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مبارزه طبقاتي بورژوازي وپرولـتـاريـا ،      
ايـن هــمــزاد تــاريــخــي کــاپــيــتــالــيــســم،          
درجامعه ايران آن چنان عريان اسـت کـه       
حتي باحياترين سياسي کارهـا راکـه بـه        
حـفـظ حـرمـت نـوامـيـس مـردم شـهــره                  
هستند واداشته تا نظري بر اندام دلنـواز  
ــيــنــدازنــد ودرمــورد آن               ايــن مــبــارزه ب

اگـربـورژوازي درعـراق      .  اظهارنظر کنند
وفلسـطـيـن وافـغـانسـتـان ازخـون مـردم                
شراب بزم شبانه اش راتـهـيـه مـيـکـنـد،          
درايران،قطرات خـونـي کـه بـراثـرضـربـه              
هاي پرولتاريا پـيـراهـنـش رانـقـش داده             
اند، حتي يک لحظه هم اورا از کـابـوس         

آري ايـن اسـت       .  مرگ رها نکـرده اسـت    
خصـلـت دوگـانــه خــون، قــوه حــيـات و                

اگـربــورژوازي درســرتـاسـر دنـيــا         .  مـرگ 
تحت لواي پست مدرنيسم همواره نقـش  
مبارزه طبقـاتـي و قـدرت سـيـاسـي در               
زنــدگــي انســانــهــا را کــمــرنــگ کــنــد،              
درايــران، هــرحــرکــتــي ازســوي او يــک              
بارديـگـر تـعـهـد طـبـقـاتـي دولـتـش را                    

واين مبارزه آنچـنـان واضـح و        . ميطلبد
" آشکار است که هيچ رويدادي نميتوانـد 

 ".اززير آن قسردر رود
 

اين هفته عروج ملکوتي همسر خمينـي  
، اوبــاش اســالمـي را بـرآن داشـت کــه                 
مردم تماما مسلمان ايران رانـيـز درايـن      
عروج سهيم کـنـنـد، بـايـن تـرتـيـب کـه                  
روزاول سال جديد رابـه عـزاي عـمـومـي          

 از وبالگ دست چپي
 
اين آخرين روزهاي سال من دوباره سـرو   

کله ام پيدا شد تا دوباره اين کـيـبـرودهـا     
آنقدر مسائـل زيـاد اسـت        .  را فشار دهم

که من تصميم گرفتم همه را درسه پـرده    
 . کوتاه بنويسم
 :پرده اول

جمهوري اسالمي  سالي ديگر را پشت  
سر گذاشت تا  آن را در  ارسـال کـارو و           
هديه به  عده اي جشن بـگـيـرد و اعـالم         

بــا ايــن حــال بــر کســي            .  حضــور کــنــد   
پـوشـيــده نــيـســت اوضــاع  از مــنـاظــر                
مـخـتــلـف چــنـدان بـر وفــق مـراد آنـهــا                   

اخـتـالفـات درون جـنـاحـي           .  نميـچـرخـد   
حاکميت که ديگر از مـرز دو جـنـاحـي           
گذشته و بـه گـروه هـاي مـخـتـلـف کـه                     

. هريک دنبال قدرت هستند رسيده اسـت 
الريجاني  ضد احـمـدي نـژاد و کـروبـي            
ضد سپاه و رفسنجاني ضد احمدي نـژاد   
ورضايي عليه شريعتمداري و  و باالخره 

. همه عـلـيـه هـم شـمـشـيـر کشـيـده انـد                   
طرحهاي امنيت و اقتصاد اين رژيم  بـا    

بحران اقـتـصـادي    .  شکست روبه رو شده
بيشتر سايه افکنده و تورم به بيـشـتـريـن     

در عـرصـه     .  ميزان ممکن رسيـده اسـت    
بين الملـل هـم ديـگـر کسـي مـايـل بـه                   
دوستي و مراوده با آنها نيـسـت و دنـيـا          
بي ميل نيست که حکومت ديگري  در 

اعتصابات کارگري و   .  ايران برقرار شود
اعتراضات دانشجويـي فـراوانـي انـجـام          

ديگر ميخواهيد اوبـامـا بـه جـمـهـوري           
اســالمــي چــه ارزانــي کــنــد؟ در پــيــام              

 :نوروزي شان مي فرمايند
من بويژه ميخواهم بطور مستقـيـم بـا      " 

مردم و رهبران جمهوري اسالمي ايـران    

در )  ۲۰۰۹ مارچ  ۲۳ (امروز دوشنبه 
روزنامه فرانکفورتر آلگماينه ، مطـلـب   

ــاي                 ــتــه ــي ــال مــفــصــلــي در مــورد فــع
مييکاييل اشميـت سـالـمـون و بـنـيـاد              
" جردانو برونو نـوشـتـه انـد ، بـا تـيـتـر                  

در آلـمـان     ".  اهداف و جايگاه آتيسم نـو   
روزي نـيـسـت کـه خـبـر             .  چه خبر اسـت 

موفقيت يک کمپيـن و يـا يـک حـرکـت              
روزي .  سازمانهاي آتيست مطرح نشود

نــيــســت کــه در رســانــه هــا در مــورد                

" آتـيـسـم نـويـن       " و   "  انساندوستي نويـن " 
 . صحبتي نشود

به روزشمار ايـن وقـايـع فـقـط در طـول               
 : چند هفته اخير توجه کنيد

 
فـوريـه در شـهـر فـرانـکـفـورت                ۱۲ روز 

آلمان کنفرانس مهمي برگزار شـد بـراي       
ــن                ــاد دارويــن، در اي گــرامــيــداشــت ي
کنفرانس سخنرانيهاي زيادي شد و يـک    
هنرپيشه آلماني با گريم کـردن خـود در       

 ۱۱ روز جهاني کارگر، برابر با ( اول مه 
امسال ميتـوانـد اهـمـيـت        )   ارديبهشت

چـه در    .  سياسي فوق الـعـاده اي بـيـابـد         

اسـاسـا بـه دلـيـل          .  ايران و چه در جـهـان  
شــرايــط نــاشــي از بــحــران اقــتــصــادي            
جهاني، تغيير سريع معادالت سيـاسـي   
و تحرکـات و اعـتـراضـات کـارگـري و               

اينجا بحث ما اساسا مـربـوط   . توده اي
به ايران است و به وجه جهاني آن نيـز تـا     
آنجا که به اين جنبه بـرمـيـگـردد اشـاره        

 .ميکنيم
 

اگر قبول کنـيـم کـه بـحـران جـمـهـوري                
اسالمي به اوج خود رسيده، خطر فقر و   
بيکاري و  فالکت بطور بـي سـابـقـه اي         
مردم را تهديد ميکـنـد، فـلـج اداري و           
دعواهاي درونـي حـکـومـت اسـالمـي              
ــد،                ــات شــدت مــي يــاب ــتــخــاب حــول ان
مــبــارزات کــارگــري و جــنــبــش هــاي             
اعــتــراضــي در بــيــن زنــان و جــوانــان                
گسترده تر و راديکالتر ميشود،  آنـگـاه   
واضح است که چـپ، طـبـقـه کـارگـر و               
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کمتر کسي پـيـدا مـي شـود           :  حجاريان
بگويد دغدغه هاي اصلي زنـدگـي اش       

 .آزادي و دموکراسي است
. خيلي هم هسـتـنـد     !  پيدا ميشود برادر

 !به آمار واواک يک نگاهي بکنيد
امــام دوران جــنــگ را بــا           :  حــجــاريــان 

 .درآمدهاي نفتي کم مديريت کرد
کشتار مردم و به فالکت کشـانـدن آنـان      

 !همچين کار سختي هم نيست
كـه  )  خـاتـمـي   (  اين سيد شريـف : رجايي

بـــا ايـــن انصـــراف نشـــان داد، چـــه                   
هاي اخالقي از وي در جـامـعـه         ظرفيت

 .پوشيده مانده است
خـدا از سـر تـقـصـيـرات هـمـه بـگــذرد                    
بخصوص من که چـقـدر بـا ايـن سـيـد               

 !خدايا توبه. شوخي کرديم
اياالت متحده مايـل اسـت کـه         : اوباما

جمـهـوري اسـالمـي ايـران بـر جـايـگـاه                  
المـلـل قـرار       راستين خود در جامعه بين

 .شما داراي چنين حقي هستيد. بگيرد
 !تغيير تغيير که ميگفتن همين بود

عصر، عصر ظـهـور اسـت       : احمدي نژاد
و بايد از صميم جان او را بـخـواهـيـم و           

 .براي ظهورش دعا كنيم

تا وقتي شما هسـتـيـد      ! تعارف نفرمايد
 ايشان چرا ظهور کنند؟

بـنـديـم كـه هـمـه              عهد مي: احمدي نژاد
تـوان خــود را بـراي  حــاكـمــيـت هـمــه                   

 .ها بكار ببنديم ها و زيبايي خوبي
نشانه زيبايها و خوبي ها احـمـد نـژادي      
اين است که جرثقيل ها ترنم ميـکـنـنـد     

 .و انسانها بر فراز آن رقص مرگ
هم اکـنـون تـامـيـن          :  جهرمي، وزير کار

هـزار تـومـان بـراي            ۲۷۰ معيشت بـا      
 .کارگران بسيار دشوار است

 !هزار تومان ۲۶۳ براي همين کردنش 
رفع موانع توليد و حرکت بـه    :  وزير کار

سوي سيستم کارمزدي بـه جـاي وقـت          
مزدي از مهم ترين موضوعاتـي اسـت     
که وزارت کار همواره بـر آنـهـا تـاکـيـد             

 .دارد
اسم اين وزارت خـانـه را بـايـد گـذاشـت             

 !وزارت لت وپار کردن کارگران
مـجـلـس تضـعـيـف شــود،           :  الريـجـانـي   

 .شاهد ارتجاع در کشور خواهيم بود
 !باز هم شکسته نفسي
خامنـه اي  سـال         :  سايتهاي حکومتي 

 .سال اصالح الگوي مصرف ناميد ۸۸ 
تنها يک راه دارد جـمـهـوري اسـالمـي              

 !برود

به دعوت مرکز گفـتـگـوهـا، نـهـاد ي            
وابسته به دانشگاه مـلـبـورن، خـاتـمـي           

روزه از استرالـيـا ديـدن       ۸ براي يک سفر 
 ۲۶ قرار اسـت خـاتـمـي روز           .  مي کند

مارس در محل اين دانشگاه سخنرانـي  
خاتمي قرار بود که در هـفـتـمـيـن        .  کند

کنفرانس مرکز گفتمان هـاي دانشـگـاه      
کاتوليک ملبورن در سال قـبـل شـرکـت       
کند اما خود او اعالم کرد که به دلـيـل     

 .مشکالت داخلي ايران شرکت نکرد
 :در دوران حاکميت خاتمي 

 .اعدام شده اند  نفر ۲۰۰ بيش از  - 
دههـا زن بـه قصـاص و سـنـگـسـار                    -

 .محکوم شده اند
نفر از کارگران اعتـصـابـي خـاتـون         ۴  -

 .بقتل رسيدند) شهر بابک (آباد
بـه     ۸۳ تـيـر در سـال           ۱۸ در سالگر  -

دستور شخص وي تظاهرات دانشجويان 
 .را سرکوب کردند

قتلهاي سـازمـانـيـافـتـه مـخـالـفـيـن                  -
در "  قتل هـاي زنـجـيـره اي          "معروف به 

 .دوره صدارت او صورت گرفت
زنان همچنان مـورد اذيـت و آزار و             - 

بيحقوقي قرار داشتند و کـوچـکـتـريـن          
اعتراض آنها عليه قوانين اسارت بار و 
ضدزن با شالق و دستگيري و توهين و 

 .زندان مواجه مي شد
دهها همجنسگرا دستگير و به زندان  -

 .و اعدام محکوم شده اند
دفـاع از حـقـوق           هزاران نفر بـه جـرم        -

جمهوري اسالمي    انساني شان در برابر
 .به زندان انداخته شده و شکنجه شده اند

تظاهرات و   صدها اعتصاب کارگري و
اعتراضات دانشجويان و زنان و معلمان 

 .و پرستاران سرکوب شده است
 .اين ليست طوالني است... و 
  

سـال     ۸ محمد خاتمي و رژيمي که وي   
رئيس جمهورش آن بوده است کاري جز 
سرکوب و سازمان دادن ترور و کشـتـار   

. بر عليه مردم ايران انجـام نـداده اسـت       
شخص خاتمي و تمامي سـران رژيـم را       
بايد در دادگاههاي بين المللي بـه جـرم       
ارتکاب جنايت بـر عـلـيـه بشـريـت بـه                

 .محاکمه کشيد 
  

سرکوب و  سال حاکميت خاتمي  ۸ طي 
کشتار مردم ايران بي وقفه ادامه داشته 

از نـظـر مـردم ايـران در اخـتـيـار                . است
نهادن تريبون براي جنايتکاران حکومت 

 ۸ اسالمي و از جمله شخص خاتمي که 
سـال در راس قـوه مــجـريـه جـمـهــوري                 
اســـالمـــي بـــوده اســـت، مـــحـــکـــوم              

دعوت از خاتمي انزجار و نـفـرت     . است
ــر مــي                 هــر انســان آزاديــخــواهــي را ب

حزب کمونيست کارگري ايران   .انگيزد
همه مردم آزاده و مخالفـيـن جـمـهـوري        
اسالمي را فرا مـي خـوانـد کـه عـلـيـه                

 .حضور خاتمي دست به اعتراض بزنند
  

ــراي                  ــنــد ب ــوان عــالقــه مــنــدان مــي ت
 هماهنگي
تــمــاس  ۰۴۱۱۵۵۳۱۵۲    بــا تــلــفــن   

 .حاصل نمايند
  

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست 
 استراليا -کارگري ايران

 
 ۲۰۰۹ مارس  ۲۲ 

 !بايد دستگير و محاکمه شود! خاتمی جنايتکار است

بنا به خبري که ساعـاتـي پـيـش بـه           
سازمان جوانان کمونيـسـت رسـيـده،       

و نيم امشب  ۸رژيم اسالمي ساعت 
 ۲اعـالم کـرده کــه فـردا يـکــشـنـبـه                  

و نيم صبح جنازه  ۹فروردين ساعت 
همسر خـمـيـنـي از دانشـگـاه تـهـران               

قابـل ذکـر اسـت        .  تشييع خواهد شد
اسـفـنـد فـوت          ۲۸که ايشان در روز   

کرده بود اما خبر رسمي مـرگ او و      
همچنين قصـد رژيـم بـراي تشـيـيـع                
جـــنـــازه از دانشـــگـــاه در آخـــريـــن               

. فروردين اعالم شـد    ۱روز    ساعات

بنا به اخبار رسيده رژيم اسـالمـي از     
ــهــاي اطــراف                ــان ــاب ــي ــون خ هــم اکــن
دانشگاه را تحت کنترل گرفته اسـت    
تا مگر فردا تشييع جنازه اش را بـي  

 !درد سر برگزار کند
 
سازمان جوانان کمـونـيـسـت اعـالم          

ميکند کـه ايـن تشـيـيـع جـنـازه در                  
ادامه سياست قبرستانـي حـکـومـت       
اسـالمـي در مـواجـهـه بـا گسـتــرش                
فضاي اعـتـراض در دانشـگـاه و در             

مرگ همسـر خـمـيـنـي        .  جامعه است

هيچ ربطي به دانشجويان و مـردمـي   
که سي سال اسـت عـلـيـه حـکـومـت              
ضد بشري خميني و اوباش اسالمـي  

ندارد و تـنـهـا بـيـانـگـر             جنگيده اند
استيصال رژيمي است که ميخـواهـد   
از هر فرصتي براي تبـلـيـغ فـرهـنـگ         

تـداعـي کـردن         نحس عزا و مـرگ و   
دانشگاه بـا قـبـرسـتـان اسـالمـي در              
جـهــت ســرکــوب فضــاي اعـتــراضــي          

 .دانشگاه ها استفاده کند
 
ما اين سيـاسـت را قـويـا مـحـکـوم               

ميکنـيـم و از هـمـه دانشـجـويـان و                  
مــردم آزاده مــيــخــواهــيــم هــمــچــون          

قويـا در بـرابـر تـالش هـاي                 گذشته
 .مذبوحانه رژيم قبرستاني بايستند

 ھمسر خمينی از دانشگاه  اعالم تشييع جنازه

 !حکومت اسالمی قبرستانی بايد برود

 پابرھنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

به کميته کردستـان     بنا به خبري که 
 ٢٩حــزب رســيــده اســت، امشــب               

در ميدان مرکزي شهر سنندج،  اسفند
مردم با ترقه و نارنجکهاي دست ساز 
ماشينهاي نيروهاي سرکوب رژيم را 

نـيـروهـاي    .  مورد حـملـه قـرار دادنـد        
سرکوب زيادي در شهر حضور دارنـد  

 .و در حالت آماده باش هستند
  

خــبــرهــا حــاکــي از آن اســت کــه در               
شهريور، و مـحلـه هـاي           ١٧خيابان 

کميز و فرح سنندج نيز درگيري هائي 
مابين مردم و نيروهاي رژيم صورت 
گرفته که هنوز از جزئيات آن خـبـري     

 .دريافت نشده است
  

الزم به توضيح است که طبـق سـنـت      
ــن                 ــه در کــردســتــان، آخــري هــر ســال
پنجشنبه شب سـال مـردم در ابـعـاد           
وسيعي مراسم هاي نوروزي را برگزار 

طبق ايـن گـزارش امشـب          .  ميکنند
مراسـمـهـاي بـزرگـي در شـهـرکـهـاي                

نـه نـه     ( اطراف سنندج از جمله نـنلـه     
فـه  (و فرجه ) ناي سه ر(، نايسر، )له

بر روي کوه . برگزار شده است) ره جه
آبيدر مشرف بر شهر سنندج نيز آتش 

 .بسيار بزرگي برپا شده است
  
کميته کردستان حـزب کـمـونـيـسـت          

 کارگري ايران
 

 ٢٠٠٩ مارس  ١٩ ، ١٣٨٧ اسفند  ٢٩ 

جوانان سنندج به نيروھای 
 سرکوب رژيم حمله کردند

 !حکومت قبرستاني بايد برود 
 !زنده باد آزاد و برابري، رفاه و شادي

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
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امروز بـه مـنـاسـبـت چـهـارشـنـبـه                
سوري مـردم شـهـرهـاي کـردسـتـان              
يکپارچه به خيابانها ريختند، آتـش    
روشـن کــردنـد و روي آن پــريــدنــد،              

