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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۸۴ 
   

خانم، آقا، چند تا ليف از من بخريد،   -
ليفهاي خوبي هسـتـنـد، هـمـه آنـهـا را                

 .مادر وخواهرم بافته اند
ساله اي بود کـه   ١٤ اين صداي نو جوان 

در کنار خيابان روي يک مقـوا تـعـدادي      
ليف رنگارنـگ چـيـده و آنـهـا را بـراي                 
فروش در معرض نـمـايـش مـردم قـرار            

صداي فرياد اين نوجوان در ال . داده بود 
بالي صـداي تـمـامـي فـروشـنـده هـاي                 

هـر  .  دستفروش بـه گـوش مـي رسـيـد              
کدام بساطي جلويشان پهن کرده بـودنـد   
و براي جلب توجه مشتري صـداي خـود     
را بلند تر و رسا تر به گوش مـردم مـي       

يکي دو نفر هم مامور بـودنـد   .  رساندند
که اگر مـاشـيـن شـهـر داري را از دور                
ديدند به همه آنها خـبـر دهـنـد کـه هـر               
کدام اجناس نا چيزشان را داخل گـونـي     
يا ساک دستي ريخته و از آن مـحـيـط            

چون بارها وبارهـا مشـاهـده      .  دور شوند
شده که افراد مامـور شـهـرداري بـه بـد            
ترين شـکـل بـا لـگـد بـه زيـر تـمـامـي                     
بساطهاي دستفروشان مـي زنـنـد و بـا           
توهين و تحقير و نا سزا گوئي ما بـقـي     
جنسهاي موجود روي زمين را جملگـي  
جمع مي کنند و به داخل ماشين شـهـر     

.داري مي اندازند و با خود مـي بـرنـد        

سالم مصطفي جان مطلب زير مـطـلـب      
. وبالگ من است که بـراي نشـريـه دادم       

اما در مورد قدرت دوگانه به صـراحـت     
بگويم که  هرچه آن را دنبال ميـکـنـم آن      
را يکي از منـسـجـم تـريـن و بـهـتـريـن                
نظريات سياسي ميدانم  که ايـن مـدت       

به نظرم بـحـث حـمـيـد از          .  دنبال کرده ام
آنـجــا يــي خــوب اســت کـه کــامــال در               
شرايط  جامعه امروز ايران قابل پـيـاده     
شدن است و  تا حدودي نيز تجربـه شـده     

هرجا که مردم متحد ميشونـد و    .  است
جمع ميشوند نطفه هايي از قدرت خـود  

در دانشـگـاه هـا،  در            .   را مي بيـنـنـد   
مورد حجاب يـا بـعـضـي اعـتـصـابـات             
کارگري در  شهرهاي کردستان و هـفـت     

جامعه امروز ايران قـدرت  پـيـاده          .  تپه
کردن اعـتـراض خـود از بـاال و قـدرت                

به قـوانـيـن جـمـهـوري           "  نه جامع" گيري 
يک حزبي مثـل حـزب     .  اسالمي را دارد

کمونيست کارگري بايد پا جلو بـگـذارد     
ــد               ــن ــحــد ک و مــن    . .  و مــردم را مــت

خوشحالم که  حميد به اين نکات دسـت  
بحثـهـاي مـنـتـقـدان هـم            .  گذاشته است

سطحي هستند و مطالبشان را با گفتن 
ايــن جــملــه کــه اصــال انــقــالبــي وجــود            
ندارددنبال مـيـکـنـنـد و بـا فـحـش بـه                  

. تلويزيون و اينترنت به پايان ميرساننـد 
. به نظرم نبايد زياد به اين ها توجه کـرد   

قدرت دوگانه ميتواند در صحنه واقعي 
جامعه ايران  نـمـود پـيـدا کـنـد و ايـن                  

چون جامـعـه ايـران       .  کامال  شدني است
و حزب   توانمندي  بسيار بيـشـتـري از      

 ۴ در ادامــه اعــتــراض بــه بــازداشــت             
دانشــجــوي دانشــگــاه شــيــراز، امــروز         
دوشنبه دانشجويان اين دانشگـاه بـراي     

دومين روز تـجـمـع اعـتـراضـي بـر پـا                 
ديروز يکشنبه نيز در اعـتـراض   .  کردند

به بازداشت اين دانشجويان، تـجـمـعـي       

اعتراضي در دانشگاه شيراز برپـا شـده     
بود که با اعالم آزادي دانشـجـويـان بـا         
قرار وثـيـقـه، ايـن تـجـمـع بـه صـورت                    

امـا امـروز     .  مشروط پايان يافـتـه بـود     
عــلــيــرغــم پــيــگــيــري هــاي مصــرانــه           
دانشجويان دانشگاه شيـراز و خـانـواده        
دانشجويان بازداشتي و عليرغم صـدور  
حکم آزادي دانشجويان به قيد وثـيـقـه،      

روز از شروع حمله هـوايـي      ۱۰ بيش از 
اســرائــيــل بــه نــوار غــزه مــي گــذرد و              
حمالت زميني هم شـروع شـده اسـت،          

صدها نفر کشته شده و تـعـداد زيـادي          
به اين ها تحريـم  .  زخمي و آواره شده اند

اقتصادي طوالني مدتي که اسرائيل به 
مردم اين ناحيه تحـمـيـل کـرده را نـيـز             

عکس ها و فيلم هـاي  .  بايد اضافه کرد
ارسالي از نوار غـزه عـلـيـرغـم ايـنـکـه               
دولت اسرائيل اجازه حضور خبرنگـاران  
در منطقه را نداده است، نشـان دهـنـده      

تا هميـن  .  وقوع يک فاجعه انساني ست
کـودکـان و     .  جا فاجـعـه رخ داده اسـت         

درسته راجع به حکومت ايران دارم مـي  
زود قضاوت نکنيد و پيـش داوري    .  گم

شايد کمتر حکومتي .  رو بگذاريد کنار
در دنيا بـه انـدازه اي حـکـومـت ايـران               

در کـجـاي دنـيـا مـي          .  قابل ترحم است
توان حکـومـتـي پـيـدا کـرد کـه مـردم                 
کمترين ارزشي براي قوانين، احـکـام و       

 مسئولين دولتي شان قائل نباشند؟ 

تنها کافي است يکروز در ايران زندگـي  
براي رفتـن  .  کنيد تا به حرف من برسيد

به اداره از خانه خارج و سـوار تـاکسـي        
مي شـويـد کـافـي اسـت راديـو روشـن                
باشد و يا اينکه راننده اهـل حـرف زدن       
باشـد؛ پـس از چـنـد ثـانـيـه صـحـبـت                     
ميشود نتيجه گرفت تقريبا تمام افـراد    
داخل ماشين با حکومت مـخـالـفـنـد،        
يکي ميگويد اينها هم مي روند، يکي 

ديگر ميـگـويـد لـعـنـت بـر حـکـومـت                 
اخوند، ديگري به احمدي نژاد و خامنـه  

 ... .اي و حکومت فحش ميدهد و 
در خيابان گشت ارشاد را مي بينيد که 
به دختران جوان تذکر ميدهد حجابشان 

بــرخــي هــا کــمــي      !  را رعــايــت کــنــنــد     
روسريشان را جلو ميکشـنـد و ده قـدم          
جلو نرفتـه دوبـاره آنـرا بـه عـقـب مـي                  
رانند، عده اي نيز سرو صدا مي کـنـنـد    
و بلند اعتراض مي کنند؛ نياز به ذکـر    
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 جنايت در غزه بيداد می کند
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 پارتيا پرتو، تھران
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 شغل آخوندی
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چهار دانشجوي دانشگاه شيراز پس از 
اينکه هفته گذشته به اداره اطـالعـات     
شيراز احضار شده بـودنـد، صـبـح روز         

ديمـاه پـس از مـراجـعـه بـه                ۱۴ شنبه 
اداره اطالعات شهر شيـراز دسـتـگـيـر        

عبدالجـلـيـل رضـايـي، کـاظـم            .  شدند
رضايي، محسن زرين کـمـر و لـقـمـان          

دانشجوي دانشـگـاه    ۴ قديري گل تپه، 
ــوســط اداره                ــراز هســتــنــد کــه ت شــي

اتهام ايـن    .  اطالعات دستگير شده اند
دانشجويان اقدام عليه امنيت ملـي و    

در .  توهين به مسئـولـيـن نـظـام اسـت          
همين راستا جـمـعـي از دانشـجـويـان             

شيراز در اعتراض بـه بـازداشـت هـا،           
ديــمــاه فــراخــوان تــجــمــع          ۱۵ امــروز   

اعتراضي و برگزاري تريبـون آزاد داده      
 .اند
 

دستگري اين چهـار دانشـجـو پـس از           
مراسم روز دانشجـو و احضـار ده هـا            
دانشجو به کميته انضباطي و احـکـام     

دانشجـوي   ۱۷ تعليق از تحصيل براي 
. دانشگاه شـيـراز صـورت مـي گـيـرد            

محـسـن زريـن کـمـر از دانشـجـويـان                 
بازداشتي که عـلـي الريـجـانـي را در              
حضور دانشجويان مورد انـتـقـاد قـرار       

تـرم     ۲ داده بود پيش از دستگيري بـه      
محروميت از تحصيل مـحـکـوم شـده       

 .بود
 

احضار به کميته انضباطي و تهديـد و    
اذيــت و آزار دانشــجــويــان بــه دلــيــل             
ــرگــزاري مــراســم روز دانشــجــو در              ب

. روزهاي امتحانات شدت گرفته اسـت 
جمهوري اسالمي در دانشگاه با مـوج  
گسترده اي از اعتراضات دانشجـويـان   
روبه روست و مثل گذشته تـالش مـي     
کند اعتـراضـات دم بـه دم گسـتـرش              
يابنده دانشجويان را با دسـتـگـيـري و         

تهديد آنان سرکوب کند که در مـقـابـل    
ــر شــدن                  ــکــال ت ــا گســتــرش و رادي ب
اعتراضات دانشجـويـان مـواجـه مـي          

   .شود
 

سازمان جوانان کمونيـسـت بـازداشـت       
دانشجويان شيراز را شديـدا مـحـکـوم       
مي کند و خواهان آزادي فـوري و بـي       

هـمـچـنـيـن      .  قيـد و شـرط آنـان اسـت            
احضار دانشجويـان بـه کـمـيـتـه هـاي              
انضباطي و اداره اطالعات فورا بـايـد     

ــوقــف شــود      ــت ــان      .  م ــوان ــان ج ــازم س
کمونيست دانشجويان سراسر ايـران را    
به حمـايـت از دانشـجـويـان دانشـگـاه              

شــيــراز و اعــتــراضــات آنــان فــرامــي           
صدور اطالعيه و بيانـيـه هـاي      .  خواند

حمايتي و اعـتـراض بـه دسـتـگـيـري                
دانشجويان، تجـمـع اعـتـراضـي بـراي           
برچيده شدن کميته هاي انضـبـاطـي و      
لغو احـکـام صـادره، بـازتـاب اخـبـار                
بازداشت ها و هر ابتـکـار ديـگـري در         
حمايت از دانشجويان دانشگاه شـيـراز   

 . گام موثري براي آزادي آنان است
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست
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هـا     بايـد صـهـيـونـيـسـت         :  شريعتمداري
جا شناسايي  را در همه) مردم اسراييل( 

 .کرد و کشت
اين هم يک اعتراف ساده از يـک قـاتـل        

 .ژورناليست نما
يـک نـمـايـنـده        :  رسانه هاي حـکـومـتـي      

مجلس مانع پرواز هواپيما شـد تـا او         
 !که جا مانده بود به پرواز برسد

يادش بخير پسرآيت اهللا مـنـتـظـري او         
 !هم عشق  اين کارها را داشت

اصالً در کجاي دنـيـا و در         : کرباسچي 
کدام سياست ورزي مدرن و کدام حـزب  
جدي سـيـاسـي شـمـا سـراغ داريـد کـه                 

ها بنشينند و مدام بحث کنـنـد کـه       ماه
آيد يا نمي آيد و ندانند کـه   فالن فرد مي
 !شوند يا نه او کانديدا مي

اگر شما رابطه شتر و خاتمي را کشـف      
کرديد آنوقت ميفهمـيـد چـرا در ايـران           

 !اين اتفاقات مي افتد
سال براي حل  ٢٠ مردم نبايد :  قاليباف

 .مشکل ترافيک صبر کنند
سـال اسـت کـه هـمـيـن را                  ٣٠ اي آقا   

ميگويد اقال در ظاهر هم شده رقـمـش     
 را يکمي پايين بياوريد

ــنــي    مــهــدوي  عــزاداري مــحــرم را        :  ک
 . خرافاتي نکنيد

بهترين راه مدرن شدن آن اين اسـت کـه       
 !شامپاين سرو شود
شيعه مـخـالـف تـرور       :  آيت اهللا صانعي

 .است
پس ميفرمايد آنها که ترور شدنـد  !  جدا

 .خودشان خودشان را ترور کردند
عشق به عاشورا، ريشـه    : همان آيت اهللا

ــانـــي                 خشـــونـــت را در جـــهـــان انسـ
 .خشكاند   مي

بيچاره امـام زمـان عـيـنـهـو خـاتـمـي                  
اگـر  .  درمانده شده بيـايـيـد يـا نـيـايـيـد            

بکشد ميـشـودخشـونـت، اگـر نـکـشـد             
 عدلش را چطور پياده کند؟

چرا آنها که مجـوز افشـاگـري      :  پاليزدار
 .دادند دفاع نمي کنند

آنـهـا گـفـتـنـد         .  شرمنده حاجي هستيـم 
 !شديد... شما چرا بال نسبت

هـمـانـطـور كـه اجـبـار در              :  رفسنجاني
م مـطــرود اسـت، در            اصـل ديــن اسـال      

مــي نــيــز كســي        ب اســال     انــقــال) ضــد( 
تواند مردم را در تعيين سـرنـوشـت        نمي

 .خويش در تنگنا قرار دهد
روتر از جماعت آخـونـد اگـر      و بي چشم 

کسي را سراغ داريـد مـا را هـم خـبـر                
 .کنيد

نوري المـالـکـي    :  رسانه هاي حکومتي 
ديدار با خامنه اي را مايه خير و برکت 

 .فراوان براي مردم عراق خواند
از اين خيـر و بـرکـت بـاالتـر کـه آمـار                  

 .کشته ها باالتر ميرود
نتايج يـک تـحـقـيـق تـازه              : سايت فرارو

نشان مي دهد نـاتـوانـايـي فـيـزيـکـي،             
شـادي زنــدگـي زنـاشـويــي را افـزايــش              

 .دهد مي
ما که بدي کسي را نمي خـواهـيـم امـا       
اگر خدا بزند پاي همان بـروفسـوري کـه      

 !اينرا گفته بشکند بد نيست

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

ــراز در                ــي ــاه ش ــان دانشــگ ــوي دانشــج
نفر از دوسـتـان    ۴ اعتراض به بازداشت 
ديماه تـجـمـع     ۱۵ خود، امروز يکشنبه 

. اعتراضي و تريبون آزاد برگزار کـردنـد  
دانشجويان در اعتـراض بـه بـازداشـت         
لقمان قديري، عبـدالـجـلـيـل رضـايـي،          
كاظم رضايي و مـحـسـن زريـن كـمـر               
توسـط اداره اطـالعـات در دانشـگـاه              

. شيراز راهپيمايي و سخنرانـي کـردنـد     
در اين تـجـمـع يـکـي از دانشـجـويـان                 
درباره علت دسـتـگـيـري دانشـجـويـان            
سخنراني کرد و دانشـجـويـان خـواهـان        

 ۲۷ لغو احکام کميته انضباطي بـراي      
دانشجـوي ايـن دانشـگـاه کـه بـعـد از                  
مراسم روز دانشجو صـادر شـده اسـت          

دانشجويـان شـعـار مـي دادنـد            .  شدند

، "  دانشجوي زندانـي آزاد بـايـد گـردد          "
" گر تير و فتنه بارد جنبش ادامه دارد  " 

پـيـنـوشـه     " ،   "  مـرگ بـر ديـكـتـاتـور          " ، 

ــمــيــشــه              ــران شــيــلــي ن ــيــنــوشــه اي . "پ
دانشجويان همچـنـيـن در حـمـايـت از             
دوستان خود عکس هاي دانشـجـويـان      

 .زنداني را در دست داشتند
 

بايد با تمام قوا از دانشجويان شيراز و   
ــرد               ــت ک ــاي ــم ــان ح ــراضــات ش ــت . اع

دانشـــجـــويـــان دانشـــگـــاه شـــيـــراز و          
دانشجويان ساير دانشگاه ها بـايـد بـه        
طور سراسري و هـمـاهـنـگ اقـدام بـه               
ــراضــي و               ــجــمــعــات اعــت ــايــي ت ــرپ ب
راهپيمايي با شعـار هـا و مـطـالـبـات             

سيدعلي پينوشه ايـران  . " مشترک کنند

شعار امروز دانشجـويـان    "شيلي نميشه
است و مي تواند و در کـنـار خـواسـت         
آزادي دانشجويان زنـدانـي بـيـشـتـريـن            
اتحاد را مـيـان دانشـجـويـان و مـردم               

مردم شيـراز نـيـز بـايـد بـا             .  ايجاد کند
حــمــايــت خــود بــه انــحــاء مــخــتــلــف            
دانشــجــويــان را مــورد حــمــايــت قــرار          
دهند، شهـر شـيـراز بـايـد نشـان دهـد                
حامي دانشجويان است و يکپارچـه در    
مقابل حکـومـت و اداره اطـالعـاتـش            

 .ايستاده است
 

ــســت از                ــي ــون ــم ــان ک ــوان ــان ج ســازم
اعتراضات دانشجويان شيراز حـمـايـت    
مي کند و خواهان آزادي دانشـجـويـان      
دستگير شده و لغو احکام کميته هـاي    
انضباطي است و از دانشجويان سراسر 
کشور و مردم شيراز دعوت مـي کـنـد      
از دانشجويان شيراز حـمـايـت کـرده و           
خــواهــان آزادي دانشــجــويــان زنــدانــي        

 .شوند
 

 پيروز باد اعتراضات دانشجويان شيراز
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ ژانويه  ۵ ، ۸۷ ديماه  ۱۵ 

 !سيد علی پينوشه ايران شيلی نمی شه
 تجمع دانشجويان شيراز در اعتراض به بازداشت دوستان شان

دانشجوی دانشگاه شيراز و ادامه  ۴بازداشت 
 اعتراضات دانشجويان اين دانشگاه



اداره اطالعات شيراز با ممـانـعـت از      
تحويل پرونده دانشجويان بـه دادگـاه،     

دانشجو شـد کـه       ۴ مانع از آزادي اين 
منجر به برگزاري تـجـمـع اعـتـراضـي         

 .توسط دانشجويان شد
 
 ۱ در ابتداي اين حرکت که از ساعت  

بعد از ظهر آغاز شد دانشـجـويـان بـا         
تجمع در ميدان مرکزي دانشگـاه، بـه     

دقــيـقــه     ۳۰ اداره اطـالعــات شـيــراز         
فرصت دادند تا دانشجويان بازداشـت  

 ۳۰ شده را آزاد کـنـنـد، بـا گـذشـت                 
دانشــجــوي    ۴ دقــيــقــه و عــدم آزادي         

بازداشت شده، دانشجويان با سر دادن 

دانشجوي زنـدانـي آزاد بـايـد           "  شعار 
زنداني سياسـي آزاد بـايـد        "  و "  گردد 
رسما تجمع خود را آغاز کـرده  "  گردد 

ــان در                     ــر از دانشــجــوي ــف ــد ن ــن و چ
محکوميت بازداشـت دوسـتـان شـان         

ــد        ــردنـ ــي کـ ــرانـ ــنـ ــخـ ــه     .  سـ در ادامـ
دانشــجــويــان  بــه ســمــت در ورودي             
دانشــگــاه حــرکــت کــردنــد و بــعــد از            
دقايقي  از دانشگاه خارج شده و وارد   

دانشجـويـان در حـالـي         .  خيابان شدند
مـرگ بـر     "  که شعارهايي هـمـچـون           

محمود احـمـدي نـژاد        "  ، "   ديکتاتور
فـرمـانـده    "  و "  عامل تبعيض و فساد 

پادگان اين آخرين پيام اسـت جـنـبـش       
سـر مـي     "  دانشجويي آماده قيام است

دادند به سـمـت مـيـدان دانشـجـو در             
مقابل دانشگاه حرکت کـردنـد کـه بـا         

بـعـد از     .   استقبال مردم روبه رو شدند
ــهــا از                 حضــور مــردم و حــمــايــت آن
دانشجويان، ماموران گارد ويژه ضـد    
شـورش بـا هـجـوم بـه مـردم آنـان را                    
پراکنده کردند و مانع از فيلم بـرداري    
مردم از دانشجويان شـدنـد  و قصـد            
داشتند با تهديد دانشـجـويـان را هـم         
پراکنده سازند اما دانشـجـويـان بـدون       
توجه به اين تهديد ها به تجـمـع خـود      

 ۲ ادامــه دادنــد و پــس از گــذشــت                
ساعت به دانشـگـاه بـرگشـتـنـد و در             
ميدان مرکزي دانشگاه جمع شـدنـد و     
اعالم کـردنـد تـا آزادي دانشـجـويـان             

. بازداشتي از پـا نـخـواهـنـد نشـسـت           
دانشجويان  اعالم کردند در صـورت      
ادامه بازداشت دانشجويـان مـانـع از        
بــرگــزاري امــتــحــانــات در دانشــگــاه         

 .خواهند شد 
 

همانطور که دانشجويان تا به حال هـم  
نشان داده اند تـنـهـا بـا اعـتـراضـات              
متحدانه و پيگير ميتـوان جـمـهـوري        

ادامـــه .  اســـالمـــي را عـــقـــب رانـــد         
اعتراضات دانشجويان و کشـانـدن آن     
به سطح شهر  گام بسيار مهمي سـت    
که دانشجويان در شيراز برداشتـه انـد     
که مي تـوانـد بـاعـث حـمـايـت هـمـه                
جانبه مردم آزاديخواه شـيـراز از آنـان        

 .بشود
 

سازمان جوانـان کـمـونـيـسـت ضـمـن             
محکوم کردن بازداشـت دانشـجـويـان       
شــيــراز و صــدور احــکــام کــمــيــتــه               
ــان از               ــراي دانشــجــوي ــاطــي ب انضــب
اعــتــراضــات دانشــجــويــان دانشــگــاه      
شيراز حمايت مـي کـنـد، و خـواهـان            
ــيــد و شــرط                    ــي ق ــوري و ب آزادي ف
دانشجـويـان زنـدانـي و لـغـو احـکـام                 
کميته انضبـاطـي بـراي دانشـجـويـان           

همچنـيـن مـردم آزاديـخـواه           . ميباشد
در شيراز و دانشجويان ساير دانشگـاه  
ها را فرا ميخواند به هر شکل ممکن 
بــه حــمــايــت وســيــع و تــوده اي  از                 
دانشجويان بر خـواسـتـه  و خـواهـان              

 . آزادي دانشجويان در بند شوند
 

 گسترده باد اعتراضات دانشجويي
 مرگ برجمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۹ ژانويه ۵ ، ۸۷ ديماه ۱۶ 
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يکي از محکومين بـه اسـم مـحـمـود          
 !توانست خود را از گودال نجات دهد

خ يکي از سنگسار شدگان .  هوشنگ 
 !بود
 
اخــيــرا از ايــران خــبــر اجــراي حــکــم              

نـفـر در مشـهـد          سنگسار علـيـه سـه        
خبر حاکي از اين بود کـه    .  منتشر شد

جالدان جمهوري اسالمي ايران در روز 
زنـده   سه نـفـررا         ۰۰۸ ٢ دسامبر  ۶ ٢ 

زنده ، در داخل قـبـر گـذاشـتـه شـده و             
يکي از اين سه نفر .  سنگسار ميکنند

به اسم محمود موفق بـه نـجـات خـود         
او از شهرونـدان ايـرانـي بـوده         .  ميشود

که قبال از افغانستان به ايران پناهـنـده   
خ در ايـن      .  اسم هوشنـگ    .  شده است

اخبار بعنوان يکي ديگر از سـنـگـسـار     
ــود             ــده ب ــوان ش ــن ــان ع ــروز .  شــدگ دي

پنجشـنـبـه اول مـاه ژانـويـه،روزنـامـه               
خ چـنـيـن    .  خراسان در مورد هوشنگ 

 : خبري را منتشر کرد
حكم اعدام فردي به نام هوشـنـگ     -  

خ كه به اتهام تجاوز به عـنـف و زنـاي        
بـا مـحــارم مــحــكـوم شـده بـود اجــرا                

  . گــــــــــــــــــــــــــــــرديــــــــــــــــــــــــــــــد
شنيده شده نـامـبـرده بـهـايـي و داراي             

ــاره      ــل  ( شــم ــري      )  تســجــي ــي گ ــاي ــه ب
بوده و بـا يـكـي از مـحـارم               ١٣٢٩٢ 

خويش مرتكب زنـاي بـه عـنـف شـده            
 است
ــه                   ــي ــلــي عــل ــل ــم ــيــن ال ــه ب ــت ــمــي ک

ســنــگــســارايــن جــنــايــت بــيــشــرمــانــه       

حکومت اسالمي را به شدت محکـوم  
ميکند، و خواهان رسيدگي نهـادهـاي   
بين المللي به اين واقعه تـاسـف آور و         
 . به اين جنايت حکومت اسالمي است

جمهوري اسالمي ايران در حاليکه اين 
بـراي کشـتـه شـدگـان در غـزه                روزها 

اشک تمساح ميريزد، در ايران به قـتـل   
در .  و کشــتــار مــردم ادامــه مــيــدهــد        

رسانه هـا و صـفـحـه تـلـويـزيـونـهـاي                   
حکومتـي فـيـلـم کشـتـار بـيـرحـمـانـه                  
کــودکـــان در غــزه تــوســـط دولـــت                
جــنــايــتــکــار اســرائــيــل نــمــايــش داده        
ميشود، ولي از نمايش صحنه زنده بـه  
گور کردن سه نفر در مشهد و پـرتـاب       
سنگ و زجـر کـش کـردن آنـهـا ، از                    
صحنه پر پر شدن کودکان خياباني، از 

صحنه مرگ کودکان و زنان و جـوانـان   
به دليل فقر و نـداري و عـدم دريـافـت           
دستمزد و از تن فرشي و قـتـل روزانـه        
زنان در گـوشـه و کـنـار ايـران حـرفـي                

. نميزنند و فيلمي نمـايـش نـمـيـدهـنـد         
جنايتکاران اسـالمـي در ايـران و در              
فلسطين به کشتار مـردم بـي دفـاع و          

اسرائيـلـي    قتل زنان و کودکان ايراني، 
و فـلـسـطـيـنـي مشـغـولـنـد و عـربـده                   
" ميکشند که اين جنايات در دفاع از   

مردمـي کـه در       .  است"  مردم مسلمان
ايــران و در عــراق و افــغــانســتــان و                 
فلسطيـن جـانشـان از دسـت مشـتـي               
تروريست اسالمي، مشتي مفتخور و   
جاني قرون وسطايي کـه جـز اعـدام و            
سنگسار و قتل نـامـوسـي و قـوانـيـن             
شريعه ضد انسان و ضد زن، چيزي بـه    
ارمغان نـيـاورده انـد، بـه لـب رسـيـده                

