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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۹۴ 
   

ـز    -در يک روز بهاري در اتوبوس آذرشهر ـري ـب ت
کنار دستم مردي سـي و چـنـد          نشسته بودم

ـه         ساله ـود نشـسـت که ابزار کارش همراهش ب
حدسم درسـت  .  حدس زدم گچکار است.  بود
 .بود

راننده آمد باال و کنترلي اجمالي کرد وآمـاده   
مرد کارگر درد دل با من را آغـاز  .  حرکت شد

ـهـجـه      . از سخنانش سر در نمي آوردم  . کرد ل
ـيـد سـر             . غليظي داشت ـائ ـه ت الکي به نشـان

تکان مي دادم تا اينکـه سـوالـي را مـطـرح            
ـم  .  کرد پـس سـکـوت      .  نمي دانستم چه بگـوي
مدتي مکـث  .  سوالش را تکرار کرد ...  کردم

فـارسـي؟   :  گـفـت   .  کردم و گفتم فارسي بـگـو  
 ..اينجا چه کار مي کني؟  اينجا مال ماست

در حالي که چهره اش در هـم        .  سکوت کرد 
 ....بود 

از .   بعد از لحظاتـي سـر سـخـن را گشـودم             
اوضاع دانشجويان پرسيدم و او کوتاه جـواب    

ـنـد              : داد ـيـسـت ـال درس ن ـب ...  دانشجو هـا دن
کـار  .  آينده نـدارن :  پرسيدم چرا و چطور؟ گفت

 ..خوبي واسشون نيست
ـاسـت                    ـه سـي از .   کم کـم صـحـبـت رسـيـد ب

ـتـهـايـش       جمهوري اسالمي و جنايات وخيـان
از حق اعتصـاب و حـق       .   در حق مردم گفتم

ـيـسـم                 . اتحاديه گفتم ـال ـرابـري و سـوسـي از ب
 ...گفتم

ـم     مـوقـع   .  خالصه حسابي با هم دوست شـدي
ـراي         پياده شدن يک موز از چهار مـوزي کـه ب
ـه مـن           خانواده خريده بود به نشانه مـحـبـت ب

 . داد
ـم            ـه کـردي ـي ـه و   بعدا حتي با هم رپـورتـاژي ت

ــت ســيــاســي مشــتــرک                هــمــواره فــعــالــي
ـه شـوخـي مـي گـويـد                . داريم ـو  :  هميشه ب ت

 .فارسا خوبم پيدا ميشه

سخنگوي قوه قضايـيـه رژيـم اسـالمـي          
درباره برگزاري مراسم چهارشنبه سـوري  

قـوه قضـايـيـه از         :  در پايان سـال گـفـت       
شادماني مردم استقبال مي کـنـد امـا        
اگر اين شادماني به بي نظمي و تضييع 
حقـوق شـهـرونـدان مـنـتـهـي شـود، بـا                   

وي .  همکاري پليس اقـدام مـي کـنـيـم           
هر ساله به رسم ديرينه جشن :  ادامه داد

هاي ملي از جمله چـهـارشـنـبـه سـوري           
قـوه  :  برگزار مـي شـود و تصـريـح کـرد             

قضــايــيــه قــطــعــا از شــادمــانــي مــردم          
استقبال مـي کـنـد و ايـن امـر، هـيـچ                    
مغايرتي با قانون نـدارد و مـا نـيـز بـا                

سخنگوي قـوه  .  کسي برخورد نمي کنيم
اما اگر ايـن  :  قضاييه در عين حال گفت

شادماني به بي نظمي منتـهـي شـود و        
حقي از کسي تضييـع شـود و رعـب و            
وحشت ايجاد کند، با همکاري پـلـيـس      

ــم          ــيـ ــنـ ــي کـ ــدام مـ ــد      .  اقـ ــيـ ــاکـ وي تـ
شادماني نبايد مـنـجـر بـه ايـذا و               : کرد

اذيت ساير شهروندان شود و صـدمـات       
شـادمـانـي مـجـاز        .  جاني داشته بـاشـد    

است اما مخل نظم عـمـومـي جـامـعـه         
 !نبايد باشد

اميدوارم کـه روزهـا و شـبـهـاي            .  سالم
در .  خوبي رو پشت سر گذاشته بـاشـيـد     

حاليکه چند روزي بيشتر به آغـاز سـال     
نمونده و همتون در تب و تـاب        نو باقي

فراهم کردن امکانات اين روز هستيـد،  
شـنـبـه سـوري        ۴ دو روز ديگه ما   يکي

 .رو داريم 
 ميدونم که همه شما دخترها و 

ـمـزد         جمهوري اسالمي سرانجام     ـه دسـت ـاي پ
درصـد افـزايـش داد و             ٢٥ ناچيز کارگران را 

ـوان حـداقـل           ٢٧٤٥٠٠ مبلغ  ـن ـع تومان را ب
طي همين . تعيين کرد ٨٨ دستمزد براي سال 

ـه،    ٨٧  سال  در اثر گراني هاي افسار گسيخـت
درصـد از       ٢٥ کارگران به مراتـب بـيـش از          

 
 
 
 
 
 

شمسي شـروع      ۸۸ چند روز ديگر سال 
بعد از تبريک سال نو و آرزوي     .  ميشود

بهروزي، خوبست مختصرا به  سـوالـي     
بپردازيم که مـعـمـوال هـر سـال جـلـوي              

چـگـونـه       ۸۸ سـال    :  خودمان ميگذاريم
 خواهد بود؟

ببخشيـد، سـوال تـکـراري اسـت، امـا               

جواب سعي ميکنيم خـيـلـي تـکـراري          
 .نباشد

تا آنجا که به ايران بر ميگردد مـيـتـوان    
به جرئت گفت که همه از راست تا چـپ    

تـغـيـيـرات     :  در يک نکته متفق القولـنـد  
 . بنيادي در پيش است

حتـي آقـاي سـارکـوزي         .  خيلي متشکر
رئيس جمهوري فرانسه هم اينرا گـفـتـه      

در جايي کـه سـال آيـنـده در کـل                !  بود

 10ادامه صفحه  

 8ادامه صفحه  

 5ادامه صفحه  

 6ادامه صفحه  

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

 0016047305566: مصطفي صابر
 0046736485117: نويد مينائي

 :شنبه سوری ٤پیام تلویزیونی بمناسب 
 

 !شادی حق ماست، حجاب نمی خواهیم
 الیا تابش

 !عليه فالکت به ميدان بياييد

 !حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک ميليون باشد

 ۸۸ايران در سال 
 مصطفی صابر

  سوسياليسم
 آرمين روشن ، تھران 

 در ميان خبرها
 !مردم مقدمند

 سياوش شھابی

 !شادمانی مردم، وحشت رژيم
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قطـار پـيـشـرفـت كشـور بـه               : خامنه اي
 .سرعت در حال حركت است

، مواظب باش ريلها براي قـطـار   » آقا« 
 !پر سرعت ساخته نشده

نژاد حق  خاتمي و احمدي: نماينده مشهد
 !دارند هم را داغون کنند

فقط چشم و چال هم را مواظب بـاشـنـد      
 !باقي اش غمي نيست

براي محكم كـردن پـايـه      : اهللا مكارم آيت
، مردم در مصرف آب و بـرق        هاي نظام

 .صرفه جويي کنند
چطوره همه مردم سرشان را بـگـذارنـد و      

 !بميرند تا نظام کامال مستحکم شود
روز    ١٢ مـاهـواره امـيـد         :  شهاب نـيـوز  

 .گيرد ديگر آتش مي
، از بـس کـه مـتـلـک              » اميد« بدبخت 
 !شنيد

اسـالم در مسـئلـه حـقـوق            :  رفسنجانـي 
بشر، آزادي بيان و حقـوق زنـان هـمـواره         

 .پيشتاز بوده است
سـال     ١٤٠٠ اين کـه گـفـتـن نـداشـت،             

را ثابـت  »  پيشتازي« شمشير چرخاني 
 .کرده است
نـژاد خـيـلـي          فوتبال احمدي:  وزير کشور

 .بهتر از من است
ببخشيد نميدانستيم که شمـا مـارادونـا      

 !هستيد
ــوز      ــي ــاب ن ــه      :  شــه ــام ــوالن روزن مســث

کارگزاران به خبرنگارانش حقوق نگرفته 
 !گفتند پول نداريم، برويد شکايت کنيد

تا اين خبرنگاران بـاشـنـد کـه سـيـاه را               
 .سفيد جلوه ندهند

زبان حافظ بهترين درمـان بـراي     : سروش
 !جامعه كنوني ماست

بيچاره حافظ هنوز هم از دست زاهـدان    
 .رياکار آسايش ندارد

نخستين سايـت شـيـعـه بـه          :  عصر ايران
 .زبان ژاپني

حاال داشته باشيد اگـر چـنـد سـال بـعـد             
 !شمشير سامورايي دست علي ندادند

ميـر حسـيـن مـوسـوي در            : شهاب نيوز
 آباد چه گفت؟ جمع مردم نازي

من آمده ام که بدبختي را فـريـاد کـنـم،         
 !واي، واي

بـرنـامـه    :  از گاردين تا سايتها حکومتي
براي کودکـان در    »  عمو پورنگ« زنده 

 .پي فاش گوي کودکان قطع شد
هميشه گفتند حرف راسـت را از بـچـه            

 !بشنو

 پا برهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

طبق اطالعيه اي کـه سـفـارت جـمـهـوري                
اسالمي در استکهلم صادر کرده است، قـرار    
است هيئتي از سفارت به بهانه ارائه خدمـات  
ـلـف سـوئـد از                 کنسولي به شـهـرهـاي مـخـت

ـه   ۲۰۰۹ مارس  ۱۸ و  ۱۷    در تاريخ جمله  ب
 .گوتنبرگ بيايند

جمهوري اسالمي براي تاسيس کنسول گـري  
ـلـف در جـهـت           هاي خود در شهر هاي مخـت
ـه       ـي تهديد فعالين و محدود کردن فعاليت عـل
حکومت جنايت کار اسـالمـي تـالش مـي           

ـه جـمـهـوري          .  کند اين تالش هاي مـذبـوحـان
ـعـي از           اسالمي همواره با اعتـراضـات وسـي
ـا          ـي طرف مردم شريف و آزاديخواه سـراسـر دن
ـارهـا             ـارهـا و ب روبه رو شده است و تا كنـون ب

ـايـات     جلسات شان به صحنه اعتراض به جـن
 .جمهوري اسالمي تبديل شده اند

جمهوري اسالمي به دليل اعمال شديد تـريـن   
و وحشيانه ترين رفتارهاي ضدانساني، اعدام 
هاي دست جمعي در مالء عام، سنگسـار و    
ـاسـي و             ـيـن سـي ـال قصاص، زنداني کردن فـع
شکنجه و اذيت و آزار دانشجويان، کارگران و   
زنان بايد در سطح بين المللي مـحـکـوم و از          
نهاد هاي بين المللي اخراج و سفارت هـايـش   

ـه شـود            سـران حـکـومـت       ·  در همـه جـا بسـت
اسالمي بايد به جرم جنايت عليه بشريـت در    

اين حکم .  دادگاه هاي عادالنه محاکمه شوند
 ·مردم ايران و آزاديخواهان جهان است

ـه مـردم             حزب کمونيست کارگـري ايـران هـم

ساکن گوتـنـبـرگ را فـرا          و آزاديخواه    شريف
مـارس در       ۱۸ و  ۱۷ مي خواند تا در تاريخ 

محل حضور مزدوران جـمـهـوري اسـالمـي          
ـد و جـلـسـه سـفـارت                     ـن حضور به هـم رسـان
ـه         جمهوري اسالمي را به عرصه اعـتـراض ب
ـد و           ـن جنايات حکومت اسالمي تبـديـل کـن
ـايـگـاهـي بـراي               ـه پ اجازه ندهند گوتنبـرگ ب

 .جمهوري جنايتکار اسالمي تبديل شود
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 

حزب کمونيست کارگري ايران تشکيالت 
  گوتنبرگ -سوئد

 ٢٠٠٩ مارس  ١٤  

 مزدوران جمھوری اسالمی را به گوتنبرگ راه ندهيم

مديريت قول داد آارگران اخراجی را به سر 
 آار برگرداند و دستمزدها را بپردازد

در حاليکه ميليونها نفر از جوانان و مـردم   
ـه سـوري          ـب خود را براي شادي در چـهـارشـن
ـامـات رژيـم عـربـده                 ـنـد، مـق آماده ميکـن
ميکشند و ارگـانـهـاي سـرکـوب خـود را               

ـنـد                   ـا مـردم مـيـکـن ـه ب ـابل امـا  .  آماده مـق
ـا اوضـاع بـهـم                خودشان هم ميداننـد کـه ب
ريخته اي که دارند نميتوانند مانع حـرکـت     

اين روز شادي و نمايـش  .  وسيع مردم شوند
ـه       يک ـي فرهنگ انساني، فرهنگ مردم عـل

ـرهـنـگـي کـه                فرهنگ حکـومـت اسـت، ف
حجاب و آپارتايد جنسـي و دخـالـت         هرگز

مذهب و حکومت مذهبي را در زنـدگـي         
رژيـم  .  و با آن جـنـگـيـده اسـت        نکرده تحمل

عزا و قبرستاني جمهوري اسالمي، مـرگ    
خود را در شـادي و رقـص و شـکـسـتـن                   

ـتـن حـجـاب مـي             آپارتايد جنسي و ـرگـرف ب
ـه        .  بيند ـه سـوري ب به همين دليل چهارشنب

ـبـديـل     روز اعتراض سياسي مردم به رژيم ت
 .شده است

ـرمـانـده          سردار اسماعيل احمدي مـقـدم، ف
ـه      ـرگـزاري    نيروي انتظامي رژيم در حـاشـي ب

همايش سراسري رؤساي پليس راهنـمـايـي    
اسفند گفته است کـه   ٢٠ و رانندگي در روز 

ـه عـبـور از خـط قـرمـز                   "  پليس با هـرگـون
روز  چرا كه در ايـن .  بشدت برخورد مي كند

رسانه هاي ضد انقالب با تحريـك مـردم و       
ايجـاد مـوج هـاي سـبـك روحـي، روانـي                  

دنبال برهم زدن نـظـم عـمـومـي كشـور                به
ـه         ".  هستند اين بخشي از تـالش سـي سـال

ـري از شـادي مـردم و                   ـراي جـلـوگـي رژيم ب
ممانعت از برگزاري چهارشنبه سوري بـوده    
. است و هميشه هم شکست خـورده اسـت      

چهارشنبه سوري، روز شادي و رقص مردم 
ـتـن     .  و روز عزاي حکومت است ـرگـرف روز ب

ـه آتـش کشـيـدن آن و در هـم                       حجاب و ب
ـتـي و               شکستن عملي جـداسـازي جـنـسـي
آپارتايد جنسي در ابعاد وسيـع و تـوده اي         

روز عبور ميليوني از خط قرمزهاي .  است
رژيم است و رژيم توان مقابله با موج وسيـع  

 .جوانان و توده هاي مردم را ندارد
  

ـر و           چهارشنبه سوري امسال بايـد وسـيـعـت

ـه        .  پرقدرت تر به ميدان آمد بايد شـهـر را ب
ـرهـنـگـي از        کارناوال بزرگ براي خالصي ف

ـان و          .  رژيم اسالمي تبديل کرد ـاب ـايـد خـي ب
محالت و ميدان ها را قرق کرد و شـهـر را     
ـه   بدست گرفت و جلوه اي از قدرت خود را ب

ـاه مـذهـبـي نشـان داد                ـه  .  حکومـت سـي ب
ـه         ـريـد، ب ـرگـي خيابان بيائيد، حجاب ها را ب
ـيـد و               آتش بکشيد، برقصيـد و شـادي کـن
ـزيـد   . بساط جداسازي جنسيتي را به هم بري

در محالت و خيابانها و مـيـدانـهـا جـمـع             
شويد و ماشين سـرکـوب ايـن رژيـم ضـد              

جوانان را تشويق کنـيـد   . انسان را فلج کنيد
و خود با فرزندانتان همراه شويد و ايـن روز      
را به روز شکست حکومت نکبت و غـم و      

 .عزاي اسالمي تبديل کنيد
  

 زنده باد شادي
 مرگ بر حکومت ضد زندگي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٨٧ اسفند  ٢١ ، ٢٠٠٩ مارس  ١١ 

 چھارشنبه سوری روز شادی مردم
 و روز برگرفتن حجاب و در هم شکستن آپارتايد جنسی است

به خبري كه به حـزب كـمـونـيـسـت          بنا 
 ١٣ كـــارگـــري رســـيـــده اســـت، روز             

اسفندماه کـارگـران السـتـيـک دنـا در               
شــيــراز دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد و            

خواهان پرداخت فوري حقوق و مزايـاي  
هـمـکـار       ١٦ خود و لغو حـکـم اخـراج        

اکثر کارگران اين کارخـانـه   .  خود شدند
نــفــر مــيــبــاشــنــد در ايــن          ١٣٠٠ کــه   

اعتصاب شرکت کردند و همـزمـان در     
 .مقابل كارخانه تجمع كردند

ــا درمــقــابــل             كــارگــران الســتــيــک دن
هرمورد تاخير در پرداخت دستـمـزدهـا    
دست به اعتصاب و اعتراض زده اند و 
اعالم کرده اند که حتي يک ماه تـاخـيـر    
در حقوق را هم نميپذيرند و درمـقـابـل      

هـم  .  آن دست از کار خـواهـنـد كشـيـد         
اکنون کارگران حقوق بهمن و اسفنـد و    

ايـن  .  مزاياي خود را دريافت نکرده اند
خبر مي افزايد كه كارگران خشمـگـيـن    
از اين وضعـيـت بـه روسـاي كـارخـانـه              
حمله كرده و يكي از آنها را گوشمـالـي   

ــد ــا قــول           .  دادن اعــتــراض کــارگــران ب
رسيدگي فـوري تـوسـط مـديـريـت در             

بعدازظهر به پايـان رسـيـد و         ٤ ساعت 
کارگران اعالم کردنـد درصـورت عـدم        
رسيدگي فوري بـه پـرداخـت حـقـوق و              
مزايا و لغو حکم اخراج هـمـکـارانشـان     

دستب به اعتراض شديدتري خـواهـنـد      
 .زد
 
حزب كمونيست كارگري از اعـتـراض      

كارگران الستيك دنا قاطعانه حـمـايـت    
مي كند و از کليه کارگران ميـخـواهـد    
که يکپارچگي خود را حفـظ کـنـنـد و         

. مانع سوء استـفـاده مـديـريـت شـونـد           
حــزب کــارگــران الســتــيــک دنــا را بــه             
برگزاري مجمـع عـمـومـي و تصـمـيـم              

حزب همچنيـن از    .  جمعي فراميخواند
همه كارگـران و مـردم آزاده شـيـراز و               
خانواده هاي کارگران مي خواهد كه با 
تمام توان خود از كارگران الستيک دنـا  

 .و مبارزاتشان حمايت كنند
  

 زنده باد مجامع عمومي كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٩ مارس  ١٤ ، ١٣٨٧ اسفند  ٢٤ 



 
صدور احکام انضباطی برای 

 فعالين دانشگاه بھشتی
در ادامه جريان برخورد با دانشجـويـان   
در دانشگاه بهشتي در حـالـي کـه بـا             
نزديکي تعطيالت عيد دانشجويان در 
دانشــگــاه حضــور نــدارنــد، کــمــيــتــه           
انضباطي دانشـگـاه اقـدام بـه صـدور              
احکامي براي عده اي از فعالين نموده 

 .است
اسفند چنديـن تـن از        ۲۶ روز دوشنبه 

دانشجويان اين دانشـگـاه بـه کـمـيـتـه            
انضباطي احضار و احکامشان ابـالغ    

 .شد
احکام صادره براي اين دانشجويان بـه    
ــده اســت                 ــوب ش ــت ــک ــر م ــرح زي  :ش

کتايون رحيمي به دليل اغتـشـاش     -۱ 
و اخالل در نظم دانشگاه و هـمـچـنـيـن        
عدم رعايت حجاب و نيز منتسـب بـه     

ــاه              ــگـ ــراج از دانشـ ــيـــت اخـ ــائـ ــهـ  .بـ
نيلوفر صادقي به دليل اختالل در     -۲ 

نظم دانشگاه و تحريک دانشجويـان بـه     
ترم تعلـيـق بـا احـتـسـاب            ۱ اغتشاش 
 .سنوات

بهمن هيوه چي به دليل اختالل در     -۳ 
نظم دانشگاه و تحريک دانشجويـان بـه     

ترم تعلـيـق بـا احـتـسـاب            ۱ اغتشاش 
 .سنوات

ــذر افشــان، امــيــررضــا             -۴  ــر ب صــاب
محمدي، آيلر توسلـي، زهـرا کـريـمـي          
راد، ناهـيـد مـبـيـنـي، احسـان مـلـک                
حسيني، شهرزاد محمديان همگي بـه    
دليل حضور در اعتصاب غـذا تـذکـر        
کتبي با ذکر در پـرونـده و مـحـروم از             

 .خدمات رفاهي
غالمرضا مدنيان وکيل پايـه يـک       -۵ 

دادگستري و دانشجوي دکتراي حقـوق  
هم به دليل آنچه ارتباط با گـروهـهـاي      
سياسي در اين ماجرا ناميده مي شود 
موقتا ممنوع الورود به دانشگاه شـده    
و پرونـده وي بـه کـمـيـتـه انضـبـاطـي                  

 .مـــرکـــزي ارســـال شـــده اســـت                    
دانشـجـو هـم تـذکـر          ۲۰ بـيـش از         -۶ 

شفاهي واخطار کتبي دريافـت نـمـوده      

 .اند
گفتني است کـه مـاجـراي اعـتـصـاب           
غذا با درگيري يکي از دانشجويان بـا    
يک فرد از سلف سرويس خـوابـگـاه در      
اعتراض به عدم رعـايـت بـهـداشـت و          
سپس حمله و گاز گـرفـتـن دانشـجـوي        

ــرد آغــاز شــد                    ــوق از ســوي آن ف  .ف
. 