شـهـرهـا    .  رقصيدند و شادي کـردنـد    
ــود و                   ــردم ب ــا در دســت م ــام ــم ت
نيروهاي سـرکـوب حـکـومـت تـوان             

ــعــمــلــي نــداشــتــنــد         در .  عــکــس ال
ــيــز مــردم بــه شــادي               ــاهــا ن روســت
پرداختند و در سراسر کردسـتـان بـر      
باالي بلندي ها آتش روشن کردند و   
در ابــعــادي وســيــع و گســتــرده و               
عـلـيـرغــم تـهــديـدات و فــتـواهـا و                
دستگيري ها آپارتايد جنسي را در   
هــم شــکــســتــنــد، حــجــاب هــا را             
برداشتند و تودهني مـحـکـمـي بـه          
ــم ضــد شــادي و ضــد انســان                 رژي

گـزارش  .  جمـهـوري اسـالمـي زدنـد         
برخي شهرها به ما رسيده اسـت کـه     

 :بطور فشرده به اطالع ميرسد
 سنندج 

مـردم   اسـفـنـد         ۲۷ روز سه شـنـبـه      

شـهـر ســنـنـدج بــه اسـتـقــبـال شــب                
از سـاعـت     .  چهارشنبه سوري رفتند

بعداظهر تمامـي بـازار و مـغـازه            ۴ 
ها به حالت تعطيل عمومي درآمـد    
و مردم بـراي تـدارک و شـرکـت در               
جشن و شادي چهارشنـبـه سـوري و        
براي برگزاري تجمع در مـحـالت و         

در .  پارکها عازم اين محلهـا شـدنـد     
شــهــرک "  سـه نــقــطـه مــهــم شــهــر،            

" بهاران، خسرو آباد و محله شلمان   
گـروه مــوزيـک و سـاز و آواز بــرپــا                 

در تمامـي مـحـالت شـهـر،          .  کردند
مراسم آتـش و تـرقـه بـازي فضـاي                
شاد و شورانگيـزي را ايـجـاد کـرده           

. بود و به رقص و شادي پـرداخـتـنـد      
در اطراف کوه آبيدر نيز آتش روشـن    
کردند و با شور و شوق بـي نـظـيـري       
شب چهار شنبه سوري و سال نـو را      

نـيـروهـاي    .  به همديگر تبريک گفتند
انتظامي رژيم در تمـامـي مـنـاطـق        
مستقر بودند امـا جـرئـت نـکـردنـد           
کوچکترين عکس العمـلـي از خـود        

شب چهار شنبه سـوري    . نشان دهند
در شــهــر ســنــنـدج ســرخ پــاســخــي           
محـکـم و کـوبـنـده بـه سـران رژيـم                   
اسالمي بود که در چند روز قبـل از    
چهارشنبه سوري اراجيفي را عـلـيـه    

. شادي مردم بر زبـان جـاري کـردنـد        
همچنين پاسخ درخوري به سفر تـيـر   
خالص زن رژيم، احـمـدي نـژاد بـود         
که يـک روز قـبـل از آن بـا بسـيـج                     
نيروهاي نظامي و انـتـظـامـي و بـا            
پوشيدن لـبـاسـهـاي شـخـصـي مـي             
خواستند وانـمـود کـنـنـد کـه گـويـا               
اينها مردم هستند که به اسـتـقـبـال       
اين مـهـره رژيـم جـنـايـتـکـار آمـده                

 .است
زنده باد مردم مبارز سنـنـدج سـرخ       

که در شب چـهـارشـنـبـه سـوري در             
سطـحـي وسـيـع و تـوده اي شـادي                 

 .آفرين فضاي شهر شدند
  

 مھاباد
 ۴ مردم شـهـر مـهـابـاد از سـاعـت                

بعداظهر به بعد در سطح محـالت و    
خيابـانـهـاي شـهـر اقـدام بـه روشـن                 

ــد          ــردنـ ــش کـ ــردن آتـ ــم  .  کـ ــراسـ مـ
چهارشنـبـه سـوري در مـهـابـاد بـه                
حدي گستـرده بـود کـه تـا چـنـديـن                
ساعت راههاي مـنـتـهـي بـه داخـل           

. شهر بر اثر ترافيک بستـه شـده بـود       
اتوموبيلهاي نيروهاي انـتـظـامـي و       
ديگر مـاشـيـنـهـاي دولـتـي کـه در               
محلهاي معيني مستقر بودنـد، در    
جاي خود کامـال مـيـخـکـوب شـده           
بودند و جرئت هيچگـونـه تـحـرک و         

شـادي و    .  جابجايي خود را نداشتند
رقص، تبريک گفتن به همـديـگـر در      
ميان مردم شهر مهابـاد، جـلـوه اي        
از يک شب بسيار شاد و شکوهمـنـد   

 .را بنمايش گذاشتند
  

 بوکان
مردم بوکان نيز مانند مـردم ديـگـر        
شهرهاي کـردسـتـان يـکـپـارچـه بـه                
خيابانها آمـدنـد و بـا روشـن کـردن              
آتش و ترقه هوا کردن، شـب بسـيـار      
زيبايي را براي خود ايجـاد کـردنـد،      
به همديگر تبريک مي گفتـنـد و بـه        

در شـهـر     .  شادي و سرور پرداخـتـنـد   
بوکان نيز نيروهاي انـتـظـامـي رژيـم        
جرئت هيچگونـه عـکـس الـعـمـلـي            
نسبت به شـادي و جشـن مـردم را              
نــداشــتــنــد و نــظــاره گــر اوقــات و             
لــحــظــات شــادي و خــوشــي مــردم           

 .بودند
  

 پيرانشھر
بعدازظهـر   ۴ در پيرانشهر از ساعت 

ــرده اي بــه                ــردم بصــورت گســت م
. چهارشنبه سوري رفـتـنـد      استقبال 

خيابان بازار قـدس، خـيـابـان بـازار            
سيگار و همچنيـن پـارک جـنـگـلـي           
محل حضـور گسـتـرد مـردم بـراي              

در .  جشن چـهـارشـنـبـه سـوري بـود           
پارگ جنگلـي، حضـور چشـمـگـيـر           
زنان و جوانان دختر و پسـر بسـيـار          

در پـيـرانشـهـر       .  جلب توجه مي کرد
نيز برنامه آتش بـازي و هـوا کـردن            
ترقه، فضاي شاد و شيـريـنـي را بـه         

 .در ميان مردم ايجاد کرد
  

 سردشت و ربط

395جوانان کمونیست     3 

عليرغم تالش همه جانـبـه جـمـهـوري         
اسالمي براي مقـابلـه بـا چـهـارشـنـبـه             
سوري، مردم در تـهـران و در سـراسـر               
کشور در ابـعـاد وسـيـعـي بـه خـيـابـان                
ريـخـتـنـد، شـادي کـردنـد و مـقــررات                 
ــا                   ــر پ اســالمــي و حــکــومــتــي را زي
گذاشتند و رژيم عليـرغـم آمـاده بـاش         
کامل قادر به جلوگيري از مراسم هاي 

 .بزرگ مردم نشد
  

جمهوري اسالمي و مـقـامـات ريـز و             
درشـت آن امســال بـيــش از هــرزمــان              
عليه چهارشنبه سوري تبليغ و تـهـديـد    
کــردنــد، آنــرا بــه عــنــوان يــک ســنــت               
ضداسالمي محکوم کردنـد، آيـت الـه        

ها و امام جـعـمـه هـا از رسـانـه هـا و                  
ــا مــردم را از شــرکــت در                     ــره ــب مــن
چهارشنبه سـوري بـرحـذر داشـتـنـد و                
ــدهــان نــيــروهــاي ســرکــوب و             فــرمــان
دادستاني و غـيـره از شـدت عـمـل بـا               
مــردم حــرف زدنــد و هــزاران نــيــروي              
سرکوب را در خـيـابـانـهـا و مـحـالت              
مستقر کـردنـد، امـا مـردم در ابـعـاد               
وسيعي در تـهـران و شـهـرسـتـانـهـا بـه                
خيابان ها آمدند، شادي کردند، دخـتـر   
و پســر قــاطــي شــدنــد، از روي آتــش               
پريدند، رقص جمعي کردند، در بـرخـي   
شهرها حجاب برگـرفـتـنـد و آپـارتـايـد            
جــنـــســـي و جـــداســـازي را در هـــم                  

در بعضي مـراسـم هـا نـيـز            .  شکستند

شعار آزادي برابـري و زنـده بـاد آزادي            
 .سر دادند

  
مقامات پليس و دادستاني گفـتـه انـد      
تعدادي از دستگيرشـدگـان دخـتـران و         
پسراني بـوده انـد کـه مشـغـول رقـص               
جمعي در خيابان بوده اند و عده اي بـه    
خاطر مـقـابلـه بـا مـامـوران سـرکـوب               

مـعـاون عـمـلـيـات         .  دستگير شده انـد   
پـلـيـس رژيـم گـفـتـه اسـت کـه تـعـداد                      

نـفـر      ٢٠٠٠ دستگيرشدگان بـيـش از       
تـنـهـا در تـهـران بـيـش از                .  بوده اسـت 

ــد             ٧٠٠  ــهـ و در        ٢٥٠ ، در مشـ
نـفـر دسـتـگـيـر          ١٤٠ آذربايجان غربي 

در مناطق مـخـتـلـف تـهـران           .  شده اند

پـارس، نـارمـک و           حوض، تـهـران     هفت
نيروي هوايي در شرق تهـران، خـيـابـان       

در مرکز شهر، گيشا، شـهـرک    اميرآباد
آباد در غرب پايـتـخـت و       غرب و جنت

جواديه در جنوبمهمترين مراکز تجـمـع   
هاي  اند که درگيري جوانان و مردم بوده

گزارش شـده     اي در اين مناطق گسترده
در شيراز و اصفهان و کـرج نـيـز      .  است

طبق گزارشات پـلـيـس درگـيـري هـاي           
در شـهـرهـاي      .  شديـدي رخ داده اسـت        

کردستان نيز دهها نفر بازداشت شـدنـد   
که اکثرا بالفاصله بـا اعـتـراض مـردم         

دستگيري بيش از دو هـزار  .  آزاد شدند
نفر از مردم گوياي ابعاد وسيع شـرکـت   
مردم در مراسم هاي چهارشنبه سـوري  

در شهرهاي کردستان تـوده هـاي       .  بود
وسيع مردم از زن و مرد و پير و جـوان    
در شهرها و روستاها در ابعاد دههـا و    
صدها هزار نفر به خيابان آمدند و سـر      

. هر تپه و ارتفاعي آتش روشن کـردنـد    
در اکثر نقاط کشور نيروهاي سـرکـوب   
فقط نظاره گر بودنـد و جـرات نـزديـک           

هـرجـا بـه      .  شدن به مردم را نـداشـتـنـد        
مقابله با مردم برخاستند هو شـدنـد و     
جوانان با پرتاب ترقه و مـواد آتـش زا       

 .از آنها استقبال کردند
  

تبليغات و تهديدات و اقدامات وسيـع  
ــويــژه                ــوبــگــرانــه حــکــومــت، ب ســرک
چهارشـنـبـه سـوري امسـال را بـه يـک                  
ــه حــکــومــت                 ــي ــاســي عــل اقــدام ســي
قـبــرســتــانــي و ضــدشــادي جــمــهــوري          
اسالمي و بـه يـک شـکـسـت سـيـاسـي               

 .براي آن تبديل کرد
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 چھارشنبه سوری اقدام سیاسی وسیع مردم علیه حکومت بود
 زنان حجاب برداشتند و دختر و پسر رقص جمعی کردند

 و آپارتاید جنسی را در ھم شکستند
 نفر دستگیر شدند ٢٠٠٠بیش از 

 شھرھای کردستان امروز در دست مردم بود

4ادامه صفحه   



در حمله به خانواده هاي زندانيان سيـاسـي   
 دربرابر زندان اوين عده اي بازداشت شدند

ـاسـي کـه قصـد           خانواده هاي زندانيان سـي
داشتند مراسم سال نو را در بـرابـر زنـدان            
اوين، برگزار کنند، مورد تهاجم و ضـرب    
ـنــد                     ـتـ ـامــوران قــرار گــرفـ ـتــم مـ  .و شـ

شاهدان حاضر در اين مراسم گفتنـد عـده     
زيادي از خانواده هاي دانشجويان زنـدانـي   
و زندانيان سياسي ساعاتي پيـش از سـال       
ـبـاس            ـتـظـامـي و ل نو با حمله ماموران ان

در اين تهاجم عـالوه  . شخصي روبرو شدند
 ۵ بر ضرب و شتم بعضي از افراد، حـدود    

بـهـاره هـدايـت،       .  نفر نيز دستگـيـر شـدنـد      
ميالد اسـدي، و مـهـدي عـربشـاهـي از                 

عـالوه بـر خـانـواده         .  بازداشت شدگان انـد 
هــا، عــده اي از فــعــاالن ســيــاســي و                     
ـيـز در ايـن مـراسـم شـرکـت                 دانشجويي ن

 .داشتند
 

انتقال محمد پورعبدالله، 
دانشجوی زندانی به زندان 

  قزل حصار
ــداهللا، دانشــجــوي               مــحــمــد پــورعــب

اسـفـنـدمـاه        ۲۸ دانشگاه تـهـران، روز       
به زندان قزل حصار منتقـل شـد و        ۸۷ 

هم اکنون در قرنطينه ايـن زنـدان بسـر          
 .مي برد

بهمن مـاه     ۲۴ محمد پور عبداهللا، در 
در منزلش در تهران بازداشت و به بنـد  

وي در   .  زندان اوين انتقال يـافـت   ۲۰۹ 
سال گذشته نـيـز در جـريـان بـازداشـت             
دانشجويان چپ، دستگيـر و بـيـش از          

. يکماه را در بازداشت به سر بـرده بـود    
گفتني اسـت، زنـدان قـزل حصـار، در               
سالهاي اخير محل نگهداري مجرمان 
با جرايمي، چـون قـاچـاق، اوبـاشـگـري           

اســت و نــگـهــداري يــک زنــدانــي           ..  و   
سياسي در ايـن زنـدان بـرخـالف آيـيـن             
نامه اجرايي سازمان زندان ها و اصـل      

ــت               ــرايـــــم اســـ ــک جـــ ــکـــــيـــ  .تـــــفـــ
جمهوري اسالمي در سـال هـاي اخـيـر         
جهت اعمال فشار بيشتر بـر زنـدانـيـان       
سياسي، آنـان را بـه زنـدانـهـايـي چـون                
رجايي شهر و قزل حصار تـبـعـيـد مـي        

 .کند
 

آزادی ساناز اللھياری و 
  اميرحسين محمدی

ــن                 ــرحســي ــاري و امــي ــهــي ــل ــاز ال ســان
دانشــجــوي چــپ، روز         ۲ مــحــمــدي،    

 .اســفـنــد آزاد شـدنــد      ۲۸ چـهـارشــنـبــه      
ــن     دانشــجــو در روز يــازدهــم                  ۲ اي

ــد             .اســفــنــدمــاه بــازداشــت شــده بــودن
پيش از اين پدر ساناز اللهياري پس از   
مالقات فرزندش به بدرفتاري هايي بـا  

 .وي اشاره کرده بود
 

احکام گسترده انضباطی 
  برای دانشجويان پلی تکنيک

ــراضــات                ۲ طــي     ــعــد از اعــت ــه ب هــفــت
دانشجويان به دفن اجساد کشتـه شـدگـان      
جنگ در دانشگاه پلي تکنيک، تا کـنـون     

حـکـم      ۵۰ کميته انضبـاطـي دانشـگـاه،         
ـاطـي،             ـتـه انضـب تـرم     ۱۵ احضار به كـمـي

توبيخ كتبـي   ۱۰ محروميت از تحصيل، 
حکم احضـار والـديـن بـه حـراسـت                ۱۰ و 

ـيـک         دانشگاه، براي دانشجويان پلـي تـکـن
 .صادر کرده است

ـاطـي، كـه          سيل احضار هاي كميته انضـب
ـتـه     ۵۰ قريب به  دانشجو به در طي دو هـف

اخير به كميته انضباطي شده اند و ظـرف    
ـان صـادر          يك هفته حكم اوليه برخي از آن
. شده است از اقدامات اخير رهايـي اسـت    

ترم تعليق با احتـسـاب    ۱۵ جمعا قريب به 
ـا درج در               ۱۰ سنوات و  ـبـي ب توبيـخ كـت

ـان          ۱۰ پرونده براي حـدود       تـن دانشـجـوي
ـيـز      صادر شده است و حكم هاي ديگري ن

ـيـري از               .  در راه اسـت  ـان عـده كـث هـمـچـن
دانشجويان به دانشـگـاه مـمـنـوع الـورود           
ـا احـتـسـاب          هستند و احكام صادره كه ب
سنوات است، موجب اخراج چـنـد تـن از          
ــردد                 ــي گــــ ــويــــــان مــــ  .دانشــــــجــــ

ــز در بــرخــوردي               حــراســت دانشــگــاه نــي
تـن     ۱۰ غيرمنتظره با پدر و مادر حدود   

ـتـه و ضـمـن                   از دانشجـويـان تـمـاس گـرف
ـام        ـنـكـه ن ارعاب و تهديد آنان، و با بيان اي
ـانـي اسـت        فرزند شما در ليست دانشجـوي
كه به زودي بازداشت مي شوند، آنان را بـه  

 .دانشگاه فراخوانده است
 

احکام انضباطی برای 
  دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل

کميته انضباطـي دانشـگـاه صـنـعـتـي            

ـار در يـک          نوشيرواني بابل براي سومين ب
ماه اخير تشکيل جلسه داد و در روز سـه      

اسفند ماه و در حـالـي کـه در               ۲۷ شنبه 
دانشگاه هيـچ دانشـجـويـي در دانشـگـاه             

ـنـي بـراي                ۴ حاضر نبود، احکـام سـنـگـي
ـامـه             دانشجو به جرم اخالل در نـظـم و بـرن

 .هاي دانشگاه صادر کرد
ايمان صديقي و حسام باقري هـر کـدام بـه        
ـا احـتـسـاب             يک ترم تعليق از تحـصـيـل ب

همچنيـن حـمـيـد       . سنوات محکوم شدند 
رضــا جــهــان تــيــغ و عــلــي کــيــايــي دو                
دانشجوي ديگر اين دانشگاه هر کـدام بـه       
توبيخ کتبي و درج درپرونـده بـه انضـمـام         
ممنوعيت از استفاده از امکانات رفاهـي  