در فلسطين هر آنجا که حـمـاس   .  است

قـدرت داشـتــه، مــيـزان قـتــل زنــان و               
دختران و آمار قتلهاي نـامـوسـي بـاال       

هر آنجا که تـروريسـتـهـاي       .  رفته است
مدافع حکومت اسالمي حـزب اهللا و        
حماس قدرت گرفته اند، جـوخـه هـاي        
اعدام بر پا شده و مردم را سـنـگـسـار         

اين نتيجه قدرت گرفتن ايـن  .  ميکنند
 . جنبش کثيف و ضد انساني است 

کميته بين الملـلـي عـلـيـه سـنـگـسـار              
يــکــبــار ديــگــر اعــالم مــيــکــنــد کــه            
سنگسار حربه اي اسـت بـراي ايـجـاد           
وحشت و قدرت گرفتن تروريستها ، و   

مـا  . بايد فورا در همه جا ممنوع شـود   
سنگسار سه نفردر مشـهـد را بشـدت        
محکـوم کـرده و خـواهـان رسـيـدگـي                
نهادهاي بين المللي بـه ايـن جـنـايـت            

 . هستيم
 کميته بين المللي عليه سنگسار

 ۰۰۹ ٢ ژانويه  ٢ 

   1387 ديماه   17  

!سه نفر در مشھد سنگسار شدند  

در پي تالش فعالين حزب کمـونـيـسـت     
کميتـه اول       کارگري ايران در استراليا،

ماه مي سيدني به جمـهـوري اسـالمـي       
نسبت به صدور حکم فـرزاد کـمـانـگـر          

دبــيــر "  پــل مــک لــي     . " اعــتــراض کــرد  
کميته در نامه اي به احمـدي نـژاد        اين

و شاهرودي، رئيس قـوه     ، خامنه اي و
قضائيه جمـهـوري اسـالمـي از جـملـه             

 :نوشت
ما کـمـيـتـه اول مـاه مـي سـيـدنـي                    "   

مايليم که دستگيري، زنداني نمـودن و    
را    ۳۳ حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم   
 ."بوسيله دولت شما محکوم کنيم

در بخش ديگـري از ايـن نـامـه آمـده               

 :است
رفتـار ايـن چـنـانـي در قـبـال اقـاي                   "   

کمانگر و تمام رهبران کارگري نشانگـر  
بي احترامي عميق نسـبـت بـه حـقـوق            
انسان ها است و از ديدگاه بين الملـلـي   
هم مظهر سياستي است کـه تـحـت آن        
در قبال فعالين کـارگـري و مـنـتـقـدان           

 .دولت اين چنين رفتار مي شود
  

کميته اول مـاه مـي سـيـدنـي چـنـيـن                   
رفتاري در قبال آقـاي کـمـانـگـر و هـر             
انساني را شديدا محکوم مي کند و از 
شما عاجالنه مي خواهد کـه از مـقـام        
خود در جهت دخالت و کسب اطمينان 

مبني بـر ايـنـکـه حـکـم مـرگ فـرزاد                   
 ."کمانگر کاهش يابد، استفاده کنيد

  
خطر مرگ و اعدام فـرزاد کـمـانـگـر را          

ما هـمـه را فـرا مـي             .  تهديد مي کند
خوانـيـم کـه بـراي نـجـات جـان فـرزاد                   
کمانگر همه نيرو و توان خود را بـکـار       

بـا اعـتـراض بـه جـمـهـوري                 گيـرنـد و    
اسالمي اين رژيم جنايتکار را واداربـه    

 . لغو حکم اعدام فرزاد کنند
   

تشکيالت خارج کشور حزب  
 کمونيست کارگري ايران

 

 ۲۰۰۹ژانويه  ۳

کميته اول ماه می سيدنی در استراليا جمھوری 
اسالمی را بخاطر صدور حکم اعدام فرزاد 

 !کمانگر محکوم کرد

 ...دانشجويان شيراز اعتراض را به خيابان کشاندند



دانشجوی ديگر دانشگاه    ١٠ احضار  
 شيراز به اداره اطالعات 

نفر از دانشـجـويـان         ١٠ امروز دوشنبه 
دانشــگــاه شــيــراز بــه اداره اطــالعــات          

ايـن احضـارهـا      . شيـراز احضـار شـدنـد        
دقايقي پس از اتمام تجمع دانشجـويـان   
دانشــگــاه شــيــراز تــوســط کــارمــنــدان        
ــرديــد                   ــا ابــالغ گ ــه آنــه ــراســت ب  .ح

سعيدخلعتبري، عباس رحمـتـي، آرش     
روستايي، هادي الم لي، عنايت تقـوي،  
احمد کهنسال، اسماعيل جـلـيـل ونـد،       
حمداله نامجو، آلما رنجبر و مـحـبـوبـه     
خادمي دانشجويان احضـاري بـه اداره       

بـا احضـار ايـن        .  اطالعات مي باشنـد 
ــعــداد دانشــجــويــان            دانشــجــويــان ، ت

 ٤ احضـاري بـه اطـالعــات بـه هـمـراه                 
دانشجويي که شنبه بازداشت شدنـد،بـه   

 .نفر رسيد ١٤ 
از نکات جـالـب احضـاريـه هـا تـاريـخ              
صـــــــدور آن اســــــــت کــــــــه                          

مي باشد و ايـن در        ١٢/١٠/١٣٨٧ 
حــالــي اســت کــه احضــاريــه هــا روز               

و بالفاصله  ١٦/١٠/١٣٨٧ دوشنبه 
پس از پايان تجمع دانشجويان به آنـهـا     
ــت                  ــده اســـــ ــرديـــــ ــالغ گـــــ  .ابـــــ
 ٤ اتهام اين دانشجويان نـيـز هـمـانـنـد           

دانشجوي بازداشتي اقدام عليه امنيت 
کشور و توهيـن بـه مسـئـولـيـن نـظـام               
 .عــــــــنــــــــوان شــــــــده اســــــــت                

ــن                     ــر اي ــث ــه ذکــر اســت کــه اک الزم ب
دانشــجــويــان در کــمــيــتــه انضــبــاطــي        

تــرم مــمــنــوعــيــت از         ٢ دانشــگــاه بــه     
تحصيل و ارجاع بـه کـمـيـتـه مـرکـزي              
 .وزارت عــلــوم مــحــکــوم شــده بــودنــد         

اين احضارها در راستاي پرونده سـازي    
براي سـرکـوب دانشـجـويـان دانشـگـاه              
شيراز انجام مي شود و پيش بيني مي 
ــن                   ــه در صــورت حضــور اي ــود ک ش
دانشجويان در اداره اطـالعـات ، آنـهـا         
ــونـــــد                 ــت شـــ ــازداشـــ ــز بـــ ــيـــ  .نـــ

ــري،                ــدي ــان ق ــم ــق ــي، ل ــاظــم رضــاي ک

عبدالجليل رضايـي و مـحـسـن زريـن            
کمر روز پـنـج شـنـبـه بـا سـربـرگ قـوه                  
قضائيه به اداره اطالعات احضار شـده    
ــس از حضــور در اداره                     ــد و پ ــودن ب
اطالعات بازداشت و پـرونـده قضـايـي         

روز    ٤ در حـالـي     .  برايشان تشکيل شد
از بازداشت آنها مي گـذرد کـه دادگـاه        
انقالب از قـبـول وثـيـقـه جـهـت آزادي                

به نـظـر مـي        .  ايشان امتناع مي نمايد
رســد ايــن احضــارهــا در ادامــه رونــد            
سرکوب جنبش دانشجويـي در کشـور       
مي باشد که تا به حال در نوع خود بـي    

 .سابقه بوده است
دانشجويان پس از اين احضـارهـا نـيـز         
اعالم کرده اند که به اعتـراضـات خـود      
ادامه مي دهند و اين احضارهـا هـيـچ      
خللي در اراده آنـهـا ايـجـاد نـخـواهـد                  

 .کرد 
 

:  جمعی از کارگران ايران خودرو 
احکام صادره برای دانشجويان  

   شيراز را محکوم می کنيم 
 دوســـتـــان وهـــمـــکـــاران گـــرامـــي              
کميته انضباطي دانشگاه شيـراز بـراي     

نـفـر از دانشـجـويـان ايـن دانشـگـاه                  ۹ 
. احکام سنـگـيـنـي صـادر کـرده اسـت             

کاظـم رضـايـي، سـعـيـد خـلـعـتـبـري،                  
عبدالجليل رضايي، عنـايـت تـقـوي و         
ــان ايــن                 ــگــر از دانشــجــوي دو تــن دي
دانشگاه، هر کدام به دو ترم ممنوعيـت  
از تحصـيـل بـا احـتـسـاب سـنـوات و                 
ارجاع به کميتهي انضباطي مرکـزي و    
آرش روستايي، هادي الملي و حـمـداهللا   
نـامــجــو بــه يـک تــرم مــمــنـوعــيــت از              
تحصيل با احتساب سنـوات و ارجـاع       
به کميتهي انضباطي مرکزي محـکـوم   

    .شدند
کميته انضباطي دانشگاه شيراز ابـتـدا     
دانشـجــويــان را بــه اتــهــام شــرکــت در            
مراسم روز دانشجو احضـار کـرده بـود        
ولي در ادامـه و بـراي صـدور احـکـام                
سنگين تعـلـيـق کـه بـراي تـعـدادي از                
دانشجويان به معني اخراج از دانشگـاه  
است، اتهام ايـجـاد بـلـوا و شـورش و                
توهين به مقدسات اسالمي وارد کـرده    

 .است
احکام فوق براي دانشجويان شيراز بعـد  

از برگزاري مراسم پرشور روز دانشـجـو     
در ايــن دانشــگــاه و تــبــديــل مــراســم             
سخنراني الريجاني و ساير حـکـومـتـي     
ها در اين دانشگاه توسط دانشـجـويـان    
به صحنه اعتراض به دولـت در جـهـت        
گسترش فساد باندبازي وگراني و تـورم  
افسار گسيخـتـه صـادر مـي شـونـد و               
نشانه وحشت دولت از اعـتـراضـات و          
ادامه تالش هاي تا کنون براي سـاکـت     

 .کردن فضاي دانشگاه هاست
 

ــودر                ــران خــــ ــران ايــــ ــارگــــ  وکــــ
صدور اين احکام را بـراي دانشـجـويـان       
دانشگاه شيراز محکوم مي کـنـد و از       
همه کارگران و هـمـکـاران عـزيـز مـي             
خواهد در حمايت از دانشجويان شيـراز  
اعتراض کنند و خواهان برچـيـده شـدن      
کميته هاي انضباطي از دانشـگـاه هـا        
ولغو اين احکام عليه دانشجـويـان ايـن      

 .فرزندان کارگران شوند
رساندن صـداي دانشـجـويـان وپـيـام و               
خواست آنان به گوش ديگـر هـمـکـاران       
مي تواند در حـمـايـت از دانشـجـويـان           
شيراز و در ايـجـاد و تـقـويـت فضـاي                 
عمومي اعـتـراض بـه احـکـام صـادره             
براي دانشجويان دانشگاه شيراز مـوثـر     

 .باشد
ــخــودرو               ــران ــران اي ــارگ ــعــي از ک ــم  ج

 ۸۷ دي ماه ۱۱ 
 

احضار دانشجويان به کميته  
   انضباطی در دانشگاه شھرری 

کــمــيــتــه انضــبــاطــي دانشــگــاه آزاد            
تــن از      ۳ اســالمــي واحــد شــهــر ري           

ــامــهــاي شــهــنــاز              ــه ن ــان ب دانشــجــوي
ميرحيدري ، مهشيد پور مـيـرزايـي و        
الميرا چتريان را به دليل آنچه کـه عـدم     
رعايت شئون دانشـجـويـي بـيـان شـده             

دي مـاه بـه کـيـمـتـه                ۷ است در تاريخ 
ايــن در   .  انضـبــاطــي فــراخــوانــده اســت     

حالي است که در ماههاي گذشته نـيـز     
مـحـمـد    (  تعدادي ديگر از دانشجويان 

علي قنبري ، پيمان هاتفي و شـاهـيـن        
نيز به همين اتهام به کميـتـه   )  اسالمي 

ــده                 ــار شـــ ــي احضـــ ــاطـــ ــبـــ انضـــ
دانشـجـويـان دانشـگـاه مـذکـور            . بودند

عنوان مي نمايند ، طي ماههاي اخيـر  
و با انتصاب مديريت جـديـد دانشـگـاه       
آزاد شهري ري شاهد بـرخـوردهـايـي از       
اين دست بوده ايم بـه گـونـه اي کـه در             

خرداد ماه گذشتـه حضـور چشـم گـيـر            
نيروهاي مسلح امنيتي و انتظامي در   
دانشگاه باعث ايجاد جـو اعـتـراض و          
نارضايتي دانشجويان شد که در ادامـه  
نيز مـديـريـت دانشـگـاه بـا بـرخـوردي                 
فراقانوني از فعاليت صـداي دانشـجـو        
دانشگاه شهر ري جلـوگـيـري نـمـود بـه           
طوريکه در حـال حـاضـر هـيـچ گـونـه                
تشکل و نشريه مستقل دانشجويي در   

 . دانشگاه آزاد شهر ري وجود ندارد
ــان                ــر از دانشــجــوي ــف احضــار شــش ن
دانشگاه بوعلي سينا همدان به کمـيـتـه    

در آستانه امتحانات پـايـان       انضباطي
-۸۸ ترم نيم سال اول سال تـحـصـيـلـي        

ــاوش                 ۸۷  ــيـ ــري، سـ ــظـ ــن نـ ــيـ ، امـ
حاتم،محمد صيادي، پوريا شريـفـيـان،    
علي رضايي و فرشاد دوسـتـي پـور بـه         

احضار .  کميته انضباطي احضار شدند
اين دانشجويان در حالي صـورت مـي       
پذيرد که موارد اتهامي آنان مربوط بـه  

احضـار  .  نزديک به يک ماه پـيـش اسـت     
دانشجويان در آستـانـه امـتـحـانـات از           
شيوه هاي متداول در برخورد با جـريـان   

 .هاي دانشجويي است
همچنين، سرپرست دانشـگـاه بـوعـلـي        
سينا، زلفي گـل، چـنـد مـاه پـيـش بـه                
عــنــوان جــانشــيــن خــزايــي بــر کــرســي         
رياست اين دانشگاه تکيه زده اسـت و        
جهت تثبيت موقعيتش در برخـورد بـا     

زلـفـي   .  دانشجويان کوتاهي نمـي کـنـد     
گل علت تهديد نظري را خـبـري کـردن        
استفاده از گاز اشـک آور در دانشـگـاه            

 عنوان کرده است
گــفــتــنــي اســت احضــار ايــن فــعــاالن           
دانشجويي عمدتـا بـه خـاطـر بـرپـايـي              
مراسم روز دانشجوي دانشگاه بـوعـلـي    
سينا است کـه بـا اسـتـفـاده نـيـروهـاي               
حراست از گاز اشک آور مي رفت تا بـه    

 .اغتشاش کشيده شود
دانشجوي دانشگاه صنعـتـي    ۴ احضار 

نوشيرواني بابل به کميته انضباطي بـه    
 ۴    آذر   ۱۶ دلــيــل بــرگــزاري مــراســم          

دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني 
بابل به نام هاي علي تقي پور، مـعـيـن      
اسالمي جم، محسن بـرزگـر و حـمـيـد          
جهان تيغ به اتهام برگزاري و سخنرانـي  

آذر بــه      ۱۸ در تــجــمــعــي کــه در روز           
مناسبت بزرگداشـت روز دانشـجـو در          
اين دانشگاه برگزار شده بود به کـمـيـتـه     

ــبـــاطـــي احضـــار شـــدنـــد         ايـــن .  انضـ

ــان              ــر دانشــجــوي ــان و ســاي دانشــجــوي
دانشگاه صنعتي نوشيـروانـي بـابـل از         

هفته قبل از بـرگـزاري تـجـمـع         ۱ مدت 
مورد تهديد مسئولين دانشگـاه عـلـي      
ــگــي              ــن ــره ــت ف ــاون ــع ــخــصــوص م ال
دانشجويي اين دانشـگـاه قـرار گـرفـتـه           
بودند و يک روز قبل از تـجـمـع نـيـز بـا           
خانواده هاي بسـيـاري از آنـان تـمـاس              
گــرفــتــه شــد و مســئــولــيــن دانشــگــاه           
خانواده هاي اين دانشجويان را تـهـديـد    

جـالـب   !! به اخـراج فـرزنـدانشـان کـردنـد          
اينجاست که مسئولين دانشگاه جرئت 
احضار ايـن دانشـجـويـان بـه کـمـيـتـه                  
انضباطي را در روزهاي بعد از تـجـمـع      
نــداشــتــنــد و صــبــر کــردنــد تــا ايــام                
امتحانات فرا برسد و دانشگاه تعطيـل  

 .شود
 

پــيــش از ايــن امــيــنــي راد مــعــاون                
دانشــجــويــي دانشــگــاه صــنــعــتــي              
نوشيرواني بابل بارها اعالم کـرده بـود       
که اگر روزي دانشـجـويـي بـه کـمـيـتـه               
انظباطي برود استـعـفـا خـواهـد داد و            
جالب اين جاست که نامه احضـار ايـن       
دانشجويان به کميته انضباطـي را وي      

 !امضا کرده است
 

کاظم رضايی، عبدالجليل رضايی  
و لقمان قديری از دانشجويان  
دانشگاه شيراز، ممنوع الورود  

   شدند 
اي کـه روز         ي مـحـرمـانـه         برپايه نـامـه    

چــهــارشــنــبــه بــراي کــاظــم رضــايــي،           
عبدالجليل رضايي و لقمان قديري سـه  
تـن از فــعـاالن دانشـجــويـي دانشـگــاه              
شيراز، ارسـال شـد، ايـنـان تـا اطـالع                 
ثانوي از ورود بـه تـمـامـي امـاکـن و                   

اين نامه .  فضاهاي دانشگاه منع شدند
از طــرف ريــيــس دانشــگــاه شــيــراز،             
محمدهـادي صـادقـي فـرسـتـاده شـده              

برخي تـخـلـفـات     « علت اين امر .  است
صورت گرفته و حفـظ نـظـم و آرامـش           

ــاه ــگـ ــده اســـت        »  دانشـ ــوان شـ ــنـ  .عـ
گفتني است که اين سه نفـر در جـريـان        

آذر ماه بـه دو تـرم        ۱۸ و  ۱۶ تجمعات 
ممنوعيت از تحـصـيـل بـا احـتـسـاب            
ســنــوات و نــيــز ارجــاع بــه کــمــيــتــه                
انضباطي وزارت عـلـوم بـراي صـدور              
راي در مــورد مــابــقــي اتــهــامــاتشــان         

 .اند محکوم شده
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اخبار دانشجويی در هفته 
 کيان آذر: تھيه و تنظيم



شهر دوسلدرف آلمان، چند مـاه اسـت      
که با بحث حجاب کودکان روبرو اسـت  
و نظرات مـخـالـف و مـوافـق در ايـن               
مورد در سطح رسانه ها مـطـرح شـده        

 . است
" ، مدير مدرسـه    ۰۰۸ ٢ ماه سپتامبر 

با ارسال نامه اي بـه والـديـن      "  آنافرانک
کودکـان در ايـن مـدرسـه گـفـت، کـه                  
کــودکــان در مــدرســه اجــازه نــدارنــد،          
حجاب داشته باشند، چرا کـه حـجـاب      
مــظــهــر بــي حــقــوقــي زنــان ومــظــهــر          

 . آپارتايد جنسي است
اين بحث به رسانه ها کشيده شـد و از      
" يک موضع يک جانبه رسـانـه هـا از            

" و از زير پا گذاشتـه شـدن    "  حق والدين
و "  انـتـگـراسـيـون     "  و يا "  قانون اساسي

 !! آزادي مذهب حرف زدند
ــرورش اســتــان و                 ــر آمــوزش و پ وزي

نورد رايـن  "  نمايندگان دولت در استان 
عليه ايـن تصـمـيـم مـجـمـع            "  وستفالن

" عمومي معلمين و مـديـر مـدرسـه             
" مسـلـمـانـان    "  حرف زده و از "  آنافرانک

معذرت خواهي کردند و حکم مجـمـع   
عمومي مدرسه مبني بر ممنـوعـيـت    
حجاب کودکان را رسما و علنا ملغـي  

 . اعالم كردند
  

مــبــاحــثــات داغ در مــورد حــجــاب            
کــودکــان ادامــه يــافــت و جــمــعــي از            
معلمـيـن و روانشـنـاسـان در مـحـل،                
نهادي را سـازمـان داده و بـا تـمـاس                
گرفتن با سازمان اکس مسلم و مـيـنـا    
احدي، اعالم کردند که اين مـدرسـه و       
بســيــاري از مــدارس در آلــمــان، بــه              
" کمپين سازمان اکس مسلـم يـعـنـي         

عطف توجه دارنـد  "  مدارس بي حجاب
و خواهان دخالت سازمان اكس مسلـم  

در اين مباحـثـات و ايـن نـبـرد مـهـم                
 . شدند

نمايندگان سـازمـان اکـس مسـلـم در              
دوسلدرف، بابک نـيـکـوکـار و حـمـيـد            
آقاياري با مـديـر مـدرسـه آنـا فـرانـک              
تماس گرفته و مالقاتي با مسئـولـيـن    

همچنين نشستي .  اين مدرسه داشتند
بــا دو تــن ازنــمــايــنــدگــان مــعــلــمــيــن          

گابي اشميت و ادوار فـوي        ( معترض 
با حضور مـيـنـا احـدي و نـور            )  رووي

جباري از مـرکـزيـت اکـس مسـلـم و                 
حميد آقاياري و بابک نيکوکار بـرگـزار     

در اين نشست تصميم گرفته شـد    .  شد
مجموعه اقداماتي در دفاع از شـعـار     
ممنـوعـيـت حـجـاب کـودکـان بـطـور                

 . مشترک به پيش برده شود
  

معلمين معترض شـکـايـت نـامـه اي            
نوشته و آنرا به پارلمان ايالتـي اسـتـان      

آنهـا  .  نورد راين وستفالن تحويل دادند
خواهان ممنوعيـت حـجـاب کـودکـان          
شدنـد و تـاثـيـرات حـجـاب، در جـدا                  
سازي کودکان و ايزوله کردن دختران و   
تاثير مخرب آن بـر زنـدگـي کـودکـان              
دختر را مورد بررسي قـرار داده و بـه           
وجود حـجـاب در مـدارس اعـتـراض              
كرده و رسـمـا بـه پـارلـمـان شـکـايـت                  

 . کردند
هــمــچــنــيــن تصــمــيــم گــرفــتــه شــد بــا          
همکاري چندين سـازمـان آلـمـانـي از            
جمله شـوراي مـرکـزي اکـس مسـلـم،             
سازمان جردانو برونو، نشريـه هـيـنـتـر        
گروند و نهـاد کـودکـان مـقـدمـنـد در              

 آلمان، به همراه نهاد معلمين
 I .so .L .De  ( Integrat ive 

s o z i a l p � d a g o g i s c h e 
Lernhilfe Deutsch)  ــه ــيـــ ــلـــ عـــ

کنفرانس بزرگي در دانشـگـاه    حجاب، 
          .دوسلدرف برگزار شود
 آلمان -سازمان اكس مسلم

 
*************** 

دعوت به کـنـفـرانـس عـلـيـه حـجـاب                
 کودکان در شهر دوسلدرف آلمان

 آگاهگري بجاي پرده پوشي
 ممنوعيت حجاب کودکان

 ۰۰۹ ٢ ژانــويــه       ۰ ٣ جــمــعــه    :  زمــان 
 ساعت چهار بعد از ظهر 

دانشـگـاه هـايـنـريـش هـايـنـه              :  مکـان 
 يورو ۰ ١ : ورودي  /دوسلدرف

Heinrich-Heine-Universit�t 
D�sseldorf, H�rsaal  ٣E 

Geb�ude  ٢٣.٢١  
 ٤١٣  ٥٦٩٢  ٠١٧٧ : تماس

minaahadi@aol.com 
تا همين امـروز چـنـديـن شـخـصـيـت              

سرشناس بـه دعـوت مـا مـبـنـي بـر                  
حضور و سـخـنـرانـي در ايـن بـرنـامـه               

 . پاسخ مثبت داده اند
مسـئـول اکـس مسـلـم            –مينا احدي   

 آلمان 
زني کـه بـعـد از         -اميل زين العابدين 

سي سال حجاب را پرت کرده و عـلـيـه      
دختر رهـبـر حـزب اسـالمـي          .  آن است

 مللي گوروش 
مـعـلـم و مـخـالـف             -گابي اشـمـيـت        
 حجاب کودکان 
هنرمند مدافع حقوق   -پروانه حميدي 

 زنان 
سـازمـان     -ميکاييل اشميت سالمون   

 جردانو برونو، گرداننده بحث 
*************** 

ما در عين حال اين شخصـيـت هـا را        
براي کنفرانس عليه حـجـاب کـودکـان       

 : دعوت کرده ايم
 سيران آتيش 

 وکيل مدافع حقوق زنان، نويسنده 
 فاطمه بلسه ر 

 نويسنده فعال زنان 
 انتگراسيون  درزمينه 

 سراپ جليلي 
 نويسنده مدافع حقوق انسان

 رالف جردانو 
نويسنده ، کارگردان و مـدافـع حـقـوق         

 انساني 
 نجال کله ک 

 کارشناس مساأل اجتماعي ، نويسنده 
 توماس کوفن 

 مسئول انتگراسيون از طرف دولت 
 آرمين الشت

وزير زنان، کودکان و خانواده در استان 
   نور راين وستفالن
 آليس شوارتزر

نويسنده و مدافع حقوق زنان، موسـس  
 " اما" نشريه 

 باربارا سومر 
وزير آموزش و پـرورش اسـتـان نـورد             

 راين وستفالن 
Einladung zur 
Podiumsdiskussion 
„Aufklären statt 
verschleiern  ”– Islam in 
Deutschland  
‘Kopftuchfreie Schulen, 
auch für Schülerinnen ‘ 
mit  
Mina Ahadi  
Vorsitzende des 
Zentralrats der Ex-
Muslime  
Emel Zeynelabidin  
Hat nach dreißig Jahren 
das Kopftuch abgelegt  
Gabi Schmidt  
Sozialpädagogin in der 
Lern- und 
Sprachförderung  
Parvane Hamidi  
Tänzerische Umsetzung 

des Themas ’Kopftuch ‘ 
Dr. Michael Schmidt-
Salomon  
Moderator  
Als Gäste sind 
eingeladen : 
Seyran Ateş 
Rechtsanwältin und 
Frauenrechtlerin, 
Autorin  
Fatma Bläser 
Autorin, in der 
Migrantenberatung tätig  
Serap Çileli  
Schriftstellerin ,
Menschenrechtsaktivistin  
Ralph Giordano  
Journalist ,Autor und 
Regisseur  
Dr. Necla Kelek 
 Sozialwissenschaftlerin, 
Autorin  
Thomas Kufen   
Integrationsbeauftragter 
der Landesregierung  
Armin Laschet  
Minister für Integration, 
Familie, Frauen, Kinder 
Jugend in NRW  
Alice 
Schwarzer  Frauenrechtle
rin und Autorin, 
Gründerin der Zeitschrift 
EMMA  
Barbara 
Sommer     Ministerin 
für Schule und 
Weiterbildung NRW  
Freitag, den 30.01.2009, 
16:00 Uhr  
Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, 
Hörsaal   ٣ E Gebäude 
23.21  
Eintritt 10  €  