طي يک سال گذشته دانشگاه بهـشـتـي    
بارها شاهد اعتـراضـات دانشـجـويـان        
براي به دسـت آوردن حـقـوقشـان بـوده            

 .است
خودکشي يک دانشـجـو، مـحـرومـيـت         
ــيــل ظــاهــر                 ــه دل هــاي مــخــتــلــف ب
دانشجويان، بازرسي هـاي شـبـانـه از           
اتاق هاي خوابگاه دانشجويي و ضيط 
وسايل شخصي دانشجويان مانند لـب  
تاپ، رايانه و موبايل به بهانـه يـافـتـن       
فيلمهاي پورنوگرافـي از نشـانـه هـاي           
فضاي امنيتي در دانشـگـاه بـهـشـتـي         

 .است
 

احتمال درگيری در آوی 
دانشگاه در آستانه چھارشنبه 

 سوری
احــتــمــال درگــيــري شــديــد در كــوي             
دانشگاه در آستانه چهارشنـبـه سـوري      
باعث افزايش محـدوديـت بـر رفـت و           
آمد دانشجويان شده اسـت بـه طـوري          
كه حتي مسئولين دانشگاه اين هفـتـه   
را براي دانشجويان تعطيل اعالم كـرده  
اند تا دانشجويان در زمان چهارشنـبـه   
سوري در كوي نـبـاشـنـد ولـي حضـور           
تعداد زيادي از دانشـجـويـان در كـوي         
احتمال وجود درگـيـري هـا را بسـيـار            

 . افزايش مي دهد
 

امين درستی دانشجوی زندانی 
 دانشگاه شيراز آزاد شد 

امين درستي دانشجوي بازداشت شـده  
ــراز پــس از               روز    ۱۱ دانشــگــاه شــي

ميـلـيـون     ۱۰ بازداشت با تامين وثيقه 
ــد                 ــه آزاد ش ــت ــذش ــي روز گ ــان ــوم  .ت

امين درستي دانشجـوي سـال چـهـارم         
وي کـه مـديـر        .  رشته مکانـيـک اسـت     

مسئول نشريه توقيف شده داروگ نـيـز   
مي باشد در نيمسال تحصيلي گذشتـه  
سه بار به کميته انضبـاطـي احضـار و        

در نهايت بـه دو تـرم مـحـرومـيـت از               
 .تحصيل محکوم شده بود

 
احضار دانشجوی دانشگاه 

 قزوين به کميته انضباطی 
فرزام عبدي دانشجوي دانشگاه قزوين 

اســفــنــد بــه کــمــيــتــه        ٢٤ روز شــنــبــه     
انضـبـاطـي دانشـگـاه احضـار شـده و                

اتهـام  .  مورد سوال و جواب قرار گرفت
اين دانشجو خواندن شعري سياسي در 
يکي از برنامه هاي برگزار شده در ايـن  

گفتنيست رئـيـس     .  دانشگاه مي باشد
چند روز پيش وي   )  سرداغي(  حراست

را به دفتر خود فراخوانـده و وي را بـه           
همکاري با احزاب اپـوزسـيـون مـتـهـم         

 . کرده است
 

رئيس دانشگاه تفرش 
دانشجويان معترض را متھم 

به ارتباط با خارج دانشگاه 
 آرد

در پــي اعــتــراضــات و تــحــصــن                   
دانشجويان دانشگاه تـفـرش بـه دلـيـل          
ضعف مديريت و ايـجـاد خـفـقـان در              
دانشگاه ، رييـس دانشـگـاه سـلـيـمـان            
نورآذر اعتراض دانشجويان را نـاشـي       
از ارتــبــاط آنــان بــا خــارج دانشــگــاه            
دانست و سعي کـرد بـا دشـمـن نشـان            
دادن دانشجويان معترض با رهبـري و    

. اســتنــظــام آنــهــا را مــتــهــم کــرده               
دانشجويان که به دليل نبود خوابـگـاه،   
کمبود امکانات، نـداشـتـن مـجـوز و            
جلوگيري براي انجام فعاليـتـهـا و بـي         
نظمي در مديريت و چـپـاول پـولـهـاي            
دانشـگـاه مـعـتـرض شـده بـودنـد، بــه                 
مجازات در کميته انضباطـي تـهـديـد       

ايسـتـاده    شده اند اما هنوز پـا بـر جـا         
 .اند

 
دو سال زندان برای امير 
مصباح قاضی دانشجو در 

  مھاباد
يک دانشجو در مهابـاد بـه نـام امـيـر            
مصباح قاضـي از سـوي دادگـاه ايـن             

 .شهر به دوسال زندان محکـوم گـرديـد     
ابراهيم عـزيـزي وکـيـل ايـن دانشـجـو              
: ضمن اعالم اين خـبـر اظـهـار داشـت         

امير مصباح بـه اتـهـام هـمـکـاري بـا              
يکي از احـزاب اپـوزيسـيـون از سـوي            
شعبه اول دادگاه شهر مهاباد به تحمل 

 .دو ســـال حـــبـــس مـــحـــکـــوم شـــد            

رأي صـادره    :  عزيزي در ادامه افـزود      
در زندان به موکلم ابالغ شده کـه پـس       
ازابالغ ، به حکم صادره اعتراض کرده 

 . است

 
دانشجوی دانشگاه سيستان  ۲

 و بلوچستان آزاد شدند 
 ۲ عــلــي بــاقــري و کــامــران جــلــيــل،            

ــســتــان و              دانشــجــوي دانشــگــاه ســي
بلوچستان که روز چهارشنـبـه گـذشـتـه        

پـس  .  بازداشت شده بودند، آزاد شـدنـد  
دانشجـو مشـخـص       ۲ از بازداشت اين 

دانشجـو تـوسـط وزارت         ۲ شد که اين 
وزارت .  اطالعات دستگـيـر شـده انـد        

ــفــراتــي را هــمــراه ايــن               اطــالعــات ن
دانشجويان به دانشگاه فرستاده تا ايـن  
دانشجويان بتوانند وسايل خـود را از        

 .خوابگاه جمع آوري نمايند

 
مازيار معصومی به ستاد 
خبری اطالعات اصفھان 

 ! احضار شد
، طــي   ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ يــکــشــنــبــه    

تماس تلفني که با مازيار معصـومـي   
از فــعــالــيــن دانشــجــويــي دانشــگــاه           
ــاد خــبــري                 ــهــان از طــرف ســت اصــف
اطالعات اصفهان گرفته شـد، بـه وي       

 ۱۰ اعالم شد که روز دوشنبه سـاعـت     
صبح خود را به ستاد خبري اطالعات 
اصفهان براي اداي پاره اي توضيحـات  

 !معرفي نمايد
تـن     ۴ اين احضار در حالي اسـت کـه         

ديگر از دانشجويان دانشگاه اصفـهـان   
به نامهاي عـلـيـرضـا داودي، بـهـمـن              
خدادادي، ارسالن صـادقـي و حسـيـن         
سرشومي در زندان مرکزي اصفهان بـه  
سر مي برند، که ارسالن و حسين طـي  
احضار به دادگاه انقالب و حضـور در      
آن مکان، بالفاصـلـه دسـتـگـيـر و بـه              

 .زندان منتقل شده اند
دانشجويـان زنـدانـي در اصـفـهـان بـه                
شدت در زيـر فشـار هـاي جسـمـي و                

وضـــعـــيـــت   .  روحـــي قـــرار دارنـــد          
دانشجويان فوق بسيار نـگـران کـنـنـده        

فشـارهـاي وارده بـه حـدي           .  مي باشـد 
بوده که بنا به اطـالع خـانـواده بـهـمـن           
خدادي تيم بازجويي مجبور به انتـقـال   

 .وي به بيمارستان زندان شده اند
 
 

مريم شيخ و نسيم روشنايی 
 از زندان آزاد گرديده اند 

قــابــل ذکــر اســت ايــن دو فــعــال                     
ميليونـي   ۵۰ دانشجويي با قرار وثيقه 

 .موفق به ترخيص از زندان شده اند
 

تجمع دانشجويان دانشگاه 
تربيت معلم در اعتراض به 
 ادامه بازداشت شبنم مددزاده 
ظهر روز يکشنبه و همزمان با حضـور  
مــادر شــبــنــم مــددزاده، دانشــجــوي           
بازداشت شده ي دانشگاه تربيت معلـم  
تهران، دانشجويان اين دانشگاه تجمـع  

ــزار کــردنــد                ــيــز بــرگ ــتــراض آم  .اع
در اين تجمع کـه بـا حضـور بـيـش از              

نفر از دانشجويـان بـرگـزار شـد،          ۳۰۰ 
يـار  ” دانشجويان با سر دادن شعارهاي 

دانشجـوي زنـدانـي      “  ، … ” دبستاني
مـدعـي عـدالـت،       ” و   “  آزاد بايد گـردد 
، خواستار آزادي هـر  “  خجالت خجالت

 .چــه ســريــعــتــر ايــن دانشــجــو شــدنــد         
در اين تجمع مـادر ايـن دانشـجـو در             
حالي که در وضـعـيـت روحـي بسـيـار           
بدي به سر مي بـرد، حضـور داشـت و          
وي به سختي مـي تـوانسـت جـمـالت            

سخنان وي بـيـانـگـر     .  خود را بيان کند
او بـا    .  نگراني از وضعيت دخترش بود

روز است از فـرزنـدش      ۱۸ بيان اين که 
بي خبر است و هيچ نـهـاد مسـئـولـي          
پاسخگوي اين مسئله نيـسـت، افـزود      
در صــورت عــدم دريــافــت پــاســخ در           
مـورد دخـتـرش، خـودسـوزي خـواهــد             

 .کرد
اين تجمع که از محوطه دانشگاه آغاز 

سـاعـت و تـا           ۱ شده بـود، بـه مـدت          
ساخـتـمـان حـراسـت دانشـگـاه ادامـه               

با تماس نيـروهـاي حـراسـت بـا          .  يافت
شعبه سوم دادگاه انقالب تهران و قـول    
اکيد همکاري آنان، اين تجـمـع پـايـان       

 .يافت
ــه يــادآوري اســت کــه شــبــنــم                 الزم ب

روز    ۱۸ مددزاده هم اکنـون بـيـش از          
. است که در بازداشت به سر مـي بـرد      

تا کنون تمام تـالـشـهـاي خـانـواده وي           
ــراي مــالقــات و کســب اطــالع از                ب
وضعيت فرزندشان بي نـتـيـجـه مـانـده         

 . است
 

 هفت ترم محروميت از تحصيل 
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 اخبار دانشجويی

 : تھيه و تنظيم
 بھزاد جواديان

 کيان آذر 

 4ادامه صفحه 



پس از اعتراض دانشـجـويـان بـه دفـن          
کشته شدگـان جـنـگ در دانشـگـاه و              
بــرخــوردهــاي شــديــد چــمــاقــداران بــا          

 ۷۰ دانشجويان و بازداشـت بـيـش از          
نفر از دانشجويان، دستـگـاه سـرکـوبِ       
حــراســت و کــمــيــتــه انضــبــاطــي در             
دانشگاه سرکوبِ دانشجويـان شـرکـت      

اسـفـنـد را         ۵ کننده در تجمع دوشنبه   
آغاز کرد و در اولين سـري از احـکـام          
صادر شده، کوروش محمود کـاليـه و       

تـرم     ۲ آروين طاهـايـي، هـر کـدام بـه              
محروميت از تحصيـل بـا احـتـسـاب          
سنوات و جبران خسارت هاي وارده بـه  
دانشگاه، امير جهـانـگـيـري، فـهـيـمـه           

 ۱ ضيايي و ياسر ترکمن هر کـدام بـه         
ترم محروميت از تحصيل با احتساب 

الزم بـه ذکـر       .  سنوات، محکوم شدنـد 
است که احـکـام صـادره، اولـيـه مـي               

روز فـرصـت        ۱۰ باشند و دانشجويان   
 .دارند تا به اين احکام اعتراض کنند

 
دانشجوی دانشگاه  ۲بازداشت 

سيستان و بلوچستان توسط 

 نيروهای لباس شخصی 
پــس از انــتــشــار اخــبــار و تصــاويــر              
روزهاي اخيـر دانشـگـاه سـيـسـتـان و              
بلوچستان کـه در آن عـلـي بـاقـري و                  

دانشــجــوي ايــن       ۲ کــامــران جــلــيــل       
دانشگاه مورد ضرب و شتـم حـراسـت      

-دانشگاه قرار گرفـتـه بـودنـد، امـروز         
دانشـجـو تـوسـط          ۲ ايـن      -چهارشنبه

نيروهاي لـبـاس شـخـصـي بـازداشـت              
 .شدند

ــهــايــي                 ۸ روز يــکــشــنــبــه احــکــام ن
دانشجوي مـمـنـوع الـورود دانشـگـاه             
سيستان و بلوچستان به آنها ابالغ شـد  

 ۴ تن از انان دو ترم حذف تـرم و       ۴ که 

تن ديگر به حذف ترم به صورت تعليق 
 .محکوم شدند

ــحــصــن                    ــي ت ــن احــکــام کــه در پ اي
دانشجويان به دليل نبـود امـنـيـت در         
دانشگـاه سـيـسـتـان و بـلـوچسـتـان و                  
اعتراض دانشجويان به مسئوليـن بـي     
کفايت دانشگـاه و درخـواسـت اخـراج           
براي مسئول نگهباني و دبير کـمـيـتـه       
انضباطي، براي اين دانشجويان صادر 

علي باقري از دانشـجـويـان        . شده است
محروم از تحصيل دانشگاه سيـسـتـان    
و بلوچستان، امـروز در حـالـيـکـه بـا               
هماهنگي با مسئولين دانشگاه بـراي    
جمع آوري وسـايـل خـود از خـوابـگـاه             
مراجعه نموده بود با حمله نـگـهـبـانـان      
مواجه شـده و بـر اثـر ضـربـات وارده                

 .بيهوش شد
شدت حمالت به باقري در حدي اسـت    
که سر و صورت وي بـه شـدت آسـيـب         
ديــد و گــلــوي وي بــر اثــر ضــربــات                 

نگهـبـانـان از      .  نگهبانان خون آلود شد
انتقال وي به بيمارستان جلوگيري مـي  

 .کنند
پس از اين حمله نگهبانان، چند تن از   
دانشجويان که همراه او بودند به نقـطـه   

 . ي نامعلومي برده شدند
 

دادگاه دانشجويان دانشگاه 
 زنجان برگزار شد 

دادگاه دانشجويان دانشگاه زنجان کـه    
در خردادماه گذشته به تعرض به يکـي  
از دانشجويان دختر توسـط مـعـاونـت       
اين دانشگـاه اعـتـراض کـرده بـودنـد،             

در جـلـسـه امـروز         .  امروز برگـزار شـد    
دادگاه محـمـدعـلـي دادخـواه وکـالـت            
دانشجويان دانشگاه زنجان را بر عهده 

قرار اسـت در ايـن دادگـاه بـه               .  داشت
اتهامات علـيـرضـا فـيـروزي، سـورنـا            
هاشمي، بهرام واحدي، پيام شـکـيـبـا،     
آرش رايجـي، حسـن جـنـيـدي، دکـتـر              

گـي     صارمي و آقاي تـوفـيـقـي رسـيـده        
اين جلسه که از صبـح امـروز     . شود مي

جـلـسـه بـعـدي        .  آغاز شد، ناتمام ماند
فروردين مـاه     ۱۸ اين دادگاه در تاريخ 

الزم بــه   . آيــنــده بــرگــزار خــواهــد شــد         
يــادآوري اســت دادگــاه دانشــجــويــان          
دانشگاه معترض در حالي برگزار مـي  
شود که مددي معاون اين دانشـگـاه و     
رئيس کميته انضباطي پس از افشـاي  

ضـربـه شـالق         ۳۰ موارد تـخـلـف بـه           

تعزيري و تبعيد محـکـوم شـد کـه بـا            
حمايت وزارت علوم حکم تـبـعـيـد وي       

 .لغو شد
 

بزرگداشت روز هشت مارس 
 در دانشگاه پلی تکنيک 

جمعي از دانشجـويـان دانشـگـاه پـلـي           
تکنيک و فعاالن حـقـوق زنـان در ايـن           
دانشــگــاه، روز گــذشــتــه در صــحــن             
دانشـگــاه بــا تـوزيــع پــيــکـســل هــا و              
بازوبندهائي به مناسـبـت روز هشـتـم         

 .مارس، اين روز را گرامي داشتند
 

بزرگداشت روز جھانی زن در 
 نصير  دانشگاه خواجه

مراسم بزرگداشت روز جـهـانـي زن در          
در البـي       ۸۷ اسفنـد     ۱۹ روز دوشنبه 

دانشکده مکانيک دانشگاه صـنـعـتـي       
خواجه نصـيـر بـه صـورت خـودجـوش             

هاي گذشته نيز  اگر چه سال.  برگزار شد
دانشجويان همـواره بـراي بـزرگـداشـت          
اين روز بـا مـوانـع بسـيـاري مـواجـه                  

هاي امسـال بـا        اند؛ اما حساسيت بوده
 .شدت بيشتر و از نـوعـي ديـگـر بـود           

با تمامي برخوردها و فشـار مـوجـود،      
دخـــتـــران و پســـران دانشـــجـــو بـــا               

، “  بـرابـري  ” بازوبندهايي با مضامين   
مـراسـمـي    “  مارس، روز جهاني زن ۸ ” 

 . را برگزار کردند
 

حمايت دانشجويان دانشگاه 
زنجان از سه دانشجوی متھم 

 اين دانشگاه 
وز چهارشنـبـه دانشـجـويـان دانشـگـاه            ر

زنجان، در حمايت از دانشـجـويـان ايـن         
دانشگاه که فردا در دادگاه انقالب شهـر  

گيرند، به  زنجان مورد محاکمه قرار مي
پخش تراکت و نشـريـه در ايـن زمـيـنـه             

دانشـجـويـان هـمـچـنـيـن بـا              .  پرداختند
ها  بستن بازوبندهاي سفيد که بر روي آن

اسفنـد نـوشـتـه شـده           ۲۱ تاريخ دادگاه، 
ــت                   ــاي ــم ــود ح ــان خ ــت ــت، از دوس اس

دانشجويان با چسباندن بـرچسـب   . کردند
حمايت از دانشـجـويـان مـتـهـم پـرونـده             

هـا و       هاي کـالس  زنجان بر روي صندلي
پــخــش تــراکــت بــراي آگــاهــي ديــگــر             
دانشجويان حمايت تمامي دانشجـويـان   

 .را خواستار شدند
همزمان با اين برنامه، بروشورهايـي در    

مارس و روز جهـانـي زن در        ۸ ي  زمينه
 .بـــيـــن دانشـــجـــويـــان پـــخـــش شـــد            

ي تحصن  اسفند، دادگاه پرونده ۲۱ فردا 
ي    دانشجويي دانشگاه زنجان، در شعبـه 

گــيــري    دادگــاه انــقــالب زنــجــان پــي          ۲ 
اين تحصن در خرداد ماه سـال  .  شود مي

جاري، پس از تعرض به يکي از دختـران  
دانشجوي اين دانشگاه، توسط مـعـاون     
دانشجويي، فرهنگي دانشـگـاه شـکـل         

ــيــش از              ــر از       ۲۵۰۰ گــرفــت و ب ــف ن
دانشجويان به مدت چهار روز تـحـصـن      

در ايـن دادگـاه، بـه اتـهـامـات،             .  کردند
عليرضا فيروزي، سورنا هاشمي، بـهـرام   
واحدي، پيـام شـکـيـبـا، آرش رايـجـي،              
حسن جـنـيـدي، صـارمـي و تـوفـيـقـي                

پـيـش از ايـن نـيـز،            . شـود    رسيدگي مي
رئيس دادستاني شهر زنجان اعالم کرده 
بود، مددي، معاون خاطي دانشـگـاه از     

 ۳۰ اتهامات خود تبرئه شده و تنها بـه      

ضربـه شـالق      ۳۰ ضربه شالق تعزيري و 
تعليقي مـحـکـوم شـده اسـت و دخـتـر                

ضربه شالق تعـزيـري    ۳۰ دانشجو نيز به 
 .محکوم شده است

 
نھال آزادی به اميد آزادی 

 ۴دانشجويان دربند، در 
 دانشگاه کاشته شد

ـان دانشـگـاه           هفته ي گذشته ، دانشـجـوي
هاي تهران، خواجه نصير، کـاشـان و آزاد       

ـيـن     “  نهال آزادي” کرج با کاشتن  ياد فـعـال
ــه خصــوص               ــي، ب جــنــبــش دانشــجــوي

ـنـد    در . دانشجويان در بند را گرامي داشـت
اين مراسم دانشجويان با در دست داشتـن  
عکس دانشجويان در بند پلي تکنـيـک و     

خـواسـتـار آزادي هـر چـه               تربيت معلم
 . سريع تر اين دانشجويان شدند
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سال هيچ چـيـز نـديـدم؛ هـمـه جـا                 ۳۰ «  
تــاريــک بــود، ولــي حــاال نــور داره وارد                

ـان          »  . شه مي و با اين جـملـه، آرزويـي چـن
هاي  دور از ذهن که فقط از روايات معجزه

رسيـد، اکـنـون رنـگ          ها به گوش مي قصه
اش را  يک نابينا، بينايي:  گيرد واقعيت مي

ـافـت   ـه سـه دهـه               ۷۳ ران،   .  بازي سـالـه، ک
ـه سـر بـرده             گذشته را در تاريکي مطـلـق ب
ـا کـمـک         بود، نخستين شخصي است که ب

بــيــونــيــک هــاي      نســل جــديــدي از چشــم       
ـاز     ) زيستاري(  ، بينايي اش را رفته رفتـه ب

يابد؛ فعال دست کم تا جايي که بتوانـد   مي
ـبـاس      هـايـش را خـودش           شست و شـوي ل

ـام         . انجام دهد ـا ن ـيـک ب اين چشم هاي بيون
ـه     » ۲ آرگس «  ، نوعي چشم مصنوعـي ب

ـا                     شمار مـي  ـيـونـد خـوردن ب ـا پ ـه ب رود ک
تــوانــد بــا      ســيــســتــم عصــبــي بــدن، مــي       

هاي بيولوژيک انسان هـمـزيسـتـي        دستگاه
ـارت سـاده           ـه عـب تـر، جـاي        پيدا کند؛ يا ب

چشــم .  عضــو ازدســت رفــتــه را بــگــيــرد          
، کــه تــوســط     » ۲ آرگــس   « مصــنــوعــي   

ـيـد    »  ديـد دوم   « شرکت آمريـکـايـي       تـول
شــده، از طــريــق يــک دوربــيــن کــوچــک و             

اي که روي يک عينک سـوار شـده        فرستنده
ـه          .  کار مي کند اين دوربين، تصـاويـر را ب

گيرنده بسيار کوچکي که روي چشـم کـار         
گيرنده، تصـاويـر     .  گذاشته شده مي فرستد

ـا   را پس از پردازش، به رديفي از الکتروده
کند که پشت چشم کار گذاشـتـه    ارسال مي

ـا اعصـاب        .  شوند مي ـه ب اين الکترودها ک
ـه حـاوي        بينايي پيوند خورده اند، پيام را ک

تصــاويــر ارســال شــده اســت، بــه مــغــز                
ـنـد                  .  فرستـد  مي ـنـد فـرآي ـيـز هـمـان مـغـز ن

طبيعي ديداري، دستور تشخيص تصويـر  
ـا در کسـري        را صادر مي کند؛ و همه اينه

هــاي    از ثــانــيــه، تــا ران بــتــوانــد جــوراب           
ـريـش        سفيدش را از جوراب هـاي    خـاکسـت