ايـن  .  نظير خوابـگـاه مـحـکـوم گـرديـدنـد            
احکام پانزدهمين حکـم صـادره از سـوي          
کميته انضبـاطـي دانشـگـاه در يـک مـاه               

 .اخير بود
 

  احضار علی کاليی به دادگاه
علي کاليي، به دنبال احضاريه اي کـه      
به دستش رسيده است، مي بايست رو   

ارديبهشت ماه جهت رسـيـدگـي       ۲۰ ز 
دادگـاه     ۱۰ به اتهامـاتـش در شـعـبـه            

ــود                  ــر شــــ ــاضــــ ــالب حــــ ــقــــ  .انــــ
علي کاليي از جملـه افـرادي بـود، کـه           
سال گذشته در جريـان بـازداشـت هـاي         
گسـتـرده دانشـجــويـي در آذرمـاه، در              
تجمع دانشجويي در دانشـگـاه تـهـران         

ــه مــدت              روز در      ۵۷ بــازداشــت و ب
زنـدان اويـن بـه سـر              ۲۰۹ بازداشتگاه 

 ۸۰ وي سـپـس بـا قـرار وثـيـقـه                  .  بـرد 
 .مـيــلــيــونــي از زنــدان اويــن آزاد شــد             

الزم به يادآوري اسـت در آذرمـاه سـال          
ــع                     ــجــم ــس از اعــالم ت ــه و پ گــذشــت

آذرمـاه،     ۱۳ دانشجويان چـپ در روز        
نيروهاي امنيتي در چند نوبت، بـيـش     

دانشجوي چـپ را در تـهـران و             ۵۰ از 
 .شــهــرســتــان هــا بــازداشــت نــمــودنــد          

گفتني است، چندي پيش نيز روزنامـه  
کيهان، با نوشتن مطلبي عـلـيـه عـلـي        
کاليي ، وي را مـتـهـم بـه ارتـبـاط بـا                  

 .برخي از نيروهاي اپوزيسيون کرد
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 اخبار دانشجويی
 کيان آذر: تھيه و تنظيم

اسفند شهر سردشـت و     ۲۷ سه شنبه 
رباط مراسم چهار شـنـبـه سـوري را           
در تمامي خـيـابـانـهـا و کـوچـه هـا                 

مردم بـا روشـن کـردن        .  برگزار کردند
آتــش و تــرقــه بــازي، بــه شــادي و                
خوشي پرداختند و بدون استـثـنـا در      
تمامي روستاها و بر بلنـديـهـا آتـش       
روشن کـردنـد و بـه شـادي و سـرور                  

 .پرداختند
در ســايــر شــهــرهــا و روســتــاهــاي            

کــردســتــان نــيــز امــروز مــراســم                
چهارشنبه سوري وسيعا بـرگـزار شـد      
که گزارش مشروح آن بعدا به اطـالع    

 .ميرسد
کميته کردستان حـزب کـمـونـيـسـت          

کارگري ايـران بـه مـردم شـهـرهـا و                 
روســتــاهــاي کــردســتــان درود مــي          
فرستد که بصورت وسيع و گسـتـرده       
ــســي را درهــم                  ــد جــن ــارتــاي اي آپ

استقبال گـرم و پـر شـور            .  شکستند
شما از چهارشنبه سـوري نشـان داد         
که جامعه بشدت عليه کل سـيـسـتـم     
عزا و فقر و فالکت بـه مـيـدان مـي           

بـه امـيـد بـرگـزاري جشـنـهـا و                 . آيد
حرکتهاي وسـيـع تـر و تـوده اي تـر                  
عليه رژيم ضد شـادي وضـد انسـان          

 .جمهوري اسالمي
  

کميته کردستان حـزب کـمـونـيـسـت           
 کارگري ايران

 ۲۰۰۹ مارس  ۱۷ ،  ۸۷ اسفند  ۲۷ 

...شھرھای کردستان امروز   

طبق گزارشي که به کانال جديد رسيـده اسـت،      
حـدود هـزار     )  مـارس    ١٦ ( اسفند  ٢٦ امروز 

ــابــل             کــارگــر کــارخــانــه ســرب زنــجــان درمــق
استانداري اين شهر دست به تجمع اعـتـراضـي    

به اعتراض کارگران پـاسـخ داده نشـد و          .  زدند
کارگران تصميم گرفتند در روزهاي آتي هـمـراه   
با وسائل خواب در مقابل استانداري دست بـه    

 .تجمع طوالني مدت بزنند
 
کارگر دارد کـه از         ١٠٠٠ اين کارخانه حدود  

. چهار مـاه قـبـل هـمـه آنـهـا اخـراج شـده انـد                      
کارگران خواهان بازگشت بـه کـار و پـرداخـت           

کـارگـران   .  فوري حقوق اين چهار ماه هسـتـنـد     
بارها اعتراض کرده اند اما استانداري مـرتـب     
کارگران را با وعـده هـاي تـوخـالـي سـردوانـده              

طبق اين گزارش کارگران شش نمـايـنـده    .  است
انتخاب کردند که خـواسـت هـاي کـارگـران را            
دنبال کنند اما مـدتـي اسـت از آنـهـا خـبـري                

طبق اين گزارش تعداد قابل تـوجـهـي      .  نيست
از کارخانه هاي ديگر در زنجـان در مـاهـهـاي         

اخير تعطيل شده و تعـداد زيـادي از کـارگـران           
 .بيکار شده اند

 
ــارزه و                  حـزب کـمــونــيـســت کــارگــري از مـب

خواست هـاي بـحـق کـارگـران سـرب زنـجـان                 
قاطعانه پشتيباني مـيـکـنـد و کـارگـران ايـن              
کارخانه را به تشکيل مجمع عمومي مـنـظـم    
براي دست زدن به اقدامات متحد و يکپـارچـه   

حزب همسران و سـايـر اعضـاي          . فراميخواند
خانواده هاي کارگران و نـيـز کـارگـران و مـردم            
آزاديخواه زنجان را بـه شـرکـت در تـجـمـعـات              

حـزب  .  اعتراضي کارگران سرب فراميـخـوانـد   
بويژه کليه کارگران بيکار شده در زنـجـان را بـه        

 .اقدامات متحد و يکپارچه فراميخواند
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ مارس  ١٦ ، ٢٠٠٩ اسفند  ٢٦ 

کارگران کارخانه سرب زنجان 
 دست به تجمع اعتراضی زدند



در يک کنفرانس مطبوعاتي در شـهـر      
سويس، مسئولين ايـن سـازمـان        -برن

 سياستهاي خود را تشريح کردند

ماه مـارس، در هـتـل           ۱۳ روز جمعه  
برن، خبرنگاران جمع شـده بـودنـد، تـا           
اعالم موجوديت سازماني را گـزارش      
کـنـنـد کـه از يـک هـفـتـه قـبـل، خـبـر                         
تشکيل شدن آن بـه چـنـد رسـانـه درز                

تـعـداد زيـادي بـراي انـجـام             .  کرده بود
مصاحبه با مسئولين اين سازمـان در    
سويس تماس گرفته و پـاسـخ شـنـيـده            
بودند که به کـنـفـرانـس مـطـبـوعـاتـي              
بياييد و جمعه روز اعـالم مـوجـوديـت       

 .علني بود
اکـس مســلـم در ســويـس روز هشــت               
مــارس، روز جــهــانــي زن در زوريــخ               

مارس در    ۱۳ تشکيل شد و روزجمعه 
جمع خبرنگاران سـيـاسـتـهـاي خـود را           

ــس         .  مــعــرفــي کــرد      در ايــن کــنــفــران
ميکائيـل اشـمـيـت سـالـمـون، مـيـنـا                  
احدي، اشتفان مـاوورهـوف، عـبـداهللا         
مــهــديــزاده ، ســارامســعــودي حصــور         

 .داشتند
در ابتدا ميکايـيـل اشـمـيـت سـالـمـون             
متفکر و فيلسوف منـتـقـد مـذهـب و          
سخنگوي بـنـيـاد جـردانـو بـرونـو، بـه                 
حاصرين خوشامد گفت و بـا مـعـرفـي       
مينا احـدي ، از او پـرسـيـد چـرا ايـن                   
ــاســيــس                   ــس ت ســازمــان را در ســوي
ــت،                 ــا احــدي گــف مــيــکــنــيــد، مــيــن

که از دو سال قـبـل در آلـمـان              حرکتي

شــروع شــده ، اکــنــون در کشــورهــاي             
اسکانديناوي، انگليس و هلند، ادامـه  
يافته و ما امروز در سـويـس هـم ايـن             

هـمـه مـا در        .  نهاد را ايجاد ميکـنـيـم   
اروپا شاهد هستـيـم کـه سـازمـانـهـاي            
اسالمي با بودجـه و کـمـک دولـتـهـاي             
مرتجع اسالمي ، حجاب بر سـر زنـان       
ميکنند، جوانان را به ترور و خشونـت  
دعوت ميکنند و دست و پاي خود را   
بازتر ميکنـنـد و دولـتـهـاي غـربـي و                
برخي از نهادهـا و مـتـفـکـريـن پسـت              
مدرنيست به کمک آنها آمده و اکـنـون     
سخن از قبول کردن قوانين شريعت در   

. سيستم حقوقي برخي کشورهـا اسـت    
چـنــدي قــبـل در ســويـس يـک اسـتــاد                 
دانشگاه پيشنهاد پذيـرش شـريـعـه در         
سـويــس را داد و دو ســازمـان بــزرگ                
اســالمــي فــعــال در ســويــس از ايــن                

مـا امـروز     .  پيشنهاد ذوق زده شـدنـد        
اعالم ميکـنـيـم کـه نـمـيـگـذاريـم ايـن                 

اکـس مسـلـم در        .  واقعه اتفاق بـيـفـتـد    
سويس از امروز فرهنگ مباحـثـات و     
همچنين مسير اين مسايل را تـغـيـيـر       

فراخوان ما به همـه انسـان     .  خواهد داد
دوستان و منتقدين مذهب اينست کـه  

 .به ما کمک کنيد و به ما بپيونديد
  

در ادامه اشتفان ماوور هوف مسـئـول   
سازمان بي خدايان و مـتـفـکـريـن آزاد          
حرف زد و گفت ما به تشـکـيـل اکـس       
مسلم کمک ميکنيم چرا کـه بـه نـفـوذ         

اسالم و مذهـب در زنـدگـي مـردم در             
مـا بـه اکـس        .  سويس اعتـراص داريـم    

مسلم نياز داريم براي اينکه انتـقـادات   
ما به اسالم و اسالم سياسي با راستهـا  

  . تداعي نشود
سپس مجري برنامه اشميت سـالـمـون      
از عباداهللا مهدي نژاد پرسيد کـه چـرا       
اين نهاد را تاسيس کرده اند و بـعـنـوان    
ــس                 مســئــول اکــس مســلــم در ســوي

مهـدي   . فراخوانش به رسانه ها چيست
گـفـت کـه در شـهـر قـم در ايــران                    نـژاد 

تحصيل كرده و چهره اسالم و مـذهـب       
را در کودکي و جواني خود بـه عـيـنـه         

او گـفـت دو سـال          .  تجربه کـرده اسـت      
است که در سويس است و شاهد رشـد    
سازمانهاي اسالمي است، ميـخـواهـد    

او از   .  به ايـن رونـد پـايـان داده شـود                
مطبوعـات دعـوت کـرد کـه بـه درج                
حقايق پرداخته و از جنبش اعـتـراصـي    
و منتقد اسالم بـيـش از ايـنـهـا حـرف             

 .بزنند
معاون سازمان اکس مسلم در سويـس  

مـن يـک زنـم ،          .  سارا مسعودي گفـت 
زنــي از يــک کشــور اســالم زده، مــن                
بعنوان يک زن هيچگاه اجازه نداشته ام   

امـروز در ايـنـجـا         .  آزادانه نفس بکشـم 
هستم تا در اين جمع بگويم از مـذهـب   

من در جلسه هشت مارس .  رويگردانم
در زوريخ اولين بار ميـنـا احـدي را از          
نزديک ديدم و سخنراني او در ايـن روز      
، به من جرات بيشتري داد که بيايـم و    

او هـمـچــنـيـن از         .  حـرف دلـم را بـزنـم          
 .همگان دعوت به همکاري کرد

در ادامه سالمـون بـيـانـيـه هـاي اکـس              
. مسـلـم در سـويـس را مـعـرفـي کــرد                 

بيانيه هاي در دفـاع از شـرکـت هـمـه                
کودکـان در کـالـسـهـاي شـنـا، عـلـيـه                   
حجاب کودکان ، عليه قوانين شـريـعـه    
در سويس ، در نقد شوراي حقوق بشـر    
سـازمـان مــلـل در مــورد مـوصـعــش              
نسبت به مذهب، بـدلـيـل جـرم تـلـقـي              
ــه                  ــي ــتــقــاد از مــذاهــب، عــل کــردن ان
جــريــانــات راســت و صــد خــارجــي و              
هـمــچـنــيـن بـيــانــيـه در دفــاع از حــق                 

پناهندگي کسانيـکـه از اسـالم دسـت           
ســپــس بــه ســـواالت          .  کشــيــده انــد      

ــاســخ داده شــد             ــگــاران پ ــک .  خــبــرن ي
موصوع مهم در کنفرانس اين بود کـه  
در رسانه هاي سويسي قـبـل از آمـدن          
مينا احدي به سويس، در مطبـوعـات   
نوشته بودند کـه مـيـنـا احـدي عصـو               
دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري 
ــي در مــورد                   ــران اســت و ســواالت اي
ــســت                ــي ــون ــم ــهــاي حــزب ک ــاســت ســي

 .شد  مطرح  کارگري
کـه     سالمون در را بطه با اين مـوصـوع  

رسانـه هـاي سـويـس در مـورد حـزب                 
ــمــونــيــســت کــارگــري حــرف زده                  ک

حزب مينا احدي را مـن      :  گفت بودند 
مي شناسم، اين حزب مـنـتـقـد شـديـد         

. استالين و کمونيزم خـاکسـتـري اسـت      
اين حزب دفاع از حقوق انسانـي اسـت     
و بهميـن دلـيـل بـنـيـاد مـا بـا ايـنـهـا                      

 .همکاري ميکند
ــاي              ــه ــهــديــدات ســازمــان در مــورد ت
: اسالمي سوال شد و مينا احدي گفـت 

نبايد از اينها ترسيد، ايـنـهـا در ايـران           
ريش و پشـم اشـان ريـخـتـه و در حـال                 

دهها سـوال ديـگـر در          ... رفتن هستند
رابطه با بيـانـيـه هـا مـطـرح و جـواب                

 .گرفت
مهشيد حجتـي يـک      در بخش پاياني، 

زن جوان ايـرانـي در مـورد ايـنـکـه در               
سـال اسـت        ۹ و    ايران روانشناس بوده 

که در سويس سرگردان اسـت و پـاسـخ        
پناهندگي نگـرفـتـه اسـت حـرف زد و              
توصيحاتي از طرف سالمون و مـيـنـا        
احـدي در مــورد حــق پــنـاهــنـدگــي و               
فراريان از حکومتـهـاي اسـالمـي داده         

 .شد
اين کنفرانس مطبوعاتي در رسانه هـا  

در بـخــش    .  ي زيـادي مـنــعـکـس شــد          
 .فرانسوي زبان و همچنين آلماني زبان

ــرداخــتــه و                  مــردم بــه اظــهــار نــظــر پ
خبرنگاران سـراغ سـازمـانـهـاي اسـالم           
رفته اند ، رهـبـر يـکـي از بـزرگـتـريـن                 
سـازمـانــهـاي اسـالمــي گــفـتــه اســت،             
حرفهاي اين افراد و انـتـقـادات آنـهـا ،          
عـجـيـب اسـت و در پـاسـخ بـه ســوال                    
ايـنـکـه آيـا خـطـري ايـنـهـا را تـهـديــد                      

رهـبـر اسـالمـيـهـا         "  مـايـزار  "  ميکـنـد،  
گفته است، اگر تـحـريـک آمـيـز حـرف             

در .  نزنند، خطري براي ايـنـهـا نـيـسـت        
کـه  "  بازل تسـايـتـونـگ    "سايت روزنامه 

اين مطلب را درج نـمـوده اسـت دهـهـا          
نفر اظهار نظر کـرده و جـواب تـهـديـد            
غـيــر مســتـقــيـم پـيــام ايــن مســلـمــان               

اعالم مـوجـوديـت      .  مرتجع را داده اند
اکس مسلم در سـويـس بـا اسـتـقـابـل                
زيادي روبرو شـده و تـا کـنـون تـعـداد                 
قابل توجهي به اين سازمـان پـيـوسـتـه        

 .اند
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 !سازمان اکس مسلم سويس اعالم موجوديت کرد
تعدادی از سکوالرھا و آتئيست ھای سويس شورای مرکزی اکس مسلم را انـتـخـاب 

 !کردند

 



. شد و به پرستار و معمـلـم هـم رسـيـد         
مانورهاي  توخـالـي بـا فـتـوشـاپ  و               
پيش اندازيهاي نيروگاه اتـمـي بـوشـهـر         
و ارسال ماهواره اميد  هم تنها جـنـبـه    
هاي تبليغاتي داخلي داشت کـه تـنـهـا       
تعداد طنزها و پيامهاي کـوتـاه مـردم      

جـمـهـوري اسـالمـي        .  را   بيشتـر کـرد    
بـه طـور     .  مدتهاست آماده رفتن اسـت 

کل چيزي براي عرضه ندارد و تنـفـر از     
بـايـد گـفـت هـر          .  آنها بسيار باال اسـت 

بهاري که ميگذرد انها هرروز به مرگ 
 .نزديکتر ميشوند

 
 :پرده دوم

ايـن روزهـاي     .   وضعيـت مـردم ايـران        
آخر عيدي از اوج تـورم و فـقـر سـخـن              

سخن از آن است کـه حـقـوق        .  ميگويد
کارگران همـان چـنـد درصـدي هـم کـه               

بـايـد   .  اضافه ميکنند کـاهـش دهـنـد        
ديد آيا نسبت به ايـن  حـملـه  و بـرده                 
داري  مـدرن مـردم چـگـونـه تصـمـيـم               

سال جديد به نظـرم فـرصـت      .  ميگيرند
خـوبــي اســت کــه عــلـيــه خــط فــقـر و                 

. مسبب اصلي ان  سر بيـرون بـيـاوريـم      
کارگران بـايـد هـرچـه سـريـعـتـر عـلـيـه                  