 آلمان -شوراي مرکزي اکس مسلم
 ۰۰۹ ٢ ژانويه  ٣ 
 

www.ex-muslime.de 
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دعوت به کنفرانس عليه حجاب کودکان در شھر 
 دوسلدرف آلمان

 ممنوعيت حجاب کودکان، آگاهگری بجای پرده پوشی

 

 ”یک دنیای بھتر“ 
 

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

 :از سایت های زیر دیدن کنید
  www.wpiran.orgسايت رسمي حزب
 www.cyoiran.comجوانان كمونيست 

 www.rowzane.comسايت روزنه
 www.kargaran.orgسايت كارگر ان 

 www.newchannel.tvنلويزيون كانال  جديد
 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 

 www.exmuslim.netسازمان اكس مسلم 
 www.hambastegi.orgفدراسيون سراسري پناهندگان ايراني 



جمهوري اسالمي دارد که مـيـتـوانـد       
اعتراض خود را  قويتر ازخواستهـاي   

. رژيم بر صحنه جامعه تحميل کـنـد    
اين . بعد در اين باره صحبت ميکنيم

 :هم مطلب من
 

 تعريف شغل اخوندي
 از وبالگ دست چپي

 
روضــه خــوانــهــايــي  کــه در مــراســم            
عاشورا  با اشـک و زاري پـول پـارو              
ميکنند پاي منبر براي ايـنـکـه يـک          
سخنراني طوالني داشتـه بـاشـنـد بـه          
طور ميانگين  هر دقيـقـه يـک دروغ        

تــوي راديــوي مــاشــيــن     .  مـيــگــويــنــد 
داشتم سخنراني يکي از هپروتيها را 

ايـن جـمـاعـت کـه  کـه               . ميشنـديـم     
معلوم نيست چه سند و مدرکي براي 
اباطيل خود دارند  بـا سـنـد ومـدرک         

مثال  . قضيه را سرهم مياورند" اشک"
اين اخوند  بـا اشـک داشـت چـنـيـن                 

امـام حسـيـن را مـردم را             " ميگفت   
وقتـي امـام حسـيـن را سـر              !  کشتند

برديدند  انهايي که سر او را داشتـنـد   
گفتند که بيا اينو بگـيـر مـن نـمـازم          

همه فکر ميکردند حسـيـن   !  قضا شد
اگــر در شــام      !  يــک خــارجــي اســت         

ميامدي ميگفـتـي حسـيـن  فـرزنـد             
محمد است همه مـيـگـفـتـنـد مـگـر             
رسول اهللا جز معاويه و يـزيـد فـرزنـد         

خــودتــان  !"  دذيــگــري هــم داشــت؟         
قضاوت کنيد در هـمـيـن بـخـش کـه             
برايتان گذاشتم چند تـا دروغ گـفـتـه         

 . شد
به راسـتـي ايـن روضـه خـوانـهـا  از                    
کثيفترين  شـخـصـيـتـهـاي جـامـعـه                

سـر قـبـر پـدر بـزرگـم يـادم                .  هستنـد 
نميرود  که روضه خوانش چگـونـه بـا      
مزخرفاتش   من را از مصـيـبـت بـه         

يـادم  .  وجود امده ناراحت تر ميـکـرد  
نمي رود که داشت از مـعـجـزه عـلـي        
براي سخن گفتـن يـک اسـکـلـت  در              

کاري که محـمـد هـم      . ايران ميگفت؟
از ان عــاجــز اســت را عــلـي کــه نــه                
پيامبر بود  انـهـم  در ايـران چـنـيـن               

در حالي  که هيچگاه  بـه ايـران     . کرد 
معلوم نـبـود در       . ( پاي نگذاشته بود

) ان شرايط  بايد بخندم يا گريه کـنـم    
و ادامه اش که   طـرفـدارانـش او را            
همان لحظه خدا صدا کردند و عـلـي       
همه  طرفدارانش را  به دستـور خـود     

مـعـلـوم    ( اتش زد  که من خدا نيستم 
نيست پس براي چه مردم را بـه شـک       

بــه راســتــي مصــيــبــت       ).  انــداخــت؟
اين که سي سال  اينهـا  .  بزرگي است 

حاکمان و معلمان اخـالق و  حـاکـم            
عزا و شادي  و عـقـد و  مـرگ مـا                 

 . باشند
چـون  .  من ازاخوند جماعت متنـفـرم     

معتقدم به طور کل هـيـچ نـيـازي بـه          
فـرقـي نـدارد      .  هيچ اخونـدي نـيـسـت      

خاتمي  يا نـوري يـا کـديـور يـا ايـن               
روضه خوانهـا بـاشـنـد بـه طـور کـل                
پديده آخونديسم  يک شـارالتـانـيـسـم         

در همه جا مسخـره  .  ضد انسان است
است  و درهمه جا  عقب مانده تـريـن   

درجـه اي    . شخصيت جـامـعـه اسـت           
دروغ  .  سواد و منطق در اينها نيست

فساد و ارتجـاع از    .  پايه کار انهاست
امـامـان   .  سروکول  اخـونـد مـيـبـارد         

جمعه ايران  به طور نمونه نماد جـوک    
از حسني بگيريد تا .  آن شهر هستند

علم الهدي و حائري شيرازي و امـام      
چون در   .. جمعه تويسرکان و جنتي و 

يک سخنراني دوساعته حـرفـي بـراي        
گفتن ندارند  بـه انـدازه يـک شـومـن              
سبب خنده و البته تنفر  هـيـسـتـريـک      

امـام جـمـعـه سـابـق           .  مردم ميشونـد 
رشــت  احســانــبــخــش را نــيــمــدانــم            
ميشناسيد يا نه  اما مـزخـرفـات او        
هنوز هم بعنوان جوک تو ايـنـجـا ردو      

مـخـصـوصـا انـجـا کـه            .  بدل ميشود
چـوپـي کـه      ( ميخواست با کرد خالـه    

طـيـاره   )  سطل را از چـاه مـيـگـيـرنـد          
او اکنون !  امريکايي را بندازند زمين

مرده و افراد هم مسلک او که  بـدون      
عمامه هم هستند  مـيـخـواهـنـد بـا            
چاقو ي زنجان و باقلواي يزد چـنـيـن      

بـا چـاقـوي زنـجـان و چـوپ               .  بکنند
سطل بي شک طياره پايـيـن نـمـيـايـد         
اما اين جماعت مافنگي را ميشـود  

 .فراري داد
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اين ديگر از آن کارهاي رژيم اسـالمـي     
است که متاسفانه تا کنـون کـمـتـر بـه          

جمهوري اسـالمـي   .  پرداخته شده است
امسال براي ششمين سال متوالي ايـن    

به گـفـتـه داوود      .  همايش را برگزار کرد
پور رئـيـس نـهـاد غـيـردولـتـي                منافي

اصـغـردر      مجمع جهاني حضرت عـلـي    
وگو بـا خـبـرگـزاري قـرآنـي ايـران                گفت

: ، بـا اعـالم ايـن خـبـر گـفـت               ) ايكنا( 
همايش شيرخوارگان حسيني با هـدف  
تعظيم شعائر آئيني و بزرگداشت شـأن    

) ع( و منـزلـت حضـرت عـلـي اصـغـر             
عنـوان كـوچـكـتـريـن سـربـاز كـربـال                  به

 . شود برگزار مي
مـاه در مصـالي          دي  ۱۳ اين همايش 

امام خميني برگزار شد، و بخـشـهـايـي     
از آن نيز از طـريـق تـلـوزيـون ايـران در             

در بـدو ورود      .  داخل کشور پخش شـد   
مادران و نوزادان شيرخوار، لباس سبز 

همراه با روسـري    )  براي نوزادان(عربي 
سبز و سربند قرمـز رنـگ بـا عـبـارت            

ــهــا داده      "  بــاي ذن بــن قــتــلــت         "  بــه آن
پـوشـش خـبـري مـراسـم از             .  شـود    مي

هـاي مـخـتـلـف تـلـويـزيـونـي و                    شبکه
مــطــبــوعــات داخــل و خــارج کشــور،         

هـزار سـايـت         ۳ هماهنگي با بيش از     
اينترنتي شيعيان، تهيه و توزيع بـيـش     

هــزار    ۱۱۰ هــزار پــوســتــر و           ۷۲ از   
 .اعالميه دعوت انجام شد

حق کودک در جمهوري اسالمي هميـن  
در ايــران و فــلــســطــيــن          !!  قــدر اســت   

جمهوري اسالمي و هم پالکي هـايـش     
از کودکان و محبوبيتشان براي اهداف 

حـمـاس   .  کثيفشان استفاده مي کـنـنـد   
در فلسطين جنازه کودکان را در پـرچـم   
کثيفش مي پيچد و جمهوري اسالمي 

. در پرچم جـنـبـش اسـالمـي سـيـاسـي            
نگهداشتن چند سـاعـتـه کـودکـان در            
مکاني بسيار شلوغ و پر سـر و صـدا،       
تشــويــق مــادران بــه فــدا کــردن جــان             
کــودکــانشــان در راه اســالم، تــرس و             

وحشت کودکان شير خوار از مـکـانـي      
که در آن مادرانشـان در حـال گـريـه و             
ــبــاس               ــدن ل زاري هســتــنــد و پــوشــان

 . اسالمي بر تن کودکان
 

اکنون بايد تمام نهادها و جنبش هـا و    
سازمانهاي حمايت از حقوق کودک در   
مقابـل ايـن عـمـل شـنـيـع جـمـهـوري                   
اسـالمــي بـيــاســتـنــد و اجــازه چـنــيــن             
اقدامات ضد بشري اي را به جمهـوري  

هر جور که بـه قضـايـا      . اسالمي ندهند
نگاه کنيم، از هر منفعت انسـانـي اي       
که حرکت کنيم جمهوري اسالمي بايـد  
سرنگون شـود و ايـن غـده سـرطـانـي                 
اسالم سـيـاسـي  کـه بـاعـث نـابـودي                   
انسانيت و انسان ها از مادريد و لنـدن  
تا بمبئي و غزه و تهران مي شود را از   

 .جامعه جهاني پاک کرد

 حقوق کودک و اسالم سیاسی
 پارتیا پرتو، تھران

مردم بي گناه زير بمباران ارتش اسرائيـل  
نابود مي شوند، جوي خـون در خـيـابـان         
هاي غزه به راه افـتـاده اسـت و مـردم از             
امکانات اوليه زنـدگـي و پـزشـکـي هـم             
محرومند تا حکومت اسرائيل و حماس 
ساير دولت هاي ذي نفع در سطح منطقه 
 .و جهان به خواسته هاشان نزديک شوند

اسرائيل به عنوان نـمـايـنـده دول غـربـي             
ميکشد و جنـايـت مـيـکـنـد و حـمـاس               
بــعــنــوان نــمــايــنــده تــروريســم اســالمــي        
. ميکوشد از جنگ و خون نيـرو بـگـيـرد      

دو طرف ماجرا بهانه جنگ و خون ريـزي  
را به يکديگـر مـي دهـنـد، مـوشـک در               
جواب تحريم، حمله نـظـامـي در جـواب         

اين سيکل جـنـايـت و کشـتـار            .  موشک
ـلـش مـي               است که طرفين دعـوا تـکـمـي

در ايـن مـيـان حـکـومـت هـايـي               .  کنند
باعث داغ تـر شـدن تـنـور جـنـگ مـي                  
شوند، جمهوري اسالمي ايران که رسـمـا     
اعالم کـرده اسـت حـمـاس بـه زودي از                  
جنگ افزارهاي پر قدرت تـري اسـتـفـاده       
مي کند از جمله حکومت هـايسـت کـه        
نيازمند جـنـگ و خـون ريـزي و ادامـه                
جنايت عليه بشريت است تا بـه حـيـات        
خود ادامه دهد و چند صباحـي نـابـودي      
محتومش بدست مردم ايران را به عقـب  

 . بيندازد
در اين ميان نه جنگ و نه تـحـريـم نـمـي        
. توانند سردمداران جنايت را نابود کننـد 

در بازي کثيف و ضد انسـانـي سـيـاسـي        
موجود بين حماس و حکومت اسرائـيـل   
از يـک طـرف و جـمـهـوري اسـالمـي و                    
آمريکا از طرف ديگر مردم بـي گـنـاه و          
بي دفاع فلسطين انـد کـه قـربـانـي مـي             
. شوند و زندگـي شـان نـابـود مـي شـود              

اسرائيل ميکشد و حماس جنازه کودکان 
بي گناه را در پـرچـم کـثـيـف خـود مـي                
 . پيچد تا تا حقانيت خود را نشان دهند

حماس و حکومت اسرائيل بـه هـم نـيـاز         
دارند تا مشروع و موجه نشان داده شوند 
ولي مردم بي گناه اسرائيل و فلسطين نه 
تنها نيازي به اين مشروعيت ندارنـد کـه     
ــيــت و آرامــش و                   ــراي داشــتــن امــن ب
برخورداري از زندگي انسانـي نـيـازمـنـد        
. نابودي اين جريانات ضد بشري هستنـد 

اين نياز و جنبش بايد توسـط نـيـروهـاي       
سـوســيــالــيــســتــي و ســکــوالر مــنــطــقــه        

منافع مردم اسرائـيـل و     .  نمايندگي شود
فلسـطـيـن بـراي بـرخـورداري از چـنـيـن                  
زندگي امن و انساني اي مشترک است و 
اين اشتراک بايد نقـطـه  شـروع جـنـبـش             
انساني در مقابل دو قـطـب تـروريسـتـي        
موجود به نمايندگي حکومت اسرائيل و 

فوري ترين خـواسـتـه هـاي       .  حماس باشد
:  اين جنبش اين روزها بـايـد ايـن بـاشـد           

کشتار مردم غزه توسط دولت اسـرائـيـل    
مـحـاصـره غـزه       .  بايد فورا متوقف شـود 

دسـت اسـالم     .   بايد فورا پايان داده شـود 
سياسي از زندگي مردم فلـسـطـيـن بـايـد         

 . کوتاه شود

 ...شغل آخوندی جنايت در غزه بيداد می کند
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دو هفته گذشته بـي تـابـانـه در انـتـظـار                
مـنـقـد فـاضـل           ٦ رسيدن به نکته شماره 

" نـکـتـه   " مـوضـوع ايـن           ) ١ . ( مان بودم
ـلـشـويـکـهـا           .  جالب است حـزب  .  مـا و ب

رابـطـه   .  کمونيست کارگري و بلشويکـهـا  
اين دو پديده چيست؟ آيـا قـابـل قـيـاس            
اند؟ چرا رجوع به بلشويکها و لنين؟ آنها 
مال دوره ماشين دودي و تلگراف بودند، 
االن عصر انقالب اطالعات و کامپيوتر 
و اينترنت و ساتاليت است، ايـن قـيـاس      
چه مبنا و چه خاصيتي دارد؟   ايـنـجـا          
 .  فرصتي است تا قدري به اينها بپردازيم

 
" نـکـتـه   " البته نحوه اي هم که منقـد مـا       

خويش را طـرح کـرده  چـاشـنـي بـحـث                  
گـاه  .  چاشني که چـه عـرض کـنـم          .  است

در دنـيـاي   .    بسيار ماللت آور هم هست
مارکسيسم نقل قولي ايشان، نـقـل قـول        

خـارج  .  عين مذهبي ها.  ها همه چيز اند
از متن، خارج از مکان و زمان، مشـتـي   
کلمات و عبارات مقدس  که  فقط بـراي  
مرعوب کـردن و از مـيـدان بـدر کـردن                
طـرف شـکــاک و يــا مـرتـد خـود طــرح                  

شيطان اينرا گفت، اما خداونـد  :   ميشود
حميد تقوايـي ايـنـرا گـفـت          .  اينرا فرمود

يک دنياي .  اما منصور حکمت آنرا گفت
عجيب که البته موعظه گر مـا هـمـواره       

، " نـه نــمـي شـه       " بـا چـهــاردسـت و پــاي            
خـود  " ،   " ضـعـيـف هسـتـيـم        " ،   " نکـنـيـد   " 

و نظير ايـن  "   حکمت گفت اينطور نيست
مـنـصـور    .   بر کره خاکي فـرود مـي آيـد         

حکمت را به پيـغـمـبـري پـر از ابـهـام و                
ناتوان تبديل مي کند تا خود را سرايـدار  
اين  امامزاده مارکسيسم دندان کشـيـده   

و ايـنـهـمـه  بـراي چـه؟              .  و هپروتي کنند
براي اينکه به خيـال خـودشـان بـگـويـنـد            

يک جمله از   .   شما را چه به قدرت دوگانه
حميد تـقـوايـي آورده و چـنـد جـملـه از                    
منصور حکمت در رد آن يک جملـه نـازل     
فرموده  و موضع سـطـحـي و انـفـعـالـي            
خود را به منصور حکمت قالب کـرده و      
صحنه را هم طوري چيده که خواننده کـم    
دقت متوجه نشود و بعد بابـت ايـنـهـمـه        
چنان فيس و افاده فاضالنه و البته سـاده    
لوحانه اي به خرج داده  کـه آدمـي بـيـن             
حيرت و قهقه دچـار مشـکـل انـتـخـاب             

 . ميشود
 

 !ورای مکتب فرانکفورت 
 
 :ايشان را به دقت بخوانيد" نکته"
ــتــر از               "   -۶ "   ــوي ــي ق مــا امــروز خــيــل

مـنـصـور    ".  بلشويکها در آن دوره هستيم
بـه شـکـل      حکمت اين بحـث را يـکـبـار           

مطرح کرد اما بالفاصله تـاکـيـد     ديگري
مـوانـع بـيـشـتـري در مـقـابــل               کـرد کـه       
را در   اين نکته  فاتح شيخ يکبار.  ماست

سمينار کورش مدرسي در لـنـدن طـرح          
 منصور حکمت اين بود کـه   پاسخ کرد و 

از    گـوشـه اي    اينهـم    .  خير اينطور نيست
 : پاسخ منصور حکمت

به نظر من قدرت بلشويکها براي اينکـه  " 
در محيط خـودشـان و در دنـيـا تـأثـيـر                
بگذارند خيلي بيشتر بود، بـراي ايـنـکـه         
جهان آن آمادگي را براي مقابله بـا آنـهـا        

ـلـشـان قـرار           .  نداشت يک ارتش در مـقـاب
ــدون               ــا تــفــنــگــهــاي ســرپــر، ب داشــت ب
سازمانهاي جاسوسي، بـدون مـيـديـا و           
بدون تجربه دمـکـراسـي پـارلـمـانـي کـه               
بتوانـد عـلـيـه آنـهـا حـرف بـزنـد، بـدون                     

اي که آنتي کمونيسم را به يـک     بورژوازي 
ـلـشـويـکـهـا بـدون          .  هنر ارتقا داده باشد ب

همه اينها زدند و قدرت را گرفتنـد و در      
. جرياني احتماال چيزي شبيـه بـه زاپـاتـا        

يعني طرف مقابل آنها فکـر مـيـکـردنـد        
که لنين و رفقايش چيزي شبيه به زاپـاتـا     

هــر کســي از قــدرت       .  انــد   در مــکــزيــک  
بلشويکها يک تـفـسـيـري داشـت، بـراي             

کسي که در انگـلـسـتـان نشـسـتـه اسـت             
انقالب بلشويکي شبيه بـه يـک انـقـالب         
ــقــالبــي بــورژوا            مشــروطــيــت اســت، ان
دموکراتيک که در انقـالب مشـروطـيـت       

طرف مقابـل  .  ايران هم اتفاق افتاده است
بلشويکها، آمادگي نداشت و اينها زدنـد  

ولي به نسبت ما، مـوقـعـيـت       .  و گرفتند
تر اسـت بـه        ما از بلشويکها خيلي پائين

خاطر اينکه طرف مقابل بينهايت آمـاده  
از پيش جـواب مـا     .  و سازمانيافته است

را دارد و از پــيــش طــرح دارد کــه بــا                   
گيري سازمانهاي کمونيستـي چـه      قدرت

 ."بايد بکند
و اين بحث مربوط به حزب کمـونـيـسـت     
کارگري پر افتخار دوره منصور حکـمـت   

 ". است و نه امروز
 

مي بينيد؟ منصـور حـکـمـت بـدجـوري           
جواب حميد تقوايي را داده اسـت، نـه؟            

بعدا ما نشان خواهيـم  .  اما عجله نکنيد
ديد که در پس اين پينه دوزي نـقـل قـول        
هاي خارج از متن،  شخص ديگري قـرار  

بـا قـدري دقـت        .   منقد محترم ما.  دارد
در اين دعانويسي پست مدرني چيزهاي 

حتي اگر .  عجيبي را متوجه خواهيد شد
از آن اخالق پهلواني دفـعـه قـبـل چـيـزي           
باقي باشد عرق شرم بر پيشاني منقد ما 

 . خواهد نشست
 

مـا امـروز     :  حميد تقـوايـي گـفـتـه اسـت          
خيلي قويتر از بلشويکـهـاي در آن دروه         

چرا اينرا گفته و در چـه مـتـنـي         .  هستيم
باالخـره ايـن را گـفـتـه            .  گفته فعال بماند

منصور حکمت ايـن بـحـث        " بعد  .  است
را يکبار بـه    )  يعني همين بحث تقوايي( 

مـنـصـور    ".  شکل ديـگـري مـطـرح کـرد         
حکمت کجا مطرح کرد؟ بـه چـه شـکـل         
ديگري؟  و مهـمـتـر چـرا اصـال مـطـرح              
کــرد؟ ايــن ســواالت هــم فــعــال روشــن             

امــا : " ولــي مــهــم ايــن اســت        .  نــيــســت 
بالفاصله تاکيد کرد که موانع بـيـشـتـري     

جدا؟ بالفاصله تاکيد ".  در مقابل ماست
کرد؟  ميخـواهـيـد بـفـرمـايـيـد احـيـانـا                
منصور حکمت يک حرفي شبيه اين  زده 
که ما از بلشويکها قوي تريـم امـا فـورا        
گفته موانع بيـشـتـري سـر راه مـاسـت؟              
پس چرا اصال گفته است ما قويتريـم تـا     

بگويد موانع بيشتري جـلـوي   "  بالفاصله" 
؟ چـه نـتـيـجـه اي مـيـخـواسـتـه                 ! ماست

بگيرد؟  مـگـر خـداي نـکـرده مـنـصـور               

بـرزخ  " حکمت هم مانند اين منقد ما در 
گرفتار بوده اسـت؟     "  بين خواب و بيداري

ـلـوم نـيـسـت           در جـمـالت     .  اينها هم مـع
ـلـوم                   بعدي منـقـد مـاسـت کـه تـازه مـع
. ميشود اين صغرا کبـرا بـراي چـيـسـت         

فاتح شيخ يکبار اين نـکـتـه      " ميفرمايند 
کـدام نـکـتـه؟  ايـنـکـه از                ".  را طرح کرد

بلشويکها قوي تـريـم؟  ايـنـکـه مـوانـع                
بيشتري در مقابل ما هست؟ يـا هـردو؟      
خيلي روشن است که منظور منقد ما از 

" از بلشويکها قـويـتـريـم    " بايد "  اين نکته" 
ـلـي                 .  باشد چرا؟ چـون بـالفـاصـلـه و خـي

و پـاسـخ مـنـصـور          " عالمانه مـيـگـويـد       
". حکمت اين بود که خير اينطور نيـسـت  

خـيـر   " ؟      " خير اينـطـور نـيـسـت       " چه چيز 
ي که جناب پهلوان ما به "  اينطور نيست

منصور حکمت مي بندد نمي تـوانـد بـه      
مـا قـويـتـريـم امـا           " و يـا    "  موانع بيشتر" 

فــقــط .  بــرگــردد"  مــوانــع بــيــشــتــر داريــم     
ما از بلشـويـکـهـاي آن دوره         " ميتواند به 

و بـه حـرف حـمـيـد تـقـوايـي                 "  قويـتـريـم   
و بعد هم مظفرمانه در تـايـيـد        .   برگردد

اينهم گوشه " اين صنايع بديعه ميفرمايد 
و وقـتـي     ".  اي از پاسخ منصور حـکـمـت   

را که ميخوانيم مي بينيم که بله "  گوشه" 
و بدجوري هم منـصـور حـکـمـت گـفـتـه             
است موقعيت ما به نسبت بلشـويـکـهـا     

بـورژوازي دوره مـا       .  خيلي پايينتر اسـت 
و .  قوي است و جواب ما را دارد و غـيـره  

خواننده بايد نتيجه بگـيـرد کـه  حـمـيـد             
تقوايي عجب حرف نامربـوطـي زده کـه        
در بحث حزب و قدرت دوگانه گفـتـه مـا      

حـاال مـنـصـور       .  از بلشويکها قـويـتـريـم    
حکمت يک جايي يک حرفي زده و فـورا        
درســتــش کــرده و بــاالخــره هــم در يــک              

خــيــر ايــنــطــور   " اي کــه گــفــتــه       "  گــوشــه" 
اما اين حميد تقوايي اين کار را ".  نيست

 .  هم نکرده است
 

آدم ياد اين صحـنـه هـاي کشـتـي هـاي             
نمايشي تلويزيون مي افتد که مـعـمـوال      
يک آدم تنومند و قوي با يک آدم نـحـيـف    
روبرو ميشود؛ و ما همـه مـيـدانـيـم کـه           
برنده کيسـت و قـهـرمـان کـدام اسـت و                 
ميدانيم که همه داستان هـم سـاخـتـگـي        

اما سازندگـان ايـن شـو انـتـظـار             .   است
دارند که ما مثل وحشي ها بنشينـيـم و     

" لـذت " از اين صحنه هـاي زد و خـورد             
ايـن شـده اسـت        .  بشويـم "  سرگرم"ببريم و 

ايـن شـده     .  سياست نزد اين دوسـتـان مـا     

است مارکسيسم  و منصور حـکـمـت و      
ـلـشـويـکـهـا و                حميد تقوايي و لنـيـن و ب

آيـا بـه ايـن        .  حزب کمونيـسـت کـارگـري      
دوستان کريديت نداده بودم  وقتي عـالـم     
ايشان را  با فضا هاي بوف کور مقايسـه  

 کرده بودم؟  
 

به همين راحتـي مـنـصـور حـکـمـت در              
بهترين حالت تبديل شده است بـه کسـي     
که يک وقتي يک حرفـي زد و امـا فـورا            
گفته نه موانع سر راه ما خيلي زياد است 

و ايـن    .  و بـورژوازي جـواب مـا را دارد           
منصور حکمت براي چه منظوري خـلـق     
شده است؟ براي اينکه منقد ما نگـاهـي   

مـگـر   :   فيلسوفانه  بيندازد و  بـگـويـيـد      
نمي بينيد منصور حـکـمـت هـم گـفـت             

مگر نمي بينيد مـنـصـور      !  ولش کن بابا
حـکــمــت هــم گــفــت مــوقـعــيــت مــا از             

تـازه  .  بلشويکها خيلي پـايـيـن تـر اسـت         
منصور حکمت که اين حـرفـهـا را بـراي         