ـيــص دهــد       ـرونــد          !  تشــخـ ـه شــهـ ران کـ
ـريسـي،       بريتانياست و با کمک همسـرش ت
ـه               ـازگشـت ب ـرامـوش نشـدنـي ب لحظات ف
دنياي تصوير را سپري کرده، به شبکه بـي    

طيفي از رنگ هـاي  « :  بي سي مي گويد 
سفيد، تا خاکستري و سياه را مـي تـوانـم        

اينکه ناگهـان مـي تـوانـم         .  تشخيص دهم
ـتـه       »  . العاده اسـت  نور را ببينم فوق ـف ـه گ ب

تريسي، استقالل عمل ران هر روز بيـشـتـر    
ـلـي            .  از ديروز مي شود ـامـه دي ـه روزن او ب

نـحـوه   « :  تلگراف چاپ لندن گفتـه اسـت       
ـاد     استفاده از ماشين رختشويي را بهش ي

نگاهی به اخبار علمی هفته 
 کيان آذر: به انتخاب

: بار ديگـر مـعـجـزه عـلـم
 شوند  نابينايان بينا می

 13ادامه صفحه  



 
 
 
 
 
 

بي بي سي از بزرگترين بنگاه هاي خبـر  
پراكني دنيا ست، در اكثر نـقـاط دنـيـا       
. دفتر دستك و خبرنگار و نماينده دارد  

اخيرا شبكه تلويزيوني فارسـي هـم راه       
چـنـد مـيـلـيـون پـونـد             .  انداخـتـه اسـت     

سرمايه گذاري كرده اسـت و  پـوشـش            
خبري تصويري خود را گسـتـرش داده         

عجيب نيست بي بي سي كـه در    .  است
يـكـي از عـوامـل            ۵۷ دوران انـقـالب     

تاثير گذار در روند انـقـالب و جـا زدن          
خميني به عنوان رهبر انقالب بود ايـن    
روزها هم با تشخيص مـلـتـهـب بـودن          

اجـتـمـاعـي در ايـران            -اوضاع سياسي
دست به كار شود و تالش كـنـد تـا در          
مقابل روند اوضاع و خواست مـردم در    
ايــران بــايســتــد و هــمــان حــرف هــاي             
حكـومـت را بـه شـكـلـي ديـگـر و بـا                      
كراوات و بـدون حـجـاب بـخـواهـد بـه                

 .خورد مردم بدهد
اگر تصوير تلويزيون بي بي سي را نگاه 
نكنيد دقيقا معلوم نيسـت تـلـويـزيـون        

تـحـلـيـل     !  جمهوري اسالمي ست يا نـه   

گــرانــي كــه فــقــط حــرف هــاي ســران              
جمهوري اسالمي را تكرار مي كنند و   
حداكثر چند نظر موجود در حـكـومـت      
اسالمي را پشت سر هم براي مخاطـب  
باز گو مي كنند و تمام تصويري كه از   
جـامـعــه مـي دهـنـد از آمـار رسـمــي                  

 .جمهوري اسالمي فراتر نمي رود
يك نمونه از اين تصوير سـازي بـي بـي        
سي را همين روزهاي گـذشـتـه در بـاره         
حداقل دستمزد مي تـوانـيـد مشـاهـده          

وقتي مجري برنامه از تـحـلـيـل       .  كنيد
گر بي بي سي مي پرسد نظرش دربـاره    

تـومـان      ۲۷۴۵۰۰ حداقل دستمزد كه 
است مي پرسد، تحليل گر مـي گـويـد      
البته اين رشد دستمزد بـا تـورم اعـالم          
شده هـم سـطـح اسـت و تـورم را مـي                   
پوشاند حاال شايد كمي ايـن كـمـتـر يـا          
بيشتر باشد و تـورم و گـرانـي را بـراي             
كارگران جبران مي كند، ولي قضيـه از    
ديد تحليل گر بي بي سي اوكي است و   
در مقابل سوال ايـنـكـه مـردم بـا ايـن               
دستمزد با  چه استانداردي مي توانـنـد   
زندگي كنند تحليل گر پاسخ مي دهـد    
خط فقر بسيار باال تـر از ايـن اسـت و            
بسته به اين كه چه مرجعي خط فقـر را    
.  اعالم كند عدد خط فقر متغيير است

در واقع جوري وانمود مي كند كه خـط  
فقر چيز مهمي نيست و مـرجـع قـابـل           
اتكايي بـراي تـعـيـيـن سـطـح زنـدگـي                

ولـي  :"  او در ادامـه مـي گـويـد        .  نيست

سطح متوسط دستمزد كارگر بيشتر از 
اين حد اقل است و درصد كارگراني كه 
حد اقل دستمزد را مـي گـيـرنـد انـدك            

) درصد اسـت  ۲۸ آمار رسمي ." ( است
و اين زياد مـهـم نـيـسـت چـون تـعـداد               
. اندكي اين مبلغ حدا قل را مي گيرنـد 

سران حكومت اسالمي هم اين چـنـيـن      
با اين مسئله برخـورد نـكـردنـد دربـاره          
خط فقر اين چنين بي اهميت و نسـبـي   
نشانش نمي دهند بلكه گفته انـد خـط       
فقر را اعالم نكنيم و درباره اش حـرف      
نــزنــيــم زيــرا بــاعــث تشــويــش اذهــان           

 .عمومي مي شود
 

تصويري كه تحليل گر بي بي سي مـي    
دهد حتي از تصويري كه وزيـر كـار يـا        
وزير رفاه جمهوري اسالمـي مـي دهـد        
هم بيشتر به نـفـع جـمـهـوري اسـالمـي            

وزيــر كــار جــمــهــوري اســالمــي        .  ســت
حداقل خود را در مقـابـل اعـتـراضـات        
هر روزه كارگران مي بيند و آنـقـدر هـا        
هم مثل تحليل گر بـي بـي سـي نـمـي            
تواند چـنـيـن وقـيـحـانـه از جـمـهـوري                   
اسالمي دفاع كند مي داند جـواب هـر     
حــرفــش اعــتــراض و كــمــپــيــن بــراي             
دستمزد است كه هزاران كارگر را دارد     
حول خواسته مشخـصـي مـتـحـد مـي           

ولي تحليل گر بـي بـي سـي ايـن           .  كند
فشار را حس نمي كند و از جـمـهـوري        
اسالمي از تلويريوني كه مـيـلـيـون هـا        

كارگر در ايران  مي بـيـنـنـد دفـاع بـي             
 .چون و چرا مي كند

 
 !زنان خون آشام  

از آيت اهللا بي بي سي نمي توان انتظـار  
داشت كه مدافع حقوق كارگـر بـاشـد و        
در مـقـابـل حـكـومـت اسـالمـي قـرار                

ولـي در قـرن بـيـسـت و يـكـم                  .  بگيرد
اشاعه خرافاتي كـه هـر كـودكـي مـي              
داند جرء داستان ها و افسـانـه هـاسـت       
كاري ست كه بي بـي سـي بـه عـنـوان              

روز روشـن انـجـام مـي           "  دانش و فـن     " 
بخشي از خـبـر را در زيـر مـي                 .  دهد

 :خوانيد
 کشف بقاياي يک خون آشام در ايتاليا"

دانشمندان ايتاليايي بقـايـاي اسـکـلـت        
زني را يافته اند که به احتمال قـوي در      

 .زمان خود يک خون آشام بود
اين اسکـلـت کـه قـدمـت آن بـه قـرون                  
وسطي مي رسـد، بـا آجـري در دهـان               
يافت شده که به گفـتـه دانشـمـنـدان بـه           
معني آن است که با اين کار سعي شـده  
تــا از بــرخــاســتــن مــجــدد او از گــور               

 .جلوگيري شود
دانکن کندي، خبرنگار بي بي سـي در      
رم مي گويد بقايـاي ايـن اسـکـلـت در            
جزيره اي در تـاالب ونـيـز کشـف شـده            

 .است
به گفته باستان شناسـان ايـن اسـکـلـت          

 .ميالدي است ۱۵۷۶ متعلق به سال 
متيو بوريـنـي از دانشـگـاه فـلـورانـس              
ايتاليا مي گويد روش به کار گرفته در   
قرار دادن آجر در دهان اين زن، روشـي      

اين کار براي آن   .  سنتي در آن زمان بود
انجام مـي شـد کـه خـون آشـام ديـگـر                  

 .نتواند تغذيه کند
آقـــاي بـــوريـــنـــي در يـــک نشـــســـت              
متخصصان پرشکي قانوني گـفـت کـه        
در آن زمـان گـفـتـه مـي شـد بـيـمـاري                  
طاعون که در سراسر اروپا شيوع يافتـه  
بود، توسط خون آشامان زن پخش مـي  

 ..".شود
بـي بـي سـي از ايـنـكـه               !  مي بيـنـيـد؟   

افسانه ها و داستان هاي هـالـيـودي را        
به عنوان واقعيت جا بزند هـيـچ ابـايـي       

هـيـچ خـحـالـت نـمـي كشـد در                 .  ندارد
قسمت دانش و فن سايـت فـارسـي بـي         
بي سي اين خرافـات را مـنـتـشـر مـي             

اشاعه ضديت بـا زن و كـارگـر و            .  كند
جوان  و تحميق مردم از جمله فعالـيـت   

 .هاي تعطيل ناپذير بي بي سي است
تلويزيون فارسي بي بي سي چند هفـتـه   

ارگـانـي   .  ايست شروع به كار كرده است
كه با اشـاعـه ايـن سـيـاسـت هـا مـي                   
خواهد مخاطب جمع كند قاعدتا نمـي  
تواند در جـامـعـه اي كـه مـردم و بـه                     
خصوص جوانان نه به فـقـر و سـركـوب         
گردن مي گذارند و نـه كـارگـرانـش بـه            
افزايش دستـمـزد جـمـهـوري اسـالمـي            
رضايت مي دهند و نه زنانـش بـه ايـن        
زن ستيزي اسالمي گردن نمي گـذارنـد،   
بي بي سي نمي توانـد حـرف دل مـردم          

نه تنها نمي تواند حـرف  .  در ايران باشد
دل مردن را بزند بلكه مخاطب هم نمي 
تواند اين توهين به شـعـور جـامـعـه را          

 . تحمل كند
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 نويد مينايی 

پسرهـاي جـوان داريـد بـه ايـن فـکـر                  
کنيد که چه کار کـنـيـد، ايـن روز          مي

کجا جمع بشيد و چه کارهاي بکنـيـد   
براي اينکه شاد باشيد و پايـکـوبـي و      

دقيقـا مـخـالـف       .  رقص داشته باشيد
شما يک حکومـتـي قـرار داره کـه از             

يــک   ايــن شــادي شــمــا مــيــتــرســه ،           
حکومت ارتجاعي و قبرستانـي  کـه       

خـواد فضـاي غـم زده ، فضـاي                  مـي 
اندوه و ماتـم بـر اون جـامـعـه حـاکـم                

از برداشته شدن حـجـاب شـمـا         .  باشه
زنها و دخترهاي جوان مـيـتـرسـه، از         
شــادي و پــايــکــوبــي شــمــا جــوانــهــا           

 . ميترسه 

 ۴ و دقيقا به همين دليله کـه بـايـد          
وسـيـع ،           شنبـه سـوري رو خـيـلـي           

اي وبا تعداد زياد جمع بشيد ، با  توده
هم ،جشن بگيريد، آتش روشن کنيد، 

هـاتـون      ها بپريد و حجاب از روي آتش
رو به آتش بندازيد و به اين حکـومـت   
نشون بدين که اين چـيـزي هسـت کـه         

 . ما ميخواهيم
کــه ايــن         دخـتــر و پسـرهــاي جــوانـي         

کـنـيـد ، زن و             تلويزيون رو نگاه مـي   
مردي که پاي اين تلويزيون هستيد ،   
مردمي که صداي من رو ميشـنـويـد    

کنيد ، من همه  مي  و در ايران زندگي
شما را فـرا مـيـخـونـم ، از هـمـتـون                   

هـا و       خوام ، بريـزيـد تـوي کـوچـه          مي
خيابانها و کنترل رو از دسـت نـيـروي      

انتظامي و پليس و نيروهاي امنيتـي  
ايـــن روز حـــق       .  رژيــم در بـــيــاريــد         

اين حق ماسـت کـه بـتـونـيـم           . ماست 
شادي کنيم، پايکوبي کنيم و بـگـيـم        

 . که ما اين حکومت رو نميخواهيم
 

ــه                 ــيــ ــقــــوق اولــ ــزو حــ شــــادي جــ
هـاي دنـيـا       در همه کشور. انسانهاست
جـمـع         هاي مشـخـصـي      مردم يک روز

ميشن دور هم ، شادي و جشن دارنـد  
و فســتــيــوالــهــايــي دارنــد کــه درش            

 .شادي، رقص و پايکوبي ميکنند
اين حق ما مردم در ايـران هسـت کـه        

مـن  .  ما هم چنين چيزي رو بخواهـيـم  
شـنـبـه       ۴ کـنـم        از هـمـه دعـوت مـي        

سوري ، در خيابانها ، دخـتـر و پسـر          

،زن و مرد ، دسـتـهـاي هـمـديـگـه رو            
بگيرم ، برقصيم، پـايـکـوبـي کـنـيـم،            
حجابهامان رو در آتش بندازيـم و بـه       
اين حـکـومـت نشـون بـديـم کـه ايـن                 

هست که ما ميـخـواهـيـم و         فرهنگي
اجازه نميديم ما رو سرکوب کـنـيـد و      

. کنـيـم   کنترل رو از دستتون خارج مي
به اين حکومت نشون بديم که ما اين 

حجاب رو نميخـوايـم و مـا دخـتـر و              
پسر نميخوايم که ما رو از هـم جـدا           

ما ميخواهيم دست در دسـت      .  کنيد
امـيـدوارم   .  هم برقصيم و شاد بـاشـيـم   

همتون هـمـديـگـه        شنبه سوري ۴ که 
 .رو در خيابانها ببينيد

 
 .شاد باشيد 

 !شادی حق ماست، حجاب نمی خواهیم



مـارس در شـهـر           ٤ چهارشنـبـه      روز 
بروکسل و در محل پارلمان اروپا يـک  

بـخـش روابـط        هيئت ده نفره از طرف
خارجي پارلمـان اروپـا مـتـشـکـل از             
ــئــت،               ــيــس هــي گــئــوف هــريــس رئ
ــزالــوس، هــلــنــا            کــنــســيــکــائــو گــون
هالدورف رومئو از مسئولين روابـط    
خارجي پارلمان اروپا و بخـش حـقـوق      
بشر پارلمان اروپا، جارمو اويکارينن 
از بخش سياستگزاري پارلمـان اروپـا     
و مسئـول روابـط خـارجـي اتـحـاديـه              
اروپا، کارلو چـيـکـو و آلـيـدا نـادجـه              
مسئولين رابـطـه بـا ايـران پـارلـمـان                
اروپا، روزماري اوپاکيـک از کـمـيـتـه          

و سه تن از  امور خارجه پارلمان اروپا
بـا مـيـنـا        مشاورين روابـط خـارجـي       

احدي و مريم نمازي از طرف سازمان 
عليه تبعيض، کميتـه بـيـن الـمـلـلـي            

شـوراي     عليه اعـدام و سـنـگـسـار و           
مرکزي اکس مسلم نشسـتـي بـرگـزار       

 .کردند
  

در ايــن نشــســت در ابــتــدا پــس از                
بـا   معرفي افـراد حـاضـر در نشـسـت           

مريم نمازي و مينـا احـدي، درمـورد        
نقض حقوق انساني در ايران و بـطـور       
مــفــصــل درمــورد آخــريــن لــيــســت           
ــگــســار و                   ــه ســن مــحــکــومــيــن ب

مـحـکـومـيـن بـه اعـدام و               همچنـيـن  
وضعيت زنان در ايران و لـزوم اعـمـال      
فشــار شــديــدتــر عــلــيــه حــکــومــت            

از .  اسالمـي ايـران صـحـبـت کـردنـد             
جمله مباحثات اين نشست صـحـبـت    
درمورد سکينه محمدي آشتـيـانـي و      
هفت محکوم به سنگسار در ايـران و    
اجراي حـکـم اعـدام عـبـدالـه فـريـور                 

فــوريــه امســال،      ٢١ مــقــدم در روز        
همچنين درمورد فـرزاد کـمـانـگـر و            
ضــرورت اعــتــراض فــوري اتــحــاديــه        
اروپا بـه حـکـم اعـدام وي، درمـورد                

اجراي حکم وحشـيـانـه شـالق بـه دو              
فعال کارگري سوسن رازاني و شـیـوا     
خیرآبادی، همـچـنـيـن در رابـطـه بـا              
شهال جاهد و خطر اجراي حکم اعدام 

ــود وي ــيــه          .  ب هــيــئــت ســازمــان عــل
تبعيض از حاضرين در ايـن نشـسـت        
خواست که فورا به همه احکام اعـدام    
و سنگسار و از جملـه احـکـام اعـدام         
عليه کودکان و نـوجـوانـان اعـتـراض          

 .کنند
  

جنبش گسترده و اجتـمـاعـي       معرفي
بــرابــري طــلــبــانــه زنــان در ايــران و               
ضرورت اعـتـراض رسـمـي اتـحـاديـه            

به رژيـم آپـارتـايـد جـنـسـي در                 اروپا
ايران از دیگر مباحثات اين نشسـت  

 .بود
  

نمايندگان بخشهاي مختـلـف روابـط      
خارجه اتحاديه اروپا از ادامه ارتبـاط  

و اعالم کردند کـه   با ما استقبال کرده
به احکام اعدام و سنگسار اعـتـراض     
خواهند کرد و خواستند که هر مـورد  
از اعدام و سنگسار در ايران فـورا بـه     
اطالع آنها برسد که دست به اقـدامـی   

 .بزنند
  

مــالقــات بــا آلــکــســانــدر آلــوارو از            
نمايندگان پارلمـان اروپـا و از حـزب            
ليبرال آلمان بخش ديگري از بـرنـامـه      
مينا احدي و مريم نمازي در پارلمـان  

در ايـن نشـسـت نـيـز در              .  اروپا بـود   
مورد آخرين اخبار اعدام و سنگـسـار   
در ايران و موقعيت جـنـبـش بـرابـري          

 ٨ طلبانه زنان در ايـران در آسـتـانـه               
مارس روز جهاني زن صحبـت شـد و       
قرار شـد کـه آلـکـسـانـدرا آلـوارو بـه                   
احکام اعدام فرزاد کـمـانـگـر، شـهـال           
جاهد و سهيال گوزلي و همچنيـن بـه     
حکم سنـگـسـار سـکـيـنـه مـحـمـدي               

عـالوه بـر     .  آشتيانـي اعـتـراض کـنـد         
اینها قرار شد در ماههای آينده سـه    
جلسه سخنراني براي ميـنـا احـدي و        
مريـم نـمـازي در پـارلـمـان اروپـا بـه                   
مـــنـــظـــور جـــمـــع آوري امضـــا از              

نمايندگان پارلمان بـراي لـغـو قـانـون          
 .سنگسار در ايران برگزار شود

  
در هر دونشست مينا احدي و مـريـم       
نمازي در مورد ضرورت مبارزه عليه 
رشد اسالم سـيـاسـي و سـازمـانـهـاي            
اسالمي در اروپا و ممانعت از نـفـوذ     
ــيــن ضــد انســانــي و ضــد زن                 قــوان

در قوانين مـدنـي کشـورهـاي          شريعه
 .اروپايي صحبت کردند

ــيــه              نشــســت هــيــئــت ســازمــان عــل
بـا دو هـيـئـت از اتـحـاديـه                   تبعيض

اروپا بخشي از فـعـالـيـتـهـاي مـا در              
مارس روز جهـانـي زن بـود         ٨ آستانه 

کــه بــا هــدف اعــمــال فشــار عــلــيــه              
جــمــهــوري اســالمــي بــعــنــوان رژيــم          
ــد جــنــســي و در دفــاع از                  ــاي ــارت آپ
محکومين به اعدام و سـنـگـسـار در       

 .ايران صورت گرفت
  

سـازمـان دفـاع از          –عليه تبـعـيـض      
 حقوق زن
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مالقات مريم نمازی و مينا احدی با هيئت 
 هايی از پارلمان اروپا

آقاي سخنگـو بـه رسـم ديـريـنـه رژيـم                
اسالمي، شادمانـيـهـاي آخـر سـال و            
ــكــوبــي و شــكــســتــن                ــاي جشــن و پ
ديوارهاي آپارتـايـد جـنـسـي تـوسـط            
جوانان را پديده خوبي مي دانـد ولـي     
در كنارش براي مـردم خـط و نشـان            

مسلم است كه هر نـوع  .  هم مي كشد
شادي مردم، هر نوع تفريح مردم، هر 
نوع تجمع مردم و هر جايي كـه چـنـد      
جوان به دور هـم جـمـع شـونـد و بـه                   
شادي بپردازند باعث خشم و وحشـت  

براي همين اسـت كـه       .  رژيم مي شود
مي گويند اگر مخل حقوق شهروندي 
شود برخورد مي كنيم اين اسـم رمـز       
برخورد وحشيهاي اسالمي با جوانـان  

ايـن را مـي گـويـنـد تـا بـراي                  .  است
ريختن گله هاي حـزب الـه و اوبـاش          
بسيجي خود به خيابانها بهانه كـافـي   

 . داشته باشند
گشـت     ۸۰۰ اعالم حضور يكهزار و     

مراقب راه  ۱۰۰ خودرويي، يكهزار و 

 ۳۲۴ پاس پـيـاده،        ۳۰۰ هزار و  ۲ و 
كانكس پليس راهنمايي و رانـنـدگـي    

موتورسوار بـه انـدازه كـافـي          ۱۲۰ و 
ازعمق ترس و وحشت رژيم از حضور 
مردم و جوانان در خيابانها خبـر مـي     

مشكل شادماني مردم است و   .  دهد
بــه هــمــيــن خــاطــر آيــت الــه هــاي                 
ميلياردر و سران دزد و جـنـايـتـكـار          
ايــن رژيــم از هــفــتــه هــا مــانــده تــا               
چهارشنبه سوري براي مـردم شـاخ و         
شانه مي كشند و فـتـوا صـادر مـي             

 !كنند
دفتر نمايندگي ولـي فـقـيـه در امـور            
فشفشه و کـوزه جـنـي هـم هـرگـونـه                  
مــراســم چــهــارشــنــبــه ســوري را از             
مصاديق يکجور برانـدازي بـرشـمـرده       

اين دفتر که بسـخـتـي در حـال         . است
اســتــخــراج حــديــث و روايــت دربــاره          
قاشق زني ميباشد افزود چنانچـه در    
شب چهار شنبه سوري از کسي تـرقـه   
در برود هزار فرشته موکـل شـب اول       
قــبــر تــوي کــفــنــش ســيــگــارت مــي           

گفته ميشود چنانچه در ايـن  .  اندازند
شب مسلمانان جهان بجاي تـرقـه در       

شب ميرفتـنـد پشـت       ۹ کردن ساعت 
بام تـکـبـيـر مـيـگـفـتـنـد جـمـهـوري                    
اسالمي هم با مـاهـواره مـيـبـردشـان         

مورخان هم ميـگـويـنـد     .  فضا سواري
مراسم تاريخـي چـهـارشـنـبـه سـوري            
بدليل حرکت وضعي کـره زمـيـن کـم         
کم دارد تبديل به يک مراسم سياسـي  

گـفـتـه مـيـشـود در دوران             .  ميـشـود  
باستان مردم با پـريـدن از روي آتـش          

" سرخي تو از مـن زردي مـن از تـو           " 
ميخوانند ليکن اآلن با پريدن از روي 

سيد علي پينوشه ايران شـيـلـي    " آتش 
 . ميخوانند" نميشه

 
 

 !مردم مقدمند 
در آستانه ورود سران بـيـسـت کشـور         
سرمايه داري جهان در لـنـدن در دوم       
ــحــران              آپــريــل امســال، بــراي حــل ب
اقتصاد جهاني، بحراني که سـيـسـتـم     
سرمايه داري حامي خودشان باني آن 

کليه مخالفين خشـمـگـيـن       .  ميباشد
اين سيستم خانمانسوز را در سـراسـر     
اروپــا و انــگــلــســتــان بــه تــدارک                   

سازماندهي وسـيـعـي ازاعـتـراضـات         
. خياباني در لـنـدن وا داشـتـه اسـت               

براي نمونه بخش وسيعي از نيروهـاي  
آنـارشـيـسـتـي و طـرفـداران مـحـيـط                 
زيست و مخالف سالح هاي اتـمـي و     
کشتار جمعي برنامه اعتراضي خـود    
را به شكلهاي مـخـتـلـف بـيـان کـرده            

در پــوســتــرهــاي مــنــتــشــر شــده       .  انــد
بـيـش از ايـن        " شعارهايـي هـمـچـون         

و بـا شـعـار        "  صبر، ديگر کـافـيـسـت      
ديـده مـي     "  مـردم مـقـدمـنـد       " اصلي   

 ۲۸ شود كه در تظاهرات اعتـراضـي     
آپريل قرار است نيروهاي مـخـتـلـفـي        
ــاي                ــه هــ ــاديــ ــحــ ــون اتــ ــچــ ــمــ هــ
کارگري،سازمانهاي چپ، طـرفـداران     
محيط زيسـت وطـيـف وسـيـعـي از               
دانشجويان که به شکلي از سـيـسـتـم       
سرمايه داري و بحرانهاي ناشي از آن   
رنج ميبرند با هـم در يـک حـمـايـش              

 .خياباني شرکت کنند
 

سـپـتـامـبـر و           ۱۱ بعد از وقع حادثه   
ــورژوازي بــه                ــداران ب ــمــاق ــه چ ــمل ح
معترضين جهاني سازي با اسم رمـز    

مــبــارزه بــا تــروريســم، اعــتــراضــات        
وسيعي كه بـه طـور خـود جـوش در               
مقابله با نظام سرمـايـه داري شـكـل         
مي گرفت رونق خود را از دست داد،   
اما ورق به سود مبارزين از تابستـان  

و    ۸ و با آغـاز اجـالس جـي             ۲۰۰۷ 
اعتـراضـات وسـيـع بـه ايـن اجـالس                

جهان مي رود تا در مقـابـل   .  برگشت
خود تغييرات زير و رو كـنـنـده اي را        

با ورود سرمايه داري بـه  .  شاهد باشد
 ۲۰۰۸ بحران مالي كه از اواخر سال   

آغاز شد و به سرعت به ورشكستگـي  
دها شركـت و كـارخـانـه و بـيـكـاري                
ميـلـيـونـهـا تـن مـنـجـر شـد، سـران                    
دولتهاي صنعتي و نـيـمـه صـنـعـتـي          
قرار است تا در لندن به چـاره جـويـي        
درباره اواقب ايـن بـحـران و راهـهـاي            

اقدامي كه از سـوي    .  رفع ان بپردازند
نيروهاي چـپ، مـخـالـفـيـن جـهـانـي                

... سازي، طرفداران محيط زيسـت و   
با مخـافـت و اعـتـراضـات فـراوانـي              
ــهــا               روبــرو شــده كــه مــهــمــرتــيــن آن
اعتراضات پورشور مـردم و جـوانـان        

 .يوناني در تابستان گذشته است

 !مردم مقدمند



گفتگو با حسن صالحب عضو   
کميته تشکيالت خارج حزب و  
  ۸ يکی از مسئولين سازماندهی  

 مارس در خارج از کشور 
  

مارس روز جهاني زن    ٨ :  انترناسيونال
تشـکـيـالت    .  را پشـت سـر گـذاشـتـيـم          

خارج حزب به يک تحـرک گسـتـرده در        
شـهـر      ٢٠ در   .  خارج کشور دسـت زد     

. جهان تظاهرات و مراسم برگـزار کـرد    
اول از هر چـيـز ايـن سـطـح از تـحـرک                

 سياسي چگونه امکانپذير شد؟
  

وجود واحدهاي حزبي :  صالحي   حسن
در همه شهر هايـي کـه ايـن هـمـايـش             

بـطـور     گسترده در آن صـورت گـرفـت         
قطع يک فاکتور مـهـم در ايـن رابـطـه            

تشکيالت خـارج کشـور حـزب          .  است
ــک                ــران ي ــري اي ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم ک
تشــکـــيــالت بــزرگ اســت کــه در                  
کشورهاي مختلف از اروپا گرفـتـه تـا      
آمريکاي شمالي و ژاپـن و اسـتـرالـيـا            
شعبه دارد و يـک جـريـان آشـنـا و در                

بـه يـمـن      .  دستـرس بـراي مـردم اسـت          
حضور دهها شخصيت شنـاخـتـه شـده       
درعرصه هاي دفاع از حـقـوق زنـان و          
کودکان و ارزشهاي سکوالر، حزب ما 
براي بسياري از سازمانها و نهـادهـاي   
مترقي و مدافع حقوق انسان شناخـتـه   

مــا در خــارج کشــور            .  شــده اســت    
سازماني را ايجاد کرده ايم که بـتـوانـد    
قدرتمند در مقابل جمهوري اسـالمـي     
بــايســتــد و زبــان و صــداي انــقــالب              
 .کارگران و مردم زحمتکش ايران باشد

  
اما پيشبرد موفقيت آمـيـز هـمـايـش          

در    ۲۰۰۹ مـارس     ۸ وسيع و گسترده 
خارج کشور فقط بدليـل نـفـس وجـود         

چـنـديـن    .  سازمان و تشکـيـالت نـبـود      
فاکتور ديگر نيز در ايـن مـيـان نـفـش          

اول بايد به تاثير تلويزيون .  بازي کردند
کانال جديد و موفقيت هاي بزرگي کـه  

سـاعـتـه بـراي حـزب             ۲۴ اين کـانـال       

مـردم در    .  بهمراه آورده است اشاره کنم
اروپا برنامه هاي تلويزيون کانال جديد 
را مي بينند و در ساير کشـورهـا نـيـز       

مي توان اين تـلـويـزيـون را از طـريـق               
تحت تاثير برنامـه   . اينترنت دنبال کرد

هاي تلويزيون کانال جديد مردم بسيار 
بيشتري با حزب آشنـا شـده انـد و در            
خارج کشور شاهد نشانه هايي از روي 
آوري مردم به حزب به يمن فعاليتهـاي  

از سـوي  .  تلويزيون کانال جديد هستيم
مـارس بـر مـي           ۸ ديگر تا آنجا که به 

گــردد، تــلــويــزيــون کــانــال جــديــد بــا            
تبليغات کوبنده خود عليه جـمـهـوري      

مارس و تـوده اي       ۸ اسالمي، اهميت 
و شکوهمند برگزار کردن آن را به خانـه  

با وجود چنين توپخانـه  .  همه مردم برد
سنگيني کار ما براي سازماندهي يک 

مارس بـا شـکـوه عـلـيـه آپـارتـايـد                   ۸ 
جنسي جمهوري اسالمي بسيار سهـل  

يک فاکتور مهم ديگر اين بـود    .  تر شد
مـارس     ۸ که ما حدود دو ماه قبل از     

ايـن بـه مـا         .  به اسـتـقـبـال آن رفـتـيـم           
امکان و فرصت کافي مي داد کـه بـا       
تمرکز زيادي تدارکات مربوط بـه ايـن     
همايش را انجام دهـيـم و تـبـلـيـغـات              

. گسترده اي را نيز برايش براه بيـانـدازم  
اگر اشتباه نکنم اطالعيه مـا مـربـوط      

زبـان مـتـفـاوت        ۷ به روز جهاني زن به 
ترجمه شد، دو نشريه به زبان انگليسي 
منتشر گرديد و همه واحدها با شور و   

. شوق فراوان درگـيـر ايـن امـر شـدنـد              
مـارس را       ۸ بعالوه اينکه ما امسـال    

 -در هماهنگي کامل با عليه تبعيض
سازمان دفاع از حقوق زنـان بـه پـيـش         

که خود اين امـر نـيـرو و تـوان                برديم
  .بيشتري به کار ما مي داد

  
چه چيزهايي و چه جنـبـه   :  انترناسيونال

 هايي از اين مراسم برجسته بودند؟
به نظر من گستردگـي  :  صالحي   حسن

اين همايش ها و تـنـوع فـعـالـيـتـهـاي           
 ۲۰ مـا در      .  انجام شده برجسته بودنـد 

شهر جهـان ايـن مـراسـم را بـه پـيـش                  
هدف ما اين بود که در هـر جـا     .  برديم

که امکانش هست دراعتـراض بـه زن       
ستيزي جمهوري اسالمي حرکتي بـراه    
بياندازيم و ايـن رژيـم ضـد زن را در                  

مثـال در    .  انظارجهانيان رسواتر سازيم
بـراي     ژاپن جمال صابري، کادر حـزب، 

نفر کـه شـامـل رهـبـران           ۴۰۰   -۳۰۰ 
کارگري نيز مي شد سخنرانـي کـرد و       
جنبش برابري طلبانه زنان در ايـران را      
بــه مــردم شــنــاســانــد و از تــوحــش                

. جــمــهــوري اســالمــي پــرده بــرداشــت        

نه بـه آپـارتـايـد جـنـسـي در                " شعار (  
مـارس ژاپـن        ۸ در تـظـاهـرات        "  ايران

درانــگــلــيــس يــک   )  طــنــيــن انــداز شــد    
تظاهرات بزرگ بر عليه قوانين شريعـه  
برگزار شد که بازتاب وسيع و گسـتـرده   
اي داشت و جهشي بـزرگ در مـبـارزه        

. ما عليه ارتجاع اسالم سـيـاسـي بـود      
در فرانکفورت و کلن در مراکز شـلـوغ   
شهر دو تظاهرات را بـهـمـراه دوسـتـان        

آلماني خود سازمان داديـم کـه سـر و            
صداي زيادي به راه انـداخـت و تـوجـه           

در .  زيادي ازمردم را به خود جلب کـرد 
تورنتو در استکهلم ،اسلو، گوتـنـبـرگ    
و جاهاي ديگر به خيابـانـهـا آمـديـم و          
عليه رژيم آپارتايد جنـسـي جـمـهـوري        

در مـالـمـو بـا         .  اسالمي شعـار داديـم    
تالش رفـقـاي مـا از يـک مـراسـم پـر                  
ــام                 ــي ــران پ ــان اي ــراي زن جــمــعــيــت ب

و ايـنـهـا هـمـه          .  همبستگي ارسال شد
بجز مراسم سخنراني و جشني بود کـه  

در زمينـه  .  در نقاط مختلف انجام شد
اطالع رساني در باره مـوقـعـيـت زنـان        
ايران ما مبادرت به برپايي ميزهـايـي   
اطالع رساني، نمـايشـگـاه عـکـس، و          
همچـنـيـن نـمـايـش فـيـلـم و اسـاليـد                    

کـه مـورد تـوجـه زيـادي قـرار                  کرديم
از سوي ديگر هزاران نسخـه از    .  گرفت

مارس در ميان مردم  ۸ اطالعيه هاي 
در اين ميان خوب است که .  توزيع شد

به ديدار مينا احدي و مريم نمـازي بـا     
مـقـامــات پــارلـمــان اروپــا هــم اشــاره            

که بعنوان سـفـيـران مـردم ايـران               کنم
تالش کردند که در عـرصـه سـيـاسـت            

بين المللي جمهوري اسالمي را تـحـث   
فشار بيشتر قرار دهند و صـداي حـق         
 .خواهي مردم ايران را منعکس کنند

  
و همچنين ما اطالع رسانـي گسـتـرده      
اي در مـورد مـوقـعـيـت زنـان تـحـت                 
حاکميت جمهوري چه بصورت کـتـبـي    

توزيع اطالعيه و نشـريـه،         -و شفاهي
و چـه      -حضـوري  سخنراني و گفتگوي

نمـايـش فـيـلـم و            –بصورت تصويري 
انـجـام     -داير کردن نمايشگـاه عـکـس     

بنابراين تنوع فعاليت هاي مـا     . داديم
مـارس     ۸ يکي ديگر از ويژه گي هاي   

 .در خارج بود ۲۰۰۹ 
  

مــارس را از زاويــاي          ۸ طــبــعــا ايــن     
ديگري نيز مي شـود بـررسـي کـرد و             
تجربيات ريز و درشت متعـددي بـراي     

اما اگر خالصه بخواهـم  .  همه ما دارد
مـارس بـه جـهـانـيـان              ۸ بگويم ما در 

نشان داديم که درخاورميانـه نـيـرويـي       
وجود دارد که ارتجاع اسالم سياسي و   
در راس آن جـمـهـوري اسـالمـي را بـه             
چالش کشيده است و مـي خـواهـد بـا           
شکست آن نه فقط مردم ايـران بـلـکـه         
جهانيان را از مصـيـبـت و خـطـر آن                  

مـارس و در         ۸ مـا در       .  رهايي دهـد 
مصاف با آپارتايد جمهوري اسـالمـي     
اين نيرو را به خيابانها آورديم و نشـان    
داديم که جلوي هر گونه مـمـاشـات بـا       
. اسالمي سياسي قويا خواهيم ايستاد

اين قاطعيت ما رمز موفـقـيـت مـا و         
مردم بيشتـري  . نيرو جمع کردن ماست

به گرد ما جمع آمدند و در اين مبـارزه  
 .دوستان جديدتري هم پيدا کرديم

  
اصلي ترين شـعـارهـا و        :  انترناسيونال

پيامهاي اين مراسمها چه ها بـودنـد؟     
 چرا؟

شعـارهـاي مـا درايـن         :  حسن صالحي
همايش هـا از جـملـه نـه بـه حـجـاب                    
اسـالمــي، نــه بــه آپــارتـايــد جــنـســي،            
حکومت آپارتايد جـنـسـي جـمـهـوري           
اسالمي را از نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي           
اخراج کنيد و از مبارزات مـردم ايـران     
عليه حجاب و آپارتايد جنسي حمايت 

رفــتــار ضــد    از نــطــر مــا    .  کــنــيــد بــود  
انساني جمهوري اسـالمـي بـا زنـان ،           
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ـيـدا                 (  ـاقـي روي نـت پ ـف اين مطلب را ات

ـبـي در مـورد              .  کرديم زاغـه  " نکـات جـال
ـنـکـه        .  دارد"  نشين ميليـونـر   خصـوصـا اي

خالصه دقيقي از ماجراي فيلم را تعريـف  
ـا  .  ميکند برخي نظرات مطروحه نيز طبع

ـاشـنـاس اسـت            مـثـال   .  نظر اين دوسـت ن
کام شرقي ها را تلـخ  " اينکه گويا اين فيلم 

ـتـوانـد مـوضـوعـي         ".   ميکند شايد اين ب
ـاشـد         در هـر    .  براي بحث آزاد در نشـريـه ب

در اصـل، ايـن       .  حال تيتر فوق از مـاسـت  

ـتــري نــداشــت             ـيـ ـلــب تـ ــطـ ـان  .  م جــوانـ
 ) کمونيست

 
ـلـم    زاغه نشين ميلونر همه عناصر يک في

ــم   .  خــوب را دارد      قــادر اســت     ايــن فــيــل
دقيقه روي صـنـدلـي         ۱۲۰ تماشاگران را 
آنقدر روند فيلم منطقـي،  .  ميخکوب کند

ـه                ـيـش مـي رود ک ـنـوع پ روال مند و مت
. زمان براي تماشاگران به صفر مـي رسـد    

ـا رويـکـردي شـرقـي تـوانسـت               اين فيلم ب
ـه               ـيـوود ک تمامي رقيبان خـود را در هـال
چند زماني بـراي ربـودن جـايـزه اسـکـار               

ـلـم هـاي       .  کمين کرده بودند، کنار بزند ـي ف
ـنـجـامـيـن       چون ميلک، ماجراي عجيب ب
ـنـد جـايـزه هـاي            باتن، کتابخوان نتوانسـت

ـامـه،    بهترين فيلم بلند، کارگرداني، فيلمن
فيلمبرداري، صدا، موسيقي متن، تـرانـه     
ـا     و تدوين بگيرند وهمه آنرا تقديم فيلمي ب
ـلـخ کـردنـد               . روح شرقي اما در عـمـق، ت

ـا حـرفـه اي تـريـن                زاغه نشين ميليونـر ب
ـلـم       ـي شکلي از عناصر شرق بهره گرفت، ف
با خوبي و خوشي پايان يافت و سر نوشت 
توانست يک زاغه نشين بي کس را به يـک  
ـبـديـل کـنـد                     .ميليـونـر مشـهـور هـنـد ت

فيلم با يک سئوال چهار گزينه اي که کليـد  
در ايـن    .  اصلي فيلم است آغاز مي شـود   

ـر       ـيـون ـل سئوال آمده است جمال چگونه مـي
. ۳ . نابغه بـود .  ۲ . خوش شانس بود. ۱ شد؛

در سرنوشتش نـوشـتـه شـده       . ۴ . تقلب کرد
 .بود

ـيـم در يـکـي از               جمال و برادربزرگش سـل
زاغه هاي مسلمان نشـيـن هـنـد زنـدگـي           

ـنـد    ـن ـا جـدالـي بـراي              .  مي ک زنـدگـي آنـه
در نــهــايــت فــقــر، کــه درک و            .  بــقــاســت

تصورش براي بسياري سخت اسـت ،امـا     
ـا                     ـنـم ـا عـاشـق سـي مثل هـمـه هـنـدي ه

ـاي آنـهـاسـت            .  هستند ـاچـان روي . آميتا ب
جمال خود را به فاضالب مي زند تا از او   
در کنار عکسي که هميشه با خـود دارد      
امضا بگيرد و سليم بـرادرش آن عـکـس        
امضا دار را از او مي روبايد و به يکي از   

 .سينما دارها مي فروشد
جمال در جواني به شکل کامالً تصـادفـي   
در يک مسابقه تلويـزيـونـي شـرکـت مـي           

ـه هـمـه          .  کند و به طريقه معجزه آسـايـي ب
ـه وي         . سئواالت پاسخ مي دهد ـيـس ب ـل پ

ـا شـکـنـجـه، از او                 مظنون مي شود و ب

ـلـب مـي خـواهـد             ـق ـيـس   .  اعتراف به ت ري
ـتـر و                        ـه او مـي گـويـد هـيـچ دک پليس ب

ـيـه         ۶۰ پروفسوري نتوانسته از    هـزار روپ
بيشتر برنده شود تـوي بـي سـواد چـطـور            

 ميليون روپيه برنده شوي؟ ۲۰ توانستي 
ـقـط اززنـدگـي          جمال در اعترافات خود ف

او پاسخ هـر سـئـوال را از          .  اش مي گويد
ـتـه       گوشه اي از زندگي ـاف پر رنج خويش ي

ـه سـئـوالـي از                   .  است ـاسـخ ب جـمـال در پ
مذهب، خداي هندو و اسالم را مسـئـول       

مـادر او در      .  مرگ مادر خود مـي دانـد      
يورش افراطيون مذهبي هند کشته شـده    

 .بود
ـه        اين فيلم اليه هاي تلخ زندگي شـرق را ب

گـويـي   .  واضح ترين شکلي بيان مي کنـد 
ـنـده اي قـوي،                  فقر، هـمـچـون مـاده شـوي
هرنوع انسانيت ، ترحم و نوعـدوسـتـي را      

در اين فيلم مـردم هـنـد      .  از بين برده است
همه در پي سود جـويـي   .  بي رحم ترين اند

جمال و بـرادرش  .  و سو استفاده از ديگران
ـه           ـه ب ـادنـد ک ـت در کودکي به دام گروهي اف
غير انساني ترين راه ممکـن از کـودکـان        

آنها را کـور مـي       .  سو استفاده مي کردند
ـرنـد               . کردند که دوبله انـعـام گـدايـي بـگـي

ـاحشـه خـانـه        دختران را در سن کم راهي ف
ـلـم       .  ها مي کردند ـي پليس هايي در ايـن ف

ديــده شــدنــد کــه بــراحــتــي شــکــنــجــه و             
قـمـار      تحقيرمي کردند و حتي از بسـاط   

خــود هــنــگــام مشــاهــده ســوخــتــن يــک           
جمـال و بـرادرش       .  نمي گذشتند   هموطن

وقتي از دام گروه هاي فاسد فـرار کـردنـد        
وارد قطاري شدند ،فقط چشـم هـاي يـخ          

زده اي را ديدند که بي تفاوت تنها نـظـاره     
 .گر اين دو کودک بي پناه بودند

زاغه نشين ميليونر، هند را کشـوري بـي     
دولت معرفي کرد که هيچ مسئوليتي در 
قبال کودکان خود ندارد و فقط سر نوشـت  
است که مي تـوانـد مـردم را از زنـدگـي                
ــد                   ـاي ــمـ ـا ن ــش رهـ ــوي ـه خ ــونـ  .ســگ گ

در کنار رفتار خشن، سرد، و بي رحـمـانـه      
هندي ها، توريست هـاي غـربـي را مـي           

ـه راحـتـي      .  مهربان وسـاده انـد       بينيم که ب
جمال نوجوان مي تواند، خود را بـعـنـوان        
ـافـد    يک راهنماي تورجا بزند و اراجيفي بب

تاج محل به يادبـود ان    (    که ممتاز محل
ـتـه       !  در تصادف؟) ساخته شده  ـا رف ـي از دن

 .است
ـزيـونـي         جمال در آخرين سوال شـوي    ـلـوي ت

بايد پاسخ اين سئوال را بدهد که دررمـان    
سه تفنگدار الکساندر دوما نام سـومـيـن    

جمال پاسخ ايـن سـئـوال      .  تفنگدار چه بود
ـيـون    ۲۰ ! را مي دهد و ادبيات غرب  ميل

 .روپــيــه بــه جــمــال تــقــديــم مــي کــنــد               
ـيـن سـئــوال                       ـه نـخــسـت ـا پــاسـخ ب ـلـم ب ـي ف
کهً سرنوشت جمال را ميليونر کرد خاتـمـه   

 .مي يابد
ـه   وپالن آخر فيلم ،نا بازيگرهاي هندي پا ب

ـه    . فرش قرمز هاليوود گذاشتند  از فرش ب
عرش و به قول مجري مسابقـه جـمـال از        

 .آبدارچي تلفنچي ها تا پادشاهي
 

ـلـم هـاي          ـي اين فيلم را يکي از زيبا ترين ف
هاليوود مي دانم اما براستي کام شـرقـي     

 .ها را تلخ مي کند
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 !کام تلخ برای شرقی ها
 عباس نامجو

 "گنبد مينا"وبالگ 

در .  قدرت خريد خود را از دسـت دادنـد          
نتيجه اين افزايش کذايي، حتـي کـاهـش      
عملي دستمزد در طول يـکـسـال را نـيـز            

چـه رسـد بـه ايـنـکـه             .  جبران نـمـي کـنـد      
پاسخي به مساله مـزمـن دسـتـمـزدهـاي         

حداقل دسـتـمـزد در        .  باشد   بسيار ناچيز
حکومت اسالمي سرمـايـه چـنـديـن بـار           
کمتر از هزينه هاي يک زنـدگـي عـادي و        

هـاي  " خـط فـقـر     " حتي سه بار پايين تر از   
بخور و نمـيـر اعـالم شـده تـوسـط خـود                

به اين واقعـيـات   . جمهوري اسالمي است
بـا     ٨٨ سال    اينرا هم بايد اضافه کرد که 

توجه به فلج اقتصادي جمهوري اسالمـي  
و بحران جهاني سرمايه داري، سال گراني 
هاي سرسام آورتر و فالکت بي سابـقـه تـر      

جمهوري اسالمي بـا اعـالم       .  خواهد بود
هزار تومانـي دارد     ٢٧٤ حداقل دستمزد 

بروشني اعالم ميکند کـه اوضـاعـي بـه           
مراتب وخيم تر را براي کارگران و خانواده 

 .هايشان تدارک ديده است
جـراحـي   " جمهوري اسـالمـي، بـا طـرح              

در صـدد سـيـاسـت انـجـمـاد              "  اقتصادي
اما اعتصابات کـارگـري     . دستمزدها بود

و اعتراضات معلمـان و تـومـار هـزاران           
نفره کارگران براي دستمزد به يک ميليـون  
تومان و خشـم تـوده هـاي وسـيـع مـردم               
چنان باال گرفته است که رژيم را بويـژه بـا     
توجه به موقعـيـت شـکـنـنـده اش بـر آن                
داشت کـه زعـمـاي قـوم گـوش احـمـدي                
نژادشان را بکشند و سـيـاسـت انـجـمـاد             

امـا بـا     .  دستمـزدهـا را کـنـار بـگـذارنـد             
درصدي دسـتـمـزدهـا بـطـور          ٢٥ افزايش 

قطع فقر و فـالکـتـي بـي سـابـقـه تـر از                     
هميشه در انتظار جامعـه ايـران و بـويـژه           

حـزب کـمـونـيـسـت         .  طبقه کـارگـر اسـت     
کارگري همه بخش هاي طبقه کـارگـر در     
سراسر کشور را فرا ميخواند که متحد و   
يکصدا در مقابله با فالکت و بويژه بـراي    
. افزايش دستمزدها بـه مـيـدان بـيـايـنـد             

حزب کمونـيـسـت کـارگـري از فـراخـوان              
تشکل هاي کارگري و تومار هزاران نفـره  
آنها که دستمزد يک ميلـيـون را بـعـنـوان          
اولين گـام خـود خـواسـتـه انـد حـمـايـت                  
ـلـف طـبـقـه                ميکند و بخش هـاي مـخـت
کارگر اعم از معلم و کارگر و پـرسـتـار و        
حقوق بگيران زحمتکش را بـه گسـتـرش        
اعتـراض و تـجـمـع و اعـتـصـاب بـراي                   
ـلـيـون         افزايش دستمزد به حداقل يـک مـي

 .فراميخواند

تحميل اين خواست به حکومت آيت اهللا  
هاي ميلياردر و مقـابلـه بـا فـالکـت بـي             
سابقه اي کـه هـرروز ابـعـاد وسـيـعـتـري                 
ميابد فقط ميتواند ثمره اتحاد و مـبـارزه   
سراسري طبقه کارگر و بويژه بخـش هـاي     

مـبـارزه اي کـه بـدون           .  موثر طبقه باشـد 
ترديد از مبارزه اقتصادي فـراتـر خـواهـد       

مبارزه اي که ثمـرات و نـتـايـج آن           .  رفت
فقط به مبارزه طبقه کـارگـر، کـه عـمـال          
مبارزه اي در دفاع از انسانيـت و رفـاه و         

طـبـقـه    .  آزادي است، محدود نمـي مـانـد     
کــارگــر بــايــد خــود را بــراي نــبــردهــاي              
سرنوشت ساز آماده کند و بـراي نـجـات          
. خويش و جامعه متحد و متشکل شـود 

حزب کمونيست کارگري دقيقا براي ايـن    
تشکيل شده اسـت تـا ايـن تـالش هـاي              
طبقه کارگر را در سياست نمايندگي کند 

و عظيم ترين نيروي اجـتـمـاعـي را حـول          
آرمانهاي رهايـي بـخـش طـبـقـه کـارگـر               

افزايـش نـاچـيـز دسـتـمـزدهـاي             .  گردآورد
بخور و نمير در واقع فراخوان به هر کارگر 
است تا براي افزايش چند برابر دستمزد و   
براي دفاع از زنـدگـي بـه صـفـوف حـزب             

با همکاران و هم طبقه    بپيوندد و فعاالنه
 .اي هاي خود متحد شود

  
زنده باد اتحاد سراسري طبقه کارگر بـراي  

 افزايش دستمزدها
حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک ميليون 

 !تومان باشد
ــري، حــکــومــت               ــراب ــاد آزادي، ب ــده ب زن

 !کارگري
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٩ مارس ١٢ ، ١٣٨٧ اسفند  ٢٢ 

 !عليه فالکت به ميدان بياييد



 
از پريروز تا حاال صـحـنـه هـايـش در            

انگار چندين بار آنـرا    .  سرم رژه ميروند
بخاطر رها شدن از شر تـکـرار   .  ديده ام

صحنه ها هم که شده چـنـد کـلـمـه در            
شايد براي شـمـا   .   موردش بايد نوشت

خصوصا اگر فيـلـم را     .  هم جالب باشد
 .  ديده باشيد

 
ــقــيــت                در هــر حــال، مــاجــراي مــوف

 Slumdog( چشــمــگــيــر فــيــلــم             
Millionaire  (          بــــــا عــــــنــــــوان

ــر زاغــه نشــيــن         " فــارســي  ــيــون ــل ، " مــي
موضوعي است فـراتـر از سـيـنـمـا و               

يا درست تر اسکـار  .  هاليوود و اسکار
و هاليوود خود چيزي به مراتب فـراتـر     

آنچه که مـرا بـه     .  از سينما و هنر است
. ديدن اين فيلم برد دقيقا هـمـيـن بـود        

شنيدم هشت اسکار و از جمله اسـکـار   
. بهترين فـيـلـم امسـال را بـرده اسـت                

خوب ميشد گفت البد بقيه کانديـدهـا   
اما بـراي  .  چندان چنگي بدل نمي زدند

من که آن بـقـيـه را نـديـده ام چـنـيـن                     
ــود        ــقــدر   .  قضــاوتــي دشــوار ب ــن هــمــي

ميدانستم که فيلم هـاي مـعـدودي در        
طول تاريخ اينهمه اسـکـار را يـکـجـا            

البد يک چيز ويـژه اي ايـنـجـا         . برده اند
خالصه کنجکاو بـودم کـه     .  وجود دارد

 . ببينم قضيه چيست
 

. وقتي به سالن رسيديم تقريبا پـر بـود      
ايــن در حــالــي اســت کــه ايــن فــيــلــم              

فـکـر کـردم      .   مدتهاست بر اکران است
 . البد خيلي ها سوال مرا داشته اند

فيلم که شروع شد بسرعت سوالم يـادم  

رفت و ماجـراي پـر هـيـجـان فـيـلـم و                 

صحنه هاي بـديـع و ريـتـم تـنـد آن و                 
فيلـمـبـرداري خـوب آن و مـوسـيـقـي                  

سواالت تـازه  .  گيرايش مرا با خود برد
چه چيز ايـن    .  بعد از فيلم هجوم آوردند

فيلم جالب بود؟ چرا اينـقـدر جـذاب و        
 گيرا بود؟

 
تم اصلي داستان فيلم ساده و پيش پـا    

بـچـه فـقـيـر و          :  افتاده و تکراري اسـت   
. بيغوله نشيني که ميليـونـر مـيـشـود       

عشق آتشين و رويايـي کـه عـلـيـرغـم           
همه ناکامي ها و سختي هـا، عشـاق       

عـيـنـا    .  به خير و خوشي بهم ميـرسـنـد   
بـراي  "  مـلـک جـمـشـيـد        " مثل مشقات 

نـارنـج و     " رسيدن به معشوق در مـتـل     
که عـمـه پـيـرم بـرايـم تـعـريـف                "   ترنج

 . ميکرد
قصه ما به سر رسيد، کالغه به خـونـه   " 

اينرا عمه پيرم ميگفت و   ".  اش نرسيد
مرا با دنياي عجيب قصه در تاريـکـي   
شب تنها ميگـذاشـت و بـعـد صـداي            

مـن نـه جـرئـت         .  خرخرش بلند ميـشـد  
داشتم تکان بخورم و نه ميتوانستـم از    
زور هـيـجـان و تـاثـيـرات قصـه فـورا                 

داستـان در ذهـن مـن ادامـه             .  بخوابم
پيدا ميکرد و  مثل مـالک جـمـشـيـد          

تا ...   پاره ميکردم"  هفت کفش آهني" 
 .صبح که از خواب بيدار ميشدم

 
قبل از هـرچـيـز        "  ميليونر زاغه نشين" 

بر يک روياي دست نيافتـنـي آدم هـاي        
يک عـالـمـه      .  زمانه ما دست ميگذارد

فـالکـت و     ( فقر و جنايت و بـدبـخـتـي         
کثـافـت بـاور نـکـردنـي زنـدگـي کـپـر                   
نشينان بمبـئـي، جـنـايـات مـذهـبـي،             

شقاوت پـلـيـس، سـود جـويـي و پـول                
پرستي، فساد و خود پرستي حاکـم بـر     

را در يــکــطــرف نشــان       ..)  جــامــعــه و  
ميدهد که همه واقعي اند، و از طـرف    
ديگر شانس و اقبال و عشق و محبـت  
و قهرماني آدم هاي عادي و قربـانـيـان    
اين وضع  را در طـرف ديـگـر نشـان                 
ميدهد،  که البته در ميان نـابـاوري و     

مـا  .  هيجان سرانجام برنـده مـيـشـونـد       
گرچه ميدانيم کـه آن اولـي واقـعـي و                
اين دومي خيال و قصه است، ولي اين 

نه فقط باورش .  دومي را باور ميکنيم
ميکنيم بلکه در آغوشش ميگيريـم و    

 . تکريم اش ميکنيم
نکنيم چـه کـنـيـم؟ امـيـد بـه ايـنـکـه                     
باالخره خوبي و انسانيت و عشق برنده 
ميشود، اينکه بـدبـخـتـي بشـر روزي            
پايان مي يابد تنهـا چـيـزي اسـت کـه            

آنـهـم انسـانـهـاي ايـن           .  انسانها دارنـد   
. دنياي وحشي  و بـيـرحـم روزگـار مـا         

اين هم منشاء بقاء مذهب و خرافـه و    
دروغ و کلک و هاليوود و دسـت مـايـه      
سياستمداران کالش است، هـم مـايـه        
انسانيت و تالش پـرشـور و زيـر و رو            

ايـن هـمـان      .  کننده براي تـغـيـيـر دنـيـا        
زيپ پوسـت هـر     " چيزي است که وقتي 

انسان شريفي را باز کنيد مـيـخـواهـد       
 "...بيرون بزند

 
آنهـايـي کـه سـعـي مـيـکـنـنـد فـيـلـم                      

را از جنبه هـاي    "  ميليونر زاغه نشين" 
هنـري صـرف مـورد ارزيـابـي              –فني 

قرار دهند و يـا بـدتـر، آن دائـي جـان                
ناپلئون هايي که ميخـواهـنـد گـرفـتـن         
جوائز متعدد اسکـار را بـه سـيـاسـت            
آمريکا و نزديک شدن به مردم هـنـد و       
جهانسوم گره بزنند، فراموش ميکنند 
که راز موفقيت اين فـيـلـم يـک نـکـتـه            

در ايـن اسـت       .   بسيار پايه اي تر است
که  روي يک نکته جـهـانشـمـول دسـت        

هـنـري     -گذاشته که البته از نظر فني   
به انـدازه کـافـي جـذاب و گـيـرا آنـرا                    

اينـکـه  دارد آگـاهـانـه            .  پرورانده است
قصه شاه پريان قرن بـيـسـت و يـک را             

و چنيـن قصـه هـايـي         .  تعريف ميکند
بيليون ها شنونده و مشتاق در سراسـر  

درست است کـه داسـتـان        .   جهان دارد
در بمبئي و حلبي آبادهايش ميگذرد، 
اما هرکسي در دنيـا مـيـتـوانـد بـا آن             

يک جور فـرهـنـگ      .  ارتباط برقرار کند

مـمـکـن اسـت خـيـلـي            .    جهاني است
چـيـزهـا شـمـا را حـيـرت زده کـنـد و                      
تصاوير و کنتراست فقر و بـدبـخـتـي و       
فساد از يکسو و تـالش آدم هـا بـراي          
بيرون کشيدن گليم خود از سوي ديگـر  

اما هـمـه   .  عجيب و باور نکردني باشد
اين عجايب و غرائب تنها در خـدمـت   
تحريک کنجکاوي شما براي اطـالع از    
نتيجه جدال بين انسان هاي معـمـولـي    
با سرنوشت بيرحمي که بـرايشـان رقـم        

 .  زده اند، قرار ميگيرد
 

اگر اين فيلم را نديده ايد، ببيـنـيـد، بـه       

ــدنــش مــي ارزد       ــطــور کــه       .  دي هــمــان
قهرمان اول فـيـلـم بـخـاطـر اتـفـاقـات                
زندگي عجيب و سختش قادر ميشود 

کـي  " پاسخ خيلي از سـواالت بـرنـامـه         
را بـدهـد و       "  ميخواد ميلـيـونـر بشـه؟      

جايزه را ببرد، ايـن فـيـلـم  مـيـتـوانـد                 
صحنه هـايـي از زنـدگـي انسـانـهـاي                
زمان ما و مشخصا بيغولـه نشـيـنـان       
بمبئي و مخصوصا بچه هاي کـوچـک     

شـايـد يـک      .  را در ذهن شما حک کـنـد    
روزي براي پـاسـخ بـه بـرخـي سـواالت             

 !  بدردتان بخورد
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در ســطــح جــهــان بــه انــزواي کــامــل            
البـتـه در جـايـي مـثـل              . کشيده شود

انگستان شعار نه به قوانين شريعه و   
قانون يکسان بـراي هـمـه در مـحـور            

چرا که اسـالمـي هـا در          .  قرار داشت
هــمــراهــي بــا دولــت مــي خــواهــنــد            
دادگاههاي شريعه مبتني بر قوانـيـن   
ارتجاعي اسالم را به جامعه تحمـيـل   
کنند و لذا دفاع از حقوق جهانشمـول  
انساني و يـک قـانـون سـکـوالر بـراي             

 .همه بسيار فوري و مهم است
  

بـا ايـن مـراسـمـهـا در             :  انترناسيونال
خارج از کشور چه اهدافـي را دنـبـال        

 ميکرديد؟
 ۸ بـرگـزاري مـراسـم         :  صالحي   حسن

مارس به شکلي که توصيـفـش رفـت      
يـکـي از راهــهـاي مـا بــراي تــحـقــق                
استراتژي طرد و منزوي کردن کـامـل   
جمهوري اسـالمـي در خـارج کشـور             

سي سال از حکومت آپارتـايـد    .  است
 ۸ مـا در      .  جنسي در ايران ميـگـذرد  

بــه آپــارتــايــد   "  مـارس بــا شــعــار نــه          
و "  جــنــســي و حــجــاب اســالمــي               

حــکــومــت آپــارتــايــد جــنــســي را از         " 
" مراجع بيـن الـمـلـلـي بـيـرون کـنـيـد                

بميدان آمديم تا ضـمـن جـلـب تـوجـه           
افکار عمـومـي بـه مـوقـعـيـت زنـان               

ايران و مبارزات برابري طـلـبـانـه          در
شان موجبات انزواي کامل سياسـي،  
فرهنگي و ديـپـلـمـاتـيـک جـمـهـوري                
ــن                   ــيـ ــه بـ ــرصـ ــالمـــي را در عـ اسـ

 ۳۰ از نـظـر مـا        .  فراهم کنيم المللي 

سال برقراري آپارتايـد جـنـسـي و زن           
آزاري سيستماتيک توسط جـمـهـوري      
اسالمي بايد کافي باشد که اين رژيـم  

و اعـتـبـار       تماما طرد و منزوي شود
نامه بين المللي اش بعنوان نمـايـنـده    

از ايـن نـظـر        !  مردم ايران باطل گـردد 
مبارزه اي که در ايـران بـراي بـه زيـر           
کشيدن جمهوري اسالمي در جـريـان       
است و کاري کـه مـا در خـارج مـي               

. کنيم خيلي به هم مـرتـبـط هسـتـنـد        
مردم در داخل کشـور بـه هـزارو يـک           
شکل متـفـاوت دارنـد بـه جـمـهـوري              
اسالمي نه مي گويند و مـا نـه نـيـز           
بعنوان نماينده نه قـاطـع مـردم، ايـن         
صدا را به همه جاي دنيا مي بـريـم و     
يک گردان جهاني را عليـه جـمـهـوري       

مـا مـي     .  اسالمي بسيج مـي کـنـيـم      
ايـن رژيـم از        خواهيم کاري کنيم که   

هـمـه سـو در حـلـقـه خشـم و نـفــرت                     
جهانيان قرار گيرد و دولتهاي غـربـي   
به خود اجازه ندهند اين توحش قـرون  
وســطــايــي را مــورد حــمــايــت قــرار            

در ايـن راه مـا بـطـور قـطـع                    . دهند
کارهاي زيادي در دستور کـار داريـم       

بدون شـک قـدم      ۲۰۰۹ مارس  ۸ ولي 
بـراي  .  مهمي در هـمـيـن جـهـت بـود            

اينکه بـه ايـن هـدف بـرسـيـم، بـراي                  
اينکه از دسـت جـمـهـوري اسـالمـي             
خالص شويم هـمـه ايـرانـيـان سـاکـن              
خارج را فرا مي خوانـم کـه بـه حـزب           
کمونيست کارگـري ايـران، بـه حـزب           
خودشان بپوندند تا در صـفـوف ايـن          
حزب و دوشـادوش هـم يـک جـامـعـه             
انساني پـر از آزادي و رفـاه بـوجـود                 
آوريم که الگوي جهانـيـان و بشـريـت         

 .*باشد

 ...رژيم اسالمی بايد در



جهان سال بحران اقتصادي بي سـابـقـه    
و  تغيـيـر و تـحـوالت جـدي قـلـمـداد                 

سـال     ۳۰ ميشود، جامعه  ايـران کـه         
است با يک بحران اقتصادي، سيـاسـي   

بـحـران   " و اجتماعـي مـزمـن، يـعـنـي             
روبرو بـوده اسـت،     "   جمهوري اسالمي

 .ديگر جاي خود دارد
راستي، نمي شود الاقـل در پـرانـتـز           ( 

گفت که از جـملـه  بـهـمـيـن اعـتـبـار                  
ســال از زمــان        ۳۰ اوضــاع در ايــران       

. خودش جلوتر بوده است؟ صبر کنـيـد  
 .)به اين هم ميرسيم

 
اما تغييرات در ايران چگـونـه خـواهـد       
بود؟ در پاسخ به ايـن سـوال اسـت کـه           

. تفاوت ها و اختالفات شروع ميشـود 
تفاوت هايي که ناشي از ديدگـاه هـاي     

مثـال  .  سياسي و منافع متفاوت است
آقـاي سـارکــوزي مــثـل آقـاي اوبـامــا              
اميدوار است که آيت اهللا هاي ديـوانـه     
تهران از خر شيطان پياده شـونـد و رام       

آخوندها البته از قـديـم و نـديـم         .  شوند
. خــر ســواري را دوســت داشــتــه انــد             

و بـاالخـص کـه        .  خصوصا خر شيطـان 
همين فرانسه زيـر درخـت سـيـبـش و              
هــمــيــن آمــريــکــا و ژنــرال هــويــزرش           
چارپايه گذاشتند تا آيت اهللا باالي خـر  

در هـر حـال طـفـلـي هـا                .  کذايي بپرد
گويي ديگر به خر مـربـوطـه چسـبـيـده         

ــد ــک روز                   .  ان ــه  ي ــزي ک ــي ــان چ ــم ه
مـجــبــورشـان کــرد روي خــر شــيــطــان           
بپرند، آنها را مجبور کرده است سفـت  
و محکم رويش بـنـشـيـنـنـد و پـايـيـن              

بلـه مـنـظـورمـان کـارگـران و               .  نياينـد 
مردم، خواسته ها و توقعات و مبـارزه  

کـلـيـد مـعـمـاي         .    و انقالب آنـهـاسـت   
ايران اين است که مردم بـا شـيـطـان و         
خرش و آيت اهللا ها چه ميکنند و ايـن    
وسط  تبعات آن بـراي سـرمـايـه داري         
بحران زده جهاني و سـرنـوشـت هـمـان          

 !آمريکا و فرانسه چيست؟
 
مي بينيد دنيا چه شده؟ مثل بافتنـي   

هايي شده که يک نخ آنرا کـه بـکـشـيـد        
حاال چـطـور   .  تمامش از هم ميشکافد

ميشود در ايـن دنـيـا تـحـوالت سـال               
 آينده ايران را پيش بيني کرد؟

اما از شوخي گـذشـتـه، آيـا مـيـتـوان              

فاکتورهاي آبژکتيوي را بـرشـمـرد کـه         
بطور عيني پايـه هـاي شـکـل گـيـري             

 اوضاع در ايران را توضيح دهد؟
به نظرم چند .  الاقل ميشود تالش کرد

 :فاکتور تعيين کننده وجود دارد
 
فـالکـت   .  تشديد فالکت اقتصـادي )  ۱ 

اقتصادي در ايـران فـي الـحـال بـيـداد             
گـرانـي، سـطـح بسـيـار نـازل              .  ميکند

ــيــن              ــم ــرداخــتــن ه ــپ ــمــزدهــا، ن دســت
دستمزدهاي ناچيز، بـيـکـاري، فـقـدان        
بهداشت و امکانات زنـدگـي شـهـري،         

هم اکنون ...   فقر و اعتياد و فحشاء و
بر زندگي اکثريت عظيم جامعه سـايـه     

اما همـه شـواهـد نشـان         .  افکنده است
اتـفـاق      ۸۸ ميدهد آنچه کـه در سـال           

خواهد افتاد با هيچکدام از سالـهـايـي    
که چهار پنج دهه اخير بـه يـاد داريـم،        

حـتـي   .  قابـل مـقـايسـه نـخـواهـد بـود              
نگاهي به مبـاحـث خـود مـفـسـران و             
سران رژيم اسالمي به روشني به شـمـا     
ميگويد که سال آينده سال گراني هـاي  
سرسام آورو کاهش وحشتـنـاک قـدرت      
خريد، سال بيکاري هاي وسيعتر، سال 
نپرداختن گسترده تر دستمزدها ، سـال  
بي آبي و بي برقي، و در يک کالم سـال     
دشوار شدن تامـيـن حـتـي نـازلـتـريـن             
زندگي براي اکثريـت عـظـيـم جـامـعـه            

در سـال آيـنـده عـالوه بـر              .  خواهد بود
بحران و فلـج اقـتـصـادي هـمـيـشـگـي              
جمهوري اسالمي ما با ورشکستـگـي   
کامل دولت نيز که در واقع از هـمـيـن      
امسال شروع شده است روبرو خواهـيـم   

حاال خودتان حسـاب کـنـيـد چـه          .  بود
 .اوضاعي ميشود

 
حـي  .  گسترش مبارزه علـيـه رژيـم     )  ۲ 

اگر فاکتور تشديد فالکـت اقـتـصـادي       
هم نبود، بـاز جـمـهـوري اسـالمـي بـا              
گسترش مبارزه مردم عليه خود روبرو 

بـيـش از يـک دهـه اسـت کـه                 .  ميبود
جنبش فعال و گسترده اي براي رهايـي  
از شر رژيم اسـالمـي در ايـران شـروع             
شده است که با همه افت و خيزهـايـش   

حـتـي اگـر سـال         .  با قدرت ادامه دارد  
بـاشـد، بـه         ۸۷ ادامه کمـي سـال        ۸۸ 

روشني ميتوان ديد کـه  بـراي مـثـال             
اعتصابات و اعتـراضـات گسـتـرده و         

سال آينـده ادامـه     روبه رشد کارگري در 
.  خواهد يافت و  وسيع تر خـواهـد شـد       

معلمان خواستهايشان بيجواب مـانـده     
و با توجـه بـه نشـانـه هـاي تـحـرک در                  
صفوف آنها ميتوان انتظار داشـت کـه       
بمراتب وسيع تر و پرقدرت تـر از چـنـد        

مـبـارزه   .  سال اخير به مـيـدان بـيـايـنـد          
عليه حجاب و آپارتايد جـنـسـي و بـي         
حقوقي زن دليلي نـدارد کـه کـمـتـر از              
قــبــل بشــود، بــرعــکــس طــرح هــاي             
امنيتي پشت سرهم و شکست بـعـد از     
شکست حکومت حکايت از ايـن دارد      
که سال آينده جبهه نبرد عليه تبـعـيـض    
. جنسي بمراتب وسيع تر ميتواند باشد

نشانه هايي که امسال در اعـتـراضـات      
دانشجويي ديديم نيز فقط ميتوانـد بـر     
ــکــال                رشــد و وســعــت حــرکــات رادي
دانشجويي و جوانان بر عليه جمـهـوري   

 . اسالمي تاکيد بگذارد
 ۸۷ ادامـه کـمـي سـال              ۸۸ اما سـال      
قبل از هـر چـيـز بـدلـيـل             .  نخواهد بود

تــحــت .   اوضــاع هــولــنــاک اقــتــصــادي     
شرايط معيني تـغـيـيـرات کـيـفـي رخ              

ــر اشــاره           .  خــواهــد داد    ــيــن ت ــاي کــه پ
 .ميکنيم

 
 ۸۸ سـال    .  حدت نزاع ها حکومتي)  ۳ 

سال اختالفات شديد اوبـاش اسـالمـي        
طـوري کـه     .  حاکم بر ايران خـواهـد بـود     

ماجراي پاليزدار و  کـردان و يـا کـتـک           
زدن خاتمي در راهپيمايي حـکـومـتـي       

بهمن در مقابلش پيک نيک بـنـظـر       ۲۲ 
اينهم نشانه هايش از هم اکـنـون   .  برسد

خود حضرات هم مـانـده انـد        .  پيداست
که چه جور دعـواهـايشـان را تـوضـيـح           

ديگر اصولگرا و اصالح طـلـب   .  بدهند
و اين کلمات شيک و خر رنگ کن بـاب  
طـبــع بـي بــي سـي حــتــي بــراي خــود                

نگـاه  .  حضرات هم بي معني شده است
کنيـد مـثـال دولـت و مـجـلـس هـردو                   

و گــوش بــه فــرمــان آقــا           "  اصــولــگــرا" 
هر روز دارند گردن همديگر را .  هستند

و هرکدام يک لگد محکم .  گاز ميگرند
اين وسـط  .   به آقا و اتوريته اش ميزنند

معلوم نيست کي با کـي اسـت و کـي            
صـاف و سـاده يـک          .    عليه کي نيست

مشت دزد و جاني به جـان هـم افـتـاده           
اند و اين حکايت از بـاال تـا پـايـيـن و              
هــمــه انــدام و جــوارح ايــن هــيــوالي               

 . اسالمي است
 

خوب با اين سه فاکتور چه ميخواهيـد  

 ۸۸ بــگــويــد؟ اوضــاع ايــران در ســال           
چگونه خواهد شـد؟ آيـا مـيـخـواهـيـد            
بگوييـد مـردم از گـرسـنـگـي و فـقـر                   
شورش خواهند کرد و سر ايـن اوبـاش       
به جان هم افتـاده خـواهـنـد ريـخـت و             

 کارشان را تمام خواهند کرد؟
هنوز هـمـه فـاکـتـورهـا           .  عجله نکنيد

 .تمام نشده است
 
اگـر هـمـه      .  اوضاع بيـن الـمـلـلـي          )  ۴ 

فاکتورهـاي فـوق مسـتـقـيـمـا عـلـيـه                 
جمهوري اسالمي است، اوضـاع بـيـن        
المللي شايد به نفع رژيـم اسـالمـي بـه         

ولي اگر هم چنيـن بـه نـظـر         .  نظر برسد
برسد، دليلش اين نيـسـت کـه اوضـاع         

. رژيم اسالمي ارتقاء پيدا کـرده اسـت      
دليلش ايـنـسـت کـه اوضـاع جـهـانـي               

اوضـاع  !   جمهوري اسالميزه شده است
بــيــن الــمــلــلــي مــيــتــوانســت بــه نــفــع          
جمهوري اسالمي بـاشـد چـون پشـم و           
پيله بازار آزاد و نئـوکـنـسـرواتـيـسـم و          
ميلـيـتـاريسـم دولـتـي غـرب تـمـامـا                 

مدتهاست که ايـن رونـد       .  ريخته است
شروع شده است و غرب آماده است تـا  

دادن امتـيـازات بـيـشـتـر بـه اسـالم               با 
سياسي جنـگ قـدرت بـيـن تـروريسـم             
اسالمي و ميليتاريسم دولـتـي  را بـه          

اما سقوط نئوکنسرواتيسم .  پايان ببرد
و بازار آزاد با يک بحـران هـمـه جـانـبـه           
اقتصادي جهاني همراه شـده اسـت کـه        
بســرعــت هــمــه چــيــز را دارد تــغــيــيــر           

حاال مشـکـل ايـن اسـت کـه            .   ميدهد
جهان چنان بلبشويي شده است که نمـي  

حـاال نـعـره هـاي         .  دانند با آن چه کننـد 
هـرکـس بـا مـا         " و   "  نظم نوين جهـانـي  " 

جـايـش را بـه        "  نيسـت عـلـيـه مـاسـت          
و  "  گـوش دادن بـه ديـگـران          " و   "  تغيير" 
و شکل گيري جهان چـنـد   "  گروه بيست" 

آمريکا به نفـع اروپـا و       .  قدرتي ميدهد
ژاپن و همه اينها به نفع چين و روسـيـه     

در حـال    " و هند و ديـگـر قـدرت هـاي             
دارند نفوذ و اتوريته خـود را از      "  ظهور

در "  آقـا " درست مثـل    . ( دست ميدهند
ــران ــد فضــاي           !)   اي ايــن اوضــاع شــاي

مانوري براي جـمـهـوري اسـالمـي بـاز           
اما درست همين شرايط است کـه  . کند

همه تناقضات جـمـهـوري اسـالمـي را          
تا وقتي بـتـوان بـر        .  تشديد خواهد کرد

بـر  و دشـمـنـي        "  شـيـطـان بـزرگ      " طبل   
آمريکا کوبيد، خوب ميتوان عـمـارت     

. اسالم سياسـي را سـرپـا نـگـه داشـت              
دست دوسـتـي     "  شيطان بزرگ" ولي اگر 

دراز کند، آنوقت چه خاکي بـر سـرشـان      
 بکنند؟

اين به نظر من اتفـاقـي اسـت کـه دارد           
مي افتد و در سال آينده اثرات و نتـايـج   
آن بيشتر مشاهده خواهد شـد و هـمـه          
فاکتورهاي سه گـانـه اي را کـه اشـاره             

به نـظـر مـن      .  کرديم تشديد خواهد کرد
سال آينده سال سـردرگـمـي و زيـگـزاگ          
ها، سال به در و ديـوار زدن جـمـهـوري         

 . اسالمي خواهد بود
 

آمريکا و فرانسه و غـرب و غـيـره چـه             
خواهند کرد؟ به نظر من آنها هـم راه و      
چاره اي روشن تر از جمهوري اسـالمـي   

حال اين بماند که هيچ مـعـلـوم    .   ندارند
نيست سال آينـده در خـود کشـورهـاي           
صنعتي و مشخصا فرانسه و آمـريـکـا      
ما با تحوالت عظيم اجتمـاعـي روبـرو      

 . باشيم
در يک کلمه اوضاع جهاني بـه سـمـتـي         
ميرود که مـواجـهـه کـارگـران و مـردم             
ايران با جمهوري اسالمي را قطبي تـر،  
حادتر و بيش از هـمـيـشـه بـه فـاکـتـور             
ضروري و  بـالفصـل تـغـيـيـر اوضـاع                 

زوائد و حاشـيـه هـا      .  تبديل خواهد کرد
کنار خواهد رفت و مردم ايران بيـش از    
پيش مقابل اين ضرورت قرار خواهـنـد   
گرفت که بايد تکلـيـف ايـن هـيـوال را            

 .يکسره کنند
 

خوب حاال حزب کمونيست کارگـري و    
منصور حکمت را بـه    "  يک دنياي بهتر" 

نـتـيـجـه چـه        .  اين اوضاع اضافه کـنـيـد   
خواهد شد؟ آيا سـرنـگـونـي جـمـهـوري          
اسـالمــي بــه قــدرت انــقــالب مــردم و            
تحت رهبري حزب مـا در عـيـن حـال             
مبشر دوره جديـد در جـهـان نـخـواهـد             

؟  آيـا      " يـک دنـيـاي بـهـتـر          " بـود؟ دوره      
اوضاع ايران آينده جهان را نشـان نـمـي      

 دهد؟ 
 

راستش اگـر مـا چـنـيـن آيـنـده اي را                    
جلوي دنيا نگذاريم، دنيا خود بـه خـود     
به جواب هايي بـهـتـر از آنـچـه اکـنـون              

حـتـي مـمـکـن        .  هست نخواهد رسـيـد    
است فجايعي علم بکنند که به هـمـيـن    
 روزهاي سخت و ماللت آور فعلي نـيـز    

 . غبطه بخوريم
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متني که مشاهده مـيـکـنـيـد بـخـش            ( 
کوتاهي از مقدمه منصور حکـمـت در     
سمينار مـبـانـي کـمـونـيـسـم کـارگـري                 

. اسـت    ۲۰۰۰ در ژانـويـه       )  جلسه اول( 
اينجا منصور حکمت توضيح مـيـدهـد    

شـرايـط   )  سال پيـش  ۹ يعني (که اکنون 
جهاني براي تعرض نظري مـارکسـيـسـم     

ميگويد بازار شکسـت  .  مهيا شده است
در سـال    .  خورد و مارکـس بـرمـيـگـردد       

صحبت مـيـکـنـد امـا گـويـي               ۲۰۰۰ 
اخبار همين ديروز را هم شنيده و بـحـث   

 .بسيار خواندني است. ميکند
سال پيش تـا بـحـال تـحـوالت           ۹ اما از 

بي ترديد االن   .  زيادي اتفاق افتاده است
نه فقط موقع تعرض تئوريـک و مـوقـع        
تعرض سياسي مارکسيسـم يـعـنـي در         
قالب احزاب کمونيستي کارگري است و 
بويژه حزب ما بايد پرچمدار اين تـعـرض   

 . باشد
نکته ديگر در اين قطعه کوتاه که شـايـد   
بويژه براي خوانـنـدگـان جـوان مـا بـايـد              
برجسته شود، تالش او براي بـه مـيـدان      
آوردن نسل جديدي از مارکسيستهاست 
که بتوانند پاسخ گوي نيازهاي اين دوره   

 :به زبان خودش. باشند
بيست سال پيش در دل يک انـقـالب     "... 

، مــا   )  اســت   ٥٧ مــنــظــور انــقــالب      ( 
تفاوتهاي تئوريکي مهمي در ميان يـک  
نسل از کـمـونـيـسـتـهـاي ايـران بـوجـود               

آن نسل خودش بـه وجـود آورد،       .  آورديم
االن دوبـاره بـه        .ما هم فعالينش بـوديـم  

نظر من مي آيد که ميتوانيم از نو کاري 
بکنيم، يک کار جديد بکنيم، يک تخمير 
جديد صورت بگيرد، يک نسل جـديـدي     
از مارکسيست بوجود بيايد از امروز به 
بعد،  که در انقالب آتي در ايران، الاقل، 

و در انقالب در منطقه، و به نظر من در 
انقالباتي که با توجه به اوضاع بـه طـور     
قطع خصلت بين المللي جهان امروز بـه    
خودشان ميگيرند، يـک نـقـش اسـاسـي          

 ..."بازي کند
خواندن کل اين سمـيـنـار و هـمـچـنـيـن             
سمينار دومي که بدنبال آن ارائه داد را     
به همه خوانندگان جوانـان کـمـونـيـسـت         

 .توصيه ميکنيم
اين متن را از سايت عمومي مـنـصـور      
حکمت به مديريت خسرو داور برداشـتـه   

سوتيترها را تغيير داديـم و تـيـتـر           .  ايم
ــوق از مــاســت        ــوارد        .  ف ــرخــي م در ب

پاراگراف ها را شکستيم و  پرانتزهـايـي   
. براي مفهـوم تـر شـدن اضـافـه کـرديـم               

 )جوانان کمونيست
 

 -سخنراني در انجمن مـارکـس لـنـدن           
  ٢٠٠٠ ژانويه 

 
 متن پياده شده از روي نوار سخنراني

 
 شش سال سخت 

 
اتـفـاق مـهـمـي در             ٩٢ تـا     ٨٩ سال ... 

جهان اتفاق افتاد و آنـهـم ايـن بـود کـه                
. پايان کمونيسم به يک نحوي اعالم شـد 

هجوم برده شد، سوسياليـسـتـهـا از هـر          
طرف متواري شدند، يک عده ايستادنـد  
و يک عده زيادي متواري شدند، دقـيـقـا    

اي که مـن در سـخـنـرانـي           با همان جمله
بـه ازاء     ٢٠٠١ در سال :   گفتم ٣ کنگره 

هر مارکسيست سرخط و سـر مـوضـع        
ايستاده، دوهزار مـارکسـيـسـت سـابـق           

و مــا گــفــتــيــم کــه         .  خــواهــيــم داشــت   
ميگويند اين کارها فايده نـدارد و ايـن         

اند و افـقـي نـدارنـد و          حرفها به ته رسيده
و االن ميبينيم کـه    .  کشک بود همه اش

آن بـحـثـي کـه آنـوقـت مـا                !  اينطور شد
مطرح کـرديـم در کـنـگـره سـوم حـزب                  
کمونيست ايران بـود، گـوربـاچـف تـازه            

و االن عينـا ايـنـطـور       .  آمده بود سر کار
شد و شما شاهد بوديد کـه ايـن طـوري          

  .شد

اي اسـت   ولي االن، من فکر ميکنم دوره
که تعرض مجدد مارکسيسم ميـتـوانـد    

و به نظر من شاخصـهـائـي    . شروع بشود
 : براي اين کار وجود دارد

پنج شش سال پيش در کنگره اول حـزب  
پـايـان   " کمونيست کارگري ايران، بحـث    

را مطرح کرديم، گفتيم کـه در    "  يک دوره
اين شش سال، هجوم اين جمعيت به مـا  

هـجـوم   .  هر خبري بود گذشـت .  تمام شد
بردند، کشتند، بردنـد، بسـتـنـد، زدنـد،          
منحل اعالم کردنـد، نـامـربـوط اعـالم          
کردند، نه فقط به ما بلکه به هر کس که 
مــيــگــفــت دولــت بــايــد طــب مــردم را           

يک جـوري هـم       .   مجاني کند، خنديدند
خــنــديــدنــد کــه يــارو فــکــر مــيــکــرد              
ميخواهند يک روزي سـر بـه نـيـسـتـش           

اجازه نداشتي که طرفدار جامعه .  بکنند
ميبايست طرفدار فـرد بـاشـي و        .  باشي
و بازار آزاد اگر يادتان باشد چنـان  .  بازار

کلمه مقدسي بود که همه چيز را بـه آن        
پزشکي، طب، آمـوزش و      .  احاله کردند

. پرورش، روابط انساني، تغذيه، معاش
. همه چيز را به بازار آزاد وصـل کـردنـد       

همه اينهـا سـه سـال چـهـار سـال طـول                  
کشيد، کفگيرشان به ته ديگ خورد، نـه  

ي مانده بود، نـه تـاچـري مـانـده            " بوش" 
ــه                   ــود، ن ــده ب ــگــانــي مــان ــه ري ــود، ن ب
ريگانيسمي مانده بود و نه تاچـريسـمـي    

و سوسيال دمکراتهـا، حـاال     .  مانده بود
بر مـبـنـاي يـک خـط سـومـي، دوبـاره                   
برگشتند، براي اينکه به داد اين دنيائـي  
برسند که ظـاهـرا جـنـگ سـرد را بـرده               

اين وضع آش و الش را بـايـد يـک      .  است
 . کاري بکنند

ولي شش سال حمله کردند و شـش سـال     
. بدگوئي کردند و شش سال دروغ گفتند

سمبلش اين بود که مجسمه لنين را بـا      
طناب پائين کشيدند، مجسـمـه را مـا        
نساخته بـوديـم و اعصـابـمـان آنـمـوقـع               
خيلي خورد نشد، ولي مجسمه لنين را   
بعنوان سمبل يـک تـعـرض بـه سـاحـت               
سرمايه کشيدند پائين، که کس ديگـري  

و در .  جرات نکند ديگر اين کار را بکند
. خيابانها چرخاندند و انداختند رودخانـه 

و اين مجسمـه را فـيـزيـکـي کشـيـدنـد               
ــيــرون ولــي در هــر جــا، اگــر شــمــا                    ب

دانشگاهي بـوديـد، اگـر شـمـا در کـار               
سياست بوديد، اگر شما اتحاديه بوديد، 
ميفهميديد که آن مجسمه را دارنـد بـه         

مارکس .  طرق ديگر هم ميشکند پائين
معـلـوم شـد      !  را از آکادمي بيرون کردند

 ! مارکس تمام شده، بي ربط بوده است
نه فقط مارکس، تـاريـخ را تـمـام شـده              

گفتند جامـعـه از ايـن بـه           !  اعالم کردند
ايـن  .  بعد در اين مرحله منـجـمـد اسـت      

هماني است که از اين بـه بـعـد خـواهـد          
جامعه همين است، سرمايه داري   .   بود

برويد يک فکري به حال زنـدگـي     .  و بازار
تـغـيـيـر ديـگـر          .شخصي خودتان بکنيد

نخواهد بود، آن رونـدي کـه بشـر را از                
عصر حجر رسانده است بـه ايـنـجـا، بـا          

به آن .  رسيدن به اين مرحله تمام ميشود
در عـلـوم زدنـد، در        .  گفتند پايان تاريخ

جامعه شناسي زدند، در دانشـگـاهـهـا         
هــا    زدنـد، در ادارات زدنـد، در رسـانـه              

شما يک ژورناليست سوسياليست . زدند
نميتوانيد پيدا کـنـيـد کـه در آن پشـت              
بگويد ببخشـيـد مـثـل ايـنـکـه روايـت               
ديگري که شـمـا از ايـن فـاکـت داريـد                 
ميگوئيد هست، من اجازه دارم بگويم؟ 
اوائــل دهــه هــفــتــاد اگــر شــمــا نــگــاه              
ميکرديد، از هر دو تا خبـرنـگـار يـکـي        
ميگفت من سوسياليستـم، از هـر سـه          
استاد دانشگاه دوتا عکس مارکـس در    

اگر  ٩١ و  ٩٠ سال .  اطاقشان آويزان بود
ميفهميدند شما سوسياليست هسـتـيـد    
ممکن بود در اروپاي غربي خانه به شما 

براي اينکه چنان تصويـري  .  کرايه ندهند
از يک عـده آدم، يـک قـطـب شـکـسـت                  
خورده منفور دادند و چـائـوشـسـکـو را          
. چسپاندند به مارکس و هـمـه را زدنـد         

 . شش سال طول کشيد
ما در کـنـگـره اول حـزب کـمـونـيـسـت                

پـايـان   " کارگري بحثي که مطرح کرديم، 
آثار مـنـصـور      (   ٨ ، که در جلد " يک دوره
هست، اين بـود کـه ايـن دوره          )  حکمت
محسوس بود که فشـار تـمـام      .  تمام شد

ــرديــم ســر کــار                      ــده اســت، و بــرگ ش
آن شـش سـال       .  کمونـيـسـتـي خـودمـان        

خيلي سخت گذشت، به هر کسي که در   
فعاليت کمونيستـي درگـيـر بـود و هـر              
کســي کــه ســعــي مــيــکــرد يــک عــده              

خـيـلـي    .  کمونيست را متحد نگـاه دارد   
سخت گذشت و خود کساني که ايـنـجـا      
هستند ميتوانند فکر کنند چه کساني، 
چه اسم هائي، قرباني آن شش سال حمله 

چند تا در صحنه مـانـدنـد و چـه         .  شدند
کساني يواش يواش رفتنـد کـنـار و يـا           
رفتند به جنبشهاي رنگين کماني ديگـر  
پيوستند؟ از جنبش کمونيستي رفت بـه  
جنبش دفاع از مستاجرين پيوست براي 

براي اينکه شرف داشـتـه بـاشـد،       .   مثال
عده زيـادي    .  هنوز حس کند مفيد است

شـش سـال گـذشـت آن           .  متواري شـدنـد  
 . فضا برگشت

من امـروز بـحـثـم ايـن اسـت کـه االن                    
اي است که دوباره ميشود که حـس     دوره

کرد تعرض مارکسيستي، نـه دفـاع از         
خود ما، تعرض مارکسيستي ميتوانـد  

و اگر شمـا عـالمـتـش را         .  شروع بشود
ميخواهيد، به نظر من شما بايد بـرويـد     
در بـخـش عـقـبـدار جـامـعـه دنـبـالـش                  
بــگــرديــد، چــون جــلــودارش مــيــگــفــت        
کارگران پاريس اعتصاب کردند آن فـاز    

دوباره فـرانسـه شـلـوغ اسـت،            . تمام شد
دوباره دعـواي کـارگـر و کـارفـرمـا در                 
فرانسه شلوغ است، و در آلـمـان شـلـوغ         
است و ميشود ديد که سه چهار سال آن   

ولي برويد عقبـدارهـايشـان    .  هم خفه بود
به نظر من شـاخـص اصـلـي       .   را ببينيد

ها  اين قضيه وزوزي است که در آکادمي
عليه اين مکـتـب پسـت مـدرنـيـسـتـي             

  .شروع شده است
 

 عروج و افول پست مدرنيسم
 

در کــنــار ايــن تــعــرض بــه اصــطــالح               
سياسـي، يـک مـکـتـبـي گُـل کـرد کـه                    
بعضيها ميـگـويـنـد، قـديـمـي اسـت و               

اش جديد است،  بعضيها ميگويند ريشه
ولي مکتبي گُل کرد که منکر هـر امـر     
جهاني، هر امر جهانشمول، صحت هـر    
اصــول، هــر مــبــانــي بــراي پــيــشــرفــت           
جامعه، منکر وجود روند رو به جلـو در    
جامعه و روند رو به عـقـب در جـامـعـه          

ها هم  پست مدرنيسم در همه رشته.  بود
هست از جائي شروع ميکند، ميرود در 
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علوم و جامعه شناسي و حتي مـمـکـن      
و آنهم اين است کـه هـيـچ        .  است فيزيک

اصل مسجلي وجود ندارد، جهت رو بـه    
جلو معلـوم نـيـسـت، هـر چـيـزي بـراي                 

 . خودش معتبر است
شما يک نمونه کاربست و خويشاوندي با 
پست مدرنيسم را در نسبيت فرهـنـگـي    

خوب اين فرهنگ اينهاسـت،  .  ميبينيد
آن هم فرهنگ آنهاي ديـگـر اسـت، اگـر         
ــد، خــوب                هــمــديــگــر را ســر مــيــبــرن

و هيچ چيز بهتري !  فرهنگشان اين است
وجود ندارد، ما نميتوانيم بـگـوئـيـم چـه        
چيزي بهتر است، ما نميتوانيم يک سري 
معيارهاي جهانشـمـول داشـتـه بـاشـيـم            

ما نـمـيـتـوانـيـم مـعـتـقـد             .  براي حقيقت
باشيم چه بر ما گذشته است و يـا حـتـي      
ادعا کنيم که ميتوانيم بدانيم چه بر مـا    

ما نميتوانـيـم امـرهـاي       .  خواهد گذشت
بزرگ داشته باشيم، و حتي موضوعات 

همه چيـز  .  بزرگ براي بحث داشته باشيم
مشخص، کوچـک و مـحـلـي اسـت، و              
همين کوچک و مشخص و محلي اسـت  
که درست و اصولي است، هر امر بزرگ 
مشکوک است، هر روند دروغين اسـت،  

حتي مطـمـئـن    .   رو به عقب و رو به جلو
نيست که در انگليس انقالب صـنـعـتـي     
! شده باشد، دارد به اين فـکـر مـيـکـنـد          

ميگويد مطمئن نيستم، آنچيزي که مـا  
بـه آن مــيــگــفــتـيــم انــقــالب بــورژوائــي           
انگلستان صورت گرفته باشد، آيا واقعا 
انقالب صنعتي صورت گـرفـتـه اسـت؟       
چون ميگويند اين دسته بندي را خودت 
يک روزي با منتالـيـتـه مـارکسـيـسـتـي           

اي انقالب  انجام داده اي، که به اين گفته
اي انــقــالب       بــورژوائــي، بــه آن گــفــتــه         

صنعتي، اگر اينها را کـنـار بـگـذاريـم،          
ميشـود  .  آنها يک سري اتفاقات بوده اند
اش کـرد يـا      مبارزه ضد سلطنتي معني

هـا يـا مـبـارزه حـتـي              مبارزه عليه خان
. ها تعـريـفـش کـرد       زميندارها با پادشاه

چرا به آن ميگويند انقالب صنعـتـي يـا      
انقالب بورژوائي يا عصر روشنگري يـا    

 . هر چه
يـک  .  آن روز بـرايـم خـيـلـي جـالـب بـود                

اسمهائي بودند که وقتـي مـا دانشـجـو         
بوديم، نشـان دهـنـده تـجـديـد نـظـر در                 

اعضــاي حــزب     .مــارکســيــســم بــودنــد    
يکي يکـي آنـهـا را        .  کمونيست بريتانيا

نـمـايـنـده     .  در سمينارهـائـي مـيـديـديـم        
ناراحتي از مارکسـيـسـم و بـخـصـوص           
دشمني با لنيـن و دلـگـيـري شـديـد از               

ميـخـواسـتـنـد مـارکـس را از              .  انگلس
انگلس و لنين جدا کـنـنـد کـه يـک آدم              

بــعــد نصــف   .  قــابــل بــحــث تــري بشــود      
حرفهـاي خـود مـارکـس را هـم قـبـول                   

هـا روي       نداشتند و تجديد نظر آن موقـع 
خط گرامشي و روي خط اوروکمونيسـم  
. ولي بعدا روي هر خطي اسم اينهـا بـود    

من نگاه ميکردم ديدم تصادفا چند تـن    
انـد بـه        از اينها هستند که شـروع کـرده      

دفاع کردن از مارکسيسم در برابر پست 
اگر دانشگاه، آکادمي اي که !   مدرنيسم

خارج جامعه است، شروع کـرد بـگـويـد       
داريد زيادي به مارکس حمله ميکنيـد،  
و بــگــويــد کــه چــرا از تــاريــخ نــويســي             
مارکس، از تاريخ نويسي مارکسيستي 
بايد دفاع کرد، از تـبـيـيـن اجـتـمـاعـي               
مارکسيستي بايد دفاع کرد، من و شما 
.  بايد بفهميم که قبال يک خبرهائي شـده 

چون آکادمي کارش اين اسـت کـه آخـر          
سر بيايد و کاري را که مـردم کـردنـد را        

بگـويـد انـقـالب       .  برايشان توضيح بدهد
مشروطيت اينـجـوري بـود، و انـقـالب            
فرانسه هـم ايـنـجـوري بـود و انـقـالب                  

قــبــل از    .  روســيــه هــم آن جــوري بــود           
بلشويسم هيچ چيز راجع بـه بـلـشـويسـم        
نميداند ولي بعدش نسبت به آن اسـتـاد       

قبل از وقايع يـوگـوسـالوي هـيـچ        .  است
تخميني از ايـن واقـعـيـت نـدارد ولـي                 
بعدش هشتصد جلد کتاب هست که بله 

اگـر اتـفـاقـي در         .  بالکان اينطوري بـود   
آکادمي دارد ميافتد بدانيد قبال جلوتـر  
اتفاقي افتاده است و اين وقوع اتفاقـات  
قبـلـي را در وجـود يـک پـديـده هـائـي                     

در اعتراضات کارگري در   .  ميشود ديد
اروپا که يواش يواش شروع شد و فشـار    
آورد بر راست جامعه غربي و مجبورش 

بـراي  .  کرد روي سانتـر و مـرکـز بـيـايـد            
اينکه اگر يادتان بـاشـد ده سـال پـيـش              

تاچر و تاچريسم، .  کسي روي مرکز نبود
چنان بردي داشت که کسي فکر نميکرد 

) انـگـلـيـس    ( که ديگر توي اين مملکت 
ليبر پارتي بتواند هيچوقت بـيـايـد سـر         

 . تازه شش سال بعدش آمد سر کار. کار
ميخواهم بگويم اگر آکادمي بـورژوائـي     

هــاي حــزب      و بــعــد هــمــان بــرو بــچــه           
کمونيست بريتانيـا کـه بـيـل بـرداشـتـه              
بودند و آمده بودند که تـيـشـه بـه ريشـه          

مارکسيـسـم بـزنـنـد، بـه صـرافـت ايـن                  
اند که در مقابل پست مدرنيسم و  افتاده

انحطاط سياسي و ارتجاعي کـه بـا آن         
هست، از تئوري مارکسيسم، از جامعه 
شناسي مارکسيستي، از روايت و نـقـد     
ادبي مارکسـيـسـتـي، و از بـاصـطـالح              
تبيين مارکسيستي جامعه حتي، دفاع 
بکنند، ميتوان نشان داد که دعـوا يـک       
کمي آنطرفتر بر سر اين مسـالـه، شـروع      

و به نظر من هم شـروع شـده       .  شده است
است براي اينـکـه االن فضـاي ده سـال             

شما ايـن را کـامـال حـس           .  پيش نيست
اگــر بــحــث مــا در ايــن             .  مــيــکــنــيــد  

کانتکست بخواهد جائي داشته بـاشـد،     
بايد ما هم بپيونديم به اين قضيه و يـک    
بار ديگر شـايـد بـتـوانـيـم يـک حـرکـت                  
تئوريکي در چـپ ايـران و در جـنـبـش                
طبقه کارگر بوجود بياوريم نظيـر کـاري     

  .سال پيش کرديم ٢٠ که 
 

 "پايان کمونيسم"پس از 
 

بيست سال پيش در دل يک انقالب، مـا    
تفاوتهاي تئوريکي مهمي در ميان يـک  
نسل از کـمـونـيـسـتـهـاي ايـران بـوجـود               

آن نسل خودش بـه وجـود آورد،       .  آورديم
االن دوبـاره بـه        .ما هم فعالينش بـوديـم  

نظر من مي آيد که ميتوانيم از نو کاري 
بکنيم، يک کار جديد بکنيم، يک تخمير 
جديد صورت بگيرد، يک نسل جـديـدي     
از مارکسيست بوجود بيايد از امروز به 
بعد که در انقالب آتي در ايـران، الاقـل،     
و در انقالب در منطقه و به نظر مـن در    
انقالباتي که با توجه به اوضاع بـه طـور     
قطع خصلت بين المللي جهان امروز بـه    
خودشان ميگيرند، يـک نـقـش اسـاسـي          
بازي کند، يک نوع مـارکسـيـسـمـي کـه         
حتي پـايـان کـمـونـيـسـم را پشـت سـر                    

و .  گذاشته است و ميداند چه ميخواهـد 
ديگر بحثهاي اردوگاهي به کنار، تبيين 
از خودش و وظـايـفـش بـرايـش روشـن               

اگر اين انجـمـن و بـحـثـهـاي مـا              .  است
بخواهد هدفي داشته باشند، خوشبينانه 
و بلندپـروازانـه، ايـن اسـت کـه بـه ايـن                  

  .پروسه خدمت بکند و سهيم باشد
) سـوسـيـالـيـسـم      ( ما يک عده مخالـف    

اردوگاهي را باقي گذاشته بودنـد کـه از       
ما ايستـاديـم،   .  دوران برژنف دفاع کنيم

وقتي راه کارگر و اکثريت و فدائـي فـرار     
کردند، ما ايستاديم و از تجربه شـوروي    

در مقابل تاچريسـمـي کـه هـجـوم بـرده             
خـودشـان نـبـودنـد،        .  بود، دفـاع کـرديـم     

يکهو همه بطور . رفتند، دمکرات شدند
مـثـل حـزب      .   غريبي دمکـرات شـدنـد     

کمونيست ايتالـيـا کـه اسـم خـودش را              
گذاشته است دمکراتهاي چپ و تـونـي       
. بلر به کنگره فعلي شان پيام داده اسـت   

بـا خـود آنـهـا هـم            .  همه اينطوري شدند
کـاري  .  نميشد از سوسياليسم حـرف زد   

که ما توانستيم در آن دوره بکنيم به نظر 
من اين بود که در آن فضاي يـاس و در        
آن فضاي هجوم، يک سنگر سـيـاسـي و        
يک سـنـگـر سـازمـانـي و يـک سـنـگـر                     
مکتبي را نگهداريم، افراد و مـاتـريـال        
انسانيش را دورش نگهداريم، روزنـامـه     
هايش را داير نگهداريم، و مـا بشـدت         
زيادي در ميان خودمان انعطاف ايجـاد  

يعني اگر آن   .  کرديم تا اين کار را کرديم
تـر از آن         موقع مـا يـک خـورده سـفـت             

ميگرفـتـيـم، خـود حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري هم بـه يـک مـيـنـيـمـم تـبـديـل                   

ما مقررات را لغو کرديم، آزادي . ميشد
عــمــل داديــم، پــاپــي کســي نشــديــم،             

نکرديم، گذاشتيم هـمـه   "  تفتيش عقايد" 
باشند، ولي توي اين صف باشند تا ايـن  

وقتي ايـن مـوج گـذشـت،         .  موج بگذرد
واقعا سازماندهـي حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري تازه شروع ميشود و فـعـالـيـت         

  .سياسي شروع ميشود
ميخواهم بگويم ميشد شايد اين جلسـه  
را گذاشت، ولي بي خاصيت ميبود، در 
آن فضا بي خاصيت ميبود، گوش شنوا 
نــمــيــداشــت، احســاس و شــوري در آن           
نميبود، عـالقـه اجـتـمـاعـي بـه دنـبـال                
کردنش نميبود و به نظر من مـنـجـر بـه       

اي    بار آمدن هـيـچ طـيـف و نسـل ويـژه              
سـال بـعـد از آن             ٥ هـنـوز تـا        .  نميشـد 

پروسه، چپ سر موضع، به قول آن موقع 
ها، سرش را از سـوراخـش در آورد، تـا          
ببيند حاال که راستها رفتند، ميشود با 
پرچم سرخ چند قدمي آمد خيابان؟ االن   
اين فضا بوجود مي آيد، و مـيـشـود بـه       

ــر حــرف زد               ــرت ــظــر مــن مــوث مــن .  ن
نميخواهم بگويم از فردا کـه مـا شـروع          

بـه  .  ميکنيم وقتش اال بال االن است، نه
نظر من ميتوانستيم هميشه اين را دائر 

نشريه را ( ولي اين نشريه، .  داشته باشيم
اي    يـک نشـريـه     )  به جلسه نشان ميـدهـد  

است، کـه  "  نقد" اينجا هست، اين نشريه 
البته مال خيلي قديم است و يک دوستي 

به اسم شهرام واالمنش با دوسـتـاش در     
فکر کنـم بسـتـه      .  آلمان منتشر ميکنند

من شـنـيـدم کـه ديـگـر مـنـتـشـر                   .  شد
در اين سالـهـا، بـيـسـت، سـي            .نميشود

شماره درآورده، شما ديده ايد؟ بله خيلـي  
اگـر کـار     .  کم ممکن است ديده بـاشـيـد     

تئوريک مـيـکـرديـم در آن دوره، در آن               
فضا ميرفـتـيـم و آن حـلـقـه را بـدسـت                   
ميگرفتيـم، شـايـد ايـنـقـدر بـي اقـبـال                  
نبوديم، ولي به نظر مـن مـا هـم مـورد           
بـاصــطــالح شــانــه بــاال انــداخــتــن قــرار          

نشــريــه تــئــوريــکــي کــه      .  مــيــگــرفــتــيــم
 ٩٤ در بيايد، سـال     ٩٣ ميخواست سال 

در بيايد و تئوري مارکس را بحث کند، 
هر چقدر من و شما بـا عـالقـه بـرايـش            

اش بـا عـالقـه از             مينوشتيم، خوانـنـده  
 . پيشخوان برنميداشت بخواند

ولي به نظر مـن ايـن فضـا االن عـوض             
و آن دوره تعرض شـروع شـده     .  شده است

بازار که شـکـسـت خـورد بـيـرون             .  است
سه چهـار  !  آکادمي، بازار شکست خورد

سال پيش بازار شکسـت خـورد، ديـگـر         
کسي حتي جرات نميکند بگويـد بـازار     
آزاد جواب مسائل است، حـتـي جـرات        

اپيدمـي سـرمـاخـوردگـي در          .  نميکنند
اين کشور يک بحث اساسي را به ميـدان  
 آورده و آنهم بحث طب و ناشـنـال هـلـث      

(national health در )  طب عمومي
. االن بحث همه جاست.  اين کشور است
و متکـبـر    (arrogant)دولت آروگانت 

توني بـلـر کـه گـردن پـيـش کسـي خـم                   
نميکرده است، اپيدمي آنفـلـوآنـزا زده و        

انـد کـه      اللش کرده و به اين نتيجه رسيده
ديـگـر   .  يک فکري بايد به حال ايـن کـرد      

کسي نميگويد بدهـمـيـش دسـت بـازار          
حــتــي مــحــافــظــه کــارهــا جــرات         .  آزاد

نميکنند بگويند اين طب را خصـوصـي   
کنيد و جرات نميکنند بگويند بگذاريد 
مردم، هر کسي دوست دارد بـرود طـب       

هجوم بـازار  ( ديگر آن موقع .  خصوصي
ــد               )  آزاد ــن ــت ــدان را داش ــه؟ زن طــب چ

که االن هم بـاز در    !  خصوصي ميکردند
فکرش هستند که زندان را بدهند بخش 

اي از مـا از           خصوصي، يعني يک عـده 
نظر کسب، پولمان را بياندازيـم عـرصـه      
زنداني کردن بقيه و از سـر آنـهـا درآمـد         

اي بـود کـه          ايـن جـامـعـه      !  داشته باشيم
به . داريم پايمان را از آن بيرون ميگذاريم

شـکـسـت، االن      "  بـازار " نظر من فضـاي    
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ميبينيم بعد از شکستن بـرو بـرو بـازار        
آزاد و ليبراليسم جديد و فـردگـرائـي کـه       
سه چهار سال پيش به نظر مـن عـمـرش      
را کرد، االن دوبـاره صـداي بـخـشـي از            
! جامعه درآمده که نه اينطوري نميشـود 

جامعه اوال بايد جـهـت داشـتـه بـاشـد،             
درست و غلط وجود دارد در آن، آيـنـده       
بايد از گذشته بهتر بـاشـد، و مـارکـس           
حرف دارد و سوسيـالـيـسـم حـرف دارد          

 . براي اين قضيه
درست است کـه سـوسـيـالـيـسـم واقـعـا              
موجودي که امروز داريم ناتوان است در 
خود کشورهاي اروپائي که تعيين کننده 
اند، هيچ مهره کليدي اي نيـسـت، ولـي      
فشار سوسياليسم را ميشود حس کـرد    
روي خود بخشهائي از طبقه بـورژوا کـه     

جـنـبـش    .  اين بـحـثـهـا جـواب نـيـسـت              
ضدکاپيتاليستي که از سياتل تا لـنـدن     
کار را به شورش کشاند، اينها عـوارض  
خودبخودي حرکات و تمايالتي است که 

يک مثال ديگر .  در مردم جمع شده است
وقتـي پـزشـکـان بـدون          :  من برايتان بزنم

مرز جايزه نوبل را بـردنـد و رئـيـس آن،           
رئيس بخش انگلستانش فکر کـنـم، در     
قبول جايـزه سـخـنـرانـي مـيـکـرد، يـک                
سخنراني غرا عليـه آمـريـکـا و عـلـيـه              
سازمان ملل کرد کـه ايـن چـه وضـعـي            
است در جهان بوجود آورده ايد؟ آنهـائـي   
که آنجا نشسـتـنـد، هـمـه جـزو اشـراف              
جامعه سوئد و احتماال سران کشورهاي 

کار اينقـدر خـراب اسـت        .  ديگر هستند
که وقتي اين حرفها را زد عليه سازمـان  
ملل و عليه آمريکا، و عليه ايـده نـظـم        
نوين و دخـالـت نـظـامـي و هـمـه ايـن                     
کارهائي که پزشک بدون مرز ميکند که 
برود قربانيهايش را جمع و جور کند، آن   
آريستوکراسي جهان امروز هـم بـرايـش        

. سه سال قبل هوش ميکردند!  دست زد
ولي االن فضا اينطـور اسـت کـه حـتـي            
ژورناليستي کـه سـانسـور را از رويـش             
برميدارند، راجع به يـوگـوسـالوي دلـش       
ميخواهد يـک چـيـز ديـگـري بـه شـمـا                   

اگــر ســانســور را از روي               .  بــگــويــد  
ژورناليست سال هـفـتـاد هشـتـاد هـزار           
پوندي درآمدي انگليس بردارنـد، دلـش     
ميخواهد راجع به عراق يک چيـز ديـگـر      

وقتي سي ان ان دسـتـش را از           .   بگويد
روي دهن يک ژورناليستش برميدارد او   

کـار  .  دوست دارد چيزي ديگري بـگـويـد   
به جائي رسيده است که در مراسم جايزه 
نوبل اگر به آمريکا فحش بدهيـد، و بـه       
سازمان ملل ايراد بگيريد کـه ايـن چـه          
فسق و فجوري است در جـهـان بـه اسـم           
آزادي و برابري و اينها ميکنيد، به اسـم    

اي که آنجا نشسته اند،  انسانيت، آن عده
از پـادشـاه سـوئـد تـا آن کسـي کـه در                    
آکادمي نشسته است پا ميشود و دست 

طوري که آن بيچاره شش دفـعـه     .  ميزند
پا ميشود و تعظيم ميکند تا آنها دست 

 . زدنشان را قطع کنند
فشار روي طبقات حـاکـمـه مـحـسـوس         
است، اينکه کالم مارکسـيـسـتـي پـيـدا         
نکرده است اين يک واقعيت جدي اسـت    
و فقـط بـخـاطـر سـقـوط شـوروي و آن                  

سـي سـال،     .  بساط ده سال پيش نيـسـت  
چهل سال پيش شروع شده که کمونيسـم  

ولي االن . پرچمدار اعتراض نباشد ديگر
زمانه طوري اسـت کـه مـيـشـود رفـت               

بحث نظم نوين جهـانـي کـجـا       .  حرف زد
رفت راستي؟ بحث نظم نـويـن جـهـانـي          
تمام شد، کسي هم مدعي به راه انـدازي  
نظم نوين جهاني نيست، فعال مـواظـب     
است که بيبـيـنـد نـاتـو بـاالخـره چـقـدر                

هيچ عنصري از .  ميخواهد دخالت کند
و اگـر    .  نظم نوين جهاني، پيـدا نـيـسـت      

يادتان باشد شش سال پيش، هزار و يـک  
تئوري وجـود داشـت کـه ايـن نـظـم بـر                  
مبناي جامعه تک ابر قدرتي چه جـوري    

االن بــحــث رفـتــه دوبــاره        .  خـواهــد بـود    
انـد کـه يـک         آنجائي که يک طرفش مردم

نه ابر قـدرتـهـائـي     .  چيزهائي ميخواهند
 . که به يک چيزهائي بايد آرايش بدهند

ما در آن شـش هـفـت سـال، سـيـاسـي                  
ايستاديم، من فکر ميکنم وظيفه داريم 
سهم مان را تئوريکي، و به اين جـنـبـش    
تئوريکي، به جنـبـش انـتـقـادي اي کـه             
ميتواند در اين دوره و زمانه رشد کـنـد،   

من فکر ميکنم ما به عنوان .  ادا بکنيم
حزب کمونيست کارگري، ما کساني که 
در حزب کمونيست کـارگـري بـوديـم از         

اي بـرخـوردار بـوديـم،          يک موقعيت ويژه
و .  براي اينکه ما از صحنه بيرون نرفتيم

ديـدي  " االن درست مـوقـعـي اسـت کـه            
مان را بگوئيم و ما ايستاديم را   "  گفتيم

به رخ بکشيم و سعي کنيم نـيـروئـي کـه       
در جامعه از آن اين خط است را جـلـب       
بکنيم و االن است که ما بايد وارد بحث 

  .بشويم

ــدر             :  يــک ســؤال     ــق ــروســه چ ــن پ ــا اي آي
مارکسيست است؟ به نظرم اين اتفـاقـي   
که دارد ميافتد مارکسيستي نـيـسـت،      
اين باصطالح توازن قوائي است کـه در      
جهان به نسبت هفت هشت سـال پـيـش      

هـنـوز   .  دارد به نفع چپ چرخش ميکنـد 
نشان دهنده قدرت گيري مـارکسـيـسـم       
نيست، ولي به نـظـر مـن حضـور چـپ              
سوسياليست و مارکس را در اين پديـده  

من دير نمي بينم شرايطـي  .  ميشود ديد
را که مارکس الاقل در آکـادمـيـهـا بـه            
دست گرفته بشود به خـاطـر ايـنـکـه در          

  .جامعه مورد اجرا قرار ميگيرد
----------------------

اين متن . اصل اين مطلب شفاهي است
  .از روي نوار سخنراني پياده شده است

 
منتخب آثار مـنـصـور      " منتشر شده در 

، انـتـشـارات حـزب       " ١ حکمت، ضميمه 
حکمتيست، ژوئيـه   -کمونيست کارگري

  ٤٤٨ تا  ٤٠٠ صفحات  - ٢٠٠٦ 
ايـن مـتـن از روي نـوار             :  توضيح ناشـر 

سخنراني منصور حکـمـت در انـجـمـن          
مارکس لندن توسط ايرج فرزاد، پـيـاده،   

فاتـح شَـيـخ      .  و مقابله و اديت شده است
يک بار ديگر ايـن مـتـن را اديـت کـرده              

 .است
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ران »  ! مرحله بعدي اتو کردن اسـت   .  دادم
که ترجيح داده تنها با نام کوچـکـش از او       

سـالـگـي       ۴۳ اسم بـرده شـود، در حـدود            
اش را بر اثر نوعي از بيمـاري ارثـي      بينايي

. و بــه شــکــل تــدريــجــي از دســت داد                 
تکنولوژي جديد براي کساني همچون ران   
طراحي شده که به شکل ارثي بينايي خـود  

در حـال حـاضـر ران          . را از دست داده انـد     
ـاسـر               ۱۸ يکي از  ـه در سـرت نفري اسـت ک

ـه    » ۲ آرگـس    « جهان چشم مصنوعي  ، ب
شکل آزمايشي براي آنها کار گذاشته شده 
ـيـونـد         و در انتظار نتيجه عمل جراحي و پ

ـنـد    عـمـل جـراحـي ران         . عضو جديد هسـت
هفت ماه پيش توسط ليندان دا کـروز در        
ـلـد در          ـي بيمارستان تخصصي چشم مـورف
لندن انجام شده بود؛ عملي که اگرچه بيـش  
ـه طـول انـجـامـيـد، امـا               از چهار ساعت ب

دا کـروز    .  شک ارزش آن را داشتـه اسـت     بي
در گــفــت و گــو بــا بــي بــي ســي ابــراز                    

ـازه روز       « کند که  اميدواري مي تکنيـک ت
ـيـمـاران     به روز پيشرفت کند، تا جايي که ب
ـنـد      ـن ـي در آينده بتوانند حتي بهتر از بقيه بب

ـتـداي کـار        »  . و حتي بخوانند اين فقط اب
ـا   است؛ کاري که نتيجه اش براي ميليون ه

تواند به بزرگـي   ميليون نابينا در جهان مي
ـتـه        ـب ـنـگـه         ...  نور باشد، و ال تشـخـيـص ل

 !هاي سياه از خاکستري جوراب
گويند    ها می   گرمايش زمين؛ بعضی 

 »  نگران نباشيد «
ـيـويـورک               ـتـه مـاه مـارس، ن در دومين هف
آمريکا ميزبان کنفرانس جهاني دگرگونـي  

ـا شـرکـت واتسـالو                  ـه ب آب و هوا اسـت ک
کالوس، رئيس جمهوري چک و رئيس دوره 
اي اتحاديه اروپا، و شماري از دانشمـنـدان   

از جمله ريچارد ليندزن، استاد انستيتوي -
 ۶۰۰ و بيش از     -تکنولوژي ماساچوست

. تن از ديگر کارشناسان تشکيل شده است
ـه          رئيس ـنـدزن، از جـمل جمهوري چک، و لي

ـا        شخصيتهايي هستند که مي خـواهـنـد ت
ـرامـون      «هاي آزاد و عـمـومـي    بحث» ـي ، پ

خطرهاي ناشي از تغيير شـرايـط جـوي و          
شـکـل      افزايش ميزان حرارت کـره زمـيـن     

ـرانـس، دانشـمـنـدان از              .  گيرد ـف ـن دراين ک
ـاره            خطرهاي افزايش مـيـزان گـرمـاي سـي

ـر سـر راه هـاي           زمين سخن نمي گويند و ب
آنان در اين . کنند مبارزه با آن نيز بحث نمي

کنفرانس جمع شده اند تا اين پيام را انتقال 
؛ هرچـنـد زمـانـي       «نگران نباشيد»:  دهند

انــدک بــراي تــرديــد در زمــيــنــه افــزايــش            
گرمايش اين کره خاکي که تنها زيستـگـاه   

بيـش از    . رود، مانده است بشر به شمار مي
شرکت کننده در کنفرانس نيـويـورک    ۶۰۰ 

به موضوع ديگري پرداخـتـه انـد؛ جـوزف         
بتس، رييس انستيتوي هارتلند، که برگزار 

ـات         کننده کنفرانس است مي ـب ـا اث گويد ت
ـاصـلـه              علت و ميزان گـرمـايـش زمـيـن ف

ـه        وي شرح مـي   .  زيادي وجود دارد دهـد ک
هدف کنفرانس نيويورک ايجاد جايگـاهـي   

هاي افرادي چون  چالش افکار و ايده»براي 
ـيـس جـمـهـوري             ال گور، معاون اسـبـق رئ

هـاي     آمريکا، و فراهم آوردن زمينه بـحـث    
هاي ترديد درباره علل  سالم پيرامون زمينه

 .«و ميزان گـرمـايـش کـره زمـيـن اسـت               
ـا عـمـده       تفاوت اصلي کنفرانس نيويورک ب

هايي که براي مقابله با گـرمـايـش     همايش
ـه           زمين تشکيل مي شود در ايـن اسـت ک

کنندگان اين کنفرانس نقش بشر را    شرکت
تر از آنچه منتقدانـي   در گرمايش زمين کم
ـنـد، مـي      مانند ال گور بيان مي ـنـد     کن . دان

ـيـويـورک،                   ـفـرانـس ن ـن سخـنـران اصـلـي ک

واتسالو کالوس، رئيس جمهـوري چـک و       
ـه             ـا اسـت، ک رييس دوره اي اتحـاديـه اروپ
ـاوت او در مـورد گـرمـايـش                ـف عقايد مت
زمين در محافل گوناگون علمي و دولتـي  

رئيس جمهـوري چـک،     .  شناخته شده است
ـان           ـه دانشـجـوي خود در سخناني خطـاب ب
دانشگاه کلمبيا مخالفتش را با اين عقيده 
که گرمايش آب و هواي کره زمين نتيـجـه   
. اعــمــال بشــر بــوده اســت، ابــراز داشــت            

ـفــت          مشــکــل،   »:  واتســالو کــالوس گـ
ـيـسـت                بــا .  گـرمـايـش ســراسـري زمـيـن ن

استفاده يا سوء استفاده ايدئولوژيـک، ايـن     
ـا از                ـبـديـل شـده ت امر به وسيله موثـري ت

هـاي     دخالت دولـت در تـمـامـي عـرصـه              
هاي انساني  زندگي جلوگيري شود و آزادي

 «. و شکوفايي اقتصادي مـتـوقـف شـود      
شناسـي   هاوارد مک کبي، متخصص غده
کنندگان در  در کاليفرنيا، و يکي از شرکت

ـه حـتـي             کنفرانس نيويـورک مـي     گـويـد ک
ـه        ترين برآوردها نشـان مـي     افراطي دهـد ک
ـاچـيـز و               آلودگي هاي صنعتـي، سـهـمـي ن

تاثيري اندک در گرمايش سراسري زمـيـن     
سهم انسـان   »:  مي افزايد وي.  داشته است

صفر نيست، بلکه .  دراين ميان اندک است
ـه مـا                      ـا عـوامـل ديـگـر ک ـايسـه ب در مـق

. تر است توانيم آنها را تغيير بدهيم، کم نمي
توانيم خورشيد را تغيير بدهيم و يا  ما نمي

ها را دگرگون  سمت و سوي جريان اقيانوس
ـه نـظـر            به رغم اين اسـتـدالل    «. کنيم ـا ب ه
رســد کــه در حــال حــاضــر اعضــاي               مــي

فـکـران      انستيتوي هارتلند، طرفداران و هم
يک نظرخواهي در آمـريـکـا        .  تري دارند کم

ـر ايـن              ۵۸ دهد    نشان مي درصـد مـردم ب
باورند که حداقل بخشي از دگرگوني آب و 
هوا و گرمايش زمين به وسيله بشر ايجـاد  
شده ولي نظرخواهي ديگري حـاکـي اسـت      
ـتـصـادي جـاري،              که در شرايط بـحـران اق
ـه گـرمـايـش زمـيـن اولـويـت                    پرداخـتـن ب

 .ها نيست بسياري از آمريکايي
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 "! ديدی گفتيم"موسم  

 نگاهی به اخبار علمی هفته



 
 مانی از شيراز

 اصال فرق ميکنه 
ــبــق                  "  ــان جــان، مــن ط ــي ســالم ک

صحبتهايي که کرده بوديم رفتـم بـا     
سـر  .  بقيه بـچـه هـا صـحـبـت کـردم             

قـــــــرار . شــــــنــــــبــــــه ســــــوري           ۴
فيلم و عکسها رو . هامونوگذاشتيم

امــيــدوارم شــب    . بــرات مــيــفــرســتــم   
در ضمـن تـي     . موفقيت آميزي باشه

. وي کانال جديد رو که گفـتـي ديـدم     
شـنـبـه    ۴برنامه زنده بود در مـورد        

سوري،مرسي از اينکه اين تـي وي      
رو بهم معرفي کردي واقعا بـرنـامـه      

خيلي با فرهنگه و فرق .  هاش خوبه
من بقـيـه   .  ميکنه با بقيه تي وي ها

رو ميبينم و اصال اين متفـاوتـه بـا      
فـعـال   .  حتما دنبالش مـيـکـنـم    .  اونا

 ." شنبه سوري۴باي تا بعد  
 
مــــانــــي جــــان خســــتــــه               :  ک. ج

ســعــي کــنــيــد عــکــس و           . نــبــاشــي 
فيلمهاي خوبي بگـيـريـد و سـريـعـا           
بدست ما برسانيد تا از طـريـق تـي        

اين نکته مهمي .  وي منعکس شود
در .  ست که بـايـد در نـظـر بـگـيـري             

مورد کانال جديد هم بـايـد بـگـويـم          
من خودم شـاهـد تـاثـيـر گـذاري آن             
روي يو بودم و وقـتـي فـرکـانـس را              

ساعت برنامه زنده ۲بهت دادم و يو 
را ميديدي و هر چند دقيقه عـکـس   
العمل هايت را ميـديـدم کـه بـوجـد          
مي آمدي و اظهار نـظـر مـيـکـردي        
کــه چــه بــرنــامــه و حــرفــهــا و                       
موضعگيري هي جالبي ميـشـه تـو      
ايــن بــرنــامــه و چــقــدر تــمــاســهــاي           
متفاوتي از ايران گرفـتـه مـيـشـه و          
چقدر مجري برنامه آدم مـودبـيـه و        
خوب اجرا ميکنه و با مخاالفين با 

ماني .  ظرافت و تيز برخورد ميکنه
جــان دوســت دارم در مــورد ايــن               

ايـن  .  نکات که گفـتـه اي بـنـويسـي         
تصويري که يـو بـعـنـوان يـه جـوان               

ساله از اين تي وي داره تصـويـر     ۲۰
واقعي کل جوانان مـدرن، خـواهـان        

بـايـد ايـن تـي         .  آزادي و برابري ست

وي را حمايت کرد و براي آن کـمـک       
منتـظـر فـرسـتـادن        .  مالي جمع کرد

عکـس هـا و فـيـلـم هـي جـلـب از                     
. شنبـه سـوري در شـيـراز هسـتـم              ۴

 .کيان. مراقب خودتان باشيد
 

 مانی از تھران
 ميخواهيم برقصيم

خوبـي؟ مـا بـا تـعـدادي از              .  سالم" 
. شنبه سـوري ۴دوستان ميريم براي 

ميخوايم برقصيم، شـادي کـنـيـم و           
فـيـلـم و      . اعتراض کنيم به اين رژيـم 

عکس هـم اگـه شـد مـيـگـيـريـم و                   
 ."باي. ميفرستيم

 
ماني جان اميدواررم شـب پـر     :  ک. ج

از شادي و بيحجابـي و تـعـرض بـه           
جمهوري اسالمي داشته باشيد و بـا  
گرفتن و ارسال عکس و فيلم هم ما 
و هـم کـل جـامـعـه را بـي نصـيـب                   

مـنـتـظـرت ارسـال اخـبـارت            . نذاريد
 .کيان.موفق باشي.هستم

 
 هومن از قزوين

 قراره يک کاری بکنيم
االن مدت يک هـفـتـه هسـت       .  سالم" 

که هـمـه جـا صـداي تـرقـه و شـور                    
وشوقي بـپـا هسـت و هـمـه دنـبـال                  

مـعـمـوال تـو       .  شنبه سوري٤برپايي 
اينجا که ما هستيم تو پـارک و يـه         
مــنــاطــق مشــخــصــي مــردم جــمــع         

ما همه با هم صحبت کرديم . ميشن
در .  و قراره يه کارايي انـجـام بـديـم        

ضمن صحبت فيلم گـرفـتـن از ايـن           
مراسمها رو هم کرده ايم و فـايـلـهـا       

 ."باي. رو ميفرستيم
 
هومن جان اين همانـطـور کـه      :  ک. ج

گفته اي مکانهاي شناخته شـده اي    
در هر شهر وجود دارد که عـالوه بـر     
ــع                 ــجــا جــم مــحــالت مــردم در آن
ــد و شــادي و اعــتــراض               مــيــشــون

بايد دسته جمعي دختـر و    . ميکنند
پسـر بــه ايـن مـکـانــهـا رفــت و بــا                  
حمايت از هم زنها حجابهـايشـان را     
بــردارنــد و بــه آپــارتــايــد جــنــســي             

مـا بـايـد بـيـش از            .  اعتراض کننـد 
سالهـاي قـبـل شـاهـد اعـتـراضـات               
ــم                 ــه رژي ــردم ب ــان و م ــان،زن ــوان ج

بــايــد در ايــن روز کــنــتــرل          . بــاشــيــم
محالت و شهرها را در اختيار خود 

 .کيان.بگيريم
 

 هدايت از مازندران
 !عکس خوب نشد

سالم کيـان خـوبـي؟ مـن يـه خـبـر                " 
بــهــمــراه عــکــس از اعــتــصــاب                 
تاکسيرانان که منجر به درگيري بـا    
نــيــروي انــتــظــامــي شــد گــرفــتــم و           

البته عـکـس زيـاد خـوب           . فرستادم
نشده چون نمشد عکس گرفت و من 

در ضمـن از مـراسـم        . پنهاني گرفتم
شنبه سوري هم عکس ميگيـرم و    ٤

 ."باي. موفق باشيم.ميفرستم
 
هدايت جان عکسها و خـبـري       : ک. ج

حتما .  که فرستادي بدستمان رسيده
شنبه سوري هم گـزارش تـهـيـه         ٤از 

منتظر ارسال عـکـس     . کن و بفرست
 .کيان. و فيلها هستم

 
 بيتا از ايران

 دستگيری نوجوانان
اين خبر را لـطـفـا مـنـتـشـر              . سالم"

نوجـوان هـايـي بـه نـام هـاي               .  کنيد
سامان ،ميـالد ،کـاروان ،زانـيـار و           
فرشاد از کامياران توسط نيروهـاي  
امنيـتـي بـا اتـهـام شـعـار نـويسـي                   

روز پيـش  ٢٠حدود .  بازداشت شدند
ــن     ــل روســتــاي              ٥اي نــوجــوان اه

خامسان از توابع کامياران که سـن    
سال ميبـاشـد و در        ١٤تا  ١٣آنها 

مقطع راهنمايي تحصيل ميکـنـنـد    
با همکاري چند نفر از اهالي روستا 
که عضو بسيج مـيـبـاشـنـد تـوسـط          
نيرو هاي امنيـتـي بـازداشـت و بـه            
اداره اطالعات اين شهرستان انتقال 

 ."يافتند 
 

بيتا جان مرسي از ارسال ايـن  :  ک. ج
ما در چند مـاه اخـيـر شـاهـد            . خبر

افزايش شعارنويسـي در شـهـرهـاي         
مختلف بوده ايم و در اين ميان اين 

بايـد  .  دستگيري ها هم اتفاق افتاده
با اعتراضات وسيع هرچه سـريـعـتـر     
تمامي زندانيان سياسي را آزاد کرد 
و توازن قـوا را بـنـفـع اعـتـراضـات              
جامعـه و مـردم تـغـيـيـر داد و در                   
يکجنبه ديگه بايد مردم هر شهـر و    
منطقه بـا مـزدوران رژيـم بـرخـورد              
کنند و آنها را به جـامـعـه مـعـرفـي         

بايد به اين .  کرد و حاشيه اشان کرد
شرايط خاتمه داد و با پيـوسـتـن بـه       
حزب و فعاليت با آن سرنگوني ايـن    

منتـظـر اخـبـار       . رژيم را تسريع کرد
 .کيان. بعديت هستيم

 
 سياوش از يونان

 دارم برطرفشون ميکنم
با سالم و عرض تبريک بمـنـاسـبـت     " 

امـيـدوارم سـال خـوبـي          . سال جـديـد    
کـيـان   .  براي يو باشه و پر از پيروزي

جان در ضمن من مشکالت زيـادي    
برام پـيـش اومـده و درگـيـر اونـهـا                  

. هستم و دارم برطرفشـون مـيـکـنـم       
وگرنـه دوسـت دارم بـيـشـتـر وسـط                

بـعـدا   . ميدون باشم و کار انجام بـدم   
 ."باي. ميبينمت

 
سياوش جان اميدوارم هـرچـه     :  ک. ج

سريعتر مشکالتت بپايان برسه و يا 
حداقل کم بشـه و شـاهـد فـعـالـيـت              

در مورد رويـدادهـا   .  پررنگت باشيم
و اعــتــراضــات اخــيــر يــونــان بــراي          

. نشريه بنويس و گزارش تـهـيـه کـن      
 .کيان. منتظر نوشته هايت هستيم

 
 محمد از سوئد

 ميخوام بيشتر بدونم
سـالـمـه و      ٢٧سالم کيـان جـان مـن       " 

. االن مدات کميه که اومـدم سـوئـد       
ميخواستم بيشـتـر بـا حـزب آشـنـا             

 ."مرسي وباي.بشم و بيشتر بدونم
 
محمد جان به اين حزب خـوش  : ک. ج

برنامه يک دنـيـاي بـهـتـر را            .  آمدي
بـخـوان و نـظـر و           .  بريـت فـرسـتـادم      

هـمـديـگـرو     .  سواالتتو برام بـفـرسـت     
خواهيم ديد و بيشتر باهم صـحـبـت    

 .کيان. ميکينم
 

 فريد از ايران
 راهنمايی کنيد

 ۲۸مـن    .  با سالم و خسته نباشيـد " 
اسـت     ۲۳ساله به همراه همسرم که   

تصميم گرفته ايم که به براي زندگي 
در سـورت امـکـان        .  به سوئد برويـم 

لطفا ما را را هنمايي کنـيـد کـه از        
بـا کـمـال      . چه راهي بايد اقدام کنيـم 

 ." تشکر
 
فريد جـان نـامـه يـو را بـراي              :  ک. ج

عــبــدالــه اســدي دبــيــر فــدراســيــون          
سراسري پناهندگان ايراني فرستادم 
که با تـو تـمـاس خـواهـد گـرفـت و                
نکات مورد نظرت را در اخـتـيـارت    

. مــوفــق بــاشــي   .  قــرار خــواهــد داد     
 .کيان

 
 نغمه از سوئد
 دوستدارتون

مـن  .  با سالم به شما دوست عزيـزم " 
آدرس اسـتـفـاده         ديگر از اين ايميل 

ــمــيــکــنــم ايــمــيــل       ــدم       ن آدرس جــدي
من خودم شمـا رو آاد       ....... هست
کــنــم در يــاهــو مســنــجــر  در               مــي

مـرگ بـر     .  صورت تمايل اوک کنيـد 
. جـــــــمـــــــهـــــــوري اســـــــالمـــــــي        

 نغمه ..دوستدارتون 
 
نغمه جـان آدرس جـديـدت را          :  ک. ج

امـيـدوارم در     .  در آرشيو قرار داديم
جلسات هفتگي سجک شرکت کـنـي   
و شاهد حضورفعاالنه ات در سجـک  

 .کيان.موفق باشي. و حزب باشيم
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 :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.tvتلويزيون كانال  جديد
 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 

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

 نامه های شما