در اواخـر    .  تبعيضات  هماهنگ شوند
مــتــاســفــانــه خــبــرهــايــي از          ٨٧ سـال    

خودسوزي  در جامعه پـخـش شـد کـه         
سوال اينجاسـت کـه     . بسيار ناگوار بود

مردمي که حاضرند جان خـود را فـدا         
کنند چرا نيمتوانند اعتراض بـه آن را        

به صورت گسترده و يـکـپـارچـه نشـان          
بـا  .  دهند که تاثير گذاري قويتري دارد

اين حال من نسبـت بـه جـامـعـه ايـران             
کسـانـي کـه قـدرت         .  روي مثبتي دارم

دارند روي سر الريجاني و احمدي نـژاد  
فرياد بکشند و بگويندقبولـت نـداريـم      

سـال جـديـد مـيـتـوانـد            .  قابل تقديـرنـد  
جمهوري اسالمي نباشد به شرطي کـه    
مبارزات مردم  سازماندهي مـثـبـتـي       

وگرنه  جمهوري اسالمـي  .  داشته باشد
 .نيست که ما را به عقب وا ميدارد

 
 :پرده سوم 
ــي کــه گــذشــت                  اپــوزيســون در ســال

. وضعيت هاي  گـونـاگـونـي داشـتـنـد             
مجاهدين خلق سازماني که هـمـيـشـه       
دنبال يک متحد دولتي ميـگـردد و از       
جــمــهــوري اســالمــي تــا اســرايــيــل و             
امريکا و عراق همه را ازموده است بـه  

قــمــار .  اتــحــاديــه اروپــا رســيــده اســت        
مجاهدين  مثـل نـتـيـجـه قـمـار بـازي               
عوارض خود را داشته و اعضـاي ايـن       
سازمان در اشرف  در حـال حـاضـر بـه         
نوعي گروگـان و نـگـران از وضـعـيـت               

رهـبــري ســازمـان کــه       .  خـود هسـتــنـد     
اکنون  متحد خود صدام حسيـن را از      
دست داده مـيـبـيـنـد دنـبـال دوسـتـان                

لـيــسـت ايــن     .  مـتــرقـيــتـري مـيــگــردد       
ســازمــان از گــروه هــاي تــروريســتــي             
اتحاديه اروپا  خـارج شـد  ولـي  ايـن                 
سازمان بايد بداند که  نمـيـتـوانـد روي       

. اين دولتها  چشم اميدي داشته بـاشـد  
مردم و جريانات سيـاسـي  نسـبـت بـه            

ايــن گــروه ديــد مــنــفــي دارنــد و ايــن               
سازمان همچنان  چشمهاي خود را بـه    

امــا ســلــطــنــت    .  روي ان بســتــه اســت       
طــلـــبــان و جـــريــانـــات راســـت کـــه                 
معروفترين انها   تلويزيونهاي سياسي 
بوده اند، اکثر تلويزونهاي راسـت سـال       
ــه هــم پشــت ســر                      ــدگــويــي ب ــا ب را ب

و نـمـايشـي از هـرزگـي و               .  گـذاشـتـنـد    
در .  مسخرگي  را ديد عموم گذاشتنـد 

ايـن مـيــان تــلـويــزيـون کـانــال يــک بــه                 
مديريت شهرام هـمـايـون کـمـي بـهـتـر               
عمل کرد و به اين بهانه  که فقط بـودن  
و باشـيـم مـهـم اسـت بـه بـهـانـه هـاي                     
مختلف  از دفاع از پلـيـس گـرفـتـه تـا           
امارات و  شهيدان  و همه وهمه مـردم    

ديوارها با شـعـار   .  را به بيرون فراخواند
مــا هســتــيــم پــر شــد کــه ايــن شــايــد                
بيشترين پيروزي انها بود ولـي بـا ايـن        
حـال نـتـوانسـت در مـبـارزات اصـلــي                
جـامـعـه  نـقـشـي ايـفـا کـنـد و حـتـي                          

. مخالفت خود را با  آنـهـا اعـالم کـرد        
سازمانـهـاي قـوم پـرسـت مـثـل گـروه                 
ريگي جـنـايـات بـزرگـي را بـه وجـود                  

بي شک انها  از خود جمهـوري  .  اوردند
ــتــکــارتــر نشــان              اســالمــي هــم جــنــاي

در ميان جريـانـات چـپ هـم         .  ميدهند
حزب کمونيست  در برابـر فـراکسـيـون       
ناسيوناليستي  کومله  قد علم کـرد و    
لي از سوي ديگر   جرياناتي شـبـه دوم     
خردادي با رهبري ايرج اذرين در ميـان  

حـزب  .  انها چترهايشان را بـاز کـردنـد       
کمونيست هرچه بيشتر  دارد خـود را        
از جامعه ايران دورتـر و بـه يـک گـروه               

حـــزب .  کــردي تـــبـــديــل مـــيـــکـــنــد          
حکمتيسـت  امـا  وضـعـيـت بـدتـري                  

انــهــا بــرخــالف ادعــاهــايشــان        . داشــت
بيشترين اولويت را مـبـارزه بـا حـزب             
کـــمـــونـــيـــســـت کـــارگـــري و حـــزب              
حـکـمـتـيــسـت  در تــلـوزيـون ورسـانــه                 

کساني که قـرار    .  هايشان سپري کردند
بود در لب مرز بحران افريني کـنـنـد و      
گارد ازادي را بزرگ نمايي ميکرند بـه    
طــور کــل ســال ارامــي را پشــت ســر                

سازمان زحمتکشـان هـم بـا        . گذاشتند
انشعابي خونين   چماقداري و  چـاقـو         
کشي ناشي از تفکرات قـوم پـرسـتـانـه        
خود را بـه رخ ديـگـران کشـيـد بـقـيـه                   
نيروها هـم  بـه واقـع چـيـزي جـز يـک                      

که اتـفـاقـا      .  سايت و يک وبالگ نبودند
امسال از شـدت حـرفـهـاي ان کـاسـتـه              

اما حزب کمونيست کـارگـري بـه        . شد
واقع معروفترين جريان  کـمـونـيـسـتـي         

هم از منظر  بين الـمـلـلـي بـا          . سال بود
سازمان اکس مسلم  ميگويم و هـم از    
منظر عمومي و  توده اي با در اختيار 
گرفتن کـانـال جـديـد چـنـيـن ادعـايـي                  

کانال جـديـد پـلـي ارتـبـاطـي              .  ميکنم
برنـامـه   .  قوي براي ارتباط با مردم شد

هاي زنده و کارگراني که با قـدرت  از        
حزب دفاع کردند سالي خوب را بـراي      

مشکالت .  تلويزيون پشت سر گذاشت
مـالــي کــانـال جـديــد بـا حـمــايـتــهــاي                
مــردمــي   حــل شــد و تــوانســتــيــم                   

بـا ايـن حـال        .  تلويزيون را نـگـه داريـم         
هنوز  نميـتـوان گـفـت  کـه مـبـارزات                

امـا بـا     .  کامال به حزب وابسـتـه اسـت     

اين حال تاثير  قوي حزب کـمـونـيـسـت      
ــان و                     ــارزات زن ــارگــري را در مــب ک
معلـمـالن و پـرسـتـاران و کـارگـران و                   

هنـوز شـعـارهـاي       .  دانشجويان ميبينم
. ما در سطح جامعه سر داده مـيـشـود   

خود بينندگان  اذعان دارند که ما  بـا      
همه تلويزنهاي سـيـاسـي ديـگـر  فـرق             
داريم  و بـايـد امـيـد داشـت در سـال                     

سـازمـان   .  جديد به خوبي اثبات کـنـيـم   
اکس مسلم توانست ادبيات جديدي را 
در برخورد با اسالم سياسـي در غـرب        

به هر روي حزب کمونيست .  پياده کند
 ٨٧ کارگري يک نيروي  قوي در سـال       

بود و لي به نظرم کـار بـيـشـتـري بـايـد            
 انجام دهد

بازهم ميخواستم بنويسم ولي نميـدانـم    
براي .  چرا کيبوردها همراهي نميکنند

همين تنها ميتونم سـال نـو را بـهـتـان            
سالـي بـدون جـمـهـوري          .  تبريک بگويم

اسالمي و  بدون سرمايه داري و بـدون    
آرزو عـيـب     .  ظلم و فساد  آرزو ميکنم

 .نيست  به خصوص اگر  شدني باشد
 کامران

 
 در حاشيه

کامران جان فقط ميخواهيم بگويم بـا    
ــابــي                    ــرخــي نــکــات شــمــا در ارزي ب
ــم و                  ــي ــســت ــي ــق ن ــون مــواف اپــوزيســي

ولـي  .  مسئوليت اش با خود شـمـاسـت   
چاپ آنرا بـعـنـوان يـک نـظـر و اطـالع                  

سـال  .  خوانندگان از آن مفيد دانسـتـيـم   
خوبي براي خودت و کـيـبـوردت آرزو          
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مريم نمازي سخنگوي عليه تبـعـيـض    
اكس مسلم وكمپين يك قانون بـراي      -

يكي از مـبـارزيـن      –همه در انگلستان 
سرشـنـاس و سـرسـخـت عـلـيـه اسـالم                  
سياسي و كمونيست جسور عصـر مـا      

خـورشـيـدي را      ١٣٨٨ اولين روزسال  -
مهمان كلوپ دانشجويان آزاديـخـواه و     

بـراي خـاورمـيـانـه           UBCبرابري طلب 
  .بود

  
 -اسـالم سـيـاسـي      " عنـوان سـخـنـرانـي          

بـود و    "  قوانين شريـعـه و حـقـوق زنـان           
پژوهان دانشگاه را به خود جلب نـمـوده   طيفهاي مختلف دانشجويان و دانـش      جمع بسيار متنوعي از زنـان و مـردان       

مريم نمازي در آغـاز سـخـنـرانـي         .  بود
مــهــمــتــريــن ســواالتــي را كــه                خــود

معموال در مورد ايـن مـوضـوع بـراي           
مطرح ميشود پـيـش      شركت كنندگان

گذاشته و مورد بررسي و پاسخـگـويـي    
قرار داد و گـفـت كـه تـرجـيـحـش ايـن                   

 -است كه بجاي مـتـكـلـم وحـده بـودن            
جلسه را در اختيار شـركـت كـنـنـدگـان           
قرار دهد كه بحث زنده تر و جـذابـتـري        

. هـمـيــنـطـور هـم شــد         .  صـورت گـيــرد    
سواالت و گفتگوهاي بسيار جـالـب و       
متنوعي از سوي دانشجويان و ديـگـر       
حاضرين مطرح و گفتگـوهـاي زنـده و        

روشنگرانـه اي بـيـن افـراد حـاضـر در                 
جلسه با هم و مريم نـمـازي بـه جـريـان            

پاسخهاي مريم نمازي بـويـژه بـه      .  افتاد
ســواالت طــيــف مــذهــبــي و بــعــضــا             

در عــيــن صــراحــت و                -مســلــمــان   
قاطعيت بسيار قـانـع كـنـنـده و بـدون               
تحريك و برانگيختـن احسـاسـات آنـان         

 .بود
  

نـفـر شـركـت        ۰ ٨ تعداد زيادي از حدود 
كننده در ايـن سـخـنـرانـي حـتـي پـس                   

و نـيـم سـاعـت            ٢ اتمام جـلـسـه كـه          از
به ادامه بحث و گفـتـگـو       جريان داشت

با مريم و يكديگر مشغول بودند و بـا      
روحيه اي رضايتمند از همـديـگـر جـدا       

 .شدند

 ونكور -سخنرانی مريم نمازی در دانشگاه بی سی

 که گذشت سالیاز  سه پرده 



نقش داروين سخنراني بسيـار مـهـمـي       
کرد که تـوجـه هـاي زيـادي را بـخـود                 

ايـن بـخـشـي از بـرنـامـه              .   جـلـب کـرد     
دويست سـال    . سالروز تولد داروين بود

بعد از مـرگ دارويـن، بـنـيـاد جـردانـو              
بـرونـو امسـال را سـال دارويــن اعــالم               
کرده و با برنامه هـاي مـتـنـوعـي ايـن           

 . سال را آغاز کرد
در اين برنامه در شـهـر فـرانـکـفـورت،           
آهنگ زيبايي اجرا شد و فيلم کوتاهـي  
در مورد مـذهـب در مـدارس و نـقـد                

ايـن  .  تدريس مـذهـب نشـان داده شـد            
فيلم بر اساس کتابي از طرف سـازمـان   
جردانو سـاخـتـه شـده کـه مـيـيـکـايـل                   
اشميت سـالـمـون نـويسـنـده آنسـت بـا               

".... سوزي نه بار عاقلتر است"  عنوان
ــه اي       ۱۰ درايــن فــيــلــم کــودک            ســال

بازيگري بسيار زيبايي انجام داده ، و       
همين فيلم در فستيوالي در آلـمـان در       
رقابت با سيصد فيلم ديگر برنده  شـده    

داسـتـان فـيـلـم        .  و جايزه گـرفـتـه اسـت        
حرفهاي يک کودک است که در مـقـابـل    
معلم درس مذهب ميزند و مـيـگـويـد     
اين آقاي معلم عـقـلـش کـم اسـت کـه               
ــيــا را خــدا                    فــکــر مــيــکــنــد ايــن دن

 ....ساخته 
 

در همان برنامه و بعد از آن مسئـولـيـن    
سازمـان جـردانـو، بـا دادن اطـالعـيـه                
مطبوعاتي، خواهان رسمي شـدن يـک       

در هـمــان روز تـولــد         ( روز تـعــطـيــل          
بعنوان روز تـکـامـل شـده و             )  داروين

اين روز را اعالم کردند کـه بـجـاي روز        
. تعطيل رسمـي عـروج مسـيـح بـاشـد            

يعنـي روز تـولـد دارویـن بـجـاي روز                 
. عروج مسيح بايد تعطيل رسمي شود

اين خبر مثل بمب در آلمان صـدا کـرد     
و روزنامه معتبر اشپيـگـل در بـخـش         

وبسايت خـودش بـه نـظـر خـواهـي از                  
در صــد مــردم         ۶۹ .  مــردم پــرداخــت   

شرکت کننده در اين نظر سـنـجـي راي        
مـثــبــت بــه ايـن درخــواســت دادنــد و               
خواهان قانوني شدن روز تولـد دارويـن     
به اسم روز تکامـل بـجـاي روز عـروج           

 . مسيح شدند
خــود مســئــولــيــن بــنــيــاد جــردانــو و             
بسـيـاري از ســازمـانــهـاي بـي خـدا و                  
آتئيست ميگويند دست بهر کمپين  و 

. يا حرکـتـي مـيـزنـيـم، طـال مـيـشـود                
منظورشان اينست کـه  بـا اسـتـقـبـال               

 . وسيع مردم روبرو ميشود
 

مدت زمان زيادي نيست که وزير زنـان  
آلمان بدليل اينکه ميکاييـل اشـمـيـت       
سالمون کتابي براي کودکان نوشت بـه    

خوکچه کوچک ميپرسد، کدام راه " اسم 
، از او شکايت کرد و   " بسوي خدا است

. خواهان جـمـع شـدن ايـن کـتـاب شـد                 
سـازمـان جـردانــو بـه ايـن درخـواســت                
سانسـور کـردن کـتـاب از سـوي وزيـر                 

. شکايت کرد و در دادگـاه بـرنـده شـد            
ميزان فروش کتاب بويژه بـعـد از ايـن          
دادگاه سرسام آور بـاال رفـت و وقـتـي             
اينها گفتند خواهان اين امـر هسـتـنـد         
که در هر کتابـخـانـه رسـمـي در کـنـار              
انجيل و کتابهاي دفاع از مذهب بـراي  
کودکان يک کتـاب نـقـد مـذهـب و از              
جمله همين کتاب خوکچه کوچـک هـم     

 . باشد داستان بسيار باال گرفت
 

سال گذشته اومانيستها در آلـمـان يـک      
مرکز خـبـري اومـانـيـسـتـي تـاسـيـس                 
کردند که اکـنـون يـک مـرکـز مـعـتـبـر                
پخش اخبار اومانيستها و آتيستـهـا و     
پوشش خبري به فعاليتهاي آتـيـسـتـهـا      

 . ميباشد
از جــملــه مســئــولــيــن ايــن ســازمــان              
کــاريــکــاتــوريســت مــعــروف آلــمــانــي        
دانوش است که نقد هاي او به مـذهـب   
و کاريکاتورهـاي او در نـقـد مـذهـب              

 . براي کودکان معروف است
  

اين سازمان بهـمـراه چـنـديـن سـازمـان            
ديگر، کمپين اتوبوسهاي لنـدن را پـي       
ميگيرد و قرار است بزودي در بـرلـيـن      
اولين اتوبوسها با اين بنر تـبـلـيـغـاتـی         

احـتـمـاال خـدايـي        "  حرکت کـنـنـد کـه         
وجود ندارد، از زنـدگـي خـودت لـذت           

، مسئولين ايـن کـمـپـيـن در يـک             "  ببر
 ۲۰ روز با درخواست کـمـک از مـردم            

ايـن کـمـپـيـن        .  هزار يورو جمـع کـردنـد     
البته در سويس نيـز آغـاز شـده و يـک             
دليل آن وجود شـبـکـه فـعـالـي از بـي                
خدايـان در اروپـا اسـت کـه بـويـژه در                   
آلمان و سويس همکاريـهـاي نـزديـکـي        

 . باهم دارند
 

سال قبل در شهر برلين ايـن بـنـيـاد از           
يک مجسمه پرده بـرداري کـرد کـه در            
مقابل ايستگاه مرکزي شهر برپـا شـده     
در گـرامـيـداشـت يــاد جـردانـو بـرونــو                
منتقد سرشناس مذهب که زنـده زنـده     

 . در آتش سوزانده شده، است
 

در هــمــيــن مصــاحــبــه فــرانــکــفــورتــر           
مـاه مــارس        ۲۳ آلـگـمـايــنـه بـتــاريـخ           

مـيـلـيـون نـفـر در              ۲۵ نوشته شده که   
آلمان بي خـدا هسـتـنـد و ايـن بـنـيـاد                   
ميخواهد صـداي ايـن مـردم بـاشـد و              

 . خواستهاي آنها را نمايندگي کند
ميکاييل اشميت سالمون و يـا فـيـونـا       
لورنتز از فعالين اين سازمان بارهـا در    
رسانه هاي آلماني حضور داشتـه و در      
نقد مذهب و در دفـاع از اومـانـيـسـم              

کتاب اخير فـيـونـا      . سخنراني کرده اند
لورنتز که مصاحبه با بـيـسـت و پـنـج          
نفر المذهب و بي خدا در آلمان اسـت،    