االن .  حزب پرافتخار دوره خودش مـيـزد    
شـمـا را چـه بـه           .  که شما ول معطل ايـد   

شما را چه به مـقـايسـه بـا       !  قدرت دوگانه
 !  بفرما اينهم يک نقل قول! بلشويکها

 
ما تا حاال دوست داشتـيـم فـکـر کـنـيـم            

اما حاال مـي  .  منقد ما يک پهلوان است
بينيم که او خنزرپنزري نقل قول باز کـرده  

.  و تازه کم فـروشـي هـم مـيـکـنـد             .  است
گرچه اينها ناخواسته باشد و از سر غـرور  
اينکه ايشان گويا عالمـه مـارکسـيـسـم        
هستند صورت گرفته باشد، اما نتـيـجـه    

براي اينکه به خـيـال خـودش      . يکي است
حـمـيـد    "  حـزب و قـدرت دوگـانـه          " بحث   

تقوايي و مقايسه با بلشويکها را جـواب    
داده باشد چنين باليي هم سـر مـنـصـور         
حکمـت و هـم سـر بـحـث او در مـورد                      

ـلـشـويـکـهـا آورده اسـت               . قياس ما بـا ب
نـه  " موضع انفعالي و حاشيه نشـيـنـي و        

خود را بـه مـنـصـور حـکـمـت              "  نمي شه
نســبــت داده و نــاســالمــتــي بــرايــمــان             

آيا اين بدتـر از    .  مستندش هم کرده است
فروختن منصـور حـکـمـت بـه مـکـتـب               

 فرانکفورت نيست؟  
 

 قياس با بلشويکھا : حکمت
 

تا آنجا که من ميدانم بحث مقايسه مـا    

 ما و بلشويکھا 
 )٣(بوف کور و سياست ايران 

 مصطفی صابر

 8ادامه صفحه  



با بلشويکها  را منصور حکمت در يـک      
قطـعـنـامـه     " سخنراني پرشور در توضيح 

در باره اوضاع سياسي و موقعيت حـزب  
در کـنـگـره سـوم         "  کمونيـسـت کـارگـري      

اشاره منقد مـا بـه ايـن کـه           .  مطرح کرد
بـه شـکــل     " مـنـصـور حــکـمـت يــکـبـار              

بالفاصله تاکيد " مطرح کرد اما "  ديگري
بايد "  کرد موانع پيشروي ما بيشتر است

يکي از بـهـتـريـن       .  همين سخنراني باشد
سخنراني هاي تـمـام زنـدگـي سـيـاسـي              

بعد متـن آن را در         که   . منصور حکمت
نـکـتـه    .    نشريه انترناسيونال چـاپ کـرد      

محوري آن سخنراني در مورد اين اسـت    
که چطور فرصتي براي حزب کمونيـسـت   
کارگري فراهم آمده است که براي قـدرت    

براي تبديل شـدن بـه يـک قـدرت             ،گيري
. سيـاسـي و بـراي تصـرف قـدرت بـرود                

جالب است که منصور حکمت آنجا از   ( 
هـم اسـتـفـاده       "  قدرت دوگـانـه  " همين ترم 
اما کجا به مقايسه بلشويکها .)  ميکند

و مــا مــي پــردازد؟  جــايــي در مــتــن                
هـا و    "  نه نمـي شـه    " پاسخگويي به صف 

که به ما ميگويـنـد   "  مبصران اجتماعي"
 :  اغراق ميکنيد،  چنين ميگويد

 
کسانيکه ميگويند اغـراق مـيـکـنـيـد،         " 

دروغ ميگوئيد، خيلي خودتان را بـزرگ    
ــيــد          چــه خــطــاي    مــيــبــيــنــيــد، مــيــدان

را دارنـد مـرتـکـب            متدولوژيک جالـبـي  
ميشوند؟ ما را با حزب بلشويک بعـد از    

لطفا ما را بـا    .  پيروزي مقايسه ميکنند
حزب بلشويک قبل از پيـروزي مـقـايسـه       

مقـايسـه    ١٩١٤ با حزب بلشويک . کنيد
! ١٩١٦ يــا حــتــي        ١٩١٥ کــنــيــد، يــا     

 قدرتشان کجا با ما قابل مقـايسـه بـود؟     
بلشويکها کجاي نقشه روسيه بودند؟ ما 

ـلـشـويـک           قـبـل از     در مقايسه با حـزب ب
بسـيـار پـديـده          قـبـل از فـوريـه        ، پيروزي
، اجـتـمـاعـي تـر       ،   مـطـرح تـر     ،   عيني تر

ي آمــــاده تــــر      و          ســــرخــــط تــــر       
اوضاع سـيـاسـي    :  سخنراني..." ( هستيم

و مــوقــعــيــت ويــژه حــزب کــمــونــيــســت         
 )کارگري، تاکيدات از ما

 
. اين چيزي است که حکمت گفـتـه اسـت     

حتي از حميد تقوايي هم پـر حـرارت تـر        
قـبـل از     " ميگويد که ما از بلشويکهاي   

منقد نقل قـولـي     .  قويتر هستيم" پيروزي

يک بار بـه شـکـل ديـگـري            " ما اين را با 
کـه تـازه     . ( برگزار کرده است"  مطرح کرد

بالفاصله تاکيد کرد موانع پيشروي مـا    "
ولي خواننده اي که حـاال  "!)   بيشتر است

ميفهمد منصور حکمت اين حرف را بـا    
چنين قدرت و اعتماد به نفسي آنـهـم در     
کنگره حزبي و در نشريه حزبـي گـفـتـه و         
بعد مي بيند که در حاشيه يک سخنراني 

خـيـر   " در انجمن مارکس پاسخ داده کـه      
، پـيـش خـود چـه فـکـر               " اينطور نيسـت 

ميکند؟   فکر نمي کنـد ايـن مـنـصـور          
حکمت هـربـار بسـتـه بـه اوضـاع و يـا                    
هيجانات خودش يک چيزي مـي گـفـتـه         
است؟ دستکم فکر نمي کند اين منصور 
حکمت بـعـدا مـوضـعـش عـوض شـده                

 است؟
 

:  منقد ما اينجا حتما برمـي آشـوبـد کـه        
مگـر نـمـي بـيـنـيـد کـه مـن گـفـتـه ام                         

بالفاصله تاکيد کرد که موانع بيشـتـري   " 
، يعني گفت کـه مـا     " بر سر راه ما هست

از بلشويکها قوي تريم اما در عين حـال    
گفته موانع بيشتري به نسبت آنها در سر 

پس خواننده من ميفهمد .  راهمان هست
که منصور حکمت هميشه مـوضـع اش     

 .همين بود
 

در مقابل اين اعتراض منـقـد مـنـصـف        
ميگوييم  دوسـت عـزيـز بـعـد بـه ايـن                    
مـيــرســم کــه مــنـصــور حــکـمــت در آن              

خـواهـيـد    .  سخنراني در ادامه چـه گـفـت     
ديد حرفهاي او  در کنـگـره سـوم هـم بـا            

بـعـالوه نشـان      .  روايت شما نـمـي خـوانـد      
خواهيم داد که منصور حـکـمـت و کـال         
مارکسيسم چيزي بيش از نقل قول بافـي  

فعال ميخواهيم بدانيـم شـمـا کـه         .   است
براي آب خوردن هم نقل قـول مـي آوريـد        

اي از پـاسـخ مـنـصـور          "  گوشه" چرا فقط 
حکمت در حاشيـه سـخـنـرانـي کـوروش           
مدرسي در انجمن مارکس را آورده ايـد؟  
چرا  گوشه ديگر پاسخ او را نـيـاورديـد؟        

 اين نـکـتـه   فاتح شيخ " بعالوه چرا نوشتيد 
را مطرح کرد و پاسخ منصـور حـکـمـت       

؟ کـي    " اين بود که خير ايـنـطـور نـيـسـت        
منصور حکمت مثل شما باد در غبغـب  

؟ " خير اينطور نيسـت " انداخت و گفت که 
؟ " خير اينـطـور نـيـسـت       " به چه چيز گفت 

چرا حتي در نقـل صـحـبـت هـاي او در              
انجمن مارکس کم فـروشـي فـرمـوديـد؟           
شما که ميدانستيد منصور حکـمـت در     

همان انـجـمـن مـارکـس قـبـل از آنـکـه                  
حرفهـاي نـقـل شـده از جـانـب شـمـا را                     

 :بگويد،  اينها را گفته بود
 
ببينيد االن تيم فوتبال برق شـيـراز تـيـم         " 

هيـچ   ٥ را  ١٩٥٦ منچستر يونايتد سال 
در نـتـيـجـه     .  ميزند، در اين شکي نيست

ـلـوتـر بـاشـيـم           ، اينکه ما از بلشويکها ج
بخودي خود چيزي در مورد وزنه مـا در      

چـون طـرف     .  جهان امروز نشان نميـدهـد  
صد مرتبه از مـوانـعـي کـه       )  ما( مقابل 

قرار داشته است، )   بلشويکها( جلو آنها 
در نتيجه لنين و رفـقـايـش      .  تر است قوي

شانسي داشتند که در حالـي کـه جـهـان         
بورژوايي  براي مقابله با پديده کمونيسـم  

بـدسـت      يک فرصت تاريخـي آماده نبود، 
از آن بـه بـعـد        .  آوردند و قدرت را گرفتند

ها که خواستند همان کـار     چيني)  مثال(
را انجام بدهند، همان تيـپ آدم هـا اگـر          
خواستند در چيـن ايـن کـار را بـکـنـنـد                

مـا  .  تـر بـود       کارشان به مـراتـب سـخـت        
ـلـي روشـن       تـر و بـهـتـر            ممکن است خـي

ببينيم، تجربه تاريخي را داريم، از نـظـر       
 ١٩١٧ سازماني از بلشويکها در سـال        

تـر هسـتـيـم، در ايـران بـه نسـبـت                      قوي
ــکــهــا در روســيــه شــنــاخــتــه               ــشــوي بــل

چون بحث بلشويـکـهـا بـه        . ترهستيم شده
دو پايتخت، سن پترزبـورگ و مسـکـو،        
محدود بوده است و کسي از نفوذشان در 

در نتـيـجـه     .مثال آستراخان حرفي نميزند
تر بودن بـه     اين است که قوي سؤال اصلي

نسبت بلشويکها، در کانتکست و مـتـن   
ــهــي                    ــت ــن ــجــا م ــه ک ــروز ب ــاي ام ــي دن

 )تاکيدات از ما" (ميشود؟
 

اگر خواننده دقـت کـنـد مـي بـيـنـد کـه                 
منصور حکمت تقريبا همان چيزهايي را 
که در سخنراني کنگره سوم مطـرح کـرد     
. اينجا به زبان ديگر تـکـرار کـرده اسـت          

ـلـوتـريـم        "  ـلـي    " ،   " ما از بلشويکـهـا ج خـي
، " از نظر سازماني قويـتـريـم   " ، " روشنتريم

مـنـقـد مـا ايـن          ".  شناخـتـه شـده تـريـم         " 
ديـگـر کـه  درسـت قـبـل از آن                   "  گوشه" 
ديگر بيان شـده بـود را نـيـاورده           "  گوشه" 

مـا  " بود که بخيال خودش محکم جواب   
حميـد تـقـوايـي و         "  از بلشويکها قويتريم

پـس ايـن     .  بحث قدرت دوگانه را بـدهـد      
چـنـانـکـه     "  خير اينطور نـيـسـت   " ماجراي 

.  مي بينيد قدري آبـکـي از کـار درآمـد            
ولي مشکـل مـنـقـد مـا حـتـي از ايـن                   

 .عميقتر است
 

ايشان حتي متـوجـه نـيـسـت کـه بـحـث               
حکمت چه در همين انجمـن مـارکـس و        
چه در کنگره سوم قياس موقعيت مـا و      

بعبارت ديگر مـنـقـد    .   بلشويکها نيست
باهوش حتي متوجه نشده است کـه چـرا     

به سوال آخـر پـاراگـراف        .   بقال شده است
منصـور حـکـمـت دارد         .  باال دقت کنيد

در نتـيـجـه سـوال اصـلـي ايـن              " ميگويد 
بـه نسـبـت      )   مـا ( است که قوي تر بودن 

که براي مـنـصـور حـکـمـت           ( بلشويکها 
، در کـانـتـکـسـت و مـتـن                ) فرض است

"  دنياي امروز به کجا منتهي مـيـشـود؟     
يعني همه آن پاراگرافي که بـعـد از ايـن          

" گـوشـه  " سوال آمده و  منقد ما بـعـنـوان      
خير اينطـور  " حرفهاي منصور حکمت به 

عالمانه و خيلي قاطـع خـودشـان      "  نيست
پينه دوري کرده بود و  در مقابل حـمـيـد      

ـلـشـويـکـهـا            " تقوايي که گـفـتـه         مـا از ب
قرار داده بود،  در واقـع تـمـامـا       "  قويتريم

. در پاسخ به نکته ديگري طرح شده است
آن عبارات نقل شـده از حـکـمـت حـتـي             

مـوانـع   " براي اين نيست که بـگـويـد بلـه         
يـعـنـي    ".  پيشروي ما خيلي بيشتر اسـت 

آنطور که نقال با انصاف مـا صـحـنـه را           
چيزي به مراتب عميق تـر و      .  چيده است

مـنـصـور    .  واقعي تر اينجا مد نظر اسـت 
حکمت با فـرض قـوي تـر بـودن مـا از                  
بلشويکهاي آن دوره دارد ميگويد  بـايـد     
تــوجــه کــرد کــه قــويــتــر بــودن مــا از                  
بلشويکها در متن دنياي امـروز بـه چـه          

به عبارت ديگر او ابـدا    .  منتهي ميشود
مـنـقـد    "  خيـر ايـنـطـور نـيـسـت           " از پيش 

او دارد   .  محترم را نتيجه نگرفـتـه اسـت     
توجه را به چيز ديگري جلب ميکنـد کـه     

 .بعدا به آن خواهيم رسيد
 

ـلـوانـي           ممکن است منقد ما اخـالق پـه
 :اش گل کند و  بگويد
فـاتـح شـيـخ ايـن          " بيخشيد،  آن داستان   

نکته را گفت و منصور حـکـمـت گـفـت          
ـلـم بـگـيـريـد          "  خير اينطور نـيـسـت      . را ق

نـادقـيـق اسـت، دچـار          .   اشتباه لپي بـود 
اما اصل حـرف  .   هيجانات  بودم و غيره
منصور حـکـمـت و      .  من سرجايش است

حميد تقوايي هردو در اين که حکـکـا از     
من هـم    .  بلشويکها قويتراست متفق اند

امـا تـفـاوت از        .   يکجوري اينرا گفته ام  
آنجا شروع ميشود که اين  دو درک هـاي  

متفاوت از کانتکسـت اوضـاع کـنـونـي          
فاکت قوي تـر بـودن حـکـکـا بـه               .  دارند

نسبت دوره بلشويکها را بطور متفـاوتـي   
 . تفسير ميکنند

 
اگر منقد ما اينرا بگويد تازه آنـوقـت از       
بحث مبتذل و بقالي قبلي که فاتح ايـنـرا   
گفت و حکمت گفت خير اينطور نيـسـت   

ــد              ــر مــي آي ــاالت ــه ب کــه جــاي    .  يــک پل
اما فـقـط يـک پلـه و            .   خوشبختي است

همـچـنـان در يـک مـوضـع سـطـحـي و                    
کسـي کـه سـراغ         .   انفعالي باقي ميماند

نوشته هاي منصور حکمت ميرود تا آيه 
بياورد که  قدرت دوگانـه حـرف اسـت و          
قويتر بودن ما از بلـشـويـکـهـا حـکـايـت           
است، طبيعي است کـه بـايـد در سـطـح            

از منـصـور حـکـمـت نـمـي تـوان               .  بماند
 .چنين موضعي درآورد

 
اينجاست که بايد به اين بپردازيم که چـرا  
ـلـشـويـکـهـا بـراي مـا              بحث مقايسه با ب

 . مطرح ميشود و جايگاه آن کدام است
 

 فرصت تاريخی و لنين
 

وقتي  منصور حکمت بحث مقايسه ما 
با بلشويکها و لنين را مـطـرح مـيـکـنـد         

چه در بحث کنـگـره و چـه در انـجـمـن               ( 
دروهله اول دنـبـال سـنـجـش            )   مارکس

طول و عرض تشکيالت ما و مـقـايسـه      
آن با بلشويکها، و يا اندازه گـيـري نـفـوذ       

حـتـي   .  اجتماعي ما و بلشويکها نيسـت 
در وهله اول دنبـال ايـن هـم نـيـسـت کـه                
تــفــاوت بــورژوازي زمــان مــا و زمــان              

اين .  بلشويکها را مورد بررسي قرار دهد
وجوه  البته به جاي خود مـهـم انـد و در          
بحث وارد ميشود، اما  موضوع مهمتر 
. و متفاوتي قبل از اينهـا مـطـرح اسـت        

و "   يک فـرصـت تـاريـخـي       " مساله سر آن 
نکته اينـجـاسـت کـه ايـن          . ديدن آن است

فرصت تاريخي مقابل حزب کمونيـسـت   
اين مشـابـهـت    .  کارگري فراهم شده است

ايـن پـايـه      .  وضعيت ما بلشويکها اسـت 
ـلـشـويـکـهـاسـت        .  اصلي در قياس ما و ب

بايد اين فرصت را ديد و  از آن اسـتـفـاده      
آيا ما ميخواهيم مثل بلشويـکـهـا    .  کرد

از آن فرصت تاريخي استفاده کنيم يا نه؟ 
لنين و بلشويکها اينجا و اساسا از ايـن      
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مـقـايسـه بـا       .  سر براي ما مهم ميـشـود  
. بلشويکها هم از اينجا شـروع مـيـشـود      

سوالي که خود بخود طرح ميـشـود ايـن      
اگر بلشويکها توانستند چـرا مـا       :   است

نتوانيم؟ بخصوص اگر ما قويتريم ديگـر  
چرا نبايد مثل بلشويکها رفتـار کـنـيـم؟        
رجوع به بلشويکها و تاکيد بر اين فاکـت  
که ما از آنها قوي تريم اساسا براي قـانـع   
کردن صفـوف حـزب و جـواب دادن بـه               
مبصران اجتماعي و قبيله نـه نـمـي شـه         

براي اين است کـه نـيـرو بسـيـج            .  هاست
کند که  ما بايد از اين فرصـت اسـتـفـاده       

دارد مـتـد بـرخـورد را تـعـريـف                .  کنـيـم  
کـه مـا بـايـد مـثـل لـنـيـن و                    .   ميکنـد 

 . بلشويکها عمل کنيم
 
اگر کل بحث مـنـصـور حـکـمـت در آن              

جلـسـه انـجـمـن مـارکـس را بـخـوانـيـد                    
منظور هر سـه نـوبـت صـحـبـت هـاي              ( 

اوست که در اين شماره تـمـام آنـرا چـاپ         
خواهيد ديد که نکته اصلي او   )  کرده ايم

در باره لنين و رجوع به لنين همانا  متـد  
قـيـاس   .  لنيني برخورد بـه اوضـاع اسـت       

آنها با ما و يا قياس دوره آنـهـا بـا دوره            
ما،  موضوعي ديگر و راستـش فـرعـي      

نکته او اين است که لنين مثـل  .  تر است
اسپارتاکوس ميگويـد مـن مـيـخـواهـم           

اول .  برده داري را لغو کنم و قيام ميکنـد 
تصميم اش را ميگيرد و بعد به شـرايـط     
نگاه ميکند ببيند آيا زمينه پيروزي اش 

وقـتـي مـنـصـور حـکـمـت             .  هست يا نـه 
سـوال اصـلـي ايـن اسـت کـه               " ميگويد  

قــويــتــر بــودن مــا از بــلــشــويــکــهــا در              
کانتکست دنياي امروز به کجا منـتـهـي    

دارد از اين صحبت ميکند کـه    "  ميشود
آيا شرايط  يعني دنياي امروز براي قـيـام   
ما، قيام نوع لنيني آماده است يا نه؟ آيا 
قوي تر بودن نسبي ما در کـانـتـکـسـت          
دنياي امـروز بـايـد بـه هـمـان تصـمـيـم                    
بلشويکها و لنين منجر شـود؟  آيـا مـا          
هم اجازه داريم که به نمايندگي از بردگان 
زمان خودمان براي لغو بـردگـي و بـراي          
تصرف قدرت قيام کنيم؟    و مـنـصـور        
حکمت ترديـد نـدارد کـه بـه ايـن سـوال                 

بارها و بارها به ايـن  .  جواب مثبت بدهد
در هـمـان     .  سوال جواب مثبت داده است

ـلـسـه انـجـمـن                  کامنت هـاي حـاشـيـه ج
مارکس هم دارد با طـرح سـوال هـايـش           

در نـوبـت     .   همين نکته را طرح ميکـنـد  
ـلـي                 آخر صحـبـتـش حـتـي اشـارات خـي
صـريـح و روشـنــي دارد کـه چــطـور در                  
اوضاع ايران مساله اي که جلـوي لـنـيـن        
بود يـکـبـار ديـگـر جـلـوي مـا مـطـرح                     

ميگويد چطور خط منشويکي .  ميشود
دوره لنين حاال در چپ هاي دوم خـردادي  
جلوي ما قرار گرفتـه اسـت و مـا بـايـد              
مـراقـب بـاشـيــم کــه مـثــل لـنــيـن دوره                  

در سـخـنـرانـي       .  خودمان برخورد کـنـيـم     
کنگره سوم هم بر همـيـن نـکـتـه تـاکـيـد             

ما بايد برويم و مثل لنين به قدرت :  دارد
اين نکته اصلي در قـيـاس   .    دست ببريم

بـراي کسـي کـه        .  ما و بلشـويـکـهـاسـت     
منصور حکمت يک سري نقل قول بـاشـد   
تا در بهترين حالت امامزاده منشويکـي  
حول آن درست کند، فهم اين شايد دشوار 

براي کسـي کـه مـيـخـواهـد يـک                .  باشد
چيزي براي مقابله با بحث قدرت دوگانـه  
حميد تقوايي پيدا کـنـد فـهـم آن قـطـعـا              

اما چه در بحث انـجـمـن      .  ناممکن است
مارکس و چه در بحث کنگره سوم اتفاقـا  
نکته اصلي منصور حکمت همانا ديـدن  

وجـه  " اين فرصت تاريـخـي و رجـوع بـه             
 . است" اسپارتاکوسي لنين

 
اگر در همين نـقـل قـولـي کـه بـاالتـر از                
سخنراني کنگره سوم  آورديم دقت کنيـد  

خــطــاي " مــي بــيــنــيــد کــه او دارد بــه               
صف منـتـقـديـن مـا اشـاره           "  متدلوژيک
ميگويد ما را با بلشـويـکـهـاي     .  ميکند

در واقـع    .  قبل از قدرت مقـايسـه کـنـيـد       
دارد ميگويد که مساله اساسي گـرفـتـن    

مـا  .  قدرت و رفـتـن بـراي قـدرت اسـت             
آمادگي بيشتري به نسبت بلشويـکـهـاي    
قبل از قـدرت داريـم چـرا بـراي قـدرت                  
نرويم؟ ميگويد آنها ضعيـفـتـر بـودنـد و          
پيروز شدند چرا ما نشـويـم؟ ايـن نـکـتـه           
ـلـشـويـکـهـاسـت        .  اصلي بحث قياس با ب

اينکه چقدر موفق ميشويم مـوضـوعـي      
در هــمــان    .  کــامــال مــتــفــاوتــي اســت        

سخنراني منصور حکمت اتفـاقـا بـارهـا       

ترديد ميکند که مـمـکـن اسـت مـوفـق           
به موانع بيشمار اشاره مـيـکـنـد       .  نشويم

امـا صـد     ).   و البته جواب هم ميـدهـد  ( 
بار تاکيد دارد کـه نـبـايـد ايـن فـرصـت                

چـرا؟ چـون     .  تاريخي را از دسـت دهـيـم         
حتي  تشخيص اينکه موانع سر راه مـا      
چيست و با آن چه بايد بکنـيـم را وقـتـي         
ميتوانيم بدرستي حل و فصل کنـيـم کـه      
اول تصميم مان را بگيريم که براي قدرت 

بدون اين اراده و بدون اين تصـمـيـم    . برويم
حتي صحبتي هم از پيدا کـردن راه حـل         

کسي که تصميم گرفتـه  .  نمي تواند باشد
است منشويک باشد، چپ دوم خـردادي      
باشد يکجور موانع را مي بيند و آنها را    
جلوه ميدهد و  کسـي کـه مـثـل لـنـيـن              
ميخواهد رهبر و سازمانده قيام بـردگـان   
دوره خودش باشد جور ديگري مـوانـع را     

ايـن جـوهـر      .  مي بيند و جواب مـيـدهـد   
نـه  .  بحث قياس ما با بلشويـکـهـا اسـت      

". موانع پيشروي ما بيشتر اسـت   " اينکه 
اين يک برداشت اولتـرا راسـت از بـحـث           
انقالبي و واقعي مـنـصـور حـکـمـت در             

مـنـصـور    .  قياس ما با بلشـويـکـهـاسـت     
حکمت قياس با بلشويـکـهـا را مـطـرح          
نمي کند که بگويد ما از آنها قوي تريـم،  
قياس با بلشويکها را مطرح نـمـي کـنـد       
که بگويد موانع پيش پـاي مـا بـيـشـتـر           

. بحث او هيچکدام از اينها نيست.  است
بحث او اين است که بايد مثل لنين ايـن    
. فرصت را ببينيم و به قدرت هجوم ببريم

او دارد سعي ميکند که همه را قانع کند 
که ميتوانيم، گرچه دشوار اسـت، گـرچـه        
هرکولي است اما مـيـتـوانـيـم لـنـيـن و               
تروتسکي دوره خودمان باشيم و الـبـتـه        
فقط با اين متد و روحيه ميتوانيم موانع 
بيشتري که روبرويمان هست را از جـلـوي   

در هـمـان سـخـنـرانـي           .   پايمان بـرداريـم    
کنـگـره مـنـصـور حـکـمـت بـه جـوانـب                    
مختلف موانع سر راه ما نيز مي پـردازد  

از .   و جوابهاي روشني به آنـهـا مـيـدهـد       
جمله به اين تکه توجه کنيد  چـرا کـه بـه        
بحث قياس ما و  بلشويکها هم مـربـوط   

 :است
 
آيا ميگذارند از گلوي ما پـائـيـن بـرود         " 

حــتــي اگــر پــيــروز بشــويــم؟ آيــا نــاتــو               

ميگذارد؟ غرب ميگذارد؟ آيا خون نمي 
پاشند به يـک جـنـبـش مـردمـي وسـيـع               
انساني؟ من فکر ميکنم مـيـتـوانـيـم از        

اگـر مـا     .  پسش بر بيائيم، بـدون جـنـگ       
قدرت را بگيريم درهاي مملکـت را بـاز       
ميکنيم، درهاي مملکت را باز ميکنيم 
و آنقدر به پروسه سياسي که در آن کشـور  
هست شفافيت ميدهيم که کسي نتـوانـد   

مــا هــمــه   .  عــلــيــه اش تــوطــئــه بــکــنــد       
خبرگزاريهاي جهان را کـه سـهـل اسـت             
همه شهروندان جهان را دعوت ميکنـيـم   

هـيـچ ديـوار       .که بيايند آنجا را بـبـيـنـنـد     
دهـن  .  آهنيني دور آن کشور نمـيـکـشـيـم     

بـيـايـنـد حـرف        .  هيچ کسي را نميبنـديـم  
بـيـايـنـد     .  بزننـد، گـزارش تـهـيـه کـنـنـد              

هـر کسـي از آنـجـا رد             .  جاسوسي کنند
ميشود ميتواند در انتخابـات هـاي مـا        
شرکت کند، شورا است برو تو حرفـت را    

 .نمونه اش را اينجا داريد ميبينـيـد  .  بزن

اين مملکت را خـفـه کـردن، ايـن ديـگـر             
ايـن حـکـومـت       .  عراق و صربيا نـيـسـت     

آزادي است که تمام بشريـت مـتـرقـي از         
پايتختهاي فرانسه، انگلستان، آلمـان بـه     
دفاع ازش بر خواهـنـد خـاسـت اگـر مـا             

اگر بيايند که ببينند اينجا تـمـدن   . بيائيم
 .پيروز شده، اينجا بشـريـت پـيـروز شـده         

حتما سعي شان را ميکنند اما همانقـدر  
فلج اند در مقابل حکومت مـا و حـتـي          
ـلـج               ـلـشـويـکـهـا ف بيشتر که در مقابـل ب

مــجــبــورنــد اذعــان کــنــنــد ايــن        .  بــودنــد
حــکــومــت مــحــرومــيــن اســت و ايــن             
حکومت متـمـدن آدمـهـائـي اسـت کـه              

 )تاکيد از ما" ( .آزادي ميخواهند
 

پس مي بينيد که حتي اين نکته مـنـقـد      
بالفـاصـلـه     " ما که گويا منصور حکمت 

تاکيد کرد که موانع بيشتري در مـقـابـل      
تا از آن نتيجه بگيرد گفته حميد "  ماست

و "  ما از بلشويک ها قويتريـم " تقوايي که 
نهايتا بحث قدرت دوگانه نامربوط است 

داسـتـان جـور      .  پوچ از کـار درآمـد      نيز،  
در همان سـخـنـرانـي       .   ديگري بوده است

کنگره سوم منصور حکمت در مـقـابـل        
زانـو نـزده     "  موانع بيشتر در مقـابـل مـا     " 

است، بلکه  دارد راه حل هاي واقعـي در    
مقابله بـا مـوانـع پـيـش روي مـا ارائـه                   

ميدهد بطوري که  بـورژوازي را  حـتـي          
بيشتر از آن فلج ميکند کـه در مـقـابـل           

بعبارت ديگر منصور !   بلشويکها بودند
حکمت در سخنراني کنگره سوم نه فقـط  
گفت که ما  از لنين و بلشويکهاي قـبـل   
از قدرت قويتريم بلکه گـفـت اگـر مـثـل          
آنها تصميم بگـيـريـم کـه بـرويـم از ايـن                
فرصت تاريخي استفاده کنيم ميتـوانـيـم    
کاري کنيم که بورژوازي در مـقـابـل مـا         

ايـن  !  شدني است!   حتي بيشتر فلج باشد
بحث حکمت در کنگره سوم بوده است و   
. آن پينه دوزي منقد مـاسـت کـه ديـديـم         

خـيـر   " اين بحث منصور حکمت بود و آن 
حضـرت اسـت کـه بـه           "  اينطور نـيـسـت     

آيـا  !   منصور حکمت نسبـت داده اسـت      
ــصــور حــکــمــت                ــســت مــن ــي روشــن ن
کوچکتـريـن شـبـاهـتـي بـه آن مـوجـود                  
نامنسجم و بي دست و پايي کـه مـنـقـد       
ما در ذهن خود ساخته و در ويترين نقـل  
قول فروشي اش گـذاشـتـه،  نـدارد؟ آيـا              
روشن نيست که بحث حکمت در مـورد      
قياس ما بلشويکها يکسره چيز ديـگـري   
است و ابدا شـبـاهـتـي بـه قـيـاس هـاي                  
مبتذل و متافيزيکي چپ سنتي نـدارد؟     

" ٦ نکته شـمـاره       " آيا روشن نيست که در 
منقد ما منصور حـکـمـت از مـکـتـب             
فرانکفورتي ها هم راست تر و آشفته  تـر    
جلوه داده ميشود تا مگر لگدي به حزب 
کمونيست کـارگـري و حـمـيـد تـقـوايـي               
بزنند؟ که يکـجـوري در مـقـابـل بـحـث              
حزب و قدرت دوگانه بوق دوچرخـه شـان     

 را به صدا درآورده باشند؟
 

 ٢٠٠٩لنين و حکک 
 

اين از منظور منصور حکمت از قـيـاس   
اما حميد تقوايي چـه؟    .  ما با بلشويکها

نکند او اصال جـور ديـگـري مسـالـه را            
طرح کرده است؟ مـنـقـد مـا فـقـط يـک              
جمله از او را آورده بـود و چـنـان دنـدان               
شکن بخيال خودش جواب گفته بود کـه    
براي خواننده حتي فرصت فکر کردن هـم  

البته خواننده اي کـه مـثـل خـود         .  نباشد
ايشان در عالم هپروت فـرقـه هـاي نـقـل          
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" انعکاس سـايـه روح    " قولي چپ يا همان 
اما حاال  کـه مـجـبـور           .  عرق شده باشد

شده ايم اين شو کشتي گرفتن نـقـل قـول        
ها را تماشا کنيم اجازه بدهيد الاقـل بـه       
جمالت دور و بـر آن يـک جـملـه حـمـيـد                

 :تقوايي هم نگاهي بيندازيم
 

بنظر من، اگر انقالبي رهبر نـداشـتـه    "...  
اگر جامعـه اي بـه       .  باشد، انقالب نيست

اينجا نرسيده باشد که مـن مـي خـواهـم         
يک عده اي را به قدرت برسانـم، انـقـالب      

ممکن است از زور گرسـنـگـي    . نمي کند
. عصيان کنـد امـا انـقـالب نـمـي کـنـد                

جامعه اي انقالب مي کند که آلترناتـيـو   
سياسي در برابر حکومت موجود داشتـه  

. اين تجربه هـمـه انـقـالبـهـا اسـت           .  باشد
وقتي چندين ماه قبل از اکتبر در اولـيـن     
روزهائي که لنين مخفيانه وارد روسـيـه       
شده بود در جلسه اي سئوال ميشـود کـه     
چه کسي حاضر است قدرت را از دولـت    
درمانده کادتها تحويل بگيرد لنين بلـنـد   

آن زمان .  ميشود و ميگويد ما حاضريم
ـلـي     بلشويکها خيلي ضعيف بودند و خـي
ها به اين اعالم آمادگي خـنـديـدنـد امـا        

بود که لنين و    همين خط و جهات گيري
بلشويکها را بـه رهـبـر انـقـالب اکـتـبـر                 

 .تبديل کرد
ما امروز خيلي قويتر از بلشويکها در آن 

ما هم اعالم ميکـنـيـم کـه       .  دوره هستيم
ميخواهيم و ميتوانيم قدرت را بگيريم و 

ما ميتوانيم قـدرت   . جامعه را آزاد کنيم
مـيـتـوانـيـم      .  را بگـيـريـم و نـگـاهـداريـم           

مـا  .  حکومت شورا ها را سازمان بدهيم
ميدانيم به آمريکا چطور برخورد کـنـيـم،    
چکار کنيم که آمريکا به ما حمله نکند، 
چطور جواب اسالم سياسي را در منطقه 

چگونه بـايـد پـروژه تسـلـيـحـات              بدهيم، 
هسته اي را خنثي کنيم، آزادي و بـرابـري   

در .  را چطور در جامعه متحقق ميکنيـم 
دوره انقالب و براي تبديل شدن به رهـبـر     
انقالب بايد تمام اين سـيـاسـتـهـا و ايـن           
جهت گيري را در برابر آينـه بـگـذاريـد و         
تصوير سلبي اش، بعنوان سياستهـا ئـي     
در نقد و نفي وضع موجود، را بـه مـردم       

يد بگوييم که ما اين وضعيتـي  با.  بدهيد
را که وجود دارد، از پايه قبـول نـداريـم و        
. عميقاً هم بگوييم که چرا قـبـول نـداريـم      

همانطور که گفتم، صـالحـيـت رژيـم در           

همه عرصه ها از سيستم حکـومـتـي تـا       
سيستم قضايي، تا سياست خارجي، تـا    
سياست داخلي، تا مانورهاي نظامـي و    
انتظامي و تـا تـمـام حـرکـت هـاي ايـن                
حکومت را بايد بزير سئوال بـبـريـم و بـه         
نماينده تنفر و اعـتـراض مـردم بـه کـل                

 ." وضع موجود تبديل شويم
 

اين بخشي از توضيح حميد تـقـوايـي در      
" حـزب و قـدرت دوگـانـه          " مورد بـحـث       

چنانکه مي بينيـد رجـوع حـمـيـد          .  است
تقوايي به بحث قياس ما با بلشـويـکـهـا     
نيز دقيقا از همان سر درستـي اسـت کـه        

اينـجـا   .  باالتر نزد منصور حکمت ديديم
هم نکته  اين است کـه مـا بـايـد شـبـيـه              
. همان کاري را کنيم که بلشويکها کردند

لـنـيـن    "  خط و جهت گيري"ما بايد همان 
بـايـد جـايـگـاه و نـقـش              .  را داشته باشيم

خودمان را درک کنيم و اعالم کـنـيـم کـه       
ما ميتوانيم قدرت را بگـيـريـم و نـگـاه          " 

بحث سر اين نيست که به مـوانـع   ".  داريم
ـلـکـه    .  پيشروي مان بي اعـتـنـا بـاشـيـم         ب

بحث بر سر متد برخورد به اين مـوانـع و     
و جالب اينجاست که .   يافتن پاسخ است
ما امروز خيلي قويتر " منقد ما آن جمله 

را ديـده    "  از بلشويکها در آن دوره هستيم
است اما جواب حميد تقوايي بـه مـوانـع      
پيش روي ما، که در واقع هـمـان جـواب      
هاي منصور حـکـمـت اسـت، را نـديـده             

ما مـيـدانـيـم چـکـار کـنـيـم کـه                 . " است
جـواب اسـالم     " ،   " آمريکا حـملـه نـکـنـد         

و غـيـره و       "  سياسي در منطقه را بدهـيـم  
 .غيره

 
اکنون ديگر بايد روشن باشد تنگ نظري 
که منقد ما در آن دسـت و پـا مـيـزنـد                
باعث شده تا چه حد سطحي به مبـاحـث   
حکمت و تقوايي رجـوع کـنـد و اصـوال           
نــفــهــمــد کــه فــلــســفــه قــيــاس مــا بــا                

حاال مي .  بلشويکهاي دوره لنين چيست
بينيـد شـويـي کـه تـرتـيـب داده بـودنـد                    

مشـکـل   .  حقيقتا چقدر مبتذل بوده است
مشـکـل يـک      .  البته فقط فـردي نـيـسـت      

در نـظـر     .   تنگ نظـري جـنـبـشـي اسـت          
ـلـي،        ايشان، و البته در نظر چپ بـطـور ک
گويا بحث بر سر اين است که ما چرتـکـه   
اي برداشته ايم و نفوذ اجتماعي و قـدرت  
مان با بلشويـکـهـاي قـبـل از قـدرت را               
مقايسه کرده و بعد نتيجه گرفته ايـم کـه     
خــوب پــس مــا بــايــد بــرويــم قــدرت را             

براي همين به ما يادآور شده انـد  .  بگيريم
که نديديد منصور حکمت گفـت مـوانـع      

پـس دسـت     .  پيش روي مـا زيـاد اسـت           
اما ايشان متوجه نيست کـه    !   نگهداريد

اصوال  چنين سناريوي مسخره سطـحـي    
نه به منصور حـکـمـت و نـه بـه حـمـيـد                 
تقوايي و نه به هيچ آدم پا رو زميني نمي 

اين سناريو کسي که به دنـيـا بـه        .  چسبد
شيوه منشويکي نگاه ميکند يعني دنيا 
را عرصه مـکـانـيـکـي جـدال نـيـروهـاي              

کسي کـه جـايـي بـراي           .  تاريخي ميداند
عنصر آگاه و نقش حزب سياسي، نـقـش     

جدال طبقاتي را بـا      .  رهبري قائل نيست
فـکـر   .  ترازوي بقالي اشتباه گرفـتـه اسـت     

کرده که منظور منصور حکمت و حميـد  
تقـوايـي هـم از قـيـاس مـا و لـنـيـن و                        

هـرکسـي   .   بلشويکها همين بـوده اسـت      
خارج از اين دنياي هپـروتـي و فـرقـه اي           
اين حضرات ميداند که هرچه قدر که مـا  
از بلشويکهـاي قـبـل از قـدرت قـويـتـر                
باشيم و يا نباشيم اوضاع در شرايـط مـا     
ممکن است کامال طور ديـگـري پـيـش         

ـلـشـويـکـهـا قـويـتـريـم يـا                    .  برود ما از ب
. ضعيفتر جـواب بـحـث امـروز نـيـسـت             

سياست صحنه اينکه من آن کـه رسـتـم        
عکس آن هـم درسـت     !  بود پهلوان نيست

مـــثـــال اگـــر مـــا امـــروز از               .   اســـت
بلشويکهاي قبل از قدرت ضعيفتر مـي    
بوديم آيا در جواب به فرصت تاريخي کـه  
امروز جلوي مـا در ايـران گشـوده شـده             
است ميگفتيم خيلي ممنون ما اهـلـش     
نيستيم؟ خوب البد براي قـوي تـر کـردن        
خودمان باز بايد به شيوه لنين بلنـد مـي     

مـا آمـاده گـرفـتـن          " شديم و ميگـفـتـيـم       
بعالوه هرکسي ميـدانـد   ".   قدرت هستيم

که دنيا خيلي تغيـيـر کـرده و بـورژوازي           
خيلي قوي شده است و اگر صدبار هم از   
بلشويکهاي آن دوره قويتر باشـيـم هـنـوز       
. بايد جواب مسـائـل امـروز را بـدهـيـم              

هنوز تضميني نيست کـه در ايـن نـبـرد           
بايد با چشم باز بـه اوضـاع       .  پيروز شويم

نکـتـه اي کـه        .  نگاه کرد و تصميم گرفت
ما را با بلشويکها و لنين وصل ميکـنـد   
همان مساله تصـمـيـم و عـزم سـيـاسـي              

همانا ديدن فرصت تاريخـي اسـت     .  است
ايـنـکـه    .  که جلوي مـا بـاز شـده اسـت               

ميخواهيم و مصمم ايم بـه ايـن بـردگـي         
وقتي اينطور نـگـاه کـنـيـد          .   پايان دهيم

مي بينيد که بله اين فرصت و موقعـيـت   
نــه فــقــط ايــن فــرصــت       .  کــامــال هســت  

هست، نه فقط ما از بلشويکهاي قبل از 
قدرت قوي تريم، بلکه جامـعـه ايـران بـه         
مراتب چپ تر و آگاه تر و متشکل تر  از   

البـتـه   .  است ١٩١٧ روسيه نيمه دهقاني 
موانع پيش روي ما هم بمراتب عظيم تـر  

اما امکان ما بـراي از پـيـش پـا             .  است
برداشتن اين موانع هـم بسـيـار بـيـشـتـر            

اگر بورژوازي جـهـانـي شـده اسـت          .  است
خوب امـکـان بسـيـج حـمـايـت از يـک                   
انقالب بلشويکي در ايـران هـم جـهـانـي          

در نتيجه چرتکه و ترازوي بـقـالـي      .  است
بايد دنـيـاي عصـر      .  را بايد کنار گذاشت

جهانـي سـازي و عصـر کـامـپـيـوتـر و                   
ساتاليت  و امکانات آنرا ديد و در قـرن      
بيست و يک  صدبار مصم تـر و حـق بـه          

وجه اسپارتاکـوسـي   " جانب تر  با تکيه به 
از جـملـه سـراغ      .  سراغ قضايا رفت"  لنين

 . موانع رفت و جواب آنها را داد
 

جالب است که منقد ما نه فقط اصال از   
ـلـشـويـکـهـا        اين موضوع مقايسه ما با ب
سر در نياورده، نه فقط پاسخ هـايـي کـه        
حکمت و تقوايي بـه مـوانـع جـلـوي مـا             
ميدهند را يکسره از ويترين خنزرپنـزري  
نقل قول هاي خود جمع کرده است، بلکـه  
در پايان هم با اعتماد بنفس خيره کننـده  
اي که فقط ميتواند ناشي از اوج دانش و 
تعهد ايشان و صـد الـبـتـه نـه نـاشـي از                
عصبيت ورشکستگان به تقصيـر بـاشـد      

و اين بحث مربوط به حـزب  : " فرموده اند
کمونيـسـت کـارگـري پـر افـتـخـار دوره                 

 ." منصور حکمت است و نه امروز
 

خــيــر دوســت عــزيــز، رفــيــقــانــه عــرض          
ميکنيم،  بحثي که شما با وصلـه پـيـنـه       
کردن چند نقل قول ابتر چنين هنرمندانـه  
سرهم کرده ايد براي منحل کردن چنديـن  
حزب کمونيست کارگـري امـروز و دوره         
ـلـشـويـک         منصور حکمت بعالوه حـزب ب

ايـن  .  دوره لنين رويهم کفـايـت مـيـکـنـد        
" اين خيـر ايـنـطـور نـيـسـت           " نگاه شما و 

مشــشــع شــمــا  شــايــد وصــف حــال                 
سرگشتگان سياسي باشد، اما بـه هـيـچ      
دوره حزب کمونيست کـارگـري مـربـوط         
نيست و به کار هيچ حزب جدي سياسـي  

اگر از اين فضـاي    . و کمونيستي نمي آيد
سرگشتگي سياسي قدري بيرون بيـايـيـد    
آنوقت چشم تان شايد باز شود و بفهمـيـد    

شـايـد   .  منصور حکمت چه گـفـتـه اسـت      
بتوانيد ببينيد بحث منصور حکمـت در    

کنگره سوم  به مراتب بيـشـتـر بـه حـزب          
کمونيست کارگري امروز انطباق دارد تا 

حـزب  .  حزب زمـان مـنـصـور حـکـمـت             
بـه مـراتـب         ۲۰۰۹ کمونيست کارگـري    

قوي تر از  حزب کمونيست کارگري سال 
اوضاع سياسي امـروز بـه     .  است ۲۰۰۰ 

و .  مراتب مساعـدتـر از آن وقـت اسـت            
خود ما در تغيير اوضاع کـامـال دخـيـل       

همانطور که دفعه قبل گـفـتـيـم     .   بوده ايم
دقـيـقـا در      "  حزب و قدرت دوگانـه " بحث 

ادامه خط  و جهت کنگره سـوم و بـويـژه        
همين سخنراني مـنـصـور حـکـمـت در             

اوضاع سياسي و موقعـيـت ويـژه      " مورد 
سـالـه    ۹ دقيقا اين پيشروي .  است"  حزب

حزب عليرغم همه سختي ها و لـطـمـات    
بعد از فقدان حکمت،  ما را بـه ايـنـجـا           
رسانده که امروز از حزب و قدرت دوگانه 

اگر منصور حـکـمـت در        .  سخن بگوييم
اي کـه    "  قـدرت دوگـانـه     " کنگره سـوم از      

حزب کمونيست کـارگـري بـوجـود مـي            
آورد فقط در متن يک فراخوان عـمـومـي    
تر صحبت ميکند، امـروز بـه فـراخـوان         
. مشخص و متعين ما تبديل شده اسـت 

و از جـملـه بـهـمـيـن دلـيـل هـم الـبـتـه                     ( 
آنوقت حزب کمونيسـت  .)  متفاوت است

کارگري تازه بعد از کنفرانس برلين بـراي    
اولين بار در ابعاد وسيع سياسي مـطـرح     
شده بود و يک راديو نيم سـاعـت در روز         

امروز خيلي ها حزب کمونيسـت  .  داشت
کارگري را ميشناسند و دسترسي اش به 
.  مردم غير قابل مقايسه با آنوقـت اسـت    

آنوقت نه آزادي برابري و سوسياليسـم يـا     
ـلـنـد شـده بـود، نـه              بربريت در دانشگاه ب
اعتصاب واحد و پيشروي هاي جـنـبـش      
کارگري رخ داده بود، نه جشن آدم برفيهـا  
در بين بود و نه معيـشـت مـنـزلـت حـق           
مسلم ماست در تظاهرات هاي معلمـان  
ــه کســي در                     ــاد زده مــيــشــد و ن ــري ف
اجتماعات سرود انترنـاسـيـونـال خـوانـده         

آنوقت نه خاتميون تمام امـيـد خـود      .  بود
را از دسـت  داده  بــودنـد و نـه هـنــوز                       
سونامي احمدي نژاد و طرح هاي امنيت 
اجتماعي مکررا شکست خورده بـود  و      
نه ناجا عليه جامـعـه و انـقـالب مـانـور             
وحشت ميداد و نـه حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري و سياست هاي دخالتگرانـه اش    
در مورد مسائل متعدد سياسي به خانه 

آنـوقـت حـزب نـه         .  هاي مردم رفـتـه بـود     
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کسي را از زير چوبه دار نجات داده بـود،  
نه جلوي اسالم سياسي در اروپا قد عـلـم     
کرده بود، نه اين هـمـه رهـبـران و چـهـره             
هايش شناخته شده بودند و نه بحث هاي 
پلـنـوم هـاي حـزبـي اش بـالفـاصـلـه از                    
تلويزيونش پخش مـيـشـد و چـنـيـن در             

آنوقت ما در .  جامعه انعکاس مي يافت
ابتداي راه بوديم و امروز قدم هاي زيـادي  

بحث حزب و قـدرت    .  به جلو برداشته ايم
دوگانه دقيقا در ادامه اين تاريخ و بـراي      
جلوتر بردن آن  ميتوانست طـرح شـود و       

تا آنجا که به مـوضـوع   .  بايد طرح ميشد
مقايسه ما و بلشويکها برميگردد توجه 
به بلشويکها و روش اسپارتاکوسي لنيـن  
صدبار بيشتر، بله صد بار بيشتر،  بـايـد     

.  قـرار گـيـرد              ۲۰۰۹ در دستور حزب   
بحث حزب و قدرت دوگـانـه يـک نـمـونـه           

 .کاربست همين روش است
 

 !راز سر به مھر: موخره
 

دو دل بودم که بحث اين هفته را همينجـا  
پايان ببريم يا نه که در آخرين لحظات بـه    

مـنـقـد       ۵ نظرم رسيد که نـکـتـه شـمـاره          
توانايمان را بعنوان موخره اي بـر بـحـث          
اين هفته بياوريم و کوتاه هـم شـده بـه آن          

 :بپردازيم
 
حـمـيـد    .  تکـرار اتـهـامـات نـخ نـمـا               -۵ 

وقـتـي هـم کـه         " حـزب    :  تقوائي ميگويد
نزديکـتـريـن رفـقـاي خـودمـان گـفـتـنـد                  
سوسياليـسـم نـمـي شـود، زود اسـت و                 
. غيره، ايستاد و جنگيد و کوتاه نـيـامـد     

خونريزي داد، انشعاب داد، فـراکسـيـون      
داد اما از سوسياليسم و انـقـالب دسـت      

راستي چـيـزي بـه اسـم           !  عجبا." نشست
انصاف را با ذره بين ميشود در سيسـتـم   
سياسي شما پيدا کرد؟ اين جعلـيـات تـا      
به فراکسيون اتحاد کمونـيـسـم کـارگـري        
برميگردد همه پاسخ درخور گـرفـتـنـد و       

من واقـعـا   .  اسناد آن مکتوب موجوداند
ــبــات                 ــم چــرا ايشــان اث ــکــن ــمــي درک ن
انــقــالبــيــگــري و ســوســيــالــيــســت بــودن       
حزبشان را روي پاي سياستها و پـراتـيـک    
خودشان نتيجه نـمـيـگـيـرنـد و هـمـواره               

مـا الـبـتـه       .  ناچارند حقيقت را قلب کنند
ــيــســم                در نــگــرش شــمــا از ســوســيــال
پوپوليستي شريک نبوديـم و از مـوضـع          

انقالبيگري کمونيستي کارگري هـمـواره     
اما تالش شما اينست کـه  .  نقدش کرديم

با چسپاندن اتهام به رفـقـاي ديـريـن تـان          
امرتان را پيش ببريد و اين تنها هـر نـوع     
اعتماد و حقيقت جوئي را در قاموس ح   

   . ک ک زير سوال ميبرد
 

اين عبارت را چندين و چندبار خواندم و   
بـه  !"  عـجـبـا   " درست سر درنياوردم که آن   

آنهم "  يک ذره انصاف" خاطر چيست؟ چرا 
مـا  "  در سيستم سـيـاسـي     " و "  با ذره بين" 

نمي توان پيدا کرد؟ چه اتـفـاقـي افـتـاده          
است؟ در روضه کربال هم اينقدر نـفـريـن      

؟  چـرا      " قلب حـقـيـقـت      " چرا .   نمي کنند
؟ چـرا بـا آن دو جـملـه               " چسباندن اتهام" 

هرنوع اعتماد و حيقيقـت  " حميد تقوايي 
زيـر سـوال     "  جويي در قـامـوس ح ک ک          

ميرود؟ مگر چه اتفـاقـي افـتـاده اسـت؟           
آيا اين همه خشم و غـلـيـان احسـاسـات          
مصنوعي است يا واقعي؟ اگـر واقـعـي        

 است دليل آن چيست؟
 

وقتي کمي دقت کنيد به نتايـج  بـعـضـا         
حميد تقوايـي  .  خنده داري خواهيد رسيد

نزديکتـريـن   " گفته که حزب ما  وقتي هم 
رفقاي خودمان گفتند سوسياليسم نـمـي   

... ايستاد و جنگيد و .  شود و زود است 
". از سوسياليسم و انقالب دست نشسـت 

خوب مگر منقد ما در همين چند جمله 
مـا الـبـتـه در         : " خودشان نمـي فـرمـايـد      

نگرش شما از سوسياليسم پوپوليـسـتـي    
شريک نبوديم و از موضع انـقـالبـيـگـري        
کمونـيـسـتـي کـارگـري هـمـواره نـقـدش                 

؟ ايشـان مـا را سـوسـيـالـيـسـت                 " کرديم
پوپوليستي ميداند و همواره هم نقدمـان  

!" عـجـبـا   " آيا نمي شود همه آن !   کرده اند
ـلـب   " و   "  جعليـات " و "  اتهمات نخ نما"و  ق

و فقدان هرگونه حقيقت جويي و "  حقيقت
را بـه خـودشـان        "   قـامـوس  " مخصوصا   

برگرداند؟ خوب نظر ايشان اين است کـه    
. ما سوسياليست پوپوليسـتـي هسـتـيـم       

نظر ما هم اين هست که رفقاي سابق مـا  
و از جمله مـنـقـد مـحـتـرم مـيـگـويـنـد                  
سوسياليسم نمي شود و  زود است و در     
مقابل اين دوستان از سـوسـيـالـيـسـم و             

") پـوپـولـيـسـتـي      " و اينهم البـد    ( انقالب 
ديـگـر ايـن هـمـه فـريـاد              .  دفاع کرده ايـم 

" آي قلب حقيقت" و "  آي اتهام" و  "  عجبا" 
براي چيسـت؟ چـرا شـلـوغ  مـيـکـنـيـد                  
دوســت عــزيــز؟ مصــيــبــت خــوانــي کــه          

 !نيست
 

خيـر مـا     :   شايد منظورشان اين است که
مـا  .  هرگز نگفتيم سوسياليسم زود است

هميشه از انقالب و سوسيـالـيـسـم دفـاع        
شـمـا   .  شما قلب حقيقت ميکنيد.  کرديم

 !اتهام ميزنيد
در اين حالت مـيـگـويـم دوسـت عـزيـز               

اوال .  اينجا را قدري کم لطفي ميـکـنـيـد    
رفقاي انشعابي صريحا زدند زير انقـالب  

يادتان نـيـسـت      . ( و سوسياليسم و رفتند
؟ " سـوسـيـالـيـسـم رم مـيـدهـد             " گفـتـنـد      

انـقـالب سـواري      " فراموش کرديد گفتند 
و شما هم زماني که هـنـوز     )   ؟" ميکنيد

در حزب ما بوديد و مثـل امـروز پشـت        
در منتظر ورود به حزبشان نبوديد اين را   

ادبيـات هـمـه ايـنـهـا هـم              .  قبول داشتيد
امـا شـايـد بـر         .  اسـت "  مـکـتـوب   " البته   

آشفتگي شمـا از اشـاره بـه فـراکسـيـون               
حال از نويد بشارت و اين چـيـزهـا      .  است

ايـن " که بگذريم  فراکسيون هم با موضع 
سوسياليسمي که در خيابانـهـا شـعـار       (  

ميدهند و سـرود انـتـرنـاسـيـونـالـش را                 
سوسياليـسـم مـا نـيـسـت،           )   ميخوانند

و نـظـيـر ايـن بـه            "  مال چپ سنتي اسـت   
. سرعت رفت به طرف رفقـاي انشـعـابـي      

اگر راهتان داده بودند االن شـمـا هـم در          
مـنـشـور سـرنـگـونـي          " صف پر افتـخـار     
سـوسـيـالـيـسـم رم         " و   "   منهاي انـقـالب    

حـزب اهللا مـقـاومـت مـردم            " و "  ميدهد
" بـحـران آفـريـنـي در مـرزهـا             " و      "  است

شانس آورديد جـوابـتـان    .  تشريف داشتيد
البتـه مـيـتـوان ايـن مـثـنـوي را                 !  کردند

 همه آن    اما حتي اگر.  همچنان ادامه داد
موارد قبلي را نيـز کـنـار بـگـذاريـم، در             

حـزب و    " همين نوشتـه اي کـه در نـقـد               
نوشته ايد اين طفره رفـتـن   "  قدرت دوگانه

از سوسياليسـم و انـقـالب مـثـل بـاران               
.  استوايي  بر سر خواننده تـان مـي بـارد         

در سطور باالتر در جزئيات نشـان داديـم     
شما چه شاهکار همه "  نکته" که تنها يک 

جانبه اي است که نه  فقط دقيقـا عـلـيـه       
قدرت گيري کمونيست ها در يک مقطـع  
معين است، نه فـقـط  چـوب الي چـرخ             

حزب انقالبـي ايـن اوضـاع مـيـگـذارد،               
بلکه از منصور حکمت و لنيـن و مـتـد        
مارکسيستي و حتي از همان اخالقيـات  
. ادعايي تان هم  چيزي باقي نمي گـذارد   

مگر طـفـره رفـتـن از سـوسـيـالـيـسـم و                   
انقالب شاخ و دم دارد؟ آيا اينـهـا اتـهـام       

است؟ قلب حقيقت است؟  مـيـخـواهـيـد      
جواب اين ها را با عجبا عجبا و پـيـف       
پــيــف هــاي اخــالقــي بــدهــيــد؟ الــبــتــه           
مختاريد هـر طـور کـه در تـوان داريـد                  

اسـت  "  نخ نمـا " اما آنچه که .  جواب دهيد
 همين روشها نيست؟  

 
يک احتمال ديگـر ايـن اسـت کـه شـايـد               
ايشــان فــکــر کــرده انــد وقــتــي بــه مــا                

" سوسياليسـم پـوپـولـيـسـتـي         " ميگويند 
هنوز يک جـور انـقـالبـيـگـري يـک جـور                 

فکر کـرده  .  سوسياليسم در ما مي بينند
در اين حالت بايـد  .   اند مثال منصف اند

گفت که ايشان حتي متوجه هم نـيـسـت      
" سوسياليسم پوپوليسـتـي  " که از هرگونه 

در ايران چه ارتجاعي ممکن است بيـرون  
اگر اين احتمال درست باشد ايشـان    .  بزند

بـعـدا   .  حتي نمي داند دارد چه ميـگـويـد   
را "  سوسياليسم پوپوليسـتـي  " اين ادعاي 

بررسي خواهيم کرد و خـواهـيـم ديـد کـه          
چرا در ايران فقط يک نوع سوسـيـالـيـسـم      
ميتواند در سياست نقش جـدي بـه نـفـع         
بشريت ايفا کـنـد و آن هـم کـمـونـيـسـم                 

و در اين سطح هـم نشـان       .  کارگري است
خواهيم داد که چرا اين جنبـش را حـزب       
. کمونيست کارگري نمايندگي مـيـکـنـد      

آنجا يکبار ديگر به اين برميـگـرديـم کـه       
چــگــونــه دوســتــان مــا در ايــن اخــتــراع            

نـيـز بـدتـر از         "   سوسياليسم پوپوليستي"
هر جاي ديگر به سوسياليسم و انـقـالب       

 .پشت کرده اند
 

اما اين همه خشم و غضب باالخره بـراي  
چه بود؟ شايد راز ماجـرا در ايـن جـملـه           

من واقـعـا درک نـمـيـکـنـم چـرا               : "  است
ايشان اثبات انقالبيگري و سوسياليست 
بودن حزبشان را روي پاي سـيـاسـتـهـا و          

آنهمه ."  پراتيک خودشان نتيجه نميگيرند
؟ تـا    ! عصباني شده اند تا اين را بگوينـد 
امـا  .    مثال به خودشان کرديـت بـدهـنـد      

دوست عزيز اوال دفاع از سوسياليـسـم و     
انقالب در مقابـل کسـانـي کـه گـفـتـنـد               
سوسياليسم زود است ، گفتـنـد انـقـالب       
سـواري نــکــنــيــد، جـنــبــش ســرنــگــونــي         
شکست خورد،  کسـانـي کـه دهـانشـان          
براي بحران سازي در مرزهـا آب افـتـاده        
بود همه و همه،  پراتيک و سياست خـود    

سـيـاسـت و      " خالصه نمي فهمم   .  ما بود
.  مـنـظـورتـان چـيـسـت         "  پراتيک خودشان

ثانيا آن نقلي که شما از حـمـيـد تـقـوايـي         

آورده ايد تنـهـا اشـاره اي مـخـتـصـر بـه                 
موقعيت تا کـنـونـي حـزب و از جـملـه                 
ــاع از                    ــه حــزب دف ــه شــدن ب ــاخــت شــن
سوسياليسم و انقالب  است تا بالفاصله 
بگويد اين موقعيت حزب کافي نيست و 

ـلـيـدي در      .  بايد جلو رفت در واقع جاي ک
يکبار ديگر نوشتـه  . بحث اصلي او ندارد

و ثـالـثـا      .   او را بخوانيد و قضاوت کنيد
اگــر مــنــظــورتــان ايــن اســت کــه مــا                  
انقالبيگري مان را  از سياست و پراتيـک  
مــان در قــبــال جــمــهــوري اســالمــي و             
سرمايه داري نتيجه گيري کنيـم کـه مـا        

کـل بـحـث      .  داشتيم کارمان را ميکرديم
حزب و قدرت دوگانه دقيقـا مـربـوط بـه         
تعريف موقعيت، نـقـش و خـط مشـي             
تاکتيکي حزب کمونيسـت کـارگـري در        
مقابل کـل اوضـاع مشـخـص کـنـونـي                

و  شـمـا هـم دادتـان از هـمـيـن                    .   است
درآمده که ميگويد  آي حزب تلويزيوني،  
آي شما را چـه بـه لـنـيـن، آي مـنـصـور                 
حکمت گفت موانع پـيـشـروي مـا زيـاد          

بنـا بـر ايـن چـرا بـعـد از                 .   است و غيره
اينکه چندين ساعت نشسته ايد و بـحـث   
يکساعته حميد تقوايي که تماما عـلـيـه    
جمهوري اسالمي و تـوضـيـح سـيـاسـت         
کمونيست ها در قبال آنست را مثال نقـد  

تـان  "  نکته" کرده ايد، بعد يکدفعه در يک 
فکر کرديد که حميد تقوايي ايـنـهـمـه را         
انجام داده  براي اينکـه دو جـملـه اشـاره           

فـکـر   !  کلي هم به رفقاي نيمه راه بـکـنـد؟   
..."  واقعا درک نمـي کـنـم     " نمي کنيد اين 

شما هم نظير آن عـجـبـا عـجـبـا قـدري                
 ساختگي باشد؟  

 
بگذاريد راز بند پنجم سر به مهر بماند و   
کشف نهايي آن همچنان برعهده خواننده 

هي بخـوانـد و در مـورد حـاالت             .  باشد
روحي و رواني نويسنده هزار جور حـدس    

شـبـيـه آن احسـاسـي کـه             .  و گمان بـزنـد    
ولـو  .  هنگام خواندن بوف کور مـيـگـيـرد    

اينجا، همانطور که قبال گـفـتـيـم،  ايـن            
حاالت روحي و رواني نويسنده ناشـي از    
ـلـي،         يک سرگرداني غير تاريخـي، مـحـف

 . شخصي و نازل است
----------------------- 

پوپوليسم مزمـن، در    " منظور مقاله )  ۱ 
حـمـيـد    "  قدرت دوگانه" باره بحث حزب و 

است که سـيـاوش دانشـور آنـرا           "  تقوائي
نوشته و مـا در دو شـمـاره گـذشـتـه بـه                  

 .جوانبي از آن پرداختيم
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 ...ما و بلشويکھا 
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بحثي که در زير مـي آيـد از جـوانـب           ( 
متعدد و بويژه از نـقـطـه نـظـر مـبـارزه              
امروز حزب کمونيست کـارگـري حـائـز       

اينجا بـارديـگـر و      .  اهميت زيادي است
البته بطور شفافي منصور حکـمـت بـر      

مـتـد   "  وجه اسپارتاکوسي" بقول خودش 
لنين تاکيد ميگذارد و ايـنـکـه چـطـور        
اين مهمتريـن نـکـتـه اي اسـت کـه از                 
تجربه لنين بايد مورد تـوجـه مـا قـرار         

البته او به نکات مـهـم ديـگـري         .  گيرد
هم اشاره ميکند کـه هـريـک شـايسـتـه           

 .توجه و تعمق است
اين مطلب متن پياده شده سه نوبـت از    
صحبت هاي حکمت است،  در حاشيـه   
ســمــيــنــار کــورش مــدرســي در مــورد         

 -تجربه شوروي، انجمن مارکس لندن   
مـتـنـي کـه       .    ٢٠٠١ اکـتـبـر         ٦ شنبه   

اينجا به چاپ رسيده است با متني کـه    
در سايت عمومـي مـنـصـور حـکـمـت            

ما کوشـش  .  آمده است تفاوتهايي دارد
کرده ايم حتي االمکان به عين گـفـتـار      
شفاهـي وفـادار بـمـانـيـم و در مـوارد                  
متعددي لغزش هاي کـوچـکـي کـه در         
پــيــاده کــردن صــورت گــرفــتــه بــود را            

اين تفـاوت هـا گـرچـه         .  تصحيح کرديم
در کل مضمون بحث تغـيـيـري ايـجـاد        
نمي کند اما به جاي خود حائز اهميـت  

 .است
اين متن با توجه به بحثي که اين هفتـه  

داشـتـيـم    "  مـا بـلـشـويـکـهـا         " در مـورد    
انتخاب شده که همانجا توضيح داديـم    
چرا خواندن اين اثر حکمت را ضـروري      

در نــتــيــجــه بــايــد پــوزش          .  دانســتــيــم
بخواهيم کـه ادامـه بـحـث بـازخـوانـي                
کاپيتال مارکس به هفته ديگر مـوکـول   

در ضمن تيتر فوق به انتخـاب  .  ميشود
 )جوانان کمونيست. ماست

 
 :نوبت اول 

 
راجـع بـه تـاريـخ انـقـالب             )  سؤال مـن (

 .بلشويکي نيست، راجع بـه االن اسـت      
بحثي که ميکنيـم مـثـال نـفـس نـگـاه              
کردن به تجربه لنين و تـزهـاي آوريـل و        
چرا اين درست بود و چـرا حـزب غـلـط         

،  وقتي مـعـنـي      ) و غيره( فکر ميکرد 
دارد کـه مـا در مـورد مـاحصـل ايـن                 

يــک )   انــقــالب بــلــشــويــکــي   ( پــروســه   
مـثـل   .  ارزيابي مثبتي داشـتـه بـاشـيـم         

مــمــکــن اســت    .  قــيــام اســپــارتــاکــوس   
اهميتي نداشته منتهي اسـپـارتـاکـوس     

وقتي شکست .  تصميم گرفت قيام کند
خوردند ديگـر اهـمـيـت تـاريـخـي ايـن               
پديده ظاهر کم ميشود مگر اينکه آدم   
بيايد بگويد چرا هنوز اين تجربه مـهـم     

 . بوده است
 
تــجـربــه شـوروي هــم االن         )  در مــورد  ( 

ديگر سويـت يـونـيـونـي وجـود نـدارد،              
اتحاد جماهير شوروي نيست که حـتـي   

امـا يـک     )  قـبـول نـداريـم      ( بگوييم ولـو    
واقعه تاريخي مـهـم اسـت چـرا کـه آن              

آن غـول هـم ديـگـر           .  غول بوجـود آمـد    
حتـي اگـر مـا قـبـولـش نـمـي                 .  نيست

کرديم در نـفـس عـظـمـت ايـن واقـعـه                   
االن ديگـر  .  تاريخي که شک نمي کرديم

وجـود نـدارد و       )  شـوروي ( آن عظـمـت     
شخصيت لنين شـبـيـه اسـپـارتـاکـوس            

يعني يک کسي که يـک روزي      .  ميشود
يک قيامي را سازمان داد اما نـهـايـتـا       

در نتيجه ايـن سـؤاالت     .  شکست خورد
مطرح ميشوند، که باز تأکيد مـيـکـنـم     

فــاکــچــوال و تــاريــخــي       )  در حــيــطــه   ( 
نيست، بلکه ميخـواهـم بـدانـم نـظـرت           

 .چيست) راجع به االن(
 

اگر لنيـن تـزهـاي آوريـل را           :  اول اينکه
نياورده بـود، و فـرضـا روسـيـه بـه راه                   
کرنسکي رفته بود، دو سه سال بـعـدش   
بــاالخــره آلــمــان در جــنــگ شــکــســت           
ميخـورد، روسـيـه هـم چـيـزي شـبـيـه                  

چـرا ايـن     .  ايتاليا از آب در مـي آمـد            
ــخــي          ــاري ــروســه ت ــرضــي ( پ ــر آن    )  ف ب

اي که اتفاق افـتـاد ، کـه اتـحـاد             پروسه
جماهير شوروي بوجـود آمـد و غـيـره،            
ارجحيت نداشت؟ آيا يک نـفـر در پـس          

اين پروسه نمي توانـد بـرگـردد بـگـويـد            
اگر اينطور نشده بود، اتفاقا لنـيـن اگـر       
تــزهــاي آوريــل را نــمــي آورد و اجــازه             
ميداد که آن کشور انـقـالب بـورژوايـي         

يـک  )   روسيه( خودش را بکند، باالخره 
کشوري ميشد شبيه ايتاليا و دنيا يـک    

چــرا از يــک      .  طــور ديــگــري مــيــبــود       
اي را  شخصيت تاريخي که نهايتا پروژه

که شروع کرده شکـسـت خـورده اسـت،         
بايد با اين اهميت يـاد کـرد؟ مـمـکـن            

  .است اشتباه کرده باشد
 

محمد فـتـاحـي مـيـگـويـد ايـن بـحـث                 
. ميتواند روي چپ خيلي تأثير بـگـذارد  

بـه خـاطـر      !  به نظر من اينطـور نـيـسـت      
اينکه لنين در تصـويـر عـمـومـي چـپ           
جهان ديگر آن اهمـيـت را نـدارد، امـا           

اي کـه     براي اينکه تجربه.  مارکس دارد
تا اين لحظه  لـنـيـن را بـا آن تـداعـي                 
ميکنند، انقالب روسيه بوده است و نـه  
يک گـرايـش جـديـد کـمـونـيـسـتـي کـه                  

تــجــربــه  .  مــمــکــن اســت احــيــا شــود         
اگـر   .روسيه شکـسـت خـورد     )  انقالب( 

لنينيسم را به اعتبـار انـقـالب روسـيـه          
بخواهيد براي بـقـيـه تـوضـيـح دهـيـد،             
آخرش به شما ميگويند کـه چـي؟ يـک        
کاري کردند و معلوم بـود کـه اشـتـبـاه            

يا ممکن است بگويند حـق    !  بوده است
با مارتف بود که ميگفت از اين کارها 
نکنيد، يا با کائوتسکي که مـيـگـفـت       

ــم            ــروي ــو ب ــل ــواش ج ــواش ي در آن   . ( ي
احتمال داشت روسيه شـبـيـه      )   صورت

). ي که شد( فنالند بشود تا شبيه چيز 
چرا اين تجربه هـنـوز مـيـتـوانـد مـهـم               
باشد وقتي که از نـظـر تـاريـخـي تـمـام            

 شده است؟ 
 

اگر درافزوده لنيـن در ايـن       :   دوم اينکه
پروسه يک درافزوده تاريخـي بـود، اآلن       

چـه  .  ديگر نقشش را از دست داده است
چيزي ماوراي تجربه شـوروي مـيـشـود       
از لنين داشت که االن بـگـوئـيـم لـنـيـن          
هنوز مهم اسـت؟ بـه آن سـازمـانـهـاي             

که فـکـر نـمـيـکـنـم            )  اينرا گفت( چپي 
دوتايش را هم پيدا کنيد که براي لنـيـن   
اينقدر نقش قائل باشد که دفاعيه شمـا  
از لنين را روي پيـشـانـيـش بـگـذارد و           

 . حلوا حلوا کند
 

سؤال بعدي مـن ايـن اسـت، بـگـذاريـد             

در غياب ايـن پـروسـه،        :  اينطور بگويم
تاريخ قرن بيستم ممکن بود چه طـوري  
باشد؟ چرا هنوز ما ممکن اسـت فـکـر      
کنيم که تزهاي آوريل از نظـر تـاريـخـي       

نه فقط از نـظـر بـه        ( هم درست بودند و 
)  پيروزي رساندن يک انـقـالب مـعـيـن؟       

مـمــکــن اســت کســانــي بــگــويــنــد کــه          
شکست نهايي شوروي ميتواند ظاهـرا   
صحت استدالل کساني را نشان بـدهـد     
که  ميگـويـنـد روسـيـه آمـادگـيـش را               
. نداشت، شما اينرا به آن تحميل کرديـد 

با تزهاي آوريـل لـنـيـن آن وضـعـيـت              ( 
خـوب االن کـه       )  ؟! تحميل شـده اسـت      

عمال حرف طرف درست از آب درآمـده  
است،  چه جوري ميشود دوباره در يـک  
کانتکس تاريخي باز از لنين دفاع کـرد  
وقتي کـه تـجـربـه تـاريـخـي شـکـسـت                 

دو جمله اي که در ايـن      ( خورده است؟  
پــاراگــراف در پــرانــتــز آمــد در فــايــل             

 .)شفاهي خيلي مفهوم نيست
 

 :نوبت دوم 
 

سؤالي که در مقابل لنين است هـمـيـن      
يـک  .  امروز در ايران نيز در برابر ماست

پديده خيلي ملموسي مـثـل جـمـهـوري        
اسالمي و اسالم سياسي و حـکـومـت        
استبدادي در بـرابـر مـاسـت کـه بشـر                 
نميتواتند تحت حـاکـمـيـت آن زنـدگـي           
کند، ما به عنوان حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگـري مـيـگـوئـيـم بـايـد جـمـهـوري                  

و در   ...  سوسياليستي را آورد و غـيـره      
اين ميان يک عده بـه مـا مـيـگـويـنـد              

را نديديد؟ ميزنـنـد   "  کوسوو" مگر شما 
ميگويند اقـتـصـاد      !  داغانتان ميکنند

ايران نمي کشد، داريد اينـرا بـه تـاريـخ         
ميـگـويـنـد راه حـل          .   تحميل ميکنيد

بهتر براي مثال اين اسـت کـه ائـتـالف         
بورژوائي دموکراتيک سکـوالريسـت و     
يا هر چيز ديگر شبيه به اينها بـيـايـنـد       
سرکار و به تدريج و قدم بـه قـدم پـيـش         

عين همان بحثهاي دوره لـنـيـن        .  برويد
  .به يک نوعي در مقابل ما قرار دارد

 
تجربه تاريخي انقالب بلشـويـکـي اگـر       
بخواهد چيزي را نشان بدهد، اين اسـت  
که کار با قيام و گـرفـتـن قـدرت تـمـام             
نميشود، هنوز حتي مسالـه بـدرسـتـي       

اگر بخواهيم چيزي را   .  شروع نمي شود
االن از لنينيـسـم، مـنـظـورم فـقـط در              
چهارچوبه تاريخي است نه متـدلـوژيـک    

، درس بگيـريـم ايـن اسـت کـه ايـنـهـا                 
ولي راستش به نظـر  .    قدرت را گرفتند

: من کارشان از ما خيلي آسان تـر بـود      
وجود داشت، نـه جـنـگ سـرد          CIA نه

بـنـديـهـاي بـيـن            وجود داشت و نه قطب
المللي ضد کمونيستي وجود داشتند و 
نــه ايــن هــوشــيــاري بــورژوازي عــلــيــه          

. بـود "  چيزخطرناکي است" کمونيسم که 
فکر ميکردند که يک عده کـمـونـيـسـت      

اند، دفـعـه اول      در جائي قدرت را گرفته
بود که کمونيسم به عنوان يـک نـيـروي        
سياسي سرش را بلنـد کـرده بـود و در            
جهان بورژوائي آمادگي براي مقابله بـا  

حــتــي آنــهــم درس     .  آن وجــود نــداشــت    
بـايـد قـدرت      " زيادي براي ما ندارد که    

االن خيلـي وقـت اسـت کـه           "!  را گرفت
کمونيستها هرجا بخـواهـنـد قـدرت را         

" بـايـد  "ديگر !  بگيرند کسي نمي گذارد
و "  بـگـيـريـم    )  قـدرت ( مـيـخـواهـيـم        " و 
و ايــنــهــا،  يــک       "  مــرحلــه اي نــيــســت    " 

حاال ميخواهـد  .  مشکل حل شده است
  !قدرت را بگيرد، نميگذارند

 
مـا  )  اين درس  ( در چهارچوب تاريخي 

مي آورد و    ١٩٢٤ و  ١٩٢٣ را تا سال 
چـون   .  آنجا ديگر همه چيز ول مـيـشـود     

بعد از آن ما بـا عـروج شـوروي روبـرو             
در نتيـجـه   .  هستيم، که آنرا قبول نداريم

بحث را اگر در سطح عمـومـي و بـراي        
کسي که تضمين نـکـرده کـمـونـيـسـت            
باشد بخواهيم توضيح دهيم يـک خـرده      

داخـل يـک فـرقـه         ).  مشکل مـيـشـود   ( 
فـرض  "  لنـيـن مـهـم اسـت         " کمونيستي 

ولـي در يـک جـلـسـه            .  گرفته شده است
عمومـي بـا مـردم آدم قـاعـدتـا بـايـد                   
بتواند يکجوري توضيح بدهد کـه چـرا        
آن پيروزي کارگري در روسيه حـتـي بـا        

چـون  .  اينکه شکست خورد، مـهـم بـود     
. به قول تو مُهر خود را به دنيـا کـوبـيـد      

ولي بايد بشود توضيح داد که دنيـا بـه     
ايـن جـنـبـه       .  يک نحو بهتري عوض شد

يک خرده به نظر مي آيد که روي آن کـار  
يعني دفـاع از لـنـيـن،  و               .  نشده است

دفـاع از ايــنـکـه  يـک انـقــالب حـتــي                   
شکست خورده  روسيه بهتر از انـقـالب   
نکردن بود را بايد قـاعـدتـا يـکـجـوري           

 .استدالل کند
 

نکته دوم به نظر من ايـن اسـت کـه در          

 !وجه اسپارتاکوسی لنين
 منصور حکمت

 13ادامه صفحه  



مورد ايران اين سؤال در برابر مـا قـرار       
به ما ميگويند شما يـک بـار        .ميگيرد

ديــگــر مــي آئــيــد، بــه زور هــيــاهــوي             
جــمــعــيــت و ايــنــکــه بــاالخــره مــردم             
ميخواهند انقـالب کـنـنـد و انـقـالبـي              
ترين سازمان مي افـتـد جـلـو انـقـالب           

و به .    را ميگيرند)  قدرت( ميکنند و 
و اين حرفهايي است که   -ما ميگويند

شـمـا      -االن دور و بر ما چاپ ميـشـود  
ايد که بعد جنگ تـان     به اين فکر نکرده

با آمريکا شروع ميشود، بعد شـمـا را       
تحريم اقتصادي ميکنـنـد، بـعـد خـود          
شــمــا مــجــبــوريــد بــگــيــر و بــبــنــد راه            
بيندازيد که مخالـفـتـان حـرف نـزنـد و             

ثباتتان، بعد بـوروکـراسـي مـيـايـد،            بي
بـعــد شــمــا  هــمـان تــجـربــه اسـتــبــداد               

چــه .  را تــکــرار مــيــکــنــيــد    )   شــوروي( 
چيزي اين پروسـه مـيـتـوانـد بـراي مـا              
داشته بـاشـد؟ چـون بـورژوازي ايـنـبـار              

دفعه پيـش  .   ديگر اين بحث ها را دارد
بــورژوازي آمــادگــي فــکــري      .   نــداشــت

مقابله با اين کمونيسم را نداشـت ولـي     
بـه  .  االن دارد و اينها را هم ميـگـويـنـد    

نظر ميرسد تجربه انقالب بـلـشـويـکـي        
دائما دارد از نظر سياسي به ضـرر مـا       

يـعـنـي ايـنـکـه ثـابـت             !   تمام مـيـشـود   
) کـمـونـيـسـتـهـا       ( ميشود که شـمـاهـا        
چگونه ميشود .  نميتوانيد کاري بکنند

به اين جواب داد؟ يک لـنـيـنـيـسـت در           
شرايط جديد، با علم به اينکه پـيـروزي     
کمونيستي کارگري ميتواند جامعه را   
به يک مسيري ديگري ببرد که بـعـد از       

سال مردم بگويـنـد کـاش       ٤٠ سال  ٣٠ 
ايـن کـار را نـکـرده بـوديـم،  چـگـونــه                     

انـقـالب   ( ميتواند از چنين مـوضـعـي        
 دفاع کند؟ ) نوع اکتبر

 
 :نوبت سوم 

 
راجع به دو نکته مـيـخـواهـم صـحـبـت          
کنم، يـکـي راجـع بـه صـحـبـت فـاتـح                  

و يکي راجع به اينکـه آيـا مـا        )  شيخ(
 . از لنين اينها جلوتر هستيم يا نيستيم

 
ببينيد االن تيم فوتبال برق شيـراز تـيـم      

 ٥ را      ١٩٥٦ منچستر يونـايـتـد سـال         
در .  هيچ ميزند، در اين شکـي نـيـسـت      

نتيجه اينکه ما از بلشويکـهـا جـلـوتـر        
باشيم، بخودي خـود چـيـزي در مـورد           

. وزنه ما در جهان امروز نشان نميـدهـد  
صد مرتـبـه از     )  ما( چون طرف مقابل 

)  بـلـشـويـکـهـا      ( موانعي که جلو آنـهـا       
در .  تـر اسـت       قرار داشـتـه اسـت، قـوي        

نتيجه لنين و رفقايش شانسي داشتـنـد   
که در حالي که جهان بـورژوايـي  بـراي        
مقابله با پديده کمونيسم آمـاده نـبـود،      
يک فرصت تاريـخـي بـدسـت آوردنـد و            

) مـثـال  ( از آن به بعد .  قدرت را گرفتند
ها که خـواسـتـنـد هـمـان کـار را               چيني

انجام بدهند، همان تـيـپ آدم هـا اگـر             
خواستند در چين اين کـار را بـکـنـنـد            

مـا  .  تـر بـود       کارشان به مراتب سـخـت    
تـر و بـهـتـر            ممکن است خيلـي روشـن    

ببينيم، تجربه تاريخي را داريم، از نظـر  
 ١٩١٧ سازماني از بلشويکها در سال   

تر هسـتـيـم، در ايـران بـه نسـبـت                   قوي
ــلــشــويــکــهــا در روســيــه شــنــاخــتــه             ب

چون بحث بلشويکها بـه    .  ترهستيم شده
دو پايتخت، سن پترزبورگ و مسـکـو،     
محدود بوده است و کسي از نـفـوذشـان    

در  .در مثال آستراخان حـرفـي نـمـيـزنـد        
تـر     نتيجه سؤال اصلي اين است که قوي

ــلــشــويــکــهــا، در               بــودن بــه نســبــت ب
کانتکست و متن دنياي امروز به کـجـا   

 منتهي ميشود؟ 
 

به نظر مـن قـدرت بـلـشـويـکـهـا بـراي                
اينکه در محيط خـودشـان و در دنـيـا           
تأثير بگذارند خيلي بيشتر بـود، بـراي       
اينکه جهان آن آمادگي را براي مقـابلـه   

يک ارتش در مقابلشـان  .  با آنها نداشت
قرار داشت با تفنـگـهـاي سـرپـر، بـدون           
سازمانهاي جاسوسي، بدون مـيـديـا و        
بدون تجربه دمکراسـي پـارلـمـانـي کـه           
بتواند عليـه شـمـا حـرف بـزنـد، بـدون                
بورژوازي يي که آنتي کمونـيـسـم را بـه         

بـلـشـويـکـهـا       .  يک هنر ارتقا داده اسـت   
بــدون هــمــه ايــنــهــا زدنــد و قــدرت را              

فکر ميکردند ايـنـهـا      )  بقيه( گرفتند و 
جرياني احتماال چيزي شبيه بـه زاپـاتـا        

يعني طـرف مـقـابـل آنـهـا             ). هستند(
فکر ميکردنـد کـه لـنـيـن و رفـقـايـش                 

. انـد    چيزي شبيه به زاپاتا در مـکـزيـک       
يـک  . ( هر کسي  يک تـفـسـيـري داشـت       

انقالب مشروطيتي از نظـر آنـهـا      )  نوع
بـــراي کســـي کـــه در           .   بـــوده اســـت   

انــگــلــســتــان نشــســتــه اســت انــقــالب         
بلشويکي انقالبي از جـنـس تـحـوالت         
بــورژوا دمــوکــراتــيــک در مــجــمــوعــه         

ديگري از کشورها اسـت کـه بـعـد در             
انقالب مشـروطـيـت ايـران هـم اتـفـاق              

) طرف مقابل بلشويکها. ( افتاده است
کارشـان  )  بلشويکها( آمادگي ندارد  و 

  .آسان بود و  زدند و گرفتند
 

ولي به نسبت ما، اگر بخواهيم االن را     
بگوييم،  موقعيت ما از بـلـشـويـکـهـا         

تر است بـه خـاطـر ايـنـکـه              خيلي پائين
طــرف مــقــابــل بــيــنــهــايــت بــيــشــتــر            

از پـيـش     .  سازمانيافته و آمـاده اسـت        
جواب ما را دارد و از پيش طـرح دارد      

ــا قــدرت       ــهــاي         کــه ب گــيــري ســازمــان
  .کمونيستي چه بايد بکند

 
بـنـظـر مـن       )  ديـگـر  ( راجع به آن نکـتـه     

يـعـنـي ايـنـطـور         .  لنينيسم معني دارد
نــيــســت کــه خــط لــنــيــن در مــقــابــل             

بـه نـظـر مـن هـم            ).  نـبـود  ( بلشويکها 
.  بــلــشــويــکــهــا، لــنــيــنــيــســت نــبــودنــد     

اش وقتي ثابت ميشود که دقيقـا   تجربه
لنين نيـسـت کـه تـفـسـيـر خـود را بـر                    

چـه در دوره قـبـل از            .  مسائل بگـذارد 
و    ١٩١٧ انقالب بين فوريه تا اکـتـبـر        

در مـورد مسـائـل           ١٩٢٣ چه بعد از     
تحليل شـده  )  موضوع( اين .  اقتصادي
به نظر من بلـشـويـکـهـا در        .   هم هست

متن چپ سنتـي زمـان خـودشـان کـار            
: کــه اســاســش ايــن بــود       .   مــيــکــنــنــد 

مارکسيسم عِلم درک قوانيـن تـکـامـل       
مارکسيـسـم بـراي آنـهـا          .  جامعه است

در نـتـيـجـه       .  علم قوانين جـامـعـه بـود        
جامعه قـوانـيـنـي دارد و مـطـابـق آن                  
قوانين به جلو ميرود، مراحلي را طـي      
ميکند، تاريخ دارد ميرود جـلـو و تـو          
خودت را به آن ميرساني و در آن تأثـيـر   

اين تـعـبـيـري اسـت کـه از             .  ميگذاري
  .مارکسيسم تا آن موقع، شده است

 
بخصوص بين الملل دوم اين تعـبـيـر را      
ــتـــه اســـت             ــيـــســـم داشـ .  از مـــارکسـ

کائوتسکي خيلي رسمي اين تعبـيـر را     
کـرده اسـت، و پـلـخـانـف ايـن                )  ارائه( 

ــعــبــيــر را دارد       اگــر شــمــا از يــک          .  ت
کمونيسـت هـمـدوره لـنـيـن بـپـرسـيـد،                 
مارکسيسم چيست؟  ميگويد جامـعـه   

داري و فئودالـي و     از کمون اوليه به برده
جامعه کاپيتاليـسـتـي تـکـامـل پـيـدا             
ميکند و بعد به مالکيت اشـتـراکـي و        

مـطـابـق ايـن       . ( غيره تبديـل مـيـشـود      
شما تـقـريـبـا ايسـتـاده اي تـا               )  ديدگاه

 !  تاريخ راه خودش را برود
 

تفسير متفاوتي از مارکسيسم ميشود 
کرد و به نظـر مـن لـنـيـن ايـن کـار را                  
ميکند و تا جائي که من ديده ام تـنـهـا    

را )  تــفــســيــر ( کســي اســت کــه ايــن            
تـفـسـيـري کـه اسـاس آن در               .  ميکـنـد  

تزهاي فوئرباخ است و آنهـم ايـن اسـت        
که آدميـزاد در تـاريـخ، مـوجـود زنـده               

دنـيـا  را       "  اين جانبه بودن" است و بايد 
دست شما اسـت کـه ثـابـت           . ثابت کند

خـود  .   کني جامعه به چه سمتي ميرود
جامعه به آن سمت نميرود، تـو هسـتـي      
که بايد تصمـيـم بـگـيـري و از گـوشـه                

تـو بـايــد بــحــث       .   خـودت دفـاع کـنــي       
خودت را مطرح کني و سعي کـنـي بـا      
پراتيک خودت  تاريخ را آنجائـي بـبـري      

ايـن تـفـسـيـر از          .  که خودت ميخواهي
 ).را لنين مطرح ميکند(مارکسيسم 

 
ايــن    در( کـه آنـوقـت شـرايـط عـيـنـي                 

. مـيـشـود   )  ي کـار   ( ها   زمينه) تفسير
آيا زمينه کار ما هسـت يـا نـه؟  اگـر               

نـبـاشـد مـيـگـوئـيـد           )  فـراهـم  ( زمينـه    
لنين هم اگر زمينه کـارش از      .  نميکنم

نباشد مـيـگـويـد     )  فراهم( نظر تاريخي 
تمام سعي لـنـيـن در فـاصـلـه           .  نميکنم
ايـن بـود کـه ثـابـت             ١٩١٧ تا  ١٩٠٥ 

کنـد کـه زمـيـنـه تـاريـخـي بـراي يـک                     
ميـگـويـد،    .  انقالب کارگري وجود دارد

عصـــر انـــقـــالب پـــرولـــتـــري اســـت،           
امپرياليـسـم اسـت، و حـتـي ارتـجـاع                
استوليپيني باعـث شـده اسـت کـه در             
روسيه مناسبات قديـمـي ارضـي بـهـم          

در نــتــيــجــه لــنــيــن       ...  و...  بــخــورد و  
ميگويد پيروزي ما عـمـلـي اسـت، بـه          
دردخور است، ماجراجوئي عليـه رونـد     
تاريخي نيست، ميتوانيم پيروز شـويـم     

لـنـيـن اصـال       .  و قدرتمان را نگـهـداريـم   
) مـوضـوع  ( مجبور نبوده است آنورتـر    

 .  را بخواند
 

در نتيجه آنچه که بلشويـکـهـا نـديـدنـد         
اين بود که تفسيـرشـان تـا آنـمـوقـع بـر              
مبناي درکهاي قديمي و اروپا محوري 

). قرار داشـت   ( که  در کمونيسم هست 
و بقيه جـاهـا     )  ما هست( اينکه آرمان 

شلوغ ميشود و بـعـد هـمـگـي بـا هـم                
باالخره يک فـکـري بـحـال آن خـواهـيـم              

اگـر شـمـا در يـک کشـور              )  امـا . ( کرد

پيروز شـُديد و بـَعد جاي ديگر انـقـالب     
نشد و شما مجبور شديد جـامـعـه تـان        

چکار مي کنـيـد؟    )  آنوقت( را بسازيد، 
بـه هـيـچ      .  بـرنـخـورديـم    )  به اين سـوال   ( 

و )  بـرنـخـورديـم    ( سرنخي از اين قضيه   
  .شکست شان دادند

 
ساله زنده بود و چـه       ٥٧ ، ٥٦ اگر لنين 

بـنـظـرم    .  ميـگـفـت، تضـمـيـنـي نـدارد            
ممکن بود همان حرفهائي را ميزد کـه    
استالين يا تروتسکي زدند،  يا ممکـن  

ولي لنـيـنـيـسـم      .  است حرف رابعي بزند
چـه  )  در آن حـالـت      ( را ميتـوان گـفـت        

لنينيسم ميـرفـت راهـش را        .   ميگفت
چون به نظر من تـمـام بـحـث       .  پيدا کند

متدولوژي لنين و آن  رگه لنيـنـيـسـتـي      
اين است که اول تصميم مـيـگـيـرد کـه        
چه ميخواهد و بـعـد بـه سـراغ تـاريـخ               

) آن( در صورتي که در مقابـل    .  ميرود
هاي منشـويـکـي اول مـيـگـفـتـنـد               رگه

تاريخ به چه سمتي ميرود و بـَعد سـعـي   
ميکردند خود عنصـر مـثـبـتـي در آن            

  .باشند) سير تاريخي(
 

. لنين اول ميگويد چه ميخواهم بـکـنـم   
در ( بعـد نـگـاه مـيـکـنـد بـبـيـنـد چـه                       

اسـپـارتـاکـوس هـم        .   هسـت )  دستـرس 
ميخواهد بردگي لـغـو بشـود، زمـيـنـه           
تاريخي آن موجود نـيـسـت، شـکـسـت         

امــا ايــن جــنــبــه و حــالــت         .  مــيــخــورد
اسپارتاکوسي لنين اينجا مـهـم اسـت،      

هـا وارد       که او بـه عـنـوان رهـبـر بـرده              
مبصر ايـن پـروسـه        .   صحنه شده است
ميگويد من ميخواهم .  تاريخي نيست

بردگي ور بيافتد، اگر زمان آن نـرسـيـده    
اما اگر زمان .  باشد، معلوم خواهد شد

کـه  .  آن رسيده باشد، پـيـروز مـيـشـويـم        
لنين در خيلي از کتابهايش دارد سعـي  
ميکند بگويد زمانش رسـيـده اسـت و        

به نظر من هـم زمـان آن       .   حق هم دارد
  .رسيده است

 
من فکر ميکنيم، لـنـيـنـيـسـم بـه ايـن             
مــعــنــي از مــوضــع ايــنــکــه  مــا چــه              
ميخواهيم و بـايـد بـرويـم آنـرا انـجـام                  
دهيم، يک خط متمـايـز از بـلـشـويسـم           

کــه بـــه نـــظـــرم آن ديـــدگـــاه              .   اســت 
اولوسيوينيستي، تکامل گرايانه، روند 

) بـلـشـويسـم    ( ابژکتيو تاريـخـي بـر آن          
ايــن ديــدگــاه بــر خــود          .  حــاکــم اســت   
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. تروتسکي بيشتر از همه حـاکـم اسـت       
آدم فکر ميکند تروتسکي قـاعـدتـا آن      
کسي است که خيلي بايد طـرفـدار ايـن      

در .  باشد که بزنيم و برويم انقالب کنيـم 
صورتيکه مي بينيم آموزش سـيـاسـي      

 .  او مثل منشويکهاست
 

تأثير اين بر کار ما بنظر مـن تـعـيـيـن          
مـا از    ( اگـر ايـن دفـاع          .  کنـنـده اسـت     

بخواهد درسي براي مـا داشـتـه        )  لنين
به نظرم لنين از لحـاظ جـايـگـاه       .  باشد

تاريخي اش ميرود که اهميت خـود را      
جايگاه تاريخي لـنـيـن      .  از دست بدهد 

مجبور است از دست برود وقتي تجربه 
اي که  لنين ساخته اسـت، مـحـو شـده         

اگر حـاال قـوانـيـنـي در شـوروي             .  است
گذراندن که بيکاري نداشتند و يا هـمـه     

حـقـوق   ( مسکن داشـتـنـد و يـا زنـان                
داشتند، اين چند وقت ديگـر  )  بيشتري

 .  از ياد جهان ميرود
 

قطـب شـوروي اگـر نـبـاشـد، جـايـگـاه                  
امـا،  .  تاريخي لنين ضعيـف مـيـشـود      

لنينيسم به عنوان يک خط به نظـر مـن     
لـنـيـن    .  ممـکـن اسـت مـعـتـبـر بشـود              

همانطور ممکن است معتبر بشود کـه    
در صورتـيـکـه تـا       .  مارکس معتبر بود

کنون لنين از جـنـس ديـگـري مـطـرح             
بعنوان رهبر سياسي يک انـقـالبـي    .  بود

که شده است و باالخره بخش مهمـي از    
جهان را براي يک دوره کوتاهي بـه يـک       

وقـتـي آن     .  قطب کارگري تـبـديـل کـرد      
پديده ديگر وجود خارجي ندارد و مثـل  
قيام اسپارتاکوس کاري است که شده و 
رفته، بنظر من شايد به يک معني االن   

اش " ايسـم " لنينيسم براي مـا بـعـنـوان           
بلشويسم شکسـت  ).  برجسته ميشود( 

ميخورد و لنينيسم ممکن است احـيـا     
بخاطر ايـنـکـه ايـن روايـت از              .   بشود

 –کمونيسم که آيـا مـيـشـود بـا اراده              
اراده گــرايــانــه بــه يــک مــعــنــي، هــمــه            

  -اتهامي که به او ميزنند هميـن اسـت    
گفت آن کاري را که ميـخـواهـيـم بـايـد         
بکنيم و بعد برويم و سـازمـان دهـيـم و         

 انجام بدهيم؟  
 

اين بحثي است که دارد يـکـبـار ديـگـر        
يعني بحث بـيـن     .   در ايران باز ميشود

مـنـظـورم در بـيـن            -ما و دوخرداديهـا 

چــپــهــا اســت ايــنــهــا هــمــه شــان                     
ايـن  .  انـد    کمونيسـتـهـاي آن مـمـلـکـت           
انـد، مـا        دوخرداديها خيلي معلـّق نـزده 

دوره شده ايم فکر مـيـکـنـيـم کـه آنـهـا               
آنها تقريبا هـمـانـجـايـي      .  معلق زده اند

از .   بـودنـد     ٥٧ هستند که در انـقـالب     
ــد، هــنــوز هــم               ــودن اول مــنــشــويــک ب

از يک حکومـت يـک ذره       .  اند منشويک
اين ما هستيم کـه    .  بهتر دفاع ميکنند

ولـي  .  مان زيـاد شـده اسـت          خودآگاهي
دعوا بر سـر ايـنـکـه بـاالخـره جـنـبـش                
کمونيستي بـه نـمـايـنـدگـي از کـارگـر               
امروزي و کسـانـي کـه نـمـيـخـواهـنـد                  
کارشان را به مـزد بـفـروشـنـد،  اجـازه               
دارد دست به قدرت ببرد و بـَعـد سـعـي      
کــنــد قــدرت را نــگــهــدارد؟ بــا هــمــه             
مــحــدوديــتــهــا، آمــريــکــا و تــحــريــم            
اقتصادي و غيره، آيـا اجـازه تـاريـخـي          
اين را  داريم که دست به قدرت ببريم و   
سعي کنيم آنرا نگهداريم ؟  بـه نـظـرم            
اهميت بحث هاي کورش اين است کـه    
اگر بلشويکها بودند، مـيـگـفـتـنـد نـه،          
ولي به نظرم اگر لنينيسم بود ميـگـفـت    

 ! آره
 

اين بار هم ممکن است عين همان بـال    
يـعـنـي فشـاري       .  بر سر مـا هـم بـيـايـد         

واقعي که در جامعـه هسـت، مـمـکـن          
است تو را همـرنـگ خـودش بـکـنـد و             

تر  اصالحات آسان.  ببَرَد پاي اصالحات
سؤال اين است که آيا ميـتـوانـيـم     .  است

در چهارچوب خط لنينيستي کـارمـان     
را پيش ببريم؟ برخالف نـظـر فـاتـح بـه          
نظر من لنينيسم اتفاقا اآلن مـيـتـوانـد       

بـعـد از ايـنـکـه تـجـربـه               .  مطرح بـاشـد  
شوروي اهميتش را از دسـت مـيـدهـد         
است که  لـنـيـنـيـسـم بـه عـنـوان يـک                     
برداشت از مارکسـيـسـم، نـه فـقـط بـه              
عنوان رهبري يک انقالب بالفعل، بلکه 

 -بــه عــنــوان يــک بــرداشــت تــئــوريــک          
 -ســيــاســي، يــک بــرداشــت تــئــوريــک         

متدولوژيک از مـارکسـيـسـم مـعـتـبـر             
هست يا نه؟ شايد نـوبـت بـعـد کـورش          
بخواهد بيشتر راجع بـه ايـن در بـحـث           

  .اش بپردازد
 
 

ژوئــن   -چــاپ اول      ( مــنــتــخــب آثــار       
  ١٦٨٥ تا  ١٦٨١ صفحات ) ٢٠٠٥ 
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اين موضوع هم نيست کـه درصـورت       
اعتراض ديگر افراد داخل خيابان نـيـز     

 . طرف آن جوان را مي گيرند
هر روز در راديو و تلوزيون مي بينـيـد    

که هر روز چند تا آخوند مياد و راجـع      
به روابط دخـتـران و پسـران صـحـبـت               
ميکند ودست آخر نتيجه اش اين مـي  
شود که در اسالم دوست دختر، دوسـت  
پسر قابل قبول نيست براي ايـن مـورد     
که تنها کافي اسـت از کـنـار پـنـجـره               
اتاقتان به کوچه و يا خـيـابـان نـگـاهـي         

 .بياندازيد و به حکومت بخنديد
رئيس جـمـهـور    .  روز دانشجو مي شود

ــيــرود،                 ــاه م ــه دانشــگ ــکــت ب ــل ــم م
دانشجويان او را هو مـيـکـنـنـد بـه او             
لقب ديکتاتور مـيـدهـنـد و بـه حـرف               

جنبـش هـا     .  هايش اعتراض مي کنند
و تشکالت دانشجويي هم چه از طـرف  
دولت عـلـم شـده بـاشـنـد و چـه خـود                     
جوش، در پايـان کـار دولـت را هـدف             

 . قرار داده و به آن اعتراض مي کنند

در ميهماني هستيد و مي خواهيد سر 
صحبت را باز کنيد هيچ سـوژهـاي بـه      
اندازه اين حکـومـت و يـا رفـتـارهـا و               
صحبت هاي افرادي چون احمدي نژاد، 
شما را وسوسه نمي کند که راجع به آن   

 .صحبت کنيد
در خانه نشستيد و صداي رسيـدن يـک     
اس ام اس جديد را مي شونـيـد کـافـي       
است آنرا بخوانيد، جکي است راجع بـه  

 . احمدي نژاد
نيروي انتظامي اعـالم مـيـکـنـد قـرار           

بـر پـا     !  است مانور امنيـت اجـتـمـايـي       
کند و با تمام وجود سعي مي کند آنـرا  

اما در زمـان انـجـام        .  بزرگ نشان دهد
مانور، چيزي نـمـي بـيـنـيـد جـز چـنـد                
ماشين نيـروي انـتـظـامـي کـه بـاال و                
پايين مي روند و سعـي مـيـکـنـنـد بـا            

. بستن خيابان نمايش قـدرتـي بـدهـنـد       
همين کافـي اسـت تـا افـرادي کـه در                
ترافيک گير کرده اند صـداي اعـتـراض      
شان بلند شود و نـيـروي انـتـظـامـي از           

 .ترس شورش مردم راه را باز کند
به نظرم نيازي نيست که بـيـش از ايـن          

مثال بزنم چرا کـه بـراي فـردي کـه در               
ايران زندگي کند ديـدن ايـن مـوارد و            

اگـر  .  موارد مشابه امري روز مره است
هــم تــا کــنــون مــردم کشــور مــا بــه                 
موفقيتي رسيده اند نه به خاطر داشتن 
حکومـت بـلـکـه مـانـنـد آن مـاجـراي                  

مادر قرار بود بچـه  " ايرلندي هاست که 
هايش را به سيرک ببرد، بچه ها آمـاده    
شده بودند و دم در منـتـظـر مـادرشـان        

. بــودنــد و مــادر را صــدا مــي زدنــد              
باالخره پسر بزرگتر نتوانست صبر کند 
و به داخل اتاق رفت، از مـادر پـرسـيـد       
منتظر پدر هستي؟ مادر بـه او گـفـت        
اگر منتظر پدرتـان بـودم کـه تـاکـنـون             

 ." شما ها را هم نداشتم
ماجراي ما هـم مشـابـه ايـن داسـتـان             
است و ملت ديگر منتظر آن پـدرشـان       
نيستد و شايد هم هيچ وقت منتظـرش  
نبودند و خودشان دست به کار شده اند 
و ديگر مي خواهند پدر واقعي شان را 
پيدا کنند و آن پدر قبلي را به خـيـابـان    

 .پرت کنند
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دزدي آشکار در روز روشن ، آنـهـم بـا      ( 
واقعا تا بحال کجاي دنيا چـنـيـن      )  زور

. وحشــيــگــري مشــاهــده شــده اســت            
انســانــهــاي دســتــفــروشــي کــه از فــرط         
بيکاري، گرسنگي، فقـر و نـداري حـد          
اقل سر مايه نا چيز خـود کـه هـمـا نـا            
چند دست استکان نـلـبـکـي يـا قـوري             
وقندان يا دوسه تيکه بلوز وشـلـوار يـا        
ســنــجــاق ســر و اســبــاب بــازي هــاي              
پالستيکي اسـت، را بـراي فـروش در              

چرا بايـد  .  کنار خيابانها پهن مي کنند
بـا ايـنــگـونــه وحشــيـگــري هــاي رژيــم             
روبروشوند؟ بله اينها هـمـه دسـتـا ورد         
هاي منـاسـبـات سـر مـايـه حـاکـم بـر                  
جامعه است که خود باني بوجود آمـدن  
اين قشر در جامعه مي شـونـد، وبـعـد         
خودشان با کمال بي شرمي جلو ي آنها 
 .را با بد ترين شکل ممکنه مي گيرند

داشتم راجع بـه نـوجـوانـي سـخـن مـي              
گفتم که همانـنـد ديـگـر دسـتـفـروشـان             
سعي مي کرد قبل از پـيـدا شـدن سـر             
وکله مفتـخـوران، جـنـسـهـاي خـود را              

به طرف صدا رفتم ، کنجکـاو  .  بفروشد
براين شدم که امروزه فروش ليـف هـاي     
دستباف بازاري نداره، اين جوان با چـه    

اميدي از اين طريق امرار معاش مـي    
کند؟ از ال به الي جمعيت خـودم را بـه       

پسر بچه اي را در   .  طرف صدا رساندم 
مقابلم ديدم که بر خالف سنش جثه اي 
بسيار الغر ونحيفي داشت يک پيراهـن  
گشاد تا بستونه که سرما را به راحـتـي   
از خود عبور مي داد و به اندام ظريـف  

. و زحمتکش اين جوان نفوذ مـي کـرد      
يک شلوار ورزشي و يک جفـت دمـپـاي      

تـا چشـمـش      .  بزرگ مردانه به پا داشت
به من افتاد که داشتم بـه لـيـفـهـاي او            
نگاه مي کردم، بال فاصله يکـي دو تـا       
از آنها را که با سليـقـه و بـا رنـگـهـاي             
مختلف بافته شده بود را بر داشت و به 

گـفـت خـانـم لـيـفـهـاي             .  من نشـان داد   
خوبي هستند، اينها را مـادرم بـافـتـه،       
چند تا از آنـهـا را بـخـر، امـروز هـيـچ                

در حــال حــرف زدن       .  کــاســبــي نــکــردم  
مرتب به ته خيابان نگاه مـي کـرد کـه          
مبادا ماشينهاي گشت شهر داري سـر    

به تعداد افراد خانواده ليـف بـر     .  برسند
شادي را در چهره اش ديـدم از        .  داشتم

عدد لـيـف را يـکـبـاره          ٦ اينکه يکباره 
 . فروخته بود

تا مشغول پول در آوردن از کيفـم بـودم     
. ترجيح دادم چند سـوال از او بـپـرسـم            

. سـالـمـه      ١٤ گفتم چند سالته؟ گـفـت       
درس خــوانــده اي؟  در حــد خــوانــدن               

آخه خـانـم     . ونوشتن يک چيز هايي بلدم 
وضع زندگيمون خيلي بد بود من ديگه 

خـيـلـي    .  نمي تونستـم بـه مـدرسـه بـرم           
کوچيـک بـودم کـه بـابـام مـرد، دو تـا                    

مـن از    .  خواهر و بـرادردارم بـا مـادرم         
. آنها بزرگتر هستم مجبورم کـار کـنـم       

مادرم .  هيچ جا که براي من کار نيست
ميگه من توي خونه ليف مـي بـافـم و        

من هـم هـر روز       .  تو برو آنها را بفروش
ميام اينجا اين ليفها را مي فروشم تـا    

 . نون شبمان در بياد
قــلــبــم بــه درد آمــد ،ديــدن آن چــهــره               
معصوم با آن وضع لباسي که در آن سر 
ما به تن داشت و آن زندگي پر از فقر و   
بد بختي قلب هر انساني را به درد مي 

لــيــفــهــا را گــرفــتــم و پــولــش را            .  آورد
دو سه بار پول را بوسـيـد   .  حساب کردم

و بعد آنرا در جيبش جاي داد يکـي دو    
بار صداي همهمه مردم و دستـفـروشـان    
را مي شنيدم که ميگفتند شـهـر داري     

هر دستفروشـي سـعـي      .  آمد جمع کنيد
مي کرد اندک سرمايه خـود را در يـک         
گوني يا ساک دستي ريخته و آن را از         

 . تعرض دزدان سرمايه محفوظ کنند

 !...ليف فروش



 ستاره بھنام، ايران
 !کشتار کودکان ممنوع

چه کسـي جـواب گـوي ايـن هـمـه               " 
ناعدالتي است؟ کشتن کودکانمـان  

 !ممنوع
اين هـفـتـه بـراي هـمـه انسـانـهـاي                  
ــر از اضــطــراب و                  ــواه پ ازادي خ

حــملــه اســرائــيــل بــه      . اســتــرس بــود  
فلسطين و برعکس و کشـتـه شـدن        

فـاجـعـه       ٢١اين همه انسان در قرن 
. اي بزرگ و فراموش نشدنـي اسـت    

در اين ميان تعداد کشـتـه شـدگـان       
کودکاني هستند که در کـوچـه هـا          
مشغول بازي کردن با دوسـتـانشـان    
بودن هنوز خستگي بازي از تنشان 
بيرون نرفته بود که تعداد زيادي از   

بچه .   دوستانشان را از دست دادند
هاي معصومي که در زيـر اوارهـا         
قلب کـوچـکـشـان مـيـزنـد و کسـي               

ــرســد                ــه دادشــان ب ــا ب ــيــســت ت .  ن
کودکان بي پناهي کـه هـر لـحـظـه            
والدينشان را فرياد ميزنن و هـيـچ       

ــمــيــشــنــون       ــي    .   جــوابــي ن مــردم ب
خانوماني که در اين روزهـاي سـال     

نو به جاي جشن و شادي در سـوگ      
چـه کسـي     .  عزيزانشان نشسته انـد   

جــوابــگــوي ايــن هــمــه نــاعــدالــتــي        
ست؟؟ از يک طرف اسـرائـيـل و از          
ــا                  ــاس ب ــم ــروه ح ــگــر گ طــرف دي
پشتيباني جـمـهـوري اسـالمـي هـر           
روز جان هزاران انسان بي گـنـاهـي      

اين جنايـات جـامـعـه       .  را ميگيرند
سرمايه داريست که هـر روز آن را          

من به عنـوان يـک انسـان        .  شاهديم
ازاديخواه از همه انسانهاي مـدافـع   
حقوق بشر ميخواهـم بـر ضـد ايـن           

.  فاجعـه خـونـيـن اعـتـراض کـنـنـد               
. ديگر اين همه جنايات بـس اسـت      

ديگر کشتن کودکانمان کافي است 
ما خواهان دنـيـايـي شـاد و مـرفـه             

 .هستيم
زنده باد حزب کمونيـسـت کـارگـري       

 ايران
 "زنده باد ازادي و برابري

 
ــا کــه               :  ک. ج ــز واقــع ــزي ــاره ع ــت س

جنايات دولت اسرائيل در غزه ايـن  
روزها دل هر انسانـي را در جـهـان          

بــقــول مــردم در     .  بـدرد آورده اســت     
تظاهـر کـنـنـده در تـل آويـو هـمـه                   
اعضاي کـابـيـنـه دولـت اسـرائـيـل               
بعنوان جنايتکـاران جـنـگـي بـايـد           

از آنطرف اسـالمـي   .  محاکمه شوند
هاي حماس به پشتيباني جمـهـوري   
اسالمي در واقع مـردم غـزه را بـه            

بـايـد شـر      .  گروگان خود گرفتـه انـد    
اين دو قطب تروريسم و ارتـجـاع و       
جنايت را از سر مردم فلـسـطـيـن و       

ايــن کــار   .  در واقــع دنــيــا کــم کــرد        
کــار مــردم آزاديــخــواه و         .  مــاســت

سوسياليست در سراسر جـهـان، در     
. اسرائيل و فـلـسـطـيـن و در ايـران            

بايد دولـت اسـرائـيـل را مـحـکـوم                
ــورا            .  کــرد ــد ف ــاي ــات ب ــاي ــن جــن اي

ــه مــردم        .  مــتــوقــف شــود      ــد ب ــاي ب
فلسطين کمک کرد تا از شر حمـاس  

.  و نيروهاي ارتجـاعـي رهـا شـونـد         
سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي بـه              
نــيــروي انــقــالبــي مــردم يــک قــدم            

 . اساسي در اين راه است
 

 سروش آزادی، ايران
 ترس از مرحله کوفتی

سالم، من برنامه يک دنياي بهتـر  "  
بــه نــظــرم اگــر بشــود         .  رو خــونــدم   

جامعه اي بـدون کـار مـزدي دايـر               
فـکـرش را     !!  کرد فـوق الـعـاده اس         

بکنيد جامعه ايـي کـه در آن فـقـر             

معنا ندارد، ارتش وجود ندارد، تـا    
اگر مردم به فـرض مـحـال خـوشـي            
زير دلشـان را زد و خـواسـتـنـد آن                
جــامــعــه را طــوري ديــگــر کــنــنــد            

ابزار رسانـه مـثـل      .  سرکوبشان کند
در اختيـار  .. نان و روغن و کتاب و 

پس آزادي بيان از غرب .  همه است
امـا تـمـام      !!  هم بيـشـتـر مـي شـود         

مشکل من بـا قـبـل از لـغـو کـار                 
مزدي است هـمـان مـرحلـه اي کـه              
شــوروي تــوي آن گــيــر کــرد چــيــن             

! شکست خورد و کـوبـا در جـا زد           
ترس مـن از ايـن مـرحلـه کـوفـتـي                

 .است
 :اما بريم سر سواالت 
کال با کمونيسم حال مـي کـنـم        -١

اما با اين غرب ستيزي و مرگ بـر    
 .امريکايش مخالفم

ــول کــار              -٢ ــراي پ وقــتــي مــردم ب
نکنند اصال چرا بايد کار کنند من 
کــه اگــر بــراي پــول نــبــاشــد عــمــرا            

 ."صبح بيدار نمي شم ٦ساعت 
 
سروش جان کار خوبي کردي :  ک. ج 

  مـن سـعـي     . که سوالتتو فـرسـتـادي     
کنم در هـر شـمـاره تـعـدادي از             مي

بــعــضــي از   .  اونــهــا رو پــاســخ بــدم      
ها هم در شماره قبلـي نشـريـه       بحث

در همين بخش نامها مـطـرح شـده      

بـه بـه آنـهـا مـراجـعـه                    که ميتوني
اما ينکه  يو طـرفـدار آزادي       .  کني

و بــرابــري و رفــاه هــمــه انســانــهــا             
خيلي خب و بايد بـيـايـي و          هستي

در ان حزب براي تحقق چنين جمعه 
امــا ســوالتــي کــه      .     مــبــارزه کــنــي  

 .پرسيدي
سروش جان برنـامـه يـک دنـيـاي          . ١

بهتر اتفاقا يـه ديـد کـامـال غـربـي             
داره و استوار هست به فـرهـنـگ و        
مدنيت غربي، آرمانـهـاي انسـانـي       

کمونيـسـم   .  اونجا رو با خودش داره
ما نه تنها غرب ستيز نيست بلکـه  

پــرچــم مــا   .  در امــتــداد اون هســت      
پرچم طبقه کـارگـر سـوسـيـالـيـسـت           
غــرب اســت کــه مــارکــس اول بــار           

اما اگـر کـمـونـيـسـم رو           .  برافراشت
مـــيـــخـــواي بـــا جـــريـــانـــت ضـــد            
امپرياليستي ناسيوناليست که تـو    

پر بودن، بـايـد بـگـم ان          ۶۰دهه ي 
به کمونيسم و     جريانات هيچ ربطي

آنـهـا   .  جنبش ما نداشته و نـدارنـد      
اسـالمـي         بخش چپ جنبـش مـلـي     

بودن که نه ميخواستن کمونيسـمـو   
رن و نـه بـه فـکـر از بـيـن بـردن                  ابي

 .استثمار بودن
بنظر من يو داري بـا تـوجـه بـه           . ٢

و مناسـبـات امـروز        شرايط جامعه
سيستم سـرمـايـه داري بـه دنـيـاي               
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بنا به خبري كه سـايـت حـكـومـتـي           
ديـمـاه مـنـتـشـر            ١١امـروز    "  ايلنا" 

كرده است، كـارگـران پـروژه احـداث         
روز    ٢٠پتروشيمي هگمتانه همدان 

. است در اعتصاب به سـر مـيـبـرنـد       
كارگران پرداخت نشـدن مـطـالـبـات        
چهـار مـاه گـذشـتـه خـود را عـلـت                   
اصلي اين اعـتـصـاب عـنـوان كـرده           

 ٦٠كارگران ميگويند تاكنـون    .  اند
درصد از پروژه مذبور احـداث شـده       
است، اما از شهريور مـاه تـاكـنـون         
مطالبات كـارگـران پـرداخـت نشـده          

 . است
  

اتحاديه آزاد   " بنا به خبر ديگري كه 
ــارگــران  ديــمــاه     ١٠ايــران روز       "  ك

مــنــتــشــر كــرده اســت، كــارفــرمــاي        

پتروشيمي هـگـمـتـانـه بـه كـارگـران             
 ۵اعتصابي وعده داده بـود كـه تـا          

ديــمــاه بــه او مــهــلــت بــدهــنــد تــا               
ــپــردازد؛ امــا             ــبــاتشــان را ب مــطــال

 ۵كارگران عليرغم اين وعده ها تـا    
. ديماه همچنان در اعتصاب بـودنـد    

ديماه نه تـنـهـا كـارفـرمـا بـه             ۵روز 
وعده خود عمل نكرد، بلـكـه شـروع      
به تهديد کرد که هيچ پولي در كـار      
نــيــســت و كــارگــران بــايــد بــه ســر              

بـدنـبـال ايـن       !  كارهايشان باز گردند
اتفاقات، كارگران به دفـتـر شـركـت         

شـركـت پـيـمـانــكـاري ايــن           ( نـيـپـك      
رفـتـه و ضـمـن اصـرار بـر               )  شركـت 

ادامه اعتصاب تصميم گرفتند روز   
ــروج                   ٩ ــاه درب ورود و خـ ــمـ ديـ

. پــتــروشــيــمــي را مســدود كــنــنــد           

ديماه تصـمـيـم خـود        ٩كارگران روز 
را عملي كرده و درب ورود و خـروج    

در پي اين .  شركت را مسدود كردند
اقــدام، كــارفــرمــا از اداره كــار و               
نيروهاي انتظامي كمك خـواسـت و       
آنان را بـراي سـركـوب كـارگـران بـه             

نيروهاي انتظامي كه با .  محل آورد
مقاومت و اراده كـارگـران مـواجـه             
مي شـونـد، بـه كـارگـران قـول مـي                

ديماه دستمزدهـاي   ١١دهند تا روز 
كــارگــران .  آنــان را پــرداخــت کــنــنــد      

ــار هــم اعــتــصــاب خــود را                 ــب ــن اي
نشكستند و همچنان در اعـتـصـاب    
ماندند و به کارفرما اعـالم كـردنـد        

ديـــمـــاه     ١١كـــه چـــنـــانـــچـــه روز          
دستمزدهايشان پـرداخـت نشـود بـه         
شيوه هاي تعرضي تري بـه مـبـارزه        

 . خود ادامه خواهند داد
  

طبق آخرين خبر، مقامات مسـئـول     
به وعده هاي خـود عـمـل نـكـرده و              

كارگر شركت نـيـپـك هـمـدان،         ١۵٠
در اعتراض به وعده هـاي دروغـيـن      
کارفرما، امروز درب اصلي ورود و   
خــروج پــتــروشــيــمــي هــگــمــتــانــه را        

 . بستند
  

حزب کمونيست کارگري از مـبـارزه     
بحق کارگران پتروشيمي هـگـمـتـانـه      
حمايت ميکند و آنها را به برگـزاري  
مداوم و منظم مـجـمـع عـمـومـي و           
تصميم گيـري جـمـعـي بـراي تـداوم             

حـزب سـايـر      .  مبارزه فـرامـيـخـوانـد     
مراکز کارگري در همدان و همسـران  

ــران را               ــارگ ــواده ک و اعضــاي خــان
فراميخواند که فعاالنه در تجمعـات  
اعتراضي کارگران شرکت کـنـنـد و        
اين مبـارزه را هـرچـه قـدرتـمـنـدتـر               

حزب همچنيـن از کـارگـران        .  سازند
ميخواهد که اخبار اعتراضات خود 
را مستقيما به حزب ارسال کنند تـا  
به گوش کارگران و مردم در سـراسـر   

 . کشور برسد
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ١٣٨٧ ديماه  ١١ ، ٢٠٠٨ دسامبر  ٣١ 

 آارگران پتروشيمی هگمتانه در وروی اين شرآت را مسدود آردند



ايـنـکـه    .    پيرامونت نـگـاه مـيـکـنـي        
انسانها بايد اجبار داشته باشن کـه  
نيروي جسمي و فکريشونو بفروشن 
براي تامين  حـداقـل هـزيـنـه هـاي           

اينکه انسانها ذاتـي دارنـد       . زندگي
همـه ايـن تـعـاريـف          .  که تنبل است

سـرمـايـه داريسـت         مختص جامعه
که ذهنيت تـک تـک مـا را شـکـل                
ميدهد و چنين نشان مـيـدهـد کـه         
اگر رقابت، نيـاز و اجـبـار نـبـاشـد             

  پيش نخواهد رفت و جامعه  زندگي
اما . بشري پيشرفتي نخواهد داشت

. همه اين تعاريف کـاذب هسـتـنـد        
که آزاد، شاد و مرفـه اسـت       انساني

به مراتب خالقيت بيشتـري دارد و      
مفيد تر خواهد بود بـراي جـامـعـه         

اگر تاميـن بـاشـيـم مـطـمـئـن             .  اش
ساعت نمي خـوابـيـم       ٢٤باشيد که 

و به يک تکه گوشـت تـبـديـل نـمـي           
برعکس تازه همه ابـتـکـار و        .  شيم

خالقيت مان را اونطور که خودمان 
ميخواهيم در اختيار رشد جـامـعـه    

ــيــــم      ــيــــدهــ جــــامــــعــــه  .  قــــرار مــ
سوسياليستي به مراتب بيـشـتـر از      
جامعه فعلي کار و خـالقـيـت هـاي       
انسان را گسـتـرش مـيـده ولـي در              
عين حال کار از حالت اجبار خـارج  
ميشود و به صورت يک نياز و يـک    

در آن   .  تمايل داوطلبانه درمي آيـد 
جمعه  بـراي رفـع نـيـاز و بـرآورده                  

کند، نـه     کردن نيازهايش توليد مي
براي سـود و شـرايـط کـار کـامـال                 

االن اون چـيـزي کـه          .  انساني اسـت 
بهش کار ميگيم در واقـع بـردگـي          
است و علت اينکه اگه بخاطر پـول    

. نباشه کار نمي کني هـمـيـن اسـت      
ولي وقتي همان چيـزي کـه خـودت        
دوســت داري انــجــام بــدي تــوســط          
جامعـه سـازمـان داده مـيـشـود و               
ديگر بردگي مزدي نيـسـت آنـوقـت       

 . همه چيز فرق ميکند
در ضمن از او مرحلـه کـوفـتـي کـه          

چـون اون چـيـزي کـه           .  گفتي نتـرس 
توي چين و شوروي ديدي فقط يـک    
جور ديگر از همين بـردگـي مـزدي        
بود که مجبور شده بودند تحت نـام  

مثل ايـنـکـه      .  کمونيسم پيش ببرند
شما از يک شکل ديگر اين مـرحلـه     
ــتــي کــه االن در جــمــهــوري                کــوف

اسالمي  توش هستيم بـتـرسـيـد و         
مـا قـرار اسـت ايـن           .  کاري نکنـيـد  

مرحله کوفتي رو تـحـت هـر نـام و           
شکلي که باشه براي هميشه پـايـان   

 .کيان.شاد باشي. بدهيم
 سرا از قزوين

 نظرشما در مورد اعدام
لطفا نظر خود را در مـورد        .  سالم" 

خـيـلـي مـمـنـون         . اعدام بنـويسـيـد      
 ۴ميشم كه به اندازه يك صـفـحـه آ       

 ."مرسي.باشه تا در وبالگ بزارم
 
سرا جان مـا اعـدام را قـتـل             :  ک. ج

آمد دولتي ميدونيم کـه يـه عـمـل           
هسـت کـه           و ضـد انسـانـي             شنيع

. توسط حکومتها انجـام مـيـگـيـره       
دولــتــهــا مــيــخــواهــنــد جــامــعــه را        
مرعوب و سرکوب کنـنـد و اعـدام        

مـا خـواهـان لـغـو ايـن             .   ميکنـنـد  
  تا جـائـي  .  عمل ضدانساني هستيم

که به جمهوري اسالمي بر ميگـرده  
اين رژيم جنايتکار افراد زيـادي رو    
سازمانيافته به همـيـن صـورت بـه         

اما امروز يـه جـنـبـش       . قتل رسونده
عظيم ضد اعـدام و سـنـگـسـار در            
ايران وجـود داره کـه دسـت و بـال                 
رژيمو براي انجام ابن کـار بـه روال         
ســبــق بســتــه و اجــازه نــمــيــده کــه             
جمهوري اسالمي بـتـونـه ايـنـکـارو         

بايد اين جـنـبـش    . براحتي انجام بده
از ارکـان          را تقويـت کـرد و يـکـي          

سرنگوني رژيم همين جـنـبـش ضـد       
اعدام هست که روز بروز قويتر هـم    

در مـورد اعـدام مـطـالـب            .  شه مي
زيادي هست بخصوص از مـنـصـور    

 .کيان.حکمت که برات ميفرستم
 

 بختيار از يونان
 واژه نگری فارسی

سالم، ميخواستم ببينم برنامه واژه 
. ، بـرام بـفـرسـت      داري  نگري فارسي

  مرسي
 
بختيار جان آدرس برنامـه رو    : ک.ج

 کيان.برات فرستادم
 

 اميد پوالدين، اهواز
 !چند تا جوان هستيم

با سالم، ما چند تا جوان هسـتـيـم    " 
  از دوستان شما را معـرفـي    که يکي

کرده و از آشنايي بـا حـزب بسـيـار         
هاي مـنـصـور       ما بحث.  خوشحاليم

حکمت و حميد تـقـوايـي را دنـبـال          
مـيـخـواسـتـيـم بـا حـزب             .  کنيم مي

و       مـرسـي  .  ارتباط داشـتـه بـاشـيـم       
 ."باي

 
اميد جان به اين حزب خـوش  :  ک. ج

مرتب برنامه هـاي تـي وي         .  آمدي
بـا  .  کانال جـديـد رو دنـبـال کـنـيـد               

. حزب در ارتـبـاط مـداوم بـاشـيـد              
نشريات و آثار حزب رو بـه تـدريـج        
برايتان ميفرستيم، آنـهـا رو بـطـور         
جمعي مطالعه کنيد و سـواالت و        

در .   نظراتتون رو براي ما بفرستيـد 
سـعـي   .  جلسات سجک شرکت کنيد

کنيد تلويزيون را به هـمـه مـعـرفـي        
خبر و عکس و فـيـلـم بـراي           .  کنيد

ــهــيــه کــنــيــد        در مــحــيــط     .   اون ت
اطــرافــتــان ســعــي کــنــيــد حــزب و           
ــراد                  ــه اف ــان را  ب ســازمــان جــوان

سعي کنـيـد   .  کنيد  بيشتري معرفي
جمع هايي مثل خودتون رو بوجـود  

شعارهاي حزب را بـر در و      .  بياريد
دوستان و جـوانـان     .  ديوار بنويسيد

محل را بـراي کـارهـاي مـخـتـلـف              
جمـعـي عـلـنـي از فـعـالـيـت هـاي                   
ورزشي تا هنري و غـيـره سـازمـان         

اين گوشه اي از کـارهـأيـي        .  بدهيد
در . ست که ميتوانيد انـجـام دهـيـد      

رابطه با جـزئـيـات کـارمسـتـقـيـمـا            
مـوفـق   . باهم صحبت خواهـيـم کـرد     

 .کيان.باشيد
 

 محمود از تبريز
 سرود انترناسيونال

با سـالم، مـن دانشـجـو هسـتـم و               " 
مــيــخــواســتــم اگــه بشــه ســرود                 
انترناسيونال رو برام بـفـرسـتـيـد يـا         
آدرسي در اينترنت بـهـم بـديـد کـه            

مسـئلـه ديـگـه       .  بتونم دانلـود کـنـم     
اينکه من ميخوام فعاليت کـنـم و       

ميـخـوام   .  هرکاري بشه انجام ميدم
سهم داشته باشم تو سرنگونـي ايـن     

. رژيم، لطفا منو راهنمائـي کـنـيـد      
 . مرسي

 
مــــحــــمــــود جــــان ســــرود           :  ک. ج

ــرات              ــال را بــ ــونــ ــيــ ــاســ ــرنــ ــتــ انــ
و       همين که تماس گرفتي. فرستادم

  گام مهمـي   ميخواهي فعاليت کني
اين تماس را بـايـد مـنـظـم و            .  ست

بايد عضو حـزب شـد       .   دائمي کرد
و مبارزه را از طـريـق حـزب پـيـش          

بايد بتـوانـيـم حـزب را در هـر              . برد
دانشگاه و هـر بـخـش از جـامـعـه                 
بسازيم، در رابطه بـا نـحـوه کـار و             
پيشبرد فعاليـت بـاالتـر مـخـتـصـر            

شــمــا هــم ســعــي      .  تــوضــيــح داديــم  
بکنيد با ادبيات حزب آشنا بشويد 
و دوستـانـي را دور و بـر خـودتـان                

در مــورد جــزئــيــات     .  جــمــع کــنــيــد  
بيشتر  مستقـيـمـا بـاهـم صـحـبـت             

 .کيان.خواهيم کرد

 
 سھراب درويشی، کرمانشاه
 اتحاد مبارزان کمونيست

سالم کيان جان، ميـخـواسـتـم اگـه        " 
بشــه تــاريــخــچــه اتــحــاد مــبــارزان         

در .    کمـونـيـسـت را بـرام بـفـرسـتـي               
از دوســتـان بـاهــات             ضـمـن يـکــي     

تماس ميگيره و يه سري از کـارهـا     
 ." مرسي.را با اون پيش ببر

 
سهراب جان اون مـطـلـبـي را       :  ک. ج

کــه مــيــخــواســتــي، يــعــنــي تــاريــخ        
شفاهي اتحاد مبارزان کمونـيـسـت    

مـنـتـظـر تـمـاس         . را  برات فرستادم
 .کيان. دوستمان هم هستم

 
 ايلکا از سوئد  فرشته

 ممنون از ايمل ها
مــمــنــونــم از ايــمــيــلــهــا و          .  ســالم" 

زحــمــات هــمــيــشــگــي بــچــه هــاي          
. ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت          

 ." قربانت
  
فرشته جـان مـرسـي از ابـراز           :  ک. ج

. منتظر مطالـبـت هسـتـيـم       .  لطفت
 .کيان

 
 رها رحلی از تبريز

 ختنه دختران در عراق
 

را فـرسـتـاده            دوستمان رها لينکي
اند کـه گـزارشـيـسـت تصـويـري از                

 .ختنه دختران در کردستان عراق
 
رها جان مـتـاسـفـانـه مـا در             : ک.ج

بـه يــمـن وجــود اسـالم و               ۲۱قـرن    

ســرمــايــه داري شــاهــد وقــوع ايــن          
جـنــايـتــهــا و اقـدامــات وحشـيــانــه           

اين مساله مخصـوصـا در     . هستيم
کشورهاي اسالم زده بسـيـار ديـده          
ميشود کـه از طـرف دولـتـهـا هـم               
مقابله جدي با آن نـمـيـشـود، ايـن            
مساله در اعراق دستپـرورده دوران    
نــظــم نــويــنــي هــم بــه وفــور ديــده              
مــيــشــود، چــرا کــه مــتــحــجــريــن            
ــدرکــار قــدرت             اســالمــي دســت ان

بايـد از    .  هستند و باني اين جنايت
شر همه اينها و جناياتشون در حـق  
همه مردم و بخصوص کودکان رهـا  

 .کيان. شد
 

 دوستی از اصفھان
 موضع خودمو نوشتم

ســالم، رفــيــق عــزيــز مــن امــکــان         " 
شرکت در جلسه رو پيدا نمـيـکـنـم،     
در اسرع وقت تـمـاس مـيـگـيـرم و             
موضع خودمو نسـبـت بـه دسـتـور          

) حـملـه اسـرائـيـل بـه غـزه             ( جلسه   
 ."نوشته ام

 
منتظـر تـمـاسـت هسـتـيـم و              :  ک. ج

ــط شــرکــت در                 ســعــي کــن شــراي
 . کيان.جلسات سجک را مهيا کني

 
 سعيد صالحی نيا، آمريکا

 بوف کور و سياست
رفيق عزيزم مصطفي صابـر، سـال     " 

اميدوارم حزب ما .  نو به تو مبارک
در سال آينده پـيـروزيـهـاي بـزرگـتـر          

 بدست آورد
ــه                   ــراي روزن ــچ را مــن ب ــن ات مــت
فرستادم و دوست داشتم اين مـتـن     
را در نشـريـه جـوانـان کـمـونـيـسـت              

 زنده باشي. بزني و پاسخش بدهي
 ."سعيد صالحي نيا

 
حتمـا ايـن کـار را خـواهـيـم               :  ک. ج

البـتـه مـا      .  اين دفعه نرسيديم. کرد
به بخشي که مربوط بـه بـوف کـور        

سـال نـو بـه        .  است خواهيم پرداخت
شما و به هـمـه خـوانـنـدگـان عـزيـز             

هرچند که هـفـتـه قـبـل        . گرامي باد
هم تبريک گفتيم اما يادداشت شما 
فرصـتـي داد کـه مـجـددا تـبـريـک                 
بگوييم و آرزوي سال بـهـتـري بـراي       

 . همه داشته باشيم
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