد         
. مسيحيت االن ميخواهد چه بـگـويـد     

ــنــهــا ايــن               ــارزه  ( پشــت هــمــه اي مــب
ــي    ــات ــق ــب ــي     .  اســت)  ط ــت )  پشــت( ح

تصميمات داخلي طبقات حـاکـمـه بـر       
سر زندگي شخصي شان،  يا اينکـه از    
چه معيارهايي دفاع ميکنـنـد يـا چـه         

ــيــاتــي حــاکــم اســت         مــبــارزه  .  اخــالق
طبقاتي اين کشمکش دائمـي اسـت و       
مارکس ميگويد اين هميشـه مـبـارزه      
اي است بر سر قدرت، مبارزه اي است 

 . سياسي
 

ما  عـنـصـر آگـاهـي  را در مـبـارزه                    
براي بـرخـي   .  طبقاتي شرط  نمي دانيم

شـرط طـبـقـاتـي        ( سوسياليستي بودن 
مــبــارزه " مــيــگــويــنــد     .)  بــودن اســت   

و فرض اش "  پرولتري، مبارزه طبقاتي
اين است که مـبـارزه اي اسـت عـلـيـه             

ولي بـراي مـا تـعـريـف          !  سرمايه داري
از نظر مـا    .  مبارزه طبقاتي اين نيست

اليه هاي بعدي اي هست بين مـبـارزه     
طبقاتي تا جنبش کمونيسـم کـارگـري      

. به اينـهـا مـيـرسـم       )  پايين تر( که من 
ولي يکي از وجـوه مشـخـص کـنـنـده             
جنبش ما اين است کـه مـا بـه وجـود           
دائــمــي کشــمــکــش طــبــقــاتــي قــائــل        

و اگر فکرش را بکـنـيـد بـراي        .  هستيم
يک جرياني که از زاويه پراتيـکـي دارد     
دنيا را مي فهمد، و از زاويـه تـغـيـيـر          

ميفهمد، چقدر ايـن تـز     )  دنيا را( دارد 
اگر بيايند بگويـنـد، کـه      .  حياتي است

مبارزه طبقاتـي در جـريـان        " گفته اند، 
ــيــســت  ، االن   " افــت کــرده اســت      " ،   " ن

مبارزه طبقاتي يـا پـرولـتـاريـايـي در           " 
پـرولـتـاريـا ديـگـر         " ،  يـا        " کار نيـسـت  

، همه ايـنـهـا      "سازش کرده با بورژوازي
 ! زيرآب بنياد ما را ميزند
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اگر مبارزه طبقاتي نيست ميتـوان بـر     
تمام بحث کـمـونـيـسـم کـارگـري قـلـم                

کمونيـسـم کـارگـري بـا فـرض             .  گرفت
در .  مــبــارزه طــبــقــاتــي مــعــنــي دارد        

ديـن اسـالم نـه،         )  مـثـال  ( صورتـيـکـه      
. بــراي خــودش ايــنــطــور نــيــســت                

مسيحيت هم نه، کافـيـسـت تـا شـمـا           
گناه کرده باشيد تا يکي به زعـم خـود       
بخواهد شما را ارشاد کند و بـه رنـگ       

ولي بنياد کمونيسـم  .  خودش دربياورد
کارگري بـر وجـود مـبـارزه طـبـقـاتـي               

فرض اش اين است کـه مـبـارزه      .  است
تـپـش دائـمـي       .  طبقاتي هميشه هست

و سعي نمي کند آنرا ايده آلـيـزه     ! تاريخ
 . کند و يا رنگ عقيدتي به آن بزند

 
گويا اگر کارگر ها ماشيـن بشـکـنـنـد        

.  اين بخشي از مبارزه طبقاتي نيـسـت  
در بحث کمونيسـم کـارگـري مـاشـيـن           
شکني يا مبـارزه عـلـيـه تـکـنـولـوژي             

بـا  ( روشي اسـت کـه طـبـقـات دارنـد               
مقابل يکـديـگـر صـف       )  بکارگيري آن

مـا مـيـگـويـيـم خـط            .  آرايي ميکننـد 
يـعـنـي    ( مشي حاکم بر ايـن تصـمـيـم         

، خط مشي حاکـم بـر     ) ماشين شکني
اين اقدام، جنبش سياسي که افکـارش  
بر اين لحظه مبارزه طبقاتي کـارگـران     
حاکم بوده است، يک جنبش ارتجاعـي  
ناسيوناليستي و عقب مانـده و غـيـره        

ولي در اينکه هدف آن مـاشـيـن    .  است
شکني کشمکش طبقه مـزدبـگـيـر بـا          
کساني است که استثمارش ميکنـنـد،   

 . يک لحظه ترديد نداريم
 

 مبارزه طبقاتی و جنبش ها 
 

اين ما را ، چنانکه بعدا خواهم گفتـم،   
از ديـگـر روايـتـهـاي          ( در خيلي جاها   

در .  مــتـفــاوت مــيـکــنـد     )  کـمــونـيــسـم   
موضع ما نسبـت بـه طـبـقـه کـارگـر،              
نسبت به مبارزه اقتصادي، نسبـت بـه     
اتحاديه ها، نسبـت بـه جـنـبـش هـاي             
ديگري که اگرچه ايده آلهـايـش بـا مـا         
يکي نيست ولي ميتـوانـيـم دردش را        

و رابطه ما را با جنبـش هـاي     .  بفهميم
يـــک .  ديـــگـــر تـــوضـــيـــح مـــيـــدهـــد        

تروتسکيست يا خيلي ها مـيـتـوانـنـد        
اتحاديه هاي فاسد کـارگـري     : " بگويند

راحـت  "!   و رهبران خائن اتـحـاديـه هـا      
بـدون ايـنـکـه       .  ميتواند ايـنـرا بـگـويـد       

توجه داشته باشد که اتحاديه کـارگـري   
باالخره،  فاسـد يـا غـيـر فـاسـد، سـد                
دفاعي اين آدمهاي معين اين دوره و     

جنبـش  .  زمانه جلوي آن کارفرما است
ما در عين اينکه ممکن است بگـويـد   
که جنبش اتـحـاديـه اي يـک جـنـبـش                
بورژوايي است که براي طـبـقـه کـارگـر        
علم کرده اند، ولي ميـفـهـمـد کـه يـک           
جنبش بورژوايي که کارگران علم کرده 
اند براي دفـاع از خـودشـان، بـاالخـره              
جــنــبــشــي اســت کــه بــراي دفــاع از               

بـعـدا ايـنـرا       .  خودشان بـرپـا کـرده انـد        
ميگويم که اين به رابطه ما با جنـبـش   
هاي ديگر در داخل طبقه و همينـطـور   
رابطه ما با جنبش هاي بـراي بـهـبـود         

ما اگـر يـک     .  اوضاع جهان،  ربط دارد
نفر در يـک گـوشـه جـهـان خـواسـتـار                   
برابري زن و مـرد و دفـاع از حـقـوق                   
کودک باشد، از آنجا که معتقديـم ايـن     
بخشي از پالتفرم طبقاتي طبقه کارگر 

. است،  براي آن ارزش قـائـل هسـتـيـم         
اگر نيايد عينا به سـبـيـل مـارکـس و            
انگلس قسم بـخـورد بـراي مـا آنـقـدر               

در صورتيکه يک نفر چـپ  . مهم نيست
سال پيش ممکن  ۱۵ راديکال افراطي 

اگر معلم خوبـي  )   هرچند( بود شما را 
بوديد و سعي ميکرديد به بـچـه هـاي        
مردم رياضيات درسـتـي يـاد بـدهـيـد           
هنوز آدم حسابتان نمـي کـرد،  مـگـر           
اينکه به مشي چريکي مسلحـانـه هـم      
استراتژي هم تاکتيک اعـتـقـاد داشـتـه        

سـه  " يا حتما بايد بگـويـد کـه        !   باشيد
يا حتما بـايـد     ".  مطلق را بايد شکست
محـاصـره شـهـر       " بگوييد، فرض بکن، 

وگرنه شما بخـشـي از     "  از طريق روستا
 . جنبش آزادي جامعه نيستيد

 
کمونيسم کارگري چون نگاه ميکنـد و    
انسانيت را  مي بيند که دارد با هـمـه     
ابزارها و شعوري که در دسـتـرس اش       
هست مـبـارزه مـيـکـنـد،  مـيـتـوانـد                 
بفهمد که پشت اين شعارها و پرچم ها 
و فرمول هاي متـنـوعـي کـه بشـريـت           
بلند کـرده اسـت واقـعـا چـه امـيـالـي                 

و چرا واقعا حتي بخشي از آن   .   هست
جنبش مال شمـا هسـت و االن رفـتـه             

در نتيجه رابطه مـا بـا       .  پشت آن پرچم
احــزاب، جــنــبــش هــا، بــخــش هــا ي            

مختلف و پـرچـم هـاي مـخـتـلـف را                   
يـکـي گـفـتـه بـود           .  دگرگون مـيـکـنـد      

فاشيسم و ناسيـونـالـيـسـم و مـذهـب            " 
" اشکال انحرافي اعتـراض پـرولـتـاريـا       

من برايش نـوشـتـم نـه ايـنـطـور            .  است
اينها اشکـال بـورژوايـي اسـت         .  نيست

بــراي قــالــب زدن بــه جــنــبــش هــاي               
خود کارگر از تـوي    .  اعتراض کارگري

. خودش مذهب را بـيـرون نـمـي دهـد           
ــودش                    ــوي خـ ــر از تـ ــارگـ ــود کـ خـ

خـود  .  ناسيوناليسم را بيرون نمي دهـد 
کارگر از توي خودش رفرميسم بـيـرون   

کــارگــر از تــوي خــودش        .  نــمــي دهــد  
ــطــور                 ــخــواســتــن آن وضــعــش را ب ن

ــد           ــدهـ ــيـ ــرون مـ ــيـ ــودي بـ ــخـ ــودبـ . خـ
ناسيونـالـيـسـم، مـذهـب، رفـرمـيـسـم               
ديدگاه ها و جـنـبـش هـاي سـيـاسـي                
هستند مثل من و شما که خودشان را 
برده اند و گذاشته اند جـلـوي جـامـعـه          
براي اينکه بتوانـنـد از طـريـق ايـنـهـا              

اگــر ايــن   .  مــردم حــرفشــان را بــزنــنــد       
جنبش ها را بـگـيـريـد جـامـعـه هـيـچ              

ولي از طـريـق   . چيزي نمي تواند بگويد
مذهب، از طريق نـاسـيـونـالـيـسـم، از            
ــبــي، از طــريــق                طــريــق اصــالح طــل
ليبراليسم دارد سعي ميکند دردش را 

 . بگويد
 

بــه مــبــارزه   ( و دقــيــقــا ايــن نــگــرش           
هست کـه  )   طبقاتي و نقش جنبش ها

ما را موظف ميکند، هـمـانـطـور کـه        
بعدا در بحث حزب و جامعه ميگويم، 
که بـرويـم خـودمـان را بـعـنـوان  يـک                   
انتخاب واقعي پهلوي بقيه جنبش هـا    

تـا هـمـانـقـدر کـه           .  در جامعه بگذاريم
ميشود ليبراليسم را يا رفـرمـيـسـم و         
پارلمانـتـاريسـم و نـاسـيـونـالـيـسـم را                 
بعنوان يک روش اعتراض به آمريکا و   
مثال فرض کـنـيـد بـه امـپـريـالـيـسـم                 
انتخاب کرد، کمونيسم کارگري را هـم  
ــراي               ــعــنــوان يــک روش ب مــيــشــود ب
اعتراض به وضع ناهنجار زنـدگـي در       
يک کشور تحت سلطـه امـپـريـالـيـسـم          

 . انتخاب کرد
 

شما نمي توانيد جهان را بخاطـر عـدم     
اگـر  !  حضور خودتـان مـالمـت کـنـيـد          

شما بعنوان يک جنبش سياسي حضور 
نداريد که در نتيجه مردم بـه جـنـبـش         
کمونيستي شما بپيوندد، نمي تـوانـيـد    

به آنها خرده بگيريد که چرا به جـنـبـش    
يـا چـرا بـه        .  فيمنيستي پـيـوسـتـه انـد       

جنبش ناسيوناليستي پـيـوسـتـه بـراي        
اينها جـنـبـش      .  اينکه دردش را بگويد

هاي سياسي اي هستند کـه زودتـر از         
من و شما جـنـبـيـده انـد و رفـتـه انـد                 

انـتـخـاب    )  به جامعـه ( جلوي صحنه و 
داده اند و نيازهاي مردم را کـانـالـيـزه         

ما اين قـدرت را داريـم کـه            . ميکنند
را ببينيم و بگوييم )   پديده( پشت اين 

پشت همه اينـهـايـي کـه مـي بـيـنـيـد                
اميال طبقـات اصـلـي اجـتـمـاعـي را              

و اگر شما اين صالحيت .   ميشود ديد
را پيدا کـنـيـد بـعـنـوان يـک جـنـبـش                   
سياسي که برويد جلـوي صـحـنـه،  او           
ديگر نمي رود پشـت نـاسـيـونـالـيـسـم           

ــرد ــبـــش             .  کـ ــنـ ــد پشـــت جـ مـــي آيـ
اگر .  که همينطور هم شد.   کمونيستي

شما پرچم کمونيسم را يکجايي بـلـنـد      
کنيد يک مقدار زيادي از آدمهايي کـه  
قبال فکر ميکردند آها بايد از طـريـق       
راديکاليزه کردن ناسيوناليسم بـه امـر       
شان بـرسـنـد مـي آيـنـد و راحـت در                    

 . جنبش کمونيستي عضو ميشوند
 

خواستم بگويم کـه مـبـارزه طـبـقـاتـي            
موتور محرکه تاريخ است و هـمـيـشـه       

اين کـه  جـنـبـش طـبـقـه              .  آنجا هست
کـــارگـــر چـــه قـــالـــب ســـيـــاســـي و               
ايدئولوژيکي بخودش ميگيرد، وجـود  
يا عدم وجود مبارزه طبقاتي را نشـان    

بلکه نشان دهنده اين است .   نمي دهد
که چه جنبش هاي سيـاسـي تـوانسـتـه        
اند در صحنه مبارزه طبقات خودشـان  
را تثبيت کنند و بعنوان يـک ظـرف و         
انتخاب سياسي براي طبقات مختلف 
و بـراي طـبـقـه کـارگـر وجـود داشـتـه                  

 . باشند
 

 !بازهم متد، بازهم لنين
 

. تا اينجا داشتم متد را بحث ميکـردم 
متد ما يک متـد دخـالـتـگـر و فـعـال              

بـه نـظـر مـن بـهـتـريـن               .  سياسي است
. توصيف از ما شايد لنينيـسـم بـاشـد      

مسـتـقـل از         -بخاطر اينـکـه لـنـيـن          
تجربه شوروي و حاال مسـالـه شـورش        
کرونشتـات و نـمـي دانـم سـاخـتـمـان                 
سوسياليسم در يک کشور،  اگر لـنـيـن    
قبل از بدست گرفتن قـدرت را بـحـث          

لنينـيـسـم نشـان دهـنـده           )    و( -کنيم
نشـان  .  پراتيسين بودن کمونيسم اسـت 

دهنده عالقه کمونيسم بـه دخـالـت در        
زنــدگــي  مــادي و عــيــنــي در زمــان              

نشان دهنـده بـرسـمـيـت        .  خودش است
لنـيـن   .  شناختن پتانسيل پيروزي است

کســي اســت کــه در مــقــابــل بــحــث               
ــســم،               ــي ــون ــم ــري ک ــذي ــاپ ــاب ن ــن ــت اج

. امکانپذيري کمونيسم را اثبـات کـرد    
قبال همه بين الملل دوم !  گفت ميشود

، " اجـتـنـاب نـاپـذيـر اسـت           " ميـگـفـت      
، فـالن اسـت، عـالـي           " مطلوب اسـت " 

لنين و لنينيسم آمـد و شـدنـي        .   است
و پـاي    .  بودن کمونيسم را بـحـث کـرد       

حـتـي   .  شدني بودن آن رفـت     )   اجراي(
سـعـي اش را کـرد          .  سعي اش را کـرد 

. شدني بودن کمونيسم را نشـان بـدهـد     
به نـظـر مـن بـه ايـن اعـتـبـار بـحـث                       
کمونيسم کارگري در سنت لنيني قرار 

من کاري به بـحـث هـايشـان       .  ميگيرد
در مـورد مـنـاسـبـات درون حـزبـي و                
ساختمان سوسياليسم و اينـهـا نـدارم،      
ميخواهم بگويم در مورد متـد، مـتـد      

تـعـبـيـري کـه        .  ما اساسا لنيني اسـت   
لنين از مارکس ميکند بـه نـظـر مـن           
نزديکترين تبيين از مارکسيسم اسـت  

يــعــنــي اگــر خــود     .  بــه خــود مــارکــس    
مــارکــس، فــکــر کــنــم، مــي ديــد کــه           
پيروانش بعدا چـگـونـه حـرفـهـايـش را            
تفسير کرده اند، بـيـن کـائـوتسـکـي و           
برنشتاين و لنـيـن و لـوکـزامـبـورگ و             
غيره ميگفت اين لنـيـن حـرف مـن و           
بحث ماترياليسم پـراتـيـک را درسـت           

ما هم فکر ميکنيـم در    .  فهميده است
نـه در يـک سـنـت           .  آن سنت قرار داريم

دتــرمــيــنــيــســتــي، نــظــاره گــر، و بــه            
ــيـــک از               ــکـــوالســـتـ ــطـــالح اسـ اصـ

ــيــســم   مــا در يــک ســنــت         .  ســوســيــال
پراتيکي انقالبي از کـمـونـيـسـم قـرار             

و فـکـر مـيـکـنـيـم ايـن جـوهـر                 . داريم
 . مارکسيسم را بيان ميکند
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 له از اصفھان ژا 
 !منم سوار قطار ميشم 

شما يه دوست پايه نميخواين که خيـلـي   ، سالم
  يعـنـي  .   هم باحال باشه؟ منم سوار قطارميشم
يه کـم    ولي.   فکر کنم خيلي وقته که سوار شدم

ـه مـردد             ـت ـف ـي ـه ب نسبت به اتفاقاتي که ممکـن
نميدونم چقدر طول ميکشه تا به جـاي    .  هستم

اينو ميدونم که اين راهيه که   خوبي برسيم، ولي
درضمن من نسبت به تاريـخ ايـران     .   بايد رفت

  هيچ وقت اونو به آزادي    يکم تعصب دارم، ولي
خوب انسانها تـرجـيـح        و رهايي آدما و زندگي

اينا فـقـط چـيـزي قـديـمـي و خـوبـي                    .  نميدم
  خيلي از افـکـارتـو قـبـول دارم ولـي              .  هستند

ـم    نميدونم چرا با تاريخ خوب نيستي؟ البته مـن
ـه    تعصبمو ميزارم کنار فقط به چشم يه گذشـت

مثل همه کشوراي ديـگـه     .  کنم  بهش نگا مي
 .کيس يو. که تاريخشون واسشون مهمه

 
ژاله جان مشتاقانه بـدنـبـال دوسـتـان و            :  ک. ج

مخصوصـا از نـوع       .   همقطاران پايه ميگردم
از اينکه سوار قطاري  شدي کـه داره      !  باحالش

براي انسانيت پيش ميره و افراد درونـش بـراي     
ايجاد يک جامعه انساني مـبـارزه مـيـکـنـن،           

اينکه اين مبارزات مـا  بـه       .  بسيار خوشحالم
چه سرانجامي ميرسه به خيلي از فـاکـتـورهـا       
بستگي داره، اما تا جايي که به ما که اکثريـت  
جامعه رو تشکيل ميديم برميگرده بسـتـگـي    
به اتحادمون،انضباطمون، سازمـانـدهـي، ت      
ـتـمـون داره                    ـي . شکلمون و در يـک کـالم حـزب

ـر بـاشـه و                    هرچقدر سازمـانـدهـي مـا بـيـشـت
همبسته تر باشيم و صـفـوف ايـن حـزب در               
بخشهاي مختلـفـي گسـتـرده بـاشـه و افـراد                
بيشتري به اين حزب پيوسته باشن و سياستهـا  
و برنامه هاي اين حزب رو پيـش بـبـرن و ايـن           
حزب و مال خودشون بدونـن، زودتـر مـيـشـه          

ايـن  .  انقالب کرد و اين شرايط رو عوض کـرد   
ـا        ـه خيلي خوبه که آزادي و برابري و رفـاه انسـان
دغدغه اصلي يو هستش و نسبت بـه تـاريـخ        
ايران هم بنظرم با مطالعاتي کـه جـديـدا داري          
انجام ميدي ميتـونـي ايـن مسـئلـه رو بـراي               

فـکـر   .  خودت حل کني و از اين مرحله بگذري
ميکنم که مطلبي نوشتي در رابطه با مذهـب  
و اينکه مذهب چيه و چرا آدما بـايـد تـوي يـه         
مسلک خاصي باشن که از طريق اون تحميق و 

قضيه اين ناسيونالـيـسـم و      .  استثمارشون کنن
اون تاريخ گندزده پشتش که تنها هم مختـص  

ايران نـيـسـت و خـيـلـي از کشـورهـا رو در                       
برميگيره هم داستانش دقيقا همون داستـان و    
فلسفه مطلبت رو داره که ميخوان يـه عـده رو       
تو يه منطقه يه مارک بزنن و استثمارشون کنن 

اينم بگم که من با تاريـخ  .  و خيلي چيزاي ديگه
ميانه خوبي دارم و بنظرم بسيار جذابه و اينکـه  
مـا مـراحـل پـيـشـرفـت و تـکـامـل بشـر و                        
موجودات را ميبينيم و اشکال زندگي آنهـا را     
تونستيم کشف کنيم بنظرم خيلي هم هيـجـان   

امــا تــاريــخ ســازي، اونــچــه کــه             .   انــگــيــزه 
ـد کـه             ـن ناسيوناليستها مدام بدنـبـالـش هسـت
سرتاسر آن حکومت اقلـيـتـي از جـامـعـه بـر              
ـثـمـار و کشـتـار و جـنـگ و                      اکثريت و اسـت
خونريزي ست و چيزي جز تباهي و نابـودي در    

آن .  آن نيست برايم اصال قابل پذيرش نـيـسـت     
شکوه و عظمتي که مدام از آن ياد ميکنند که 
در تاريخ چند هزار ساله ايـران اسـت پشـتـش           
جنايت، استثمار و بردگي است و ايـن نـنـگ          

ما بعنوان اسانهايي که طـرفـدار   .  بشريت است
برابري و رفاه همگان هستيم يک پـاي مـبـارزه        

امـيـدوارم بـاهـم       .  مان همين مسائل هستـنـد  
ــارزه               ــتــر مــب ــاي بــه ــي ــايــي يــک دن بــراي بــرپ

 .کيان. ميبوسمت و باي.کنيم
 

 رويا از مشھد 
 روسيه از ديد سايت برنا 

 :اين خبر را فرستاده اند
 طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در روسيه"

گرايش نگران کننده نوجوانان و جوانـان روسـي     
به فرهنگ و ارزشـهـاي مـبـتـذل و پـوشـش                  
نامناسب آنها در معابر عمومي موجـب شـد     
ـا                    ـابلـه ب ـه راهـکـارهـاي مـق تا دومـاي روسـي
معضالت اجتـمـاعـي در ايـن کشـور را در                

ـه      .  دستور کار خـود قـرار دهـد        دومـاي روسـي
اي است کـه هـدف از آن          سرگرم بررسي اليحه
هـا و رفـتـارهـاي خـطـرنـاک                 مقابله با گرايش

بـر اسـاس ايـن        .  جوانان در دوره بـلـوغ اسـت           
گـات و    " گزارش، خرده فرهنگ مـوسـوم بـه          

از غرب به روسيه وارد شده است و يـکـي   "  ايمو
هاي خرده فرهنگ پانک است و ايـنـک    از شاخه

در گوشه و کنار ميادين و خيابان هـا و پـارک         
هاي مسکو جواناني را مي توان مشاهده کرد 
که متاثر از اين خرده فرهنگ هـا خـود را بـه            

ـه انـد             ـر عـادي آراسـت در .  شکل و شمايل غـي
اليحه اي که به دوماي روسيه ارائه شده، کنترل 
پايگاههاي اينترنتي و تنظيم مقررات مربـوط  

به پوشش افـراد در مـدارس و مـکـان هـاي                
 ."عمومي پيش بيني شده است

 
رويا جان مرسي از خبري کـه فـرسـتـاده         :  ک. ج
فکر کنم جدا از نفس خود خبر و آنـچـه در     .  اي

روسيه ميگذره علت درج و انتشار اين خبر در   
سايت برنا که از سايتهاي وابسته به رژيم اسـت  
بيشتر جنبه تـوجـيـهـي و آبـرو خـريـدن بـراي                 
سرکوبهاي رژيم من جمله طرح ارتقاي امنيـت  

بـايـد ايـن طـرح و ديـگـر               .  اجتـمـاعـي سـت      
حـتـي اگـر      .  اقدامات رژيم را مقابلش ايستـاد 

اين خبر صحيح باشد نه فـقـط  نـمـي تـوانـد               
ـه جـوانـان           ـي جنايات جمهوري اسالمي را عـل
ـه هـم         توجيه کند بلکه نشان ميدهد در روسـي
مشتـي امـثـال احـمـدي نـژاد و خـاتـمـي و                      
ـه اي بـر سـر کـارنـد                    . شريعتمداري و خـامـن

 .کيان.باي
 

 ژوبين از ايران 
 يازده سپتامبر و سوسياليسم 

چرا جنبش بورژوازي جهاني و آمريکا کـه  )  ١ " 
نماينده حفظ آن مي باشـد بـراي حـل بـحـران            
ـز      بورژوازي جهاني ضرورت جنگ را روي مـي
ـمـاتـيـک                ـل خود قرار ميدهد؟ آيـا راه حـل ديـپ
آمريکا نمي تـوانسـت مـوثـر واقـع شـود؟ و                 

ــيــل هــر           ١١ حــوادث    ــه تــحــل ــر ب ــامــب ــت ســپ
کمونيستي ساخته و پرداخته خود آمـريـکـا و      
همقطاران اوست که تروريسم اسـالمـي و بـه          
گونه اسالم سياسي براي صدور سرمايه بوده و   
يا قسمت عمده آن بخاطر شبح کمونيسم بـوده  

 است؟
اصــلــي کــه مــنــصــور حــکــمــت بــراي             )  ٢ 

اســاس ( ســوســيــالــيــســم قــائــل مــيــشــود           
ـه         )  سوسياليسم انسـان اسـت     ـت در تضـاد گـف

ـالـيـسـم بـراي                انگلس که ميـنـويسـد سـوسـي
خوشبختي انسان نيست و تنها طبقـه کـارگـر      
است که رهايي مي يابد و رهايي کامل انسان 
ـه حـاصـل            ـق در جامعه کمونيستي يا بـي طـب

 ميشود، قرار نمي گيرد؟
ـونـيـد              ـت با تشکر ژوبين از کردستـان اگـر مـي

 ."جواب بدهيد
 
ژوبين عزيز سوال اول شما خيلي مفـهـوم   :  ک.ج

 :بهر حال شايد اين نکات مفيد باشد. نيست
و سـيـاسـت      "  جنگ ادامه سياست اسـت ) " ١ 

اسـالم  .  هم وجه اصلي مبارزه طبقـاتـي اسـت     
سياسي ابتدا در دنيـاي جـنـگ سـرد و بـراي              
مقابله با شوروي و همينـطـور جـنـبـش هـاي           
سکوالر و چپ در خاورميانه،  تـوسـط غـرب      

خميني در   :  براي مثال. ( ساخته و پرداخته شد

مــقــابــل انــقــالب ايــران و مــجــاهــديــن در              
بعد از جنگ سرد اسالم سياسـي  .)  افغانستان

به پرچم بخشي از بورژوازي کشورهـاي اسـالم     
ـا غـرب                زده تبديل شد و بـه جـنـگ قـدرت ب

سپتامبر محصول اين سياست  ١١ .  برخاست
نـه  )  ٢ .   و عروج جهاني اسالم سـيـاسـي بـود        

ـه تـرور          " سپتامبر که    ١١ فقط  ـي " جـنـگ عـل
آمريکا نيز محصول همين سياسـت، يـعـنـي       
جنگ قـدرت بـيـن دو قـطـب تـروريسـتـي،                   
تروريسم اسالم سيـاسـي و تـروريسـم دولـتـي             

بايد توجه کـرد ايـن يـک جـنـگ              .  غرب، بود
قدرت است و هدف طرفين نابودي آن ديـگـري   

ـا         .  نيست ـه در نتيجه ترور و حمله نـظـامـي تـن
اتفاقا ديپلماسي و فشارهاي .  جزئي از آن است

سياسي و معامالت پشت پرده  بـه مـنـظـور         
وادار کردن رقيب به همکاري،  وجه عمـده آنـرا     

ـم             .  تشکيل ميدهد ـي ـن ـي چنانکه داريـم مـي ب
غرب و آمريکا دارد مـيـکـوشـد جـمـهـوري              

به تمکـيـن   "  بسته پيشنهادي" اسالمي را حول 
ـا آن کـنـار               به سياست هاي خود بکشـانـد و ب

اينکه نمي توانند اين سـيـاسـت را        )   ٣ .  بيايد
پيش ببرند دليل اصلي اش اين است که مـردم  
ايران و کارگران و حزب کمونيست کارگري هـم  
. اين وسط هستند که چيز ديگري ميخواهنـد 

ـقـاتـي         و خود اينهم وجه ديگري از مبـارزه طـب
به نظرم شما ميکـوشـيـد قضـايـاي        )  ٤ . است

سپتامبر را بـه   ١١ کنکرت و مشخصي نظير 
صـدور  " مقوالت بسيار پايه اي و عامي نظير   

ربـط  "  شبـح کـمـونـيـسـم        " و مقابله با "  سرمايه
 .اين متد صحيح نيست. دهيد

در مورد سوال دوم، خوب بود بحث انگلس را   
ـالـيـسـم بـراي          . " بدقت نقل ميـکـرديـد    سـوسـي

را نميدانم کي و کجا " خوشبختي انسان نيست
ـا        .  گفته است اما حتي در همين که خـود شـم

گفته ايد اصل مساله اين است که طبقه کارگر 
براي رهايي خود ناگزير است جامعه انساني را 
رها کند و ايـن بـراي مـثـال در مـانـيـفـسـت                  
کمونيست و خيلي آثار ديگر مـارکسـيـسـتـي      

ـه اسـت         ـه    .  بارها مورد تاکيد قرار گـرفـت ـق طـب
کارگر براي رهايي خود بايد بردگـي مـزدي را       
ـابـرابـري       براندازد و اين مبناي تمام بدبختي و ن

در نتيجه اساس سوسيـالـيـسـم     .   بشريت است
اگر بـه دو شـمـاره پـيـش              .  رهايي انسان است

ـرا      نشريه رجوع کني خود منصور حکمت ايـن
ـز      .   بروشني توضيح ميدهد در ضمن يـک چـي

ديگر هم بگويم نبايـد از آن جـملـه مـنـصـور               
ــه           .  حـکـمـت آيـه سـاخـت           آن جـملـه از نـوشـت

برداشته شده است "  مارکسيسم و جهان امروز" 
و منصور حکمت آنجا در مقابل اين سوال کـه  
تکليف فرد انسان در سوسياليسم چه ميشـود  

اسـاس  " بعد از توضيحات زياد ميگويـد کـه       
سوسياليسم انسان است، چه در ظرفيت فـردي  

ـه          ".  و چه در ظرفيت جـمـعـي      کـل ايـن نـوشـت
ـا بـدقـت          "  مارکسيسم و جهان امروز" ـم را حـت

يکي از بهترين کـارهـاي آن     .  بخوان ژوبين جان
 !يکي ژوبين است

 
 سعيد صالحی نيا، بالتيمور 

 "!علم "سرانجام خانواده و   
سعيد صالحي نيا در رابطه با بـحـثـي کـه در           

سـرانـجـام    " با عنوان     ٣٦٤ جوانان کمونيست 
داشتيم،  مقاله اي را براي يک ليـسـت   "  خانواده

 :و از جمله ما فرستاده اند با اين تيتر
خانواده سنتي يا خانواده هسته اي؟ کدام بايـد  " 

کـه  )"  رفع ابهـام  از يـک مسـئلـه            ( الغا شود؟ 
" رفـع ابـهـام     " سعي کرده اند از خوانندگان خود   

از رفيق سعيد خيلي تشکر ميکنيم .  بفرمايند
و پوزش ميخواهيـم کـه فـرصـت چـاپ کـل               
. مقاله شان و پرداختن به همه نکات آن نيسـت 

ـه قـبـل            ـت همينطور پوزش ميخواهيم کـه هـف
نرسيديم بخش نامه ها را تهيه کنيم و هـمـيـن      
اندازه پرداختن به نکات رفيق سعيد نيز کـمـي     

اميدواريم در فرصتي ديـگـر بـطـور         .   دير شد
مفصل به بحث خانواده و موضع کمونـيـسـت    

اما چند نکته عجالتا قـابـل   .  ها بازهم بپردازيم
 :ذکر است

بنظر ميرسد رفيق سعيد نه نوشته منـدرج  )  ١ 
را و نه مانيفست و نه نوشته انگلـس   ٣٦٤ در  

دستکم اگر يکـبـار   .  را بدقت مطالعه نکرده اند
ديگرمقاله سرانجام خانواده  را بخـوانـنـد و بـه         
تعريفي که از خانواده هسته اي ارائـه مـيـدهـد       

خـانـواده   .  دقت کنند شايد مشکل حـل شـود    
هسته اي بعنوان شکلي از خانواده مـحـصـول      

همـان  .   جامعه سرمايه داري قلمداد شده است
ابتداي مطلب سياه بر سفيد گفته ميشـود کـه      
خانواده هسته اي يک شکل بنده وار و سنتي از 
خانواده است که در آن زن و فرزندان بـنـده مـرد        
است و مختص و محصول دوره بـورژوازي و      

هـمـانـطـور کـه        .  بهمين دليل هـم گـذرا اسـت       
مانيفست هم ميگويد اين شکل خانواده فقط 
ـاريـا              براي بورژواها وجود دارد و سـهـم پـرولـت

در آن   .  فقدان خانواده و فحشاي عمومي اسـت 
مقاله کوشش ميشود با آمار و ارقـام از يـک         

،  زوال اين آخـريـن   ١٩٩٨ تحقيق در آمريکاي 
 ٦٠ و      ٥٠ شکل خانواده سنتي کـه در دهـه         

ميالدي در غرب برو بيايـي داشـت را نشـان          
بدهد   و عواقب و نتايج آن در جامعه سرمايـه  

آيـا حـاال در ايـن قـرن             .  داري را گوشزد نمايـد 
بـه دفـاع از       "  علـم " بيست و يک ميتوان به اسم 

اين چيزي که سرمايه داري بوجود آورد و حـاال     
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 خود نيز کنار ميزند برخاست؟ 
کمونيست ها هيـچ شـکـلـي از خـانـواده             )  ٢ 

اين به دليل آن نيست کـه  .   پيشنهاد نمي کنند
نشـده  "  عـالـم  " نخوانده اند و هنوز "  روانشناسي" 
ـد   "  ايدئولـوژيـک  " نه به اين دليل که . اند ـن .  هسـت

بلکه به دليل اين است که ميخواهند يک ارثيـه  
تاريخي جامعه طبقاتي يعني خانواده مبتنـي  
بر مردساالري، بندگي زن و بچه ها  را  نـابـود     

آخرين شکل اين خانواده سنتي، خانواده .  کنند
 .  است" هسته اي"بوروژايي موسوم به 

رفيق سعيد مثل بسياري ديـگـر مسـالـه         )  ٣ 
خانواده را با موضوع زندگي مشتـرک قـاطـي      

اين اشتباه شايد منشـاء هـمـه سـوء         .  ميکند
وقتي کمونيست هـا    .   تفاهم هاي ايشان باشد

فـورا فـريـادشـان در         "  العاء خانـواده " ميگويند 
آيا کمونيستها آمده اند کـه روابـط     " مي آيد که 

ايـن از    !" ( منفرد زن و مرد را از هم بـپـاشـنـد؟    
ـا         .)    نوشته سعيد است البته ايـن اعـتـراض ب

فرياد بورژواهاي قرن نوزده  که فکر ميـکـردنـد    
به ( کمونيست ها آمده اند زن را اشتراکي کنند 

فرق هايي دارد،  ولـي    ) مانيفست رجوع کنيد
اميدوارم به کسـي  .  کمابيش در همان رده است

برنخورد اگر بگويم کمي شبيه اعتراض حـزب  
اللهي هـا و آخـونـدهـاي زمـان مـاسـت کـه                   

ـعـون                " ميگويند  شما کـمـونـيـسـت هـاي مـل
ـنـدازيـد                  ـي ". ميخواهيد بي بـنـد و بـاري راه ب

متاسفانه گويا رفيق سعيد متوجه نيسـت کـه     
دارد از يک نهاد ارتجاعي کـه مـحـمـل بـقـاء             
بردگي جنسي زن بوده است، دفاع ميـکـنـد و      
تازه کلي هم فضـل مـيـفـروشـد کـه گـويـا از                 
مارکس تا به امروز مارکسيست هـا بـدلـيـل         

خانـواده  " متوجه اهميت اين "  علم" غفلتشان از 
" رفـع ابـهـام     " نشده اند و حاال بـايـد       "  هسته اي
 .  شوند

ـه مـنـدرج در            )  ٤  بـه دقـت        ٣٦٤ اگر نـوشـت
ميخواندند، بهتر از آن  اگر زحمت بـکـشـنـد و       

در ( فصل آخر نوشته انگلس در مورد خانواده   
را )  کتاب منشاء خانواده مالکـيـت و دولـت       

ـاقـا                  ميخواندند، متـوجـه مـيـشـدنـد کـه اتـف
ـد شـرايـطـي             ـن کمونيستها خواهان ايـن هسـت
بوجود بيايد که انسان ها بر اسـاس عـالقـه و          
عشق به همديگر و به فرزندان رابطـه مشـتـرک      

معلوم نيست چرا رفـيـق سـعـيـد          . برقرار کنند
" نـابـودي روابـط مـنـفـرد زن و مـرد                 " اينرا با 

يکسان گرفته است؟ اصال خوبست بفرمايـنـد   
. چه کسي قادر به نابودي چنين چـيـزي اسـت       

تک " جهت اطالع ايشان انگلس  خود  طرفدار 
اسـت  "  همسري هم براي مردان و هم براي زنـان 

و در عين حال هم او به دقت توضيح مـيـدهـد    
همان چيزي کـه يـک     ( که چرا خانواده بورژوايي 

ـه       شکل آن  بعد از جنگ دوم  به خانـواده هسـت
بهمراه مکملش يعني )  اي مشهور شده  است
گـو ايـنـکـه انـگـلـس            .   فحشاء زوال مي يابـد 

تصميم در مورد  شکل زنـدگـي مشـتـرک در         
.  جامعه آينده  را به نسل هاي آينده وا ميگذارد

بحث کمونيست ها در اين .  و اين درست است
زمينه مثل موارد بسيار ديگري، يـک بـحـث      

مناسـبـات   .   نفي اوضاع موجود.  سلبي است
انساني و فارغ از بردگي زن و رابـطـه انسـانـي            
بين بچه ها و والدين با وجود يا ابـقـاء خـانـواده       
ـقـاتـي و          سنتي، خانواده محصول جامعه طـب
متکي بر مالکيت خصوصي از جمله آخـريـن   

و از جـملـه     (  شکل آن يعني  خانواده بوروژايي 
،  مـمـکـن        ) در شکل خانواده هستـه اي اش     

همه تالش کمونيست ها اين است کـه  .  نيست
يکي از اساسي ترين مسائل انسان ها يـعـنـي    
عشق به همديگر و توليد مثل و عشق والدين 
به فرزندان را از قيد و بند مالکيت خصـوصـي   

و آخريـن شـکـل آن        ( و نظام هاي مبتني بر آن 
اگـر بـر ايـن        .  رها سازند)  يعني نظام بورژوايي

توافق کنيم در مورد کلمات و برخي تـعـاريـف    
 .کرد" رفع ابهام"ميشود به آساني 

 
 رضا عطاران، ايران 

 !اگر همسرت با کسی بخوابد 
 

رضا عطاران اسم مستعار يکي از بينـنـدگـان    
ـا            تلويزيون انترناسيونال است که زنـگ زد و ب

اگر تو بـروي  : " لحني پرهيجان و تعرضي گفت
خانه و ببيني همسرت با يکي خوابـيـده اسـت      

اول تصور کردم که ايشـان    "   ناراحت نميشوي؟
از وزرات اطالعاتي هايي است که اين روزهـا    

اما بعـد از    . مرتب به کانال جديد زنگ ميزنند
کمي صحبت متوجه شدم که خير ايشان بقـول  

و واقعـا بـرايـش      .  هستند"  يک ايراني"خودشان 
سوال شده بود که ما کمونيستها کـه خـواهـان      
آزادي روابط جنسي هستيم اگر آمديم خانـه و    
ديديم همسرمان با کس ديگر در رخـتـخـواب      

 .است چه ميکنيم
ـيـار دار       به ايشان گفتم، دوست عزيز، من اخـت

اوهم اختيار دار مـن    .  تن و روح همسرم نيستم
اگر او تصميم گرفته با کـس ديـگـري        .  نيست

ـريـم کـه                 ـم بـگـي باشد و حاال من بايـد تصـمـي
شـخـصـا تـرجـيـح         .  ميخواهم با او باشم يا نـه   

ميدهم که او دنبال عشـق و عـالقـه خـودش           
نـه او    .  برود و منهم فکري به حال خودم ميکنم

را مطابق سنت اسالمي  ميکشم و نه به خود 
در را   .  حتي اجازه مـيـدهـم مـزاحـم او بشـوم            

آهسته مي بندم و ميروم تا براي نـاکـامـي در        
شايد دمـق و    .  عشق فکري به حال خودم بکنم

دلخور و ديپرس بشوم، اما زندگـي اسـت چـه        
 ! ميشود کرد

به او گفتم شما چون فرض ات بر اين اسـت کـه     
زن برده و غالم زرخريد جنسي مرد است، اگـر    

کرد و با کس ديگري خوابيد "  خيانت" به ارباب 
حکم او مرگ است، کتـک اسـت، شـکـنـجـه           
ـقـام و              ـت است، آبروريزي و اسکـانـدال اسـت، ان

و در   .  دروغ و ريا و هزار جور بدجنـسـي اسـت     
غير اينصورت،  يعني اگـر زن يـا مـرد حـق             
داشته باشد هر جور که دلش خـواسـت رفـتـار       

، " فساد اسـت " ، " بي بند و باري است" کند، اين 
بـي غـيـرتـي       " ،   " هرکه با هرکه خوابيدن اسـت " 

بـه لـرزه درآمـدن        " ،    "بي اخالقي است"، "است
ـم الـحـق            ".  ارکان دين و اسالم است ـت به او گـف

اسالم و اخالقيات مرد ساالرانه کـه فـرض آن        
بردگي جنسي زن است و از يک ستـم چـنـديـن       
ـا خـواسـت آزادي           هزار ساله  دفاع ميکند،  ب
روابط جنسـي افـراد بـزرگسـال کـه از سـوي                 
کمونيست ها طرح ميشود واقعا  به لـرزه هـم       

اما در واقع تنها با قائل شدن به اين .  درمي آيد
خواست و تحقق آن  است کـه تـازه  بـرقـراري             
ـا انسـانـي،             روابط جنسي واقعا آزادانـه، واقـع
واقعا برابر و  مبـتـنـي بـر تـمـايـل و عـالئـق                  
ـه بـازي و         طرفين، فارغ از انواع رياکاري و حـق

ـه   ( تحقير و خشونت و جنايت  آنهم اساسا علـي
 . ممکن ميشود)  زنان و بچه ها

اين جواب براي ايشان جالب بود و بـفـکـرش         
آخر سر با خوش و بـش مـکـالـمـه را          .  انداخت

اما  به او   . بدليل خرج باالي ايشان کوتاه کرديم
ــزيــون                 ــوي ــل قــول دادم کــه در ايــن مــورد در ت
انترناسيونال بيشتر صحبت کنيم و در نشـريـه     

اميدوارم اين مختـصـر   .  هم راجع به آن بنويسم
براي پايبند بودن به قولي که بـه ايشـان داديـم          

 .کافي باشد
 

 سھراب درويشی، ايران 
 !موسيقی رپ انقالبی نيست 

دوستاني از ايران پيـغـام    ٣٦٦ سالم در نشريه " 
داده بودند که ميخوان با رپ موسيقي انقالبي 

 ١٤ من بـه عـنـوان کسـي کـه              !!  درست کنن
سالي هست که به شکل حرفه اي موزيک کـار  
ميکنم و از نزديک خيلي از اين دوستان رپر رو   
ـا               ميشناسم، خواستم بگـم کـه اکـثـريـت شـم
دوستان هنوز نه ريتم رو ميشناسين و نـه وزن      
هاي شعري و هجاي کوتاه و بلند که الزمه کار 

حاال موزيک بلـد بـودن پـيـش         .  رپر بودن است
باور کنيد رپ موزيک يه جنبش پيـشـرو   !  کش
به چه دليل؟ به دليل اينکـه وضـعـيـت       ! نيست

کلي شعر و کالم در جهان رو به سمت مسائـل  
روزمره و پيش پا افتاده نظير قهر کردن از گـرل    

ـر آه و نـالـه کـردن                 !  فرند و بوي فرند يا حـداکـث
آنچه که يک انقـالبـي بـهـش نـيـاز داره             .  ميبره

دميدن روح فداکاري و همبستگـي و در يـک         
کالم ايجاد محتواي حماسي براي شعر و کالم 
است و منظورم ابدا حماسه هـايـي از قـبـيـل            

مـنـظـورم    !  دفاع مقدس و دوخـرداد نـيـسـت          
حـاال شـايـد      .  حماسه هـاي حـقـيـقـي هسـت          

ـانـه          دوستان در حزب با کالم حماسه زيـاد مـي
خوبي نداشته بـاشـن امـا مـن چـيـزي واسـه                  

خـالـصـه ايـنـکـه         !  جايگزين کردن پيدا نکـردم 
قالب رپ قالب مناسبي واسه بـيـان حـمـاسـه        

دوستاني که ميخوان با رپ ميـوزيـک   .  نيست
با !  انقالب کنن به دنبال يه پالتفرم ديگه بگردن

 ."سپاس
 
مــن کــه از      .  مــرســي ســهــراب جــان       :  ک. ج

ـم نـيـسـت        ـا     .  موسيقي چيز زيادي حالـي امـا ب
همين مختصر اطالعات،  حرفهاي تو من را 

حاال کاري به اين ندارم کـه رپ      .  قانع نمي کند
يا اينکه محدوديـت  .  از کجا آمده و چه ميکنه

ها و امکاناتش به عنوان يک قالب موسـيـقـي    
سـوال  .   اينرا بايد اهل فن بگويـنـد  .  چي هست

ـد       :  من اين است ـل ـه ب آدم چقدر بايد وزن و قافـي
باشه تا مجاز باشد به سـبـک رپ بـنـويسـه و            
ـد بـاشـد تـا             ـل بخونه و يا چقدر بايد موسيقي ب
بتواند وارد بقول تو قالب رپ بشود؟ مبصـر و    
مجوز بده اين وسط کي هست؟ البته شخصـا  
ترجيح ميدهم آدم هر کاري ميخواند بکنـد از    
جمله  در زمينه هاي هنري خـوبسـت کـه در          
ــه آخــريــن              ــالــيــت ويـژه خــودش ب ــع عـرصــه ف

و نه فقط سنت هاي گـاه   ( دستاوردهاي بشري 
ـه      ")   فرهنگ خودمان" کپک زده  احاطـه داشـت

ـه              .  باشد ـن يعني مثال اگر مـيـخـواد تـو زمـي
موسيقي کار کند دستکم اطالعات خـوب و    
عميقي از موسيقي غرب و موسيقي مـطـرح   

با اينهمه نمي شـه  .  در سطح جهان داشته باشد
گفت باالخره چه کي ميتونه مانع شود اگر من 
دلم خواست هم االن نقاشي کنم و مـوسـيـقـي       

؟ بعالوه تـا آنـجـا کـه بـه چـنـد تـا                   !! خلق کنم
موسيقي رپ ايراني گوش دادم خيلي فراتر از   

آه و نـالـه       " و "  قهر کردن از دوست دختر يا پسر" 
آنهايي که من شنيدم و بـعـضـي        . است" کردن

ـاقـا روي                هاش هم در ايـران درسـت شـده اتـف
مسائل اجتماعي و حساسي مثل سنگسـار،  
آپارتايد جنسي، اعدام و مذهـب و روحـيـات        
عقب مانده اجتماعي،  جنايت هاي جمهوري 
اسالمي و مشکالت اجتماعي ديگـر دسـت     
گذاشته و عليه اوضاع موجود نه فقط آه و نالـه  

خب حاال اين چه ايـرادي    .  که اعتراض ميکند
دارد؟ اگر دارد يک اعتراض را بيـان مـيـکـنـد        

ـعـيـن                    ـا مـت ـهـوم کـلـي و ن ديگر چرا بايد مـف
و غـيـره را جـلـويـش          " همبستگي"و " حماسه"

ما با نفس حماسه يا همبـسـتـگـي     .  قرار دهيم
مخالف نيستيم سهراب جان، فکر هـم نـمـي        
کنيم با موسيقي رپ يا هيچ موسيقي ديـگـر     

مساله ايـنـجـاسـت       .  ميشود انقالب به پا کرد
که اين شکلي از ابراز وجود جوانان و اعتـراض  
آنهاست و جالب هم هست کـه يـک شـکـل و           

اين نظر مـن اسـت کـه          .  ترند بين المللي است
راستش را بخواهي از ريتم تکراري رپ چنـدان  
دلخوشي هم ندارم،  امـا امـيـدوارم دوسـتـان            
طرفدار موسيقي رپ دست به قلم شان خـوب    

 .باشد و خودشان جواب بدهند
 

 ژاله از اصفھان 
 سانديست چيه و سواالت ديگه 

سالم، خوبي؟ من در ادامـه مـطـالـبـي کـه               " 
از " ( ايـن حـزب شـمـاسـت         " فرستادي ،جـزوه      

ــرم در   .  را خــوانــدم  )   مــنــصــور حــکــمــت   نــظ
ـم و کـال              موردش اينست که بـاهـاش مـوافـق
ـه شـده،        ـت حرفاي خودمو ميديدم که اينجا گـف

امـا  .  تصويري که من از زندگي و جامعه دارم  
 .چند سوال هم دارم

ــه حــزب             -١  ــيــســتــي ک ــه کــمــون در جــامــع
کمونيست کارگري ايران جامعه را اداره کنه آيا 
به بقيه احزاب آزادي فعاليت ميده و اگه آره، آيـا  

 اين به ضررش نيست؟
ـا          -٢  من تفاوت سوسياليسم يا کمونـيـسـم ب

ـا بـرام             سوسيال دمکراسي رو نمـيـدونـم، لـطـف
 .توضيح بده

 کومه له چي هست؟ -٣ 
 دولت ساندنيستي چيه؟ -٤ 
هم برام توضـيـح    ١٩١٧ در مورد انقالب   -٥ 

 .بده،چيززيادي نميدونم
و نکته آخر ايـنـکـه حـزب کـمـونـيـسـت                  -٦ 

ـا و             ـه کارگري چقدر احتمال داره بـه ايـن آرمـان
 صحبتهايي که ميکنه پايبند باشه؟

در ضمن من يه نکته جداگانه هـم دارم و          -٧ 
ـم ولـي       اون اينه که من از مخالفان اعدام هسـت
. نميدونم تو اين زمينه چطوري بايد مبارزه کنم

 .مرسي وباي. لطفا توضيح بده
 
ژاله جان خوشحالم که ايـن مـطـلـب رو           :  ک. ج

 :اما در مورد سواالتت. خوندي
در جامعه اي که ما براش تالش ميکنيـم    -١ 

اداره جامعه با خود مـردم هسـت و مـردم از            
طريق شوراهاشون دخالت مـيـکـنـن در اداره         
جامعه و مستقيما در تصـمـيـمـات شـرکـت           
ميکنن و قرار نيست که اون جـامـعـه حـزبـي          

احزاب مختـلـف حـق تشـکـيـل و             .  اداره بشه
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ـا بـه ضـرر مـا             فعاليت دارن و بنظر ما نه تنـه
نيست بلکه براي رسيدن  بـه آزادي و بـرابـري            

هـمـه احـزاب وقـتـي          .  جامعه الزم هم هسـت 
نظراتشونو بگن و فعاليت سياسي اجتـمـاعـي    
آزادانه داشته باشن همه حرفها گفته مـيـشـه و      
ـه           مردم ميتوانند واقعا انتخـاب هـاي آگـاهـان
کنند  و اين از نظر حزب ما يـه رکـن اسـاسـي         
. هست و ما کامال مدافع اين مسئله هستيـم 

چون که همين انتخاب آگاهانه آدم هـا اسـاس       
 .کار ما است

سوسياليسم و کمونيسم جنبشـي هسـت       -٢ 
براي براندازي نظام سرمايه داري و پـايـان دادن     
به استثمار،کارمزدي و اينکه با لغو مالکـيـت   
خصوصي بر ابـزار تـولـيـد کـه امـکـانـات و                 
ـم      ثروتهاي جامعه توليد ميشه، به اين سـيـسـت
که مبناش سود و نابرابري ست پايان ميديم و   
رفاه، برابري و مالکيت اجتماعي وسائل توليد 

کمونيسم مـبـنـاي    .  رو جايگزين اون مي کنيم
شروع تاريخ واقعي انسانيت نسل بشري سـت    
که به همه مسائل به شکل و سياق ديـگـه اي       

امـا سـوسـيـال دمـکـراسـي            .  برخورد ميکنـه 
تـا بـحـال       ١٩ تاريخچه اي طوالني داره از قرن 

اما بعد از جـنـگ جـهـانـي دوم بـه صـورت                  
مشخص ما در عرصه جهاني شـاهـد بـروي        
ـه     کار آمدن دولتهايي در اروپاي غربي ومنـطـق
اسکانديناوي بوده ايم که اين در واقـع  پـاسـخ          

روسيه و   ١٩١٧ سرمايه داري به تاثير  انقالب 
الزم اسـت    .  شوروي در تمام جهان و اروپا  بـود 

 ١٩١٧ اينجا توضيحي در مـورد انـقـالب            
در روسيه که حـاکـمـيـت تـزارهـا در آن             :  بدهم

برقرار بود و يکي از امپراطوري هاي اوائل قرن 
بود، جامعه روسيه جامعه اي بسيار فقيـر   ٢٠ 

بود و اکثريت مردم آن در بدبختي و بيچـارگـي   
ـبـداد                 ـثـمـار شـديـد و اسـت بسر ميبردند، اسـت
وحشتناکي بر مردم اين کشـور حـاکـم بـود و           
ساليان زيـادي کـارگـران، زنـان، مـبـارزيـن و                
انقالبيون اين کشوردر داخل و خارج روسيه در   

در سالهاي پايـانـي جـنـگ       .  حال مبارزه بودند
ـيـن و حـزب            جهاني اول، انقالبي به رهبري لـن
بلشويک در اين کشور بوجود آمد که اين حزب 
يک حزب کمونيستي بود و خـواهـان بـوجـود           
آمدن بک جامعه آزاد و برابر و بدون استثماربود 
و توانست با انقالبي که در ماه اکتبر در روسيه 
انجام داد سرمايه داري را شـکـسـت دهـد و             
قدرت سياسي را در اين کشور با اتکا کارگران 
بدست گيرد و در هـمـان سـالـهـاي ابـتـدايـي                 
بسياري از قوانين ضد انساني را ملغا کـرده و      
در بخشهاي مختلف جامـعـه زنـان، کـودک،         

ـانـان  و        قـوانـيـن انسـانـي و          ...  کارگران، دهـق
ـاقـاتـي     .  پيشرويي برپا کند اينکه بعدها چه اتـف

افتاد بحث مفصلي ست که در جاي ديـگـري     
اما برگرديـم بـه سـوسـيـال          .  بايد آنرا دنبال کرد

کشورهاي اروپـاي غـربـي اوائـل           :  دمکراسي
و بخصوص بعد از جنگ جهانـي دوم     ٢٠ قرن

ـا آن در                        ـابلـه ب از وحشـت کـمـونـيـسـم و مـق
کشورهاي خود بسياري از حقوق و قوانيني که 
بنفع مردم و بخشهاي مختلف جامعه بـود را    
توسط دولتهايي که به دولتهاي رفـاه نـامـيـده         
ميشدند در قوانين خود کنجاندنـد تـا از ايـن          
ـه        ـن طريق هم از رقابت و تبليغات در ايـن زمـي
عقب نيفتند و هم با دادن ايـن امـتـيـازات بـه          
مـردم، مـانـع انـقـالب در کشـورهـاي خــود                  

ـا و کـال سـوسـيـال                     . شونـد  ـه ـت عـمـر ايـن دول
ـا   دمکراسي و مطالباتي که عنوان ميکردند ب

بپايان رسيد ٢٠ فروپاشي شوروي در اواخر قرن 
و از بعد از فروپاشي شـوروي تـا االن دورانـي            
هست که نظام سرمايه داري در حـال بـازپـس        
گرفتن همه آن حقوقي هست کـه در اوائـل و           

ـا شــوروي             ٢٠ اواسـط قـرن     بـخـاطـر رقـابـت ب
. مجبور به دادن اين حـقـوق بـه مـردم شـدنـد              

سوسيال دمکراسي هرگز قصد براندازي نـظـام   
سرمايه داري نداشته و با اصـالحـات در ايـن          
ـا انـجـام ايـن                       سيستم تـالش مـيـکـرده تـا ب
اقدامات اصالح طلبانه مانع شورش جامـعـه   

ــالب            .  شــونــد  هــم    ١٩١٧ در مــورد انــق
توضيحات بيشتري را ميتواني از ليـنـک زيـر      

 : بخواني
/ w o r k e r s -
1may.blogspot.com/2007/04/19

17.html 
کومه له نام يه سازمان چپ در کـردسـتـان      -٣ 

بوده که در برابر رژيـمـهـاي شـاه و جـمـهـوري                
ـا  ٦٠ اسالمي مبارزه ميکرده و در اوائل دهه  ب

اتحاد مبارزان کمونيسـت و بـخـشـهـايـي از             
سازمانهاي چپ ديگر، حزب کمونيست ايـران  

 .را تشکيل دادند
عليـه  ١٩٣٦ آگستو سزار ساندينو در سال  -٤ 

ـا در       حکومت کودتايي و ديکتاتوري باتيـسـت
نيکاراگوئه قيام کرد اما توسط حکومـت وي    

ميالدي جنبشـي در    ٦٠ در دهه. به قتل رسيد
نيکاراگوئه بوجود آمد به اسم ساندنيست ها و   

در نيکاراگوئه پيـروز   ١٩٧٩ توانستند در سال 
ـا        شوند و رهبر آنها دانيل اورتگا نام داشـت و ب
توجه به گرايشي که اين جـنـبـش بـه شـوروي            
ـنـد    . داشت با امريکا روابط خصمانه اي داشـت

اين دولت برکنار شد و حـکـومـت      ١٩٩٠ سال
 .مدافع امريکا در نيکاراگوئه برسرکار آمد

در بخش مربوط به سوسيال دمـکـراسـي      -٥ 
 .جواب دادم

اما در مورد مبارزه عليه اعدام، در ايـران      -٦ 
جنبش گسترده و وسيعي عليـه اعـدام وجـود        

. داره و بايـد ايـن جـنـبـش مـتـشـکـل بشـه                     
مهمترين معضل در راه لغو مـجـازات اعـدام      

بـايـد بـراي      .  وجود جمهوري اسالمـي هسـت    
اما در کنار اين .  سرنگوني اين رژيم تالش کرد

مبارزه براي سرنگونـي رژيـم بـايـد دسـت بـه               
اوها يا .  جي.اقدامات ديگري مثل تشکيل ان

بـايـد   .  نهادهايي که مخالف اعدام هستند زد  
آگاه گري کرد و افراد بيـشـتـري را نسـبـت بـه             
. مخالفت با اين قتل عمد دولتي ترغيب کـرد 

ـه         .  بايد شعارنويسي کرد ـي بايد جزوه هـاي عـل
اعدام که حزب تهيه کرده را بين افراد بيشـتـري   

بايد پاي برنامه هايـي کـه کـانـال         .   پخش کرد
جديد در اين زمينه تهيه ميکـنـد نشـسـت و         

ـنـد      ـن ـي ـب بـايـد   .  افراد بيشتري اين برنامه ها را ب
جنبشي سازمان يافته در هر شـهـر و مـحلـه           

بايد جوانان هر محله و شهري کـه    . بوجود آورد
مخالف اعدام هستند کنار هم جمع شـونـد و       
اين قبيل کارها را که در باال ذکر کـردم انـجـام      

ژاله جان مطالب و جزوه هاي بـعـدي را       . دهند
بخوان و نکـات، سـواالت و نـظـراتـت بـرايـم                

 .کيان. شاد باشي. بفرست
 

 پارس بوی از؟ 
 !اين حکومت آمريکاييه 

نامه اي به ايميل برنامه خالصي فرهنگـي، و    
همينطور دو کانال ديگري تلويزيوني  فرستـاده  

 :ند که بشرح زير است
 سالم"

ـونـم      ۱ من  ـت سوال سياسي برام مطرحه که نمـي
بهش جواب قطعي بدم،اگر ممکنه من رو در     

 ۱۸ در اولين سـالـگـرد      .  اين مورد کمک کنيد
هاي ماهوره سياسي قطع  تير نگهان کليه کنال

يا چننـل    ۱ عجيب بود، کانال   شدند، که خيلي
وان هم که داشت چند تـا تـظـاهـرات مـوفـق             
ميذاشت بالفاصله تـا داشـت بـه مـوفـقـيـت              

پشت ايـن    براستي کي.  نزديک ميشد قطع شد
 قــــــــطــــــــع شــــــــدن بــــــــود ؟                         
هر فحشي که احمدي نژاد به اسـرائـيـل مـيـده        

ـر مـيـشـه و بـه                    موقعيت اسرائيلي هـا قـويـت
ـر زور مـيـگـه                      فلسطنـيـاي بـدبـخـت بـيـشـت
ـه            ـه حضـور داشـت و آمريکا ميتونه تو منـطـق
باشه و نفت عراق رو تصاحب کـنـه، احـمـدي         

هاي اقتصادي که زده کشـور رو از         نژاد با گند
خودکفايي در توليد گنـدم کـه بـهـش رسـيـده             

کشيد و دوباره از امريکا که   بوديم به وابستگي
 همن همـ .  مثال مارو تحريم کرده گندم خريديم

ـيـجـه                اينها رو که کنار هم مـيـزارم بـه ايـن نـت
ميرسم که اين احمدي نژاد و ايـن حـکـومـت           

ـاريـويـه کـه داره اجـرا                يهامريکاييه و اين  سـن
ـبـان ايـن                     ـي ميشه و آمـريـکـا در اصـل پشـت

 اخونداست
  نظر شما چيه ؟ آيا نظر من رو غيـر مـنـطـقـي       
ـه                      ميدونيد؟ و مـن رو تـابـع  تـئـوري تـوطـئ

 ميدونيد؟
ممنون ميشم اگر اين حرفا رو تـو بـرنـامـتـون          

مـرسـي و     .  مطرح کنيد و جواب من رو بـديـد  
 ."خدافز

 
که مـا شـاهـد       ٨٢ دوست عزيز در سال :  ک. ج

ـانـه       مـاه اي بـوديـم کـه در             ١ اعتراضات شـب
شهرهاي مختلف در جريان بود و جـمـهـوري        
اسالمي سعي در سرکوب ايـن اعـتـراضـات         
داشت و از جمله کارهايي هم که انجام مـيـداد     
ــه                   اقـدامـاتـي بــراي عـدم دسـتــرسـي مـردم ب
تلويزيونهاي ماهواره اي سياسي بود و چنديـن  
بار تا بحال به عناوين و روشهاي مختلف ايـن    

ـا             .  کار را انجام داده است ـه امـا عـالوه بـر ايـن
هميشه جمهوري اسـالمـي تـالش کـرده کـه            
راديو و تي وي هاي اپوزيسيون قابل دسـتـرس   
ـه در ايـن اقـدام                     ـت ـب نباشند براي مـردم کـه ال
ـم        ـي ـن ـي ـب شکست خورده است و ما امروزه مـي
. مردم وسيعي با اين رسانها هـا در تـمـاسـنـد         
. نمونه واضح و مشخص آن کانال جديد اسـت   

اينرا هم بايد اذعان کنم که اعتراضـات مـورد     
اشاره يو از تي وي هاي اپوزيسيون شروع نشـد  
و در جامعه کليد زده شد و بعد به تي وي هـاي  

در رابطه با اينـکـه   .  مورد اشاره ات کشيده شد
جمهوري اسالمي همسويي با دولتهاي غربي 

بايد اينو بگم که جمهوري اسالمـي يـک     .  دارد
ـا بـه ايـن                   ـن حکومت سرمايه داري سـت و ب
اشتراک و منفعت مشترکي کـه دارنـد عـلـي           
رغم اين همه اختالفات و مشکالتي که بـاهـم   
دارند اما در مقابل طبقه کارگر،کمونيستها و   
ـبـانـي                ـي مردم زحمتکش کـامـال از هـم پشـت
ميکنند و اين حمايت بخشا در طي يک رابطه 
هماهنگ و از بيش تعيين شده اي نـيـسـت و        
ـقـاتـي کـه دارنـد ايـن               بخاطر اين منفعت طـب

در مورد ايـران و      .  پشتيباني صورت ميگيرد
ريشـه پـيـدايـش       .  دول غربي هم چنـيـن اسـت     

جمهوري اسالمي و تقويت و حمايت غرب از   
اين رژيم و حمايتهاي مستقيم و غير مستقيـم  
آنها از جمهوري اسالمي کامال اين مـورد را      
نشان ميدهد ولي اگر اين رژيم نشان دهـد کـه       
نمي تواند از منافع بـورژوازي در بـرابـر مـردم           
زحمتکش و کارگران دفاع کند دول غربي از آن 
بخش از راست جامعه دفاع خواهند کـرد کـه       
اين توانايي را داشته باشد و يا اينکه خـودشـان   
مستقيما از طريق نظامي دست به تغيير ايـن    

رابطه جمهوري اسـالمـي و دول       .  رژيم ميزنند
. سرمايه داري دنيا را بايد در اين چارچوب ديد

ـم        اين نکات را در برنامه حتما مطـرح خـواهـي
ـم                ـي روز .  کرد و راجع بـه آن صـحـبـت مـيـکـن

 . کيان.  خوش
 
 ومن از قزوين ه 

 !بازم خوبه خودش 
ديدم که آخـر  .  سالم،خوبي؟  تي وي رو ميبينم

سلطنت طلبها اومدن از کانال جـديـد بـرنـامـه        
بازم خوبه کمـکـي هسـت خـودش از           .  خريدن

ميخواستم بگم تريبون قرار ميـديـد   .  نظرمالي
مردم صحبت کنن خيلي خوبه و بايد اينکـارو  

در ضمن از نظر خبررسـانـي بـايـد       .   بيشترکرد
بهترکار کرد و با ساختن برنامه هاي مختـلـف   
. بيننده هاي بيشتري را پـاي تـي وي نشـانـد            

 .مرسي وباي
 
هومن جـان تـي وي کـانـال وان جـنـد                   :  ک. ج

ساعتي برنامه خريده و اين بهرتـرتـيـب کـمـک        
ـويـزيـون          در مـورد دادن      .  مالي ست بـراي تـل

سـه  ( تريبون به مردم ما فعال هفته اي سه روز   
شب ٨:٣٠ شنبه،پنج شنبه و جمعه ها ساعت 

برنامه زنده داريم مردم مياينـد و    )  بوقت تهران
حرف ميزنند و بعالوه در برنامه هايي هـم کـه     
پيامهاي بييندگان را پخش مـيـکـنـد هـم در          

بـايـد ايـن ارتـبـاط          .  طول هفته پخش ميشود
در زمينـه  .  دوطرفه را هرچه ميشود بيشترکرد

هاي مختلف هم تي وي احتـيـاج بـه بـرنـامـه           
ـه       سازي دارد ولي همه اين مسائل به يک نـکـت
مهم که آنهم تهيه هزينه مالي تي وي هست و   
همه اين مسائل بستگي به اين نکته حـيـاتـي      

همه ما بايد بـراي اسـپـانسـري وکـمـک             .  دارد
در .  مالي افراد بيشتري به تي وي تالش کنيـم 

حال حاضر در اين زمينه کمپينـي در جـريـان        
اميدوارم همه دوستان بـه ايـن کـمـپـيـن           .  ست

 . کيان. موفق باشي. بپيوندند
 

 شيوا بھاری از جنوب 
 ام   ی پراتيک کمونيست 

. کيان جان سالم، اميدوارم حالت خوب بـاشـه  " 
  هست ک جدي پـي     سالمه و يک سالي۱۹ من 

مارکسيسمو ميگـيـرم و تـا االن تـو حـزب                
کانال جـديـد و       تقريبا همه  برنامه هاي.  هستم
از پخش زندها و بـرنـامـه سـجـک تـا           . ميبينم

سـجـک   .  آرشيـو سـخـنـرانـي هـاي حـکـمـت               
برنامه جالبيه امـا فـکـر      )  خالصي فرهنگي( 

ـر راجـع بـه          کنم مي شه چپ ترش کرد و جديـت
بـحـث   ...  مسائل سينما، ورزش، مـوزيـک و      

 .کرد
فعاليت هم که گفته  در مورد برنامه ريزي براي

با حزبم  از اينکه . اي، بينهايت خوشحال ميشم
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تماس داشته باشم و اينکه بتونم تمام تالـشـمـو    
ـم     دنيابراي ايجاد ي  مـنـتـظـرت     .  ي بهتر بـکـن

فـعـالـيـت      برام باشي تا بتـونـم    هستم تا کمکي
بــخــصــوص پــراتــيــک     ( کــمــونــيــســتــيــمــو      

ـا       ) کمونيستيم وارد فاز جديدي از همکـاري ب
 ."مرسي وباي. حزب شه

 
ـا                  : ک.ج شيوا جـان خـوشـحـالـم از آشـنـايـي ب
اميدوارم دقيق بگويي که برنامه خـالـصـي    . يو

فرهنگي چطور بـايـد بشـه کـه بـهـتـربشـه و                   
منتظر . منظورت از اينکه چپ تر بشه چيست
در مورد .  نکاتت هستم که در اين زمينه بگي

ـا     ـم کارهايي که ميشه اونجا انجام داد مستقـي
 .کيان. فعال باي. صحبت ميکنيم

 
 ژوبين از ايران 

 دوراهی مارکس و سياست 
از شما راهـنـمـايـي       .  سالم به مصطفي صابر" 

توي اين اوضاع سياسي سـر يـک     .  ميخواستم
دوراهي قرار گرفته ام که اول مارکس را تا آخـر    
بخونم يا وارد مسائل  روز بشم؟ به يک متـنـي   
تا ته از  مارکس رو نرفتم و هنـوز مشـکـالت      
زيادي تو متد فکري خودم مي بينم که بايد از   

درسته کـه حـکـمـت و         .  مارکس جواب بگيره
ـر                   تقوايي و ادبـيـات حـزب خـيـلـي روم تـاثـي
گذاشتند اما از کاپيتال و آنتـي دوريـنـگ کـه         

ايرادهاي زيـادي هسـت کـه        .  نمي شه گذشت
ميدونم که جـدا کـردن       .  بايد روشون وقت بذارم

فلسفه مارکس از سياست، چـيـزي کـه چـپ           
امـا  . سنتي توش تبحر داشت، متافزيک است

تو اين شرايط احساس ميکنم که بيشتر وقـت  
گذاشتن روي ادبيات کالسيک مارکسيسـتـي   
ـيـن نـيـاز           به خصوص مارکس و انگلس و لـن

از شما ميخـوام کـه نـظـرتـون را            .  داشته باشم
ـابـهـايـي            بگيد و همينطور اينکه روي چـه کـت

در ضمن کاپيتال ترجمه جمشيـد  .  تاکيد داريد
 "هاديان در ايران گير مي آد؟

 
ژوبين عزيز بنظرم خيلي الزم اسـت کـه       :  ک. ج

مطالعه سيستماتيک داشت و مارکسيسـم را    
اما هميشه چيزهايـي کـه بـراي        .  عميقا خوند

خواندن هست به مراتب بيش از آن چيزي است 
اين هـيـچـوقـت پـايـانـي            .  که آدم خوانده است

بعالوه  اين دو راهي که شما ميگويد بـه  .  ندارد
ـايـد ايـنـطـور         .  نظر من واقعي نيست ـب يعني ن

ـه       .   باشد ـب براي يک فعال کمونيست هـردو جـن
آدم هم بايد سيـاسـت و     .   فوق العاده مهم است

مواضع روز حزب را دنبال کند و هـم بـرنـامـه         
بـهـرحـال،     .  منظم مطالعاتي بايد داشته بـاشـد  

اولين چيزي که پيشنهاد ميکنم خيلي بـدقـت   

ـر         ـت مطالعه کنيد برنامه حزب، يک دنـيـاي بـه
خيلي ها وقـتـي صـحـبـت مـيـکـنـي              .  است

اما به نـظـرم در اغـلـب           .  ميگويند خوانده ايم
مواقع متوجه ميشويم که  خـيـلـي دقـيـق و              

پـيـشـنـهـاد      .  موشکافانه مطالعه نـکـرده انـد       
ميکنم دقيق و اگر ميتوانيد با دوستان ديـگـر     
بخوانيد و سواالت و نظرات تان را بفرستيد تـا    

در مورد کتابها   .  ما هم در نشريه با شما باشيم
بنظرم از آثار کالسيک الاقل چنـد اثـر خـيـلـي          

تزهاي فوئرباخ، مانيفست، نقد .  ضروري است
ـتـال              از .  برنامه گوتا، دولـت و انـقـالب، کـاپـي

ـا     ـم نوشته هاي منصور حکمت چند اثر را حـت
تفاوت هاي ما، سمينار کمونيسـم  .  بايد خواند

کارگري، مارکسيسم و جهان امـروز، مـلـت،        
ناسيوناليسم و برنامه کمونيستي، دمکراسـي  

اينها که گفتـم الاقـل     ...  تعابير و واقعيت ها و
 .موفق باشيد. هاست

 
 کيان آذر 

 خالصی فرهنگی در گوگل 
کيان نامه اي به رفقاي سجک نوشتـه و آدرس      
لينک برنامه هاي خالصي فرهنگي، بـرنـامـه      
هاي تلويزيوني سازمان جوانان کمونيـسـت را     

 :لينک اين است. در گوگول فرستاده است
 http://video.google.com/
v i d e o s e a r c h ?
q=xalaseye+farhangi&hl=en&e

mb=0&aq=f# 
  
کيان جان نامه شما را هم اينـجـا آورديـم      :  ک. ج

امـا  !  گرچه خود شما صـاحـب خـانـه هسـتـي          
ـم و بـه         دليلش اين بود که من به اين لينک رفـت
برنامه ها نوکي زدم و يـکـي مـرا بـه قـالب                

برنامه اي بـود      .  انداخت و تا به آخر نگه داشت
بـه  .  که راجع به وودي آلن هم صحـبـت کـرديـد      

سهم خودم از همه خوانندگان نشـريـه دعـوت        
ـنـد           ـن ـي ـب جـالـب و     .  ميکنم اين برنامه هـا را ب

در ضمن يـک راه راحـت پـيـدا             .  آموزنده است
کردن لينـک در گـوگـل ايـن اسـت کـه بـراي                    
خالصي فرهنگي ولي با اين امالء در گوگـول  

 farhangi xalaseye:  جستجو کنيد
 

 مھران شديدی پور سوئد 
 جمھوری اسالمی و کارگران 

ـا عـنـوان               جـمـهـوري    " مطلبي فرستـاده انـد ب
اسالمي کارگران را زنداني و بعـد اعـدام مـي        

مهران جان متشکر از اينکه نوشتـه ات    ".  کند
ـا از        .   را براي ما فرستاديد نفرت و انزجـار شـم

اما جمـهـوري   .  جمهوري اسالمي را ميفهميم
اسالمي به اين راحتي هم قادر به اين غلط هـا  

ميخـواهـم   .  و اعمال اينگونه جنايت ها نيست

بگويم که حتي اينجور حرف زدن به نـفـع رژيـم      
ـيـد از                 .  تمام ميشود مـهـران جـان سـعـي کـن

ـم خـودتـان              ـي ـق مشاهدات و تجربـيـات مسـت
ـه       . بنويسيد حتما سرنوشت پرماجـرايـي داشـت

ايد تا به سوئد رسيده ايد، يا ايـنـکـه در طـول           
ـا جـمـهـوري              زندگي در ايران و سـروکلـه زدن ب
اسالمي تجارب زيادي داشته ايد، يا اتفاقاتـي  
داشته ايد و ديده ايـد کـه روحـيـات مـردم را                
بخوبي منعکس ميکند، سعي کنيد در ايـن      

موفـق بـاشـيـد و بـازهـم             .  زمينه ها بنويسيد
 . تشکر ميکنيم

 
 امير کاظمی، ايران 
 کمونيسم يونيورسال 
دو فصـل و يـازده         " طرح مفصلي را شـامـل       

شـوراي امـنـيـت       " نوشته اند خطاب بـه      " ماده
در فصـل اول  آن کـه             "  سازمان ملل مـتـحـد   

را دارد و در مـاده اول آن              "  متدلـوژي " عنوان 
 :نوشته اند

من کمونيست امير کاظـمـي، تـحـت نـظـم           "  
ـا کـد         اجتماعي متعلق به ملت فارسي زبـان ب

طراح الگوي ساخـتـار سـه      …  ملي به شماره
حزبي براي اداره بشريت هستم کـه مـحـصـول       

تم .  نام گذاري کرده ام"  عصر انسان" کار خود را 
عصر انسـان عـبـارت از الـغـاء و بـرگشـت                    
ـالـيـسـم در             ـت ناپذيري سيستم و دکترين کـاپـي

 ."جهان از طريق کمونيسم يونيورسال است
 
ـتـان      :  ک. ج امير عزيز مرسي از نوشته مـفـصـل

ضمـن ايـنـکـه       .  اما فرصت تايپ همه آن نبود
شما را دعوت ميکنيم به بحثـي کـه هـمـيـن          
هفته از منصور حکمت چاپ کـرده ايـم و در         
باره اين صحبت ميکند که چگونه يک تئـوري  

 .موفق باشيد. توده گيري مشود، رجوع کنيد
 

 يک رفيق حزبی 
 گرجستان و سوختن مطلب  

ـه اي را تـذکـر            يکي از رفقاي عزيز حزبي نکـت
ـم کـه           ـي داده است و فرصت نشد با او چـک کـن

اما چـون بـنـظـر       .  دوست دارد اسم او را بياوريم
ما تذکر او جالب و به جاي خود مـهـم اسـت،         
ـيـد            آوردن  آن و توضيحاتي پيـرامـون آنـرا مـف

 :دانستيم
ـه ات در           "  مصطفي جان يک نکته سـر نـوشـت

ـا عـنـوان         ٣٦٥ جـوانـان     ( مورد گرجستـان     ب
ـم بـگـم        ")  مائده الهي"  در مـورد    .  ميـخـواسـت

محتوا نيست، در مورد انتخاب سبک نوشتـه  
تو مينوني طنز بنويسي اين هم خـودش    .  ات

ـم          .  يک سبک است بعضي از کـارهـاي ابـراهـي
نبوي صرف نظر از موضع اش در ايـن سـبـک      

ـز بـنـويسـي           .  خواندني است اگه بخواهـي طـن
ايـن  .  آنوقت بايد تکليف خواننده را روشن کني

نه طنز اسـت و      .  نوشته توو يه چيز وسط است
واسه همين بـعـضـي      .  نه تحليل سياستمدارانه

. جاهاش زبونش آدمو ياد صمد آقا مي نـدازه   
بـخـصـوص    .  به نظر من سبک خوبي نـيـسـت     

اينکه سر گرجستان نکاتي که گفتي مهم بـود    
خواستم احساس اوليـه  .  و اينجوري سوزنديش

قبال هم چنيـن  .  ام رو از خوندن اين مطلب بگم
سبکي رو تو نوشته هاي ديگه اي بـکـار بـرده        

 ."بودي
 
ــز     :  ک. ج ــيــق عــزي ــد درســت   .  مــرســي رف شــاي

،  چـون مـن اول           " شـايـد  " ميگويم   .  ميگويي
. سبک را انتخاب نمي کنم بـعـد مضـمـون را          

انگار آدم "!  برام مياد" سبک،  به اصطالح شعرا 
از !  هرکار شاعرانه اي بکنـد خـراب مـيـشـود         

شوخي گذشته،  اون مطلب را طـور ديـگـري        
يـعـنـي در هـر حـال            .  نمي توانستم بـنـويسـم     

جهت اطالعت اون مطلب از من !   ميسوخت
چون مضمون و سبک درسـت    .  خيلي وقت برد

و آخر کار هنوز هم راضي .  باهم چفت نمي شد
بعد هم که انـتـقـاد تـو را ديـدم دوبـاره                  .  نبودم

. خوندم و متوجه شدم که هنوز جاي کـار دارد     
راستش را بخواهي من اشکال را در اين ديـدم    
که بايد دقيقترش ميکردم و بـعـضـي جـاهـا            

چند تا سکته داشت .  نکاتي را اضافه ميکردم
و خواننده نمي تـوانسـت بـراحـتـي مسـالـه و              

طنز و طعنه آن درسـت      .  منظور را  دنبال کند
يعني من اشکال را نه در سبـک  .   جا نمي افتاد

در مضمـون و    ( بلکه در عدم انسجام کافي آن 
شايد همين تو را ياد .  ميدانم)   در نتيجه سبک

!) صمد آقاي بيـچـاره  . ( صمد آقا انداخته است
اما  اينکه کال چنين سبکي مناسب است يـا    

چون همانطـور  .   نه راستش نمي دانم چه بگويم
ـم               ـتـوانسـت که گفتم آن موضوع را آنـطـور مـي

اينقـدر تـنـاقـض هـاي مسـخـره در                . بنويسم
موضوع هست که نميـشـد بـه سـبـک جـدي             
نوشت، هرچند مـوضـوع فـوق الـعـاده جـدي             

در .   است و با زندگي ميليونها سر و کـار دارد   
ضمن نمي دانم به تالش رئيس جمهور روسيـه   

روز حـملـه     ( آگـوسـت        ٨ براي تبـديـل کـردن        
به يـک    )   گرجستان و پاسخ دندان شکن روسيه

ـر         ١١ واقعه مهم جهاني به اهميت    ـتـامـب سـپ
ـا   .  دقت کردي ـي طرف فکر کرده حاال خيلي  دن

سپتامبر اصلي هورا کشـيـده کـه       ١١ براي آن 
براي اين نوع باسمه اي و زمخت روسي اش تره 
ـز و           خرد کند؟  آخر اگر آدم اينرا بصـورت طـن
مسخره نگويد چطور ميتواند واقعيت را بيـان  

ـا          .  کند دنياي ما در عين تـراژيـک بـودن واقـع

وقتي سرانش امثال .  مسخره و مضحک است
احمدي نژاد و بوش و سارکوزي و پوتين باشند 

 تقصير من چيست؟
 

 رامين از اصفھان
 طرح عليه اعدام

طرحهايي زده اند در مورد مسائل مختـلـفـي    
 .....منجمله اعدام ها و گراني ها و

 
مرسي از دوست عزيزمان که طرح هاي :  ک. ج

يکي از طرح هـا    .  رامين را برايمان فرستاده اند
 :را اينجا مي بينيد

 :يک پوزش
حسن و پرادوا دوسوال براي ما فرستاده اند کـه    

با پوزش از   .  هفته آينده به آنها خواهيم پرداخت
 .کيان. اين دوستان

 
 ياشار سھندی 
 حزب در ژاپن 

 رفيق نويد
امشب، يکشنبه گوشه اي از فعاليت حزبـمـان   

باور نمي کنـيـد   . را در ژاپن در کانال جديد ديدم
ديدن آن قسمت زيبا که سرود انترناسـيـونـال را      

مـي  .  مي خوانند فـوق الـعـاده بـاشـکـوه بـود             
خواستم از طـريـق نشـريـه جـوانـان بـه جـمـال                  
صابري در ژاپن درود بفرستم که يک تنه پـرچـم     
ـه               کمونيسم کارگري را  در آن ديـار بـرافـراشـت

 .است
 زنده باد جمال ضابری

 زنده باد حزب کمونيست کارگري
 
آره ياشـار جـان مـخـصـوصـا وقـتـي               .  :  ک.ج

دوستان ژاپني مان در محکوميت جمـهـوري   
اسالمي دست در دست يکديگر شـعـار مـي      
دهند و  همبستگي خود را با مبارزات مـردم    

اين همان کاري سـت  .  در ايران اعالم مي کنند
ست که بايد در هـمـه کشـورهـا در دسـتـور                 

از آلـمـان     .  کارمان قرار گيرد، بسيج جبهه سوم
ـيـجـه             هم خبر هاي خوبي مي رسد کـه در نـت
ـم            فعاليت هاي مستمر سـازمـان اکـس مسـل
 .جبهه سوم   در سطح وسيعي فعال شده است

 قربانت نويد

368جوانان كمونيست       1387 شهريور  26   14 