 . با ستقبال گسترده اي روبرو شده است
 

جنبش عليه مذهب در آلـمـان، پـيـش         
ميرود و هر روز سنگرهاي تـازه اي را      

يک جـنـبـه مـهـم ايـن           .  تسخير ميکند
جنبش بـايـد ، مـبـارزه عـلـيـه اسـالم                   
سياسـي و اسـالم بـاشـد کـه در قـلـب                    
اروپا نيز نفـوذ کـرده و در آلـمـان نـيـز                 

 . فعاليتهاي زيادي دارد
من ميکاييل و سازمانش را سـه سـال     
قبل در يک برنامه سخنراني در مـورد    

آنجا کالـيـن   .  قتلهاي ناموسي شناختم
تـر ده    "  شوبرت فـعـال سـازمـان زنـان              

سـخـنـران بـود و مـا سـه نـفـر از                     "  فام
بـعـد از     .  فعالين حزب در آنجـا بـوديـم     

سخنراني شوبرت ، او خـودش بـه مـا          
اشاره کرد و گفت، خوشحالم که اينـهـا   
نيز در جلسه هستند و از من خـواسـت   

صحبتهاي من در جـلـسـه        .  حرف بزنم
بــراي بــرگــزار کــنــنــدگــان و از جــملــه              
اشميت سالمون  جالـب بـود و سـپـس           

باهـم يـک مـالقـات  داشـتـيـم و ايـده                     
تشکيل سازمان اکس مسلم و کمپيـن  
من از مذهب رويگردانم ، ايده او بـود      
که با همـکـاري ايـن بـنـيـاد در آلـمـان                 

 . اعالم شد 
 

سـه ســال قـبــل بـود کـه در دانشـگــاه                   
برلين کنفرانس همه سـازمـانـهـاي بـي          
خدا و آتيسـت آلـمـانـي بـرگـزار شـد و                

ايـنـهـا    .  بيالن کار اين نهادها را شنيدم
در آلمان دههـا مـهـد کـودک و مـرکـز               
آتيستي ، مدرسه و غيره را سرپرسـتـي   

هـزار نــفــر در ايــن            ۱۸ مـيــکــنــنــد ،       
نهادها مشغول کار هستند و خـالـصـه    
ــي                 ــنــدگ ــمــاي ــشــي واقــعــي را ن جــنــب

در يک گروه کـاري کـه مـن          .  ميکنند 
دعـوت شــده بــودم، بــحــث در مــورد             

بـگـذار   "  سکس و مذهب بود، با تيتر   
ــيــم               ــزن ، "  در مــورد ســکــس حــرف ب

سخنراني من اساسا اعالم جرم عـلـيـه      
مــذهــب اســالم و نــقــش مــخــرب آن               

بعد از آن در پلـنـوم   .  درزندگي زنان بود
پاياني اين کنفرانس دو روزه ، مـن و            
ميکاييل اشميت سالـمـون و رودولـف        
الدويک ، سـخـنـران بـوديـم و مـن در                 
آنجا و در بخش ارزيابي از کـنـفـرانـس         
ساليانه آتيئستها گفـتـم، جـنـبـش بـي           
خدايـان در آلـمـان نـمـيـتـوانـد، عـلـيـه                    
مذهب باشد و عـلـيـه اسـالم و اسـالم              
ســيــاســي در آلــمــان حــرفــي نــزنــد و                 
جنبشي را راه نياندازد و يا نمايـنـدگـي    

اين حرف مورد پذيـرش پـلـنـوم       .  نکند
 . بود و همکاريهاي ما گسترده تر شد

 
فعالين اين حرکت عضـو جـبـهـه سـوم          
شدند و بـا مـا اعـالم کـردنـد کـه در                      
آلمان عليه اسالم و اسالم سياسـي نـيـز      

 . فعاليت ميکنند
کـمــپــيــن عــلــيــه کــنــفــرانــس اســالم و            
همکاري دولت آلمان بـا سـازمـانـهـاي          
اسالمي يک جنبه مهم اين همکاريـهـا   

 . بود
 
دو روز قبل ، سازمان امنيت و دفـاع     

از قانون اساسي آلمـان اعـالم کـرد کـه           
چند نفر از رهبران مـهـم سـازمـانـهـاي           
ــه رهــبــر حــزب                   اســالمــي و از جــمل

شــوراي "  اسـالمــي مــلـلــي گــوروش و         
را بدليل جعـل پـول     " مرکزي اسالميها

ــدهــي شــبــکــه                 و کــمــک بــه ســازمــان

تروريستي و فعاليتهاي غير قانونـي ،    
خانـه و    .  مورد بازخواست قرار ميدهد

دفتر کار تعدادي از رهبران اسالمـيـهـا    
، بازرسي شده و بـزودي دولـت آلـمـان             
اعــالم حــواهــد کــرد کــه آيــا ايــنــهــا                 
دستگير و روانه زندان مـيـشـونـد و يـا          

نـاگـفـتـه     .  چه کار با آنهـا خـواهـد کـرد        
نماند که اينها کساني هستـنـد کـه بـر         
سر مـيـز انـتـگـراسـيـون و يـا بـرنـامـه                    
ادغام خارجيها در آلمان با نمايـنـدگـان    
وزارت داخله و دولت آلمان نشـسـتـه و      
بعنوان نماينده مسلمانان با ايـنـهـا در        
مـورد ادغــام و انــتـگــراســيــون حــرف             

 !ميزدند
سازمان اکس مسلم در آلمان از هـمـان     
ابتداي تشکيلش با ايـن جـريـانـات بـه          
تقابل پرداخت و در نقد دولـت و وزيـر       

بـا اقـدام     .  کشور يک لحظه کوتا نيامد
دادستان آلمان عليه چند نفـر از رهـبـر        
اســالمــيــهــا مــا  بــا دادن اطــالعــيــه              
مطبوعاتـي از ايـن واقـعـه اسـتـقـبـال                  
کرده  و خواهان ملغي شدن کنـفـرانـس    

 . اسالم شديم
 

جريانات اسالمي بـا تـمـام قـدرت در             
مقابل ما ايستاده اند و جنـگ مـا بـا        

مـا بـهـمـراه       .  آنها همچنان ادامـه دارد   
اين آتيست ها که جنبش آتـيـسـم و يـا         
هومانيسم نو را نمايندگي ميـکـنـنـد،     
در آلمان يک جبهه گسترده و معتبـر و    

. مــحــبــوب را تشــکــيــل مــيــدهــيــم             
فعاليتهاي ما در ايـن کشـور دارد بـه            
بار مي نشيند و مردم بـا سـمـپـاتـي و          
احترام عميقي اين فعاليتها را بـررسـي   

 . ميکنند و به آن جذب ميشوند
 

سايـت رسـمـي بـنـيـاد جـردانـو بـرونـو                   
 .اينست

 
http://www.giordano-bruno-

stiftung.de/ 
 

در اين لـيـنـکـهـا مـيـتـوانـيـد آهـنـگ                   
و "  ما فرزندان تکامل هستـيـم  " زيباي 
سوزي نه بار بـهـتـر تـکـامـل را             "  فيلم 

 . را ببينيد" توضيح ميدهد 
http://www.youtube.com/

watch?v=X-j3I4kjHWI 
 

http://www.youtube.com/
w a t c h ?
v=wbIa9fZuTFA&feature=c

hannel 
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 !در آلمان چه خبر است



حال آنکه درشب معراج بتول . تبديل کنند
ـتـه      )  لقب همسرامام(خانم  عروسيها گـرف

شد، جشن هاي خياباني براه افتاد، ديـوار    
آپارتايد جنسي بيشتر ترک برداشت، سرانه 
رقص هرايراني چندين ساعـت بـاال رفـت        

اما بدنيست سري بـه فـرمـايشـات         ... . و
مقام معظم من باب نامگـذاري سـال نـو        
بزنيم و عيار طبقاتي مسـالـه را بـررسـي           

 .کنيم
 
نامـي اسـت کـه        " اصالح الگوي مصرف"

)" ۸۶ ( عزت واقتدارمـلـي     " پس از پروژه 
انتخاب شده )"  ۸۷ (نوآوري وشکوفايي"و

اگربه زبان اسالميها آشنايي داشتـه  .  است
باشيد معناي اين عبارت روشنتر خواهـد  

اسالميست حجاب، نماد بردگي زن را . شد
مظهر آزادگي او ميداند، براه بودن بسـاط  
شکنجه واعـدام را تـالش بـراي آسـايـش              
جامعه ميداند، دستگيري دو ميليون زن را 

مينامند و الي “  طرح امنيت اجتماعي“ 
ـان در         .   آخر اصـالح الـگـوي      " باهميـن زب

 :دقيق ميشويم" مصرف
 

واژه اصالح حکايت ازوجود مـعـضـالتـي     
دارد که گويا بايد حل شوند ،همانگونه که 
جنبش اصالحات آقاي خاتمي حکايت از 

امابـه  .  اوضاع فالکتبار مردم ايران داشت
نظر ميرسد اصالح به معنايي کـه امـروز     
بکاربرده اند قدري واقعي تر، ملموس ترو 

ـان    .  به يک معنا مـادي تـر اسـت          اگـرجـري
) ؟(! خــاتــمــي خــودرا نــمــايــنــده آزادي             

ـاريـخ      ميدانست واز تمدنهاي  مدفون درت
ـفــه                  سـخـن مـيــگـفــت ، امــروز کــل طــاي
اسالميها خود را رسما آلت دست بورژواي 
سراپا زنده ميدانند  وبي شرمـانـه اصـالح       

راهـدف  )  بخوان فالکت بيسابقه( اقتصاد 
آزادي " ديگر صحبت بـرسـر     .   گرفته است
نيست، امروز هـرکـس ازهـر        " کدام است؟

قماشي که باشد خود را موظف ميداند که 
آلترناتيو اقتصادي پيش پاي مردم بگذارد 
چرا که جامعه ايران تمامي تضادهاي روح 
و معنا، آزادي و برابري، انسان و طبيعت، 
حقيقت و واقعيت را درخود حـل کـرده و         

شيوه توليد و (رابطه مناسبات   اقتصادي 
و آزادي بشـر را بـه       )  شکل خاص  مبادله

هـمـيـن    .  بهترين شـکـل درک کـرده اسـت          
امرسبب شده تا اسالميها نيز خـود را از        
ـاورنـد و ايـن سـوال                 ـي اين بالتکليـفـي درب

 ".اقتصاد ايران چيست؟"راجواب دهند که 

 
ـقـسـيـم      جواب روشن است،جامعه اي که ت
ميشود به پرولتاريا وبورژوازي نميتواند جز 
ـيـوي           ـات ـتـرن سوسياليسم يا کاپيتاليـسـم آل

سرمايـه  " داشته باشد، راه سومي  نيست ،
 .تضاد درخود است"  داري دولتي

 
تاکنون تقالي دولت بورژوايي براي پذيرش 
بازارآزاد را بارها وبارها شـاهـد بـوده ايـم،         

ســازمــان  " و"   طــرح تــوســعــه چــيــنــي       " از
طرح تـحـول   " گرفته تا  "  خصوصي سازي 

اما کشيده شدن اين موضوع ".  اقتصادي
به نامـگـذاري سـال جـديـد، ازحـاد شـدن                

اصالح الگوي مصرف . مساله خبرميدهد
 :را ميتوان بسادگي چنين ترجمه کرد

 
اقتصاد ما بيماراست، سرمايه سودي به  "

جيب نميزند، نرخ سود زيريک درصد است، 
ـفـت            ـنـد سـه شـي کارخانه هايي که ميتوان

اززبان محسن (کارکنند يک شيفته هستند 
ـاقـي      ).  رضايي اوضاع نميتواند اينطـور ب

بماند، بايد کاري کرد، بدون سرمايه گذاري 
ـيـد              نميتوان چيزي توليـد کـرد، بـدون تـول

براي اينکه سرمايـه  . جامعه ازهم ميپاشد
گذاري شود بايد دست دولت راقطع کـرد،    
بايد دست سرمايه هاي داخلي وخارجي را 
بازگذاشت، بايد قيمت نيروي کار راپاييـن  

پايين آوردن ارزش نيروي کار جزايـن  . آورد
معنايي دارد که سطح وسايل مـعـيـشـت       
کارگران راپايين آورد،  توقعات کارگران را 
پايين آورد، ماگزيمم کار را در قبال مينيمم  
دستمزد از کارگر بدست آورد، و اينها همان 

 ."اصالح الگوي مصرف است
 

اما اينها اظهارات جناب بورژوا بود ، کالم 
 :باال را از زبان دوست کارگرمان بشنويم

 
همين امروز داريم از گرسنگي ميميريـم،  "

ـنـد،              ـتـن مـيـمـان بچه هايمان ازمدرسـه رف
ـان و       ابسيلوني شانس پيشرفت نداريم، زن
دخترانمان را در شغل شريف  فـاحشـگـي      
ديده ايم، رحم اجاره داده ايم، کليه فروخـتـه   
ايم و خالصه هرکثافتي که مـمـکـن بـوده       

دارند ميگويند اوضـاع    .  متحمل شده ايم
ازاين هم بدتر خواهد شد، ميخواهند پـول  
آب وبرق را تا سرحد دستمزد يک ماهمـان  

درصد  ۳۰ باال ببرند، خودشان  ميگويند 
در صد ۱۰۰ تورم داريم اما ميدانم باالي   

رژيـم  ( است،  ميگوينـد کـمـتـربـخـوريـد            
ورزش ( بــيــشــتــر کــار کــنــيــد          )  غــذايــي

ـنـد     ) وتندرستي ، باهمه اينها تازه ميـگـوي
دهانت را هم ببند،اعتراض نکن، تمکيـن  

شـرم  .  کن  و آيه  پرهيزاز آزادي  را بـخـوان    
بيچارگي طبقه "برشما باد که سال جديد را 

 .نام نهاده ايد" کارگر
 

درآخرهم نگاهي به جبهه مخالف بـورژوا    
پرولتـاريـاي   .  برسر مساله سال نو بيندازيم

ايران که دردوره هاي قبل توسعه ايران را با 
فالکت خود يکي ديده و رشد اقـتـصـادي      
ـيـشـتـر             برايش معنايي جز خانـه خـرابـي ب
نداشته، آزادي از نوع  خـاتـمـي چـيـهـا بـه             
قيمت قتلهاي زنجيره اي و شکنجه و اعدام  
ـار هـيـچ نـوع          برايش تمام شده، ديگرزير ب
اصــالح و رفــرمــي از جــانــب بــورژوازي             

پرولتاريا درهيچ کجاي دنيا راهي . نميرود
ـاشـد،          جز سوسياليسم  نميتواند داشـتـه ب
ـاسـي را          پرولتارياي  ايران بايد قـدرت سـي
بدست گيرد و ديکتاتوري پرولتري را کـه      
معادل آزادي واقـعـي اسـت حـاکـم کـنـد                   

واضح است که ديکتاتوري يعني ديکته ( 
سيـاسـي   –اصول و برنامه هاي اقتصادي 

يک طبقه مشخص برکل جامعه، و بـراي       
پرولتاريا ديکتاتوري يعني آزاد کردن  همه 

پرولتاريا حزب خودرا تشکـيـل   ).  طبقات
ميدهد، حزب کمونيست، حزبـي کـه جـز        
ـاسـي تشـکـيـل                  براي گرفتـن  قـدرت سـي

حزب کمونيست  مانند هرحزب . نميشود
ـقـه خـويـش را ازنـظـر                  طبقاتي ديگـر طـب

ـبـرد       درهـر بـزنـگـاه       .  سياسي به پيـش مـي
ـقـه        تاريخي حزب کمونيست رهنمـون طـب
ـا               ـيـگـيـر ب ـارزه  پ کارگر ميشود و به  مـب

که امروز فقـط بـورژوازي     ( طبقات ديگر 
 .ميپردازد) است

 
ـارات و           يک مارکسيست هيـچـگـاه ازعـب
مفاهيم بـه  واقـعـيـت مـوجـود حـرکـت                    
ـبـشـهـاي                  نميکند، مبـدا حـرکـت  او جـن

بنابرايـن درايـن مسـالـه         .   اجتماعي است
مشخص يعني نامگذاري  سـال جـديـد،          
ـنـدگـي          حزب کمونيست کارگري بـه نـمـاي
ـنـهـا       ازتمام کارگران اعالم ميکند که نه ت

اصـالح  ( سال تشديد خانه خرابي مـردم         
" ،۸۸ نيست،  بلکه سـال )  الگوي مصرف

" سال اعتصابات و اعتـراضـات کـارگـري      
استثمار بيشتر ازجانـب بـورژوازي،     . است

مبارزه طبقاتي راحاد ميکند، شـورشـهـا      
ـان و              ازسر گرفته ميشـود، کـارگـران و زن
ـانـهـا      دانشجويان و خالصه همه را به خيـاب
ميکشد، و در يک کالم اتوريته  اقتصادي

ـقـه را        - سياسي بورژوازي  بمثابه يک طـب
البته نبايد  فراموش کـرد  .  تهديد ميکند

ـاتـي                ـق ـارزه طـب که  بورژوازي در طـي مـب

تاکتيکهاي خود را عوض  ميکند و براي 
ــي قــدرت خــويــش                 ــظ ارکــان اصــل حــف
ـال       سخاوتمنديهايي هم ميکند، بـطـورمـث
درمورد مشخص  يارانه ها شـاهـديـم کـه       
عليرغم ميل جناب بورژوا  روي کاالهاي 

اساسي مردم  يارانه کشيده ميشود  چرا که 
ـا از پـاي در               ـنـکـار ب بخوبي ميداند که اي

ـيـجـه گسـتـرش         .  آمدنش يکي است ـت درن
ـات     مبارزات  کامال در گرو  پراتيک طبـق

 .درعرصه  سياسي است
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ـايـد جـواب فـوري بـه اوضـاع                کمونيسم ب
فعلي بدهد و  جامعه به معنـي وسـيـع را        
. پشت سر پاسخ انساني خود بسيـج کـنـد     

بايد به يک قدرت سياسي در بـرابـر قـدرت      
ـبــديــل شــود          در ايــن   .  حـاکــم بــورژوازي ت

چهارچوب آنوقت مي بينـيـم کـه اول مـه           
فـرصـت   .  مهمـتـر از هـر سـال اسـت              ۸۸ 

بسيار مغتنمي بـراي بـرداشـتـن يـک گـام             
مهم به جلو توسط  طبقه کارگـر و مـردم       
به جان آمده، توسط چپ، آزاديـخـواهـي و      
برابري طلبي و حزب کمونيست کـارگـري     

 . در مقياس اجتماعي است
 

تصورش را بکنـيـد اگـر در هـمـه جـا در                 
کوچه و خيابان و تاکسي و اتوبوس و هـر      
محفلي که مردم جمع شده انـد صـحـبـت         
از اول مه روزجهاني طبقه کـارگـر يـعـنـي          
ـارزه بـراي رهـايـي انسـان              روز اتحاد و مـب

ـيـد اگـر از روزهـا             . باشد تصورش را بـکـن
قبل از اول مه جنبش و جوشي چشمگـيـر   
در بين کارگران، معلمان، دانشـجـويـان و        
ـاده        ـت همه اقشار جامعه از زن و مرد راه اف
. بــاشــد و بــه اســتــقــبــال ايــن روز بــرونــد               

تصورش را بکنيد اگر در و ديوار شهر پـر    
از شـعـار و شـور و شـادي و زنـدگـي در                     
رابطه با اول مه باشد، اگر هر کـس در هـر       
کجا هست حضور اول مه را حـس کـنـد،        
با آن همراه شود، از آن نيرو بـگـيـرد بـه آن           
نيرو بـدهـد،   اگـر در ايـن روز جـهـانـي                        
کارگران و همه محرومان جامعه يکـصـدا   
و متحد با شعـار آزادي، بـرابـري، رفـاه و             
شادي و سوسياليسم ابراز وجود کند، اگـر  
به زبان خود اعالم کند  که راه حـل بـحـران      
ـاسـي بـورژوازي،                 اقتـصـادي و بسـت سـي
ــحــس اســالمــي و                  ــديــل جــمــهــوري ن ب
ـاردر مـا                 ـي ـل حکومت آيـت آهللا هـاي مـي
ـيـم، مـا صــف اول مـه، مـا صــف                    هسـت

ـاقـي در            ...    سوسياليسم  ـف آنوقـت چـه ات
 ايران و در جهان مي افتد؟  

 
ـيـسـت؟     اما آيا چنين اول مه يي خياالت ن
ـيـن چـيـزي              ـا چـن آرزويي خوش نيست؟ آي

واقعا در همـيـن اوضـاع و شـرايـط ايـران               
 ممکن است؟

 
ـتـه اگـر       .  بله، چنين چيزي ممکن است ـب ال

ـيـم            از .   براي متحقق کـردن آن تـالش کـن
ابعاد و اندازه موفقيـت ايـن تـالش فـعـال            

در سيـاسـت   .  نمي توان بدقت  سخن گفت
بـه شـرط     .  نداريـم "  هندوانه به شرط چاقو" 

آنکه زمينه اش مهيا باشد خيلـي کـارهـا      
نـکـتـه مـهـم ايـن اسـت کـه                 . ميتوان کرد

ـاسـي و         شرايط و ماتريال اجتماعي و سـي
حزبي براي يک اول مه  مهم و تاثيـر گـذار     

آنـچـه   .   و چه بسي تاريخسـاز وجـود دارد      
که الزم است درک ايـن مـوقـعـيـت و يـک             
کار فشرده و وسيع و همه جانبه و دخـيـل       
شدن تک تک کساني اسـت کـه اول مـه را            
ـقـه اي کـه بـراي                      بعنـوان روزجـهـانـي طـب
ـايـد بشـريـت را رهـا کـنـد،                    رهايي خود ب

در اين ميان نقش حـزب    .  گرامي ميدارند
ـيـن                   ما  و کانال جـديـد فـوق الـعـاده تـعـي

 .کننده است
 

ـايـد        اين جوانب را در ادامه بحث بيشـتـر ب
فقط يک نکته مـهـم را     .  صحبت ميکنيم
ساختن چنـيـن اول مـه        .  اينجا اشاره کنيم

يي سواي اينکه بايد از همين امـروز و در      
روزي کـه فـرصـت داريـم بشـدت             ۴۰ اين 

برايش کار کنيم، الزمه اش نگاه ديـگـري     
نــگــاهــي بــدرجــه اي       .  بــه اول مــه اســت       

ـات              ـي ـق ـل متفاوت از نگاه سنتـي چـپ و ت
ديدن اول مه بعنـوان روز رهـايـي        .  معمول
روز متحد کننده همه انسـانـهـاي    .  بشريت

شريفي که حول پرچم رهايي طبقـه کـارگـر      
جمع ميشوند و براي دخـالـت در اوضـاع          

در ايـن نـگـاه بـه اول             . قدم جلو ميگذارند
ـان           مه نقش نسل جوان و بـويـژه دانشـجـوي

دانشگاه بايـد بـراي اول مـه          .  کليدي است
ـان و               ـاب آماده شود، محله و کـوچـه و خـي

و .  مدرسه بايد براي اول مـه آمـاده شـود           
اين کاري است کـه از عـهـده نسـل جـوان              

ـيـم در شـمـاره           .  برمي آيد ـتـوان اميدواريم ب
ـنـه هـا صـحـبـت                  بعد بيشتر در ايـن زمـي
کنيم، اما شما هم مالحظات، نـظـرات و       

 .ايده هايتان را بنويسيد
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 ." صحبت کنم
به نقل از زيرنويس فارسي ويدئو پيام ( 

اوباما که ظاهرا رسما از سـوي دولـت       
 .)آمريکا در اينترنت پخش شده است

 
مـردم  " اوباما به   . بله اشتباه نمي کنيد

پيـام  "  و رهبران جمهوري اسالمي ايران
تـمـدن   " و   "  ملت بـاسـتـانـي      " حاال .  داد

و سـايـر هـنـدوانـه هـاي             "  بزرگ ايرانـي 
ناسيوناليستي مـعـمـول کـه زيـر بـغـل              

قرار ميداده اند  نه فـقـط بـه        "  ايرانيان"
رهــبــران جــمــهــوري     " کــه بــه      "  مــردم" 

. هـم وصـل شـده اسـت          "  اسالمي ايران
طفلي سلطنت طلبـان و مـلـيـون کـه            ( 

بـوده  "  ملت بـاسـتـانـي      " هميشه موکل 
اند، حاال حاج آقا سيدعلي خامنـه اي    

و حـتـي بـيـش       !)   رقيب شان شده است
رئــيــس جــمــهــوري آمــريــکــا        :   از ايــن  

رهـبـران جـمـهـوري        "را در کنار " مردم"
قرار ميدهد و پيام او به ايـن    "  اسالمي

. آن اســت  "  رهـبـران  " کـلـيـت و  بـويـژه              
يه وقت آقـاي اوبـامـا از          !  مبارک است

ــيـــهـــان                          ــاج زاده و کـــردان و کـ تـ
" مردم ايـران " شريعتمداري جلو نزنند؟  

که معموال طرف خطاب اينگونه پيـام  
مـردم جـمــهــوري     " هـا بـود حـاال شـد             

رهـبــران  " و در کـنــار        "  اسـالمـي ايــران    
اوباما سـنـگ   ".  جمهوي اسالمي ايران

تمام ميگذارد و بـا آن فـارسـي بـامـزه            
را "  ئي دي شوما" لهجه آمريکايي اش 

 !ميگويد" مووبارک"به اين مجموعه  
  

ولي آيا عجيب نيست کـه خـامـنـه اي         
روز بعد در مقابل ايـن حـاتـم بـخـشـي           

رهـبـران   " به "  مردم"اوباما، يعني هديه 
،  باز عشوه شـتـري     " جمهوري اسالمي

 بيايد و  بله را نگويد؟
خالف اين ميـبـود،   .  نه عجيب نيست 

 .عجيب بود
فکر کرده ايد براي چه آنهمـه تـوي سـر        

محکـمـتـر از هـمـه          ( احمدي نژاد زدند 
که سـرجـايـت      )  کيهان شريعتمداري زد

 بنشين و به اوباما پيام تبريک نده؟ 
براي اينکه نزديکي رسمي به آمـريـکـا      

بـراي جــمـهــوري اسـالمــي مـتــضــمــن            
ــي،            ــتـــرده ســـيـــاسـ تـــغـــيـــيـــرات گسـ

ايـن  .  ايدئولوژيک و حـکـومـتـي اسـت           
بـراي رژيــمـي کــه روي پــل سـراط راه                

لذا خـود    .  ميرود بسيار خطرناک است
آقا بايد در راس هرگونه مناسـبـات بـا      
آمريکا،  ولو پيام بازي و ويـدئـو بـازي      

تا مبادا لشکـر از هـم       .  با اوباما باشد
پاشيده و بـه جـان هـم افـتـاده اش در                  
مسـابـقـه بـراي نـزديـکـي بـا آمـريـکــا                    
گلوي هـمـديـگـر را بـجـونـد و هـمـيـن                   

 .تعادل ناپايدار را هم بهم بزنند
 

اما چه آقا بخواهد و چه نخواهد، پيـام  
اوبــامــا او را در مــوقــعــيــت بــازهــم                

اگـر بــا    .  دشـوارتـري قـرار خـواهـد داد           
آمريکا راه بيايد آنوقت اين حکومـتـي   

" مـرگ بـر آمـريـکـا         " که سـي سـال بـا          
شکل گرفته را در مقابل مـردمـي کـه      
بهترين هاي دنيا را ميخواهند چگونـه  
حفظ کند؟ و اگر کنار نـيـايـد چـگـونـه         
معضالت متعدد اقتصادي و سياسـي  
و حـکـومـتـي جـمـهـوري اسـالمـي را                  
بازهم در مقابل مردمي که در کـمـيـن    
او نشتسته اند، حل و فصل کنـد؟ ايـن     

ســالــه جــمــهــوري        ۳۰ درد کــهــنــه و        
اسالمي از زمان اشغال سفـارت تـا بـه        

زخمي که هميـشـه دهـان      .   امروز است
پيام .  آن باز بوده و بشدت چرکين است

اوباما مرهمي بـر ايـن زخـم نـيـسـت،               
بــه . ( فــقــط نــمــک بــر آن مــي پــاشــد             

حزب که در همين  ۳۰ قطعنامه پلنوم 
 .)شماره چاپ ميکنيم رجوع کنيد

 
و اين مستقل از اين اسـت کـه چـيـزي           

اوبـامـا هـم      .   اين وسط به اوباما برسد
دو سه سال .  مثل آقا دردش گران است

اســــت کـــــه ســـــيـــــاســــت هـــــاي                   
نئوکنسرواتيستي آمريـکـا کـامـال بـه          
گل نشسته است و حـاال اوبـامـا فـکـر          
ميکند با برسميت شناختن جمـهـوري   
اسالمي بعنوان يک هـمـکـار سـيـاسـي         
غرب در منطقه ميتواند معضـالت و    
بـن بســت هـاي ســيــاســي و نــظــامــي               
آمــريــکــا در عــراق و افــغــانســتــان و              

ايـن سـيـاسـت       .  منطقه را تخفيف دهد

کلي معضالت و پيچيدگـي هـا دارد،       
مثال فـقـط بـه فـاکـتـور روسـيـه و يـا                    
مساله فـلـسـطـيـن دقـت کـنـيـد،  کـه                   

. اينجاي جاي پرداختـن بـه آن نـيـسـت           
:  ولي در مرکز آن يک تـوهـم قـرار دارد       

ايجاد و باز توليد يک اسـالم سـيـاسـي         
ــران              ايــن  .  رام شــده و پــروغــرب در اي

اگر چنيـن  .  آشکارا خواب و خيال است
چــيـــزي شــدنـــي بــود، خـــاتــمـــي و                  
اصــالحــاتــش، يــا  پــروژه جــمــهــوري             
اسالمي دوم حجاريان  و اسالم حـقـوق     
بشري شيرين عـبـادي هـا و يـا پـروژه              

کـه هـمـه      ( سلطـنـت طـلـبـان          " رفراندم"
مبتني بر تغييـر تـدريـجـي جـمـهـوري            

تـيـر و        ۱۸ در مقابـل    )    اسالمي بود
کنفرانس برليـن و حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري و کارگران و زنـان و جـوانـانـي         
کـه آزادي و بـرابــري و شـادي و رفــاه                   

. ميـخـواهـنـد، شـکـسـت نـمـي خـورد                
جمهوري اسالمي نه راه حل گورباچفي 
دارد، نه انقالب مخملي و نـه راه حـل         

جمهوري اسالمي يـک درد بـي       . چيني
درمان دارد کـه بـورژوازي در شـوروي          
سابق و اقمـارش و يـا در چـيـن بـا آن                  

در ايران يک جنبش عظيـم  .  روبرو نبود
و گسترده چپ، متوقع، راديکال و يـک  
حــزب ســيــاســي روشــن و مــجــرب و              
پـرنـفـوذ وجـود دارد کـه انســانـيـت و                  
ــمــدن بشــري را در                  بــهــتــريــن هــاي ت

مـردم  .  سياست نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـد           
ايران حکم به رفتن جمهـوري اسـالمـي      
داده اند و هرچه که بيشتر بـراي اجـراي     
حکم خود پا به سـيـاسـت مـيـگـذارنـد            
ــه چــپ و حــزب                        ــيــش ب ــيــش از پ پ

 .  کمونيست کارگري ميگرايند
 

عيدي اوباما به جمهـوري اسـالمـي و        

غمزه هاي خامنـه اي هـردو بـه مـردم             
ايران حتي بيش از پيش  نشان ميدهـد  
که حق با حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          

حاال همه روشنتـر از هـر وقـت          .   است
مي بينند که چطور مردم مرغ عـزا و      

چه وقـتـي     .   عروسي بااليي ها هستند
که مـثـل دوره بـوش عـلـيـه هـم رجـز                     
خواني جنگي ميکنند و چه وقتي کـه    
بهم پيام ميدهند، نکته  اين اسـت کـه     
چگونه حکومت اوباش اسالمي را آن     
باال نگه دارند و يا از باالي سـر مـردم       

پيام اوبامـا اگـر     .   دست بدستش کنند
معني واقعي براي مردم ايـران داشـتـه        
باشد اين است کـه بـايـد بـا اتـکـاء بـه                
قدرت انقالبي خود به ميدان بياينـد و    

. کار جمهوري اسالمي را يکسره کنند
و ايـن هــمـان چــيـزي اسـت کـه حــزب                  
کمونيست کـارگـري هـمـواره بـراي آن               
تـــالش کـــرده و بشـــدت مشـــغـــول                
سازمانـدهـي و بسـيـج مـردم در ايـن                 

 . جهت است
 

ايــن عــيــدي ســخــاوتــمــنــدانــه اوبــامــا          
همچنين  دست اپوزيسـيـون راسـت را        
هم تا اطالع ثانوي بيش از پـيـش مـي      

در جايي که اوباما قرار است بـا    .  بندد
خود آقا وارد مذاکره شـود ديـگـر چـه           
جايي براي سلطنت طلب و جـمـهـوري        
خواه و اصالح طلب بـيـرون حـکـومـت        
است؟ فوقش اينها ميتوانند به آقا نـق  
بزنند کـه بلـه را بـگـو يـا در مـقـابـل                       
خـوشـخـيـالـي هــاي اوبـامـا مـودبـانــه                

اما ميدان مانور حـتـي   .  سکوت کنند
لــذا .   مــحــدودتــري خــواهــنــد داشــت       

ميدان براي تعرض سياسي چپ حـتـي     
 .مهيا تر از قبل ميشود

 

اما گفتيم تا اطالع ثانوي، چونکه اين 
که ظاهرا فکـر  "  سياست مذاکره با آقا"

بکر اوباما است به جايـي نـمـيـرسـد و          
فـقـط  بـن بسـت و سـردرگـمــي هــاي                    
موجود هر دو طرف يعني  جـمـهـوري      

. اسالمي و آمريکا را تشديد ميـکـنـد   
دير يا زود و  به ناگزير بـورژوازي و در      
راس آن دولــت آمــريــکــا بــه تــغــيــيــر               

اين تغيير .  سياست مجبور خواهد شد
ميتواند خواب هاي شوم و خطرنـاک و    
دست بردن به اقـدام نـظـامـي و دامـن            
زدن به تغيير تحوالت کودتايي و رژيم 
چنج از باال  بـاشـد، ولـي هـمـيـنـطـور               
ميتواند در مقابله با  اوج گـيـري يـک          
جــنــبــش تــوده اي و  انــقــالبــي بــراي                
سرنگوني جمهوري اسالمي و  تـالش      

ايـن  .  براي مهار چنين جنبـشـي بـاشـد      
در هر حـال    .  حالت دوم محتملتر است

ما بايد تضمين کنيم که جامعـه ايـران     
اين تنها راه انسـانـي   .  به راه دوم ميرود

و مسالمت آميز و کم مخاطره اوضاع 
حتي براي اينکه خـطـر اول     .  ايران است

را هم کاهش دهيم و يا از بـيـن بـبـريـم          
ايـنـجـا زمـيـن        .  بايد به راه دوم بـرويـم        

بازي ماست و ما مـيـتـوانـيـم بـقـدرت          
انقـالبـي کـارگـران و مـردم، بـا جـلـب                   
حمايت مردم آزادانه جهان نه فقـط بـن     
بست جمهوري اسالمي را به نفع مردم 
ايران حل کنيم، بلکه دوره نويني را در   

بـه ايـن     .  رهايـي بشـريـت آغـاز کـنـيـم             
اعتبار پيام اوباما را بايد جدي گـرفـت   
و معني واقعي و تـبـعـات احـتـمـالـي               
آنرا وسيعا براي مردم تـوضـيـح داد و          
آنها را براي روزهاي حساس و تـعـيـيـن     
کننده اي در پيش اسـت آمـاده کـرد و          

 . حول حزب متحد و  متشکل ساخت
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 ٢٨٨ از انترناسيونال 
ـار ديـگـرمسـالـه                   در هفته گـذشـتـه يـکـب

ـان                    ـازمـ ـال فشــار بــه اعضــاي سـ اعــمـ
مجـاهـديـن در اردوگـاه اشـرف در خـاک                 

ـار قــرار گـرفـت                 بــه .  عـراق در صـدر اخـب
گزارش خبرگـزاري هـا ارتـش عـراق ايـن              

ـفـر در آن سـاکـن              ٣٤٠٠ اردوگاه را که    ن
مـانـع رفـت و         هستند محاصره کـرده و      
دولـت عـراق     .  آمد به اين محل شده است

ـا دو مـاه ديـگـر ايـن                    اعالم کرده اسـت ت
ـيـن آن               اردگاه را خواهد بسـت و از سـاکـن
ـا بـه يـک کشـور            خواسته است به ايران و ي

 .ثالث بروند
  
ـتـدا بسـاکـن                ـقـه و اب اين يک تحول بيسـاب

در ســپــتــامــبــر ســال گــذشــتــه          .  نــيــســت
ـتـرل اروگـاه را بـه               نيروهاي امريکائي کـن
دولت عراق سپردند و همان زمـان دولـت       
عراق اعالم کرد ظرف شش ماه ساکنـيـن   

از آن   .  اين اردوگاه را اخـراج خـواهـد کـرد          
ــرخــي                    ــه از جــانــب ب زمــان ايــن مســال
ـيـروهـاي اپـوزيسـيـون                  خبرگـزاري هـا و ن
ـنـد و بسـتـي                 مطرح شد که مـعـاملـه و ب
ميان دولت عراق و جـمـهـوري اسـالمـي            

و نيروهـاي سـازمـان         صورت گرفته است
مجاهدين در قرارگاه اشـرف در مـعـرض        
خطر تحويل به جمـهـوري اسـالمـي قـرار          

حـزب مــا در هــمــان زمــان طــي             .  دارنـد 
اطالعيه اي اين توطئه و هر نـوع اعـمـال        
فشار به نيروهاي سازمان مـجـاهـديـن در       

مـا اعـالم     .  خاک عراق را مـحـکـوم کـرد        
ـا مـجـاهـديـن          " کرديم  نبايد اجازه داد که ب

ـنـد           . همچون اسيران جنگي مـعـاملـه کـن
اعضـاي ســازمــان مــجـاهــديــن بــعــنــوان           

ـايـد از      اپوزيسيون جمـهـوري اسـالمـي          ب
ـاهـنـده         ـن طرف سازمان ملل و دولتهـاي پ
ـتـه               ـاسـي پـذيـرف پذير بعنوان پناهـنـده سـي
ـقـل     ـت شوند و به هر کشوري که مايلند من

 ."شوند
  

ــم     ــروز هـ ــت              امـ ــع و ســـيـــاسـ ــوضـ مـ
بــراي نــجــات جــان ســاکــنــيــن           اصــولــي   

يـعـنـي دفـاع       .  اردوگاه اشرف همين اسـت 
از پناهندگي نيروهاي مجـاهـد در عـراق        

ايـن  .  به هر کشوري که خود مـيـخـواهـنـد     
. مسـالـه اسـت      راه حل عملي و انسـانـي       

ـبـل      مساله قرارگاه اشرف براي حزب ما ق
ـلـکـه        از هر چيز نه يک موضوع سياسـي ب

ـنـجـا    .  يک مساله انساني است بحث ما اي
بر سر سياسـتـهـاي سـازمـان مـجـاهـديـن              
ـيـش از        نيست بلکه بر سر جان و زندگي ب
ـيـجـه ايـن                ـت سه هزار انسان است کـه در ن

و .  سياستها با يک فاجعه روبـرو شـده انـد       
ـال       ـق ـت ازينرو خود را موظف ميبينيم بر ان
ـالـث پـافشـاري                اين افراد به يـک کشـور ث
ـيـروهـاي اپـوزيسـيـون                      کنـيـم و از هـمـه ن

ـنـد    ـايـد در بـرابـر         .  بخواهيم که چنين کـن ب
توطئه دولتهاي عراق و ايـران و آمـريـکـا           
ايستاد و اجازه نداد بر سر جـان و زنـدگـي        

ـنـد و          بيش از سه هزار انسان  معامله و ب
ـايـد بـه مـحـاصـره اردوگـاه              .  بست کنند ب

ـال هــر نــوع                  ـار و        اشــرف و اعــمـ فشـ
تضييقاتي به زندگي آنان اعـتـراض کـرد،      
اما اينها کافي نيسـت و مسـالـه را حـل             

ضمن افشـا و مـحـکـوم کـردن              .  نميکند
ـقــه                      ــطـ ـن ـتــهــا در مـ ــن دولـ ــه اي ـئ ــوطـ ت

ـيـروهـاي                   بخصوص ـال ن ـق ـت ـايـد بـراي ان ب
هر کشـوري    (  مجاهد به کشورهاي ثالث 

ـايـد از     .  تـالش کـرد    )  بجز عراق و ايـران    ب
ـتــهـا خــواسـت کــه                    سـازمـان مـلـل و دول
نيروهاي سازمان مجاهـد در کشـورهـاي        
ـيـد و شـرط           ـق ـي پناهنده پذير بالدرنگ و ب

ـتـه شـونـد        بـخـصـوص امـروز کـه          .  پذيـرف
اروپاي واحد نام سازمان مجاهـديـن را از       
ليست گروههاي تروريسـتـي خـارج کـرده         
است اين امر کامال امکان پذير و شـدنـي   

ـبـل امـر                . است اگر از هـمـان شـش مـاه ق
انتقال نيروهاي مجاهد در خـاک عـراق از       
جانب نيروهاي اپوزيسيون و بـخـصـوص        
خود سازمان مجاهدين پيگيري مـيـشـد      
مساله به حالت وخيم و اضطـراري امـروز     

ـنـجـاسـت کـه               .  نميرسيـد  امـا مشـکـل اي
رهــبــري مــجــاهــد بــدنــبــال ايــن راه حــل              

رهبري مـجـاهـد خـواهـان حـفـظ            .  نيست
قــرارگــاه اشــرف اســت و صــريــحــا ابــراز              
ميکند ميخواهـد ايـن اردوگـاه مـجـددا            

نظارت نيروهاي آمـريـکـائـي قـرار             تحت

 !بگيرد
  

ـيــن                  ـايــي يـکــي از مســئـول ـب مـهـدي عــق
ــه اي بــا                   قــرارگــاه اشــرف در مصــاحــب
ـنـه خـروج           تلويزيون الجزيره ميگويـد گـزي
ـا مـطـرح        ـق اين سازمان از خاک عراق مطل
نيست و خانم مريم رجوي در نامه اش بـه    

ـامـه          ـتـه     " دبير کل سازمان ملل از ن کـمـي
ـلـي در جسـتـجـوي عـدالـت               بـه  "  بين المـل

 :اوباما نقل قول ميکند که
چه بدليل تعهدهاي بين المللي آمـريـکـا    "  

ـاظـت       (و چه در چارچوب مسئوليت حـف
RTOP  (      ـاشـي و چه بخاطر تعهدهـاي ن

ـيـروهـاي        ـا ن از توافقنامه ساکنين اشرف ب
ـان اشـرف                   ـاظـت سـا کـن آمريکـائـي، حـف

لـذا  .  بعهده نيروهاي آمريکائي قـرار دارد     
ـيـروهـاي آمـريـکـائـي              از شما ميخواهـم ن
حفاظت ساکنان اشرف را تضميـن نـمـوده      

ـبـل از ژانـويـه                     ٢٠٠٩ و وضـعـيـت بـه ق
ـاظـت             برگردد و نيروهاي آمـريـکـائـي حـف

 ".ساکنان اشرف را بعهده بگيرند
  

ـيـسـت، جـزئـي از صـورت              اينها راه حل ن
اين ادامه همان سياستهـا و    .  مساله است

ـانـه اي                   مـواضـع   فـرقـه اي و مـاجـراجـوي
ـفـر را              است  که امروز بيش از سـه هـزار ن

اسير دست دولتهاي ارتجاعي در منطـقـه   
ـاز     . کرده است رهبري مجاهد با حسـاب ب

ـا جـمـهـوري               کردن روي دشمـنـي صـدام ب
اسالمي اردوگاه نظامي اشرف را ايـجـاد       
ـيـروهـاي       کرد و با کمکهاي دولت صدام ن
خود را مسلح کرد و به عمليات نـظـامـي    

ـيـز دسـت زد        مـا در هـمـان        .  بيفرجامي ن
رجـوع  (  زمان اين سياست را نقد کـرديـم       

رويـاهـاي   :  کنيد به مقاله منصور حکمت
، ١٣٧٣ شــهــريــور     مــمــنــوع مــجــاهــد،    

نشـريـه      ١٥ ، شـمـاره       ١٩٩٤ سپتامـبـر     
ـاســيـونــال    ـتــرن ـيــســت          )  ان ـنــجــا الزم ن و اي

امـا  .  مجددا بـه ايـن بـحـث وارد بشـويـم              
ـنـدي روي            مساله اينست که ايـن شـرط ب
اســب بــازنــده صــدام، بــا هــر مضــمــون               
ماجراجويانه و فرقه اي و غير اجـتـمـاعـي     

آمـريـکـا و         که داشت، با حـملـه نـظـامـي       
ـا خـلـع سـالح شـدن                  سرنگوني صـدام و ب
نيروهاي قـرارگـاه اشـرف بـوسـيلـه ارتـش              
آمريکا ديگر تماما موضوعيت خـود را    

و امــروز ديــگــر بــا هــر              از دســت داد        

امـا  .  منطقي پوچ و بيمعـنـي شـده اسـت        
ظاهرا رهبري مجاهد هنوز در رويـاهـاي       
ممنوعه گذشته، که امـروز بـه کـابـوسـي          

صحـبـت   . به سر ميبرد تبديل شده است، 
از بــازگشـت بــه شــرايـط تــحـت کـنــتــرل                
ـيـش                   آمريکا رويـاي کـابـوس گـونـه اي ب

شير زنان و کـوهـمـردان اردوگـاه         " . نيست
مسـعـود      ، اصطالح مورد عالقـه " اشرف

تحت نظارت آمـريـکـائـي      و مريم رجوي، 
ـار را          که خود يک زندگي سياه و فـاجـعـه ب
ـتـي                در کشور عـراق ايـجـاد کـرده، و دول
شبيه دولت مـالـکـي را کـه بـه سـازمـان                
ـا              مجاهد مانند کارتـي بـراي مـعـاملـه ب

روي   جمهوري اسالمي نـگـاه مـيـکـنـد             
ـنـد             ـتـوان ـتـي مـي ـي کار آورده، چه نوع فعـال
بـکـنــنـد کــه شـبــاهـتـي بـه يــک مـبــارزه                    
ـاشـد؟ آخـر مـگـر                  آزاديخواهانـه داشـتـه ب
اردوگاه نـظـامـي بـدون اسـلـحـه و تـحـت                  
نظارت آمريکا عمال چيزي بـجـز اردوگـاه      

در ايـن تـرديـدي           اسيران جـنـگـي اسـت؟      
ـان اردوگـاه                ـاري از سـاکـن نيست که بسـي
اشــرف مــيــخــواهــنــد عــلــيــه جــمــهــوري          
ـان،             ـاري از آن اسالمي فعال باشند و بسـي
ـاسـت وتصـوري از                     ـا هـر نــوع سـي حـال ب
ـارزه راه آزادي        آزادي و رهائي، خود را مـب

ـلـه         زندگـي در يـک         .  ميدانند کـمـپ ايـزو
ـتـي کـه خـود               ـا آن دول تحت نظارت اين ي
بوئي از آزادي نبرده است و هر آن مـمـکـن    
ـا جـمـهـوري                       است بـه هـر مـعـاملـه اي ب
ـيـن مـانـع بـر           اسالمي دست بزند خود اول

ـان    . " سر راه چنين مبارزه اي اسـت    شـيـرزن
ـيـن           "  و کوهمردان اگر بخواهـنـد اليـق چـن

ـتـدا خـود را از ايـن                  ـايـد اب القابي باشند ب
 .کمپ اسراي جنگي خالص کنند

  
ـبــتـه رهـبــري مـجــاهـد سـيــاســت                  امـا ال

ـاسـتـي کـه        .  ديگري را دنبال ميـکـنـد    سـي
ـانـه              اگر در گذشته فرقـه اي و مـاجـراجـوي
بود امروز ديگر تمـامـا دوره اش بـه سـر             

ـاسـي وهـمـه          .رسيده است کل شرايط سـي
مهره ها در منطقه تغيـيـر کـرده انـد امـا            
ـازي            ـان مشـغـول ب رهبري مجاهد همـچـن

و ايـن    .  سياسي با اشباح گذشتگان اسـت   
اساس تراژدي انساني و سياسي اي اسـت    
کـه در اردوگــاه اشــرف در شــرف وقــوع                

ــث              .  اســت ـثــل ــري مــجــاهــد در مـ ـب رهـ
دولـت    -دولت عـراق     -جمهوري اسالمي

يارگيريهايش را تغيير ميدهـد و       آمريکا
از اين به آن روي مـي آورد امـا کـل ايـن                 
ـابـل مـردم ايـران و از                  بازي در صـف مـق

ـفـري جـريـان دارد کـه               ٣٤٠٠ جمله آن    ن
خواهان رسيدن به يک زنـدگـي انسـانـي و           

ـازي تـمـامـا بـه آخـر             .  آزادانه هستند اين ب
حـتــي اگـر امـروز بــه هــر            .  رسـيـده اسـت     

دليلي فشارها را از روي ساکنين اردوگـاه    
ـنــي            اشـرف بــردارنـد     بــهـيــچـوجـه تضـمــي

نيست که دو ماه ديـگـر و يـا شـش مـاه                
ـانـي سـاخـت و              ديگر ساکنين اشـرف قـرب

 -امـريـکـا        –پاخت ديگري ميان مثلث 
. دولت عراق نشـونـد      -جمهوري اسالمي

اوضاع منطـقـه و بـويـژه رابـطـه ايـن سـه                   
دولت بسيار متحول است و هيج اعتـمـاد   
ـاســتـهــا و قـول و                    ـانــي بــه ســي و اطــمـيــن

ـتـوان داشـت          قرارهاي  جـلـوي   .  اينان نـمـي
ـال هـر چـه                          ـق ـت ـا ان ـنـهـا ب اين فـاجـعـه را ت
ـان اردوگـاه اشـرف بـه يـک                 سريعتر سـاکـن

  .کشور ثالث ميتوان گرفت
   

نکته آخر و مهم ترين نکته جنبه انسـانـي     
بيش از سه هزار نفر نـزديـک     .  مساله است

زندگي انسـانـي        به دو دهه است که از يک
. در يک جامعه متعارف محروم شـده انـد    

" شـهـر  " مجاهدين امروز قرارگاه اشرف را   
امـا ايـن نـه يـک شـهـر               .  اشرف مينامنـد 

است و نه هيـچ نـوع اجـتـمـاع مـتـعـارف               
اين زندگي فرقه اي اسـت کـه بـه          .  انساني

خاطر سياستهاي بيحـاصـل رهـبـري اش         
يــک نــيــروي    .  بــه ايــن روز افــتــاده اســت          

ـتـهـاي            ـان دول نظامي، که در تخاصـم مـي
ارتجاعي منطقـه اردوگـاهـي بـراي خـود            
تدارک ديده بود، با حـل و فصـل مسـالـه             
خلع سالح شد و هر نوع افق و اسـتـراتـژي      
ـيـت نـظـامـي         و حتي توهم به هر نوع فعال

ـا يـک      را از دسـت داد و حـاال خـود را                 ب
ـتـه اسـت      ! جامعه، با يک شهر، اشتباه گرف

ـيـه                 اين شهر نيسـت، تـجـمـعـي اسـت شـب
ـيـه     ـل ! جامعه مورمونها و يا فرقه اسماعـي

خــانــم مــريــم رجــوي از ســازمــان مــلــل               
ـان                    ـايـه اي سـاکـن ميخواهد کـه حـقـوق پ

ـايـه اي     .  اشرف را تضمين کند اولين حق پ
اينان برخورداري از يک زندگـي مـتـعـارف       

حـتـي اگـر      .  در يک جامعه متعارف اسـت 
عراق بـر       شرايط متعارفي در کل جامعه

ـنـده قـابـل                قرار بشود، که ايـن خـود در آي
پيش بيني قابل تصور نيست، زندگي در   
يک جزيره جدا از جامعه هيچ شباهتـي بـه     
يک زندگي مـتـعـارف انسـانـي نـخـواهـد               

ـيـس      .  داشت اين اردوگاه اگر در خاک سـوئ
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برای يافتن سيارات " کپلر"
 قابل سکونت به فضا رفت

ناسا، تلسکوپي را به فضـا پـرتـاب        
کـرده اسـت تـا در نـقـاط دوردســت                
کهکشان راه شيري به دنبـال سـيـاره      
هايي که به زمـيـن شـبـاهـت دارنـد             

ايـن تـلـسـکـوپ کـه کـپـلـر                .  بگـردد 
نامگذاري شده، جستجـوي خـود را       
ــه آن قســمــت از فضــاي اطــراف                  ب
ستارگان مـحـدود خـواهـد کـرد کـه             
احتمال وجود آب مـايـع در سـيـاره             
هــاي واقــع در آن فضــا بــاال اســت               

موسوم به مناطق گرم، يا مناطـق  ( 
دانشـــمـــنـــدان ).  قــابـــل ســـکـــونـــت     

معتقدند وجـود آب مـايـع بـر روي             
سطح يک کـره نشـانـدهـنـده امـکـان              
بالقوه حياتي مشابه کره زمـيـن بـر        

ايــن تــلــســکــوپ بــه      .  روي آن اســت    
هزار  ۱۰۰بررسي روشنايي بيش از 

ستـاره در مـنـظـومـه هـاي اليـرا و                  
سـيـگـنـوس خـواهـد پـرداخـت و بـه                  
جســتــجــوي ســتــاره هــايــي خــواهــد          
پرداخت که شـدت نـور آنـهـا بـطـور             
متوالي و به واسطه عبـور سـيـارات      
در حال چرخش به دور آنها از مـيـان   
ستاره مورد نظر و تلسـکـوپ کـم و        

ايـن تـلـسـکـوپ کـه           .  زياد مي شود
پنج متر طول دارد به مدت سه سال 
و نيم به دور خورشيد خواهد گشـت    

. تا برنامه خود را به اتمـام بـرسـانـد      
 ۳:۴۹تلسکوپ کـپـلـر در سـاعـت            

دقيقه صبح به وقـت گـريـنـويـچ در            
روز هفـتـم مـارس بـه فضـا پـرتـاب                

کپلـر از بـزرگـتـريـن دوربـيـنـي               .  شد
برخوردار است که تا کنون بـه فضـا       

ايـن اولـيـن بـار         .  پرتاب شـده اسـت      
است که ماموريتي با هدف يـافـتـن      
کرات خاکي درحال چرخـش بـه دور       
ستاره هايي همچون خورشيد انـجـام   

اعتقاد بر آن اسـت کـه از       .  مي شود
سياره فراخورشيدي کـه     ۳۰۰ميان 

تاکنون کشف شده اند تعداد بسـيـار   
کمي از آنهـا هـمـانـنـد کـره زمـيـن،               
خاکي هستند ولي هيچکدام جرمي 

اکثر اين سياره .  مانند زمين ندارند
ها يا همانند سـيـاره مشـتـري تـوده          
هاي عظيم گاز هستند يـا هـمـانـنـد        
نپتون يک جرم يخي عظيم به شـمـار     

با ايـن حـال دانشـمـنـدان            .  مي روند
معتقدند دليل کم بودن شمار چنيـن  
سياراتي، بيشتـر مـحـدوديـت هـاي          
فني بشر در کشف آنهـا اسـت و نـه          
فقدان سياراتي با جرم مشابه زميـن  

 . در کهکشان راه شيري
 

شاتل ديسکاوری به فضا 
 پرتاب شد

ــک                ــراي يـ ــکـــاوري بـ ــل ديسـ شـــاتـ
روزه در ايستگاه بين  ۱۴ماموريت 

مـرکـز   )  آي اس اس( المللي فضايي 
فضايي کندي در ايالت فـلـوريـدا را        

اين شاتل هفت فضـانـورد   .  ترک کرد
. را به ايستگاه بين المللي مـي بـرد    

پرتاب اين شاتل فضـايـي قـرار بـود         
که در ماه فوريه انجام شود، اما بـه  
دليل مشکالت فنـي پـرتـاب آن بـه           

ايـن  .  عصر يـکـشـبـنـه مـوکـول شـد            
اولـيــن مـامــوريــت فضــايــي شــاتــل          

. اسـت    ۲۰۰۹ديسکاوري در سـال      
قرار است خدمه ايـن فضـاپـيـمـا در          
مــامــوريــت جــديــد خــود چــهــار                 

آن . راهپيمايي در فضا انجـام دهـنـد     
هـا هــمـچــنــيـن قــطـعــات مـعــيــوب              
دستگاهي که ادرار انسان را بـه آب    
آشــامــيــدنــي تــبــديــل مــي کــنــد را            

ــض خــواهــنــد کــرد           ــعــوي ــل  .  ت شــات
ديســکــاوري چــهــارمــيــن و آخــريــن          
بخش از فناوري تبديل نور خورشيد 
به الکتريسيته را به ايسـتـگـاه بـيـن        

هـدف از    .  المللي فضايي برده اسـت   
نصب اين فـنـاوري، تـامـيـن انـرژي             
مورد نياز براي گستـرش ايسـتـگـاه       
بين الـمـلـلـي فضـايـي و نـيـز بـهـره                     
برداري از آزمايشگاه متصـل بـه آن       

نسل کنوني شاتل هاي نـاسـا     .  است
ميالدي بازنشـسـتـه     ۲۰۱۰در سال 

 .خواهد شد
 

ھای جديد در  پيشرفت
  تشخيص زودھنگام آلزايمر

پژوهشگران در آمريکا اعالم کردند 
که روش تازه اي براي تشخيص زود   
هنگام بيماري آلـزايـمـر در مـراحـل          
نخستين اين بيماري و پيش از بـروز  
ضايعات جـدي نـاشـي از آن ابـداع                

پــژوهشــگــران دانشــگــاه    .  کــرده انــد  
علـوم پـزشـکـي پـنـسـيـلـوانـيـا مـي                   
گوينـد کـه از طـريـق انـدازه گـيـري                  

 ۸۷مايـع نـخـاعـي تـوانسـتـنـد در                 
درصد موارد احتمال بروز آلزايمر را 
در افراد مبتال به اختالالت حافـظـه   

تـيـمـي از      .  اي پـيـش بـيـنـي کـنـنـد              
محققان دانشگاه پـنـسـيـلـوانـيـا در            

جريان مطالعات خود که نـتـايـج آن        
در نشريات تخصصي منتـشـر شـده      

بـيـمـار را       ۴۱۰است، مايع نخاعي 
يـافـتـه    .  مورد آزمايـش قـرار دادنـد       

هاي دانشـمـنـدان نشـان مـي دهـد،               
بيماران که در مـايـع نـخـاعـي آنـهـا            

 ۴۲ميزان پـروتـئـيـن آمـولـيـد بـتـا                
کمتر است، بيشتر در معرض خـطـر   
ــزايــمــر قــرار                ابــتــال بــه بــيــمــاري آل

هــمــچــنــيــن افــزايــش مــيــزان       . دارنــد
پروتئين مـوسـوم بـه تـاو در مـايـع               
نخاعي نيـز بـه پـيـشـرفـت بـيـمـاري                

بـه گـفـتـه       .  آلزايمر کـمـک مـي کـنـد         
دانشمندان مرگ و مير سـلـول هـاي      
عصبـي مـوجـب افـزايـش ايـن نـوع                

. پروتئين در مايع نخاعي مي شـود 
روش جديد تشـخـيـص زود هـنـگـام           
آلـزايــمــر هــمــچــنـيــن بـر روي افــراد              
داوطلب نيز انجام شده است کـه در      

درصـد مـوفـقـيـت آمـيـز               ۹۵حدود 
به گفـتـه لسـلـي شـاو از            .  بوده است

دانشگاه پنسيلوانيا، اگر بتوان ايـن    
بــيــمــاري را در مــراحــل اولــيــه آن               
تشخيص داد، بهتر و مـوثـرتـر مـي       

هــم . تـوان مــانــع پــيـشــرفــت آن شــد            
اکنون حدود بيست و شش ميـلـيـون    
نـفـر در سـراسـر جـهـان از بـيـمــاري                   
آلزايمر رنج مي برند که انتظار مـي    

بـه     ۲۰۵۰رود اين ميزان تـا سـال         
بـه گـفـتـه       .  ميليون نفر بـرسـد   ۱۰۶

مــعــصــومــه صــالــحــي، از اعضــاي         
انجـمـن آلـزايـمـر ايـران، هـم اکـنـون                  

هزار نفر در ايـران از       ۴۰۰تا  ۳۰۰
وي گفـتـه   .  اين بيماري رنج مي برند

است، تاکنـون بـيـش از دو هـزار و               
پانصد نفر از بيمـاران آلـزايـمـري بـه          
انجمن تازه تـاسـيـس آلـزايـمـر ايـران            
مراجعه کرده اند که تعداد اندکي از 

ــر        از .  ســال هســتــنــد       ۶۰آنــهــا زي
بيماري آلزايمر در ايـران بـا عـنـوان           

ــاد مــي شــود                  ــيــز ي . زوال عــقــل ن
آلزايمر، بيماري است که بـيـمـار بـر         
اثر ابتال بـه آن حـافـظـه خـود را از                  

اين بيماري نخـسـت   . دست مي دهد
بر حافظه کوتاه مدت انسـان تـاثـيـر       

تـازه تـريـن تـحـقـيـقـات             .  مي گذارد
نشان مي دهد که اين بيماري ارثـي    

ــاري از نــام                 .  اســت ــم ــي ــن ب ــام اي ن
خانوادگي آلويس آلزهايمـر، پـزشـک      

 .و محقق گرفته شده است
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 نگاھی به اخبار علمی ھفته گذشته
مبارزه .  هم بود انساني و متعارف نبود کيان آذر: به انتخاب

برحق سياسي، مبارزه علـيـه جـمـهـوري        
اســالمــي و بــراي رســيــدن بــه آزادي و               

در    خواستهاي انساني تنـهـا مـيـتـوانـد        
بـطــن و بــر مــتــن زنــدگــي اجــتــمــاعــي              

. مــتــعــارف انســانــهــا صــورت بــگــيــرد        
ميتوان در ايران، در هر کشور ديگري، و 

براي سرنگونـي     حتي در شهرهاي عراق
جمهوري اسالمي مبارزه کرد اما بـايـد     
در دل آن جوامع بود و بـه امـکـانـات و           
مکانيسمهاي اجتماعي در ان جـوامـع         

مبـارزه اردوگـاهـي دور و          .  متوسل شد
جدا از مردم و جامعه تـنـهـا مـيـتـوانـد            
شيوه مناسب سازمانهاي دور و جـدا از    

 .مردم و جامعه باشد
  

مخمصه اي که امروز نيروهاي مجـاهـد   
يک مساله انساني  به آن گرفتار شده اند 

است که براي حل آن ابتدا بـايـد بـه آنـان           
ــه افــراد                بــعــنــوان  انســانــهــاي آزاد و ن

تـرک    .  محبوس در يک فرقه نـگـريسـت   
گفتن زندگي اردوگـاهـي تـنـهـا راه حـل             
مـمـکـن، انســانـي و قـابــل دفـاع بــراي                 
سازماني اسـت کـه خـود را آزاديـخـواه                
مـيـدانـد و بــراي فـعـالـيــت سـيـاسـي و                    

زنــدگــي انســانــي اعضــاي خــود             بــراي
. قـــائــل اســـت     احــتـــرام و اهــمـــيـــت            

بيش از سـه هـزار نـفـر سـاکـنـان                 امروز
در معرض انواع فشارها   اردوگاه اشرف

و تضـيـيـقـات و در خـطـر اسـتـرداد بـه                    
ايـن يـک     .  جمهوري اسالمي قـرار دارنـد    

تراژدي سياسي و انساني است که تنـهـا   
يک کشـور     ميتوان با انتقال اين افراد به

  .ثالث از بروز آن جلوگيري کرد
  

حزب ما يکبار ديگر تاکيد ميکند کـه    
نبايد اجازه داد با مـجـاهـديـن هـمـچـون          

اعضـاي  .  اسيران جنگي معامله کـنـنـد   
ــعــنــوان               ــد ب ســازمــان مــجــاهــديــن بــاي

از طـرف     اپوزيسيون جمهوري اسالمي   
سازمان ملل و دولتهاي پناهـنـده پـذيـر       
پذيرفته شوند و به هر کشوري که مايلند 

اين قبل از هـر چـيـز يـک           .  منتقل شوند
امر انساني است و مـا هـمـه نـيـروهـاي           
اپوزيسيون را به تـالش در ايـن راه فـرا              

امـروز طـرف خـطـاب ايـن            .  ميخوانـيـم  
نيروي سياسـي     فراخوان ما، بيش از هر

 . *ديگر، خود سازمان مجاهدين است

 رويای ديروز و کابوس امروز 



قطعنامه زير را در رابطه با بحثـي  ( 
که پيرامون پيام نـوروزي اوبـامـا و        
رابطه آمريکا و جمـهـوري اسـالمـي       

گـرچـه ايـن      .  داشتيم چاپ ميکـيـنـم   
قطعنامه قبل از بـحـران اقـتـصـادي        
جهاني اخير و مدتها قبـل از آمـدن       
اوبــامــا تصــويــب شــده اســت، امــا           
امروز هـم سـيـاسـت هـاي حـزب را                 

بـخـوانـيـد و       .  بخوبي بيان مـيـکـنـد      
. نظرتان را با ما در ميان بـگـذاريـد     

 )جوانان کمونيست
 

 قطعنامه در مورد
ادامه كشاكش ميان دولت 

آمريكا و جمھوری اسالمی و 
بحران حکومتی بورژوازی در 

 ايران
 

مصوب پلنوم سي ام کمـيـتـه مـرکـزي        
  ٢٠٠٧ اکتبر  -) باتفاق آرا( حزب 

  
كشاكش و بحران رابطه جـمـهـوري      -١ 

اسالمي با دولت آمريـكـا و غـرب بـه           
صورت الينحلي ادامـه دارد و تـالش         
هاي هر دو سـوي ايـن كشـاكـش بـراي            
خالصي از اين وضعيت هرچه بـيـشـتـر     

ايـن بـن     .  ستروني خود را نشان ميدهد
بست خود حاصل و نشاندهنده بـحـران   
عميق سياسي و حکومـتـي بـورژوازي      

 . بومي و جهاني در ايران است
بورژوازي ايـران را در         ۵۷ انقالب  -۲ 

ابعاد سياسي و اقتصادي با يک بحـران  
حکومتي روبرو ساخت کـه تـا امـروز          

جمهوري اسالمي که براي .  ادامه دارد
روي کـار آمـد          ۵۷ سرکـوب انـقـالب        

گـرچـه انـقــالب را درهـم کــوبـيـد امــا                 
نتوانست به رژيـم مـتـعـارف سـرمـايـه            

تکيه حـکـومـت بـه       .  داري تبديل شود
ــت                   ــلــ ــي و خصــ ــاســ ــيــ ــالم ســ اســ

آن، کـه از ابـزارهـاي          "  ضدآمريکـائـي  " 
الزم براي سرکـوب انـقـالب بـودنـد، و            
امروز از ملزومات حفظ خود و بـقـاي     
حکومت اسالمي هستنـد، از مـوانـع        
اساسي براي تبديل حـکـومـت بـه يـک          
رژيم مطلوب و متعارف سرمايه داري 

 . است
اســتــراتــژي و مــبــنــاي ســيــاســت            -۳ 

ومناسبات دولت آمريکا و بـورژوازي    
غرب با جمهوري اسالمي تالش بـراي    
تغيير و يا تعويض جمهوري اسـالمـي     

بـه  )  به شيوه تدريجي و يـا ضـربـتـي        (  
يک حکومت متعارف و قـابـل قـبـول           

از نـقـطـه      .  براي بورژوازي جهاني اسـت 
نظر تاکتيـکـي هـدف دولـت آمـريـکـا              
محدود کردن نفوذ جمهوري اسـالمـي     
در منطقه و مشـخـصـا عـراق و قـرار              
دادن رژيم در چـارچـوب سـيـاسـتـهـاي              

. منطقه اي خود در خاورمـيـانـه اسـت      
در شرايط حـاضـرمسـالـه مـوسـوم بـه              
بـحـران هسـتـه اي مـحــمـل بــروز ايــن                  
تخاصمات تاکتـيـکـي و اسـتـراتـژيـک            

 . است
اساس مـوضـع گـيـري حـکـومـت              -۴ 

اسـالمـي در قـبــال آمــريـکـا و غــرب                 
ضديت بـا غـرب     .  تالش براي بقا است

و با آمريکا يک جزء هويتي حکـومـت   
اسالمي، خصلت سياسي آن و تعريفـي  
است که حکومت از خود بـدسـت داده     

از سوي ديگر حفـظ مـوقـعـيـت        .  است
جمهوري اسـالمـي در مـنـطـقـه و در                 
جنبش اسـالم سـيـاسـي در گـرو ضـد                 
آمــريــکــائــي گــري رژيــم اســت و ايــن             
مســالــه نــيــز در مــوقــعــيــت داخــلــي             

. حکومت تاثير تعيين کننده اي دارد    
جمهوري اسالمي نميـتـوانـد دسـت از         
ضد آمريکائي گري بکشد و رژيمي بـا  
هويت و مشـخـصـات فـعـلـي، چـه در              
خـود جــامـعــه ايــران و چــه در سـطــح                 

رابطه با آمريـکـا،   . منطقه، باقي بماند
تناقضات رژيم اسـالمـي را تـخـفـيـف           

 . نمي دهد، آنها را تشديد ميکند
از لحاظ اقتصادي سـرمـايـه داري        -۵ 

. در ايران بـا يـک بـن بسـت روبـروسـت              
سرمايه داري جهان امروز ادغـام هـمـه      
کشورها در بازار جهانـي، درهـاي بـاز        
بــراي ورود و صــدور ســرمــايــه هــا و               
پيروي آنها از الگوي بـانـک جـهـانـي و          

بــازار رقــابــت آزاد را         "  دمــوکــراســي " 
موقعيـت سـيـاسـي و         . الزامي ميکند

رابطه جمهوري اسالمي با آمـريـکـا و        
کشـورهــاي غــربــي درسـت در نــقــطــه             

اين .  مقابل اين پيش شرطها قرار دارد
اوضاع شرايـط بسـيـار دشـواري بـراي            
انباشت و توليد و بازتوليد سرمايه در   

ــران ايــجــاد کــرده اســت              هــويــت   .  اي
ضــد آمــريــکــائــي رژيــم و           -اســالمــي

نامعين بودن آينده سيـاسـي آن، فـعـال         
ــاي                ــي مــايشــائــي حــکــومــت و مــاف
اقتصادي متکـي بـقـدرت دولـتـي در            
تصميمات و عملکرد اقـتـصـادي، بـي       
ثــبــاتــي و نــاامــنــي ســرمــايــه گــذاري           
خارجي و داخلي در هر بخش تـولـيـدي    
و يا خدماتي که نيازمنـد دور گـردش       
اي نسبتا طـوالنـي و يـا حـتـي مـيـان                
مـدت بـاشــد اسـاس مشـکـل تـولـيــد                
ســرمــايــه داري در ايــران جــمــهــوري              

ازيـنـرو شـکـسـتـن بـن            .  اسالمي اسـت 
بســت اقــتــصــادي ســرمــايــه در ايــران           
تماما به تغيـيـر پـايـه اي مـنـاسـبـات               
جمهوري اسالمي با غرب و بـا جـنـش      

ايـن  .  اسالم سياسي گـره خـورده اسـت         
تغييرات معنـائـي بـجـز نـفـي هـويـت               
ســيــاســي و زيــرو رو شــدن ســاخــتــار               
حکومتي جمهوري اسالمي نـخـواهـد      

 . داشت
حل بـورژوايـي بـحـران حـکـومـت                -۶ 

اسالمي بدست خود رژيم حاضر يـا بـا     
بـورژوازي  .  حفظ آن غير ممکـن اسـت    

ــصــادي،                    ــت ــحــران اق ــک ب ــران بــا ي اي
اجتماعي و سياسي روبرو است کـه در    
مرکز آن خود جمهوري اسـالمـي قـرار        

رژيمي که زماني بورژوازي را از   .  دارد
تهديد يک انـقـالب رهـا کـرد، اکـنـون               
بسرعت انقالبي ديگـر را عـلـيـه خـود            
شکل ميدهد که بمراتب عـمـيـق تـر و         

ــر از قــبــلــي اســت                   ــبــه ت  .هــمــه جــان
در ايــن شــرايــط هــدف و مضــمــون                 
سياست نيروهاي اپوزيسيون بورژوائي 

چپ و   "  خطر" حکومت را جلوگيري از 
. انقـالب کـارگـري تشـکـيـل مـيـدهـد               

مخالـفـت ايـن نـيـروهـا بـا حـکـومـت                   
اسالمي يک دعواي درون خـانـوادگـي        
بــورژوازي اســت کــه کــامــال تــحــت               
الشــعــاع مــقــابلــه طــبــقــاتــي آنــان بــا             
مبارزات چپ و انـقـالبـي تـوده مـردم            

بورژوازي اپوزيسيون تـا  .  قرار ميگيرد
کنون در مقاطع مختلف، در پـوشـش       
دفاع از تماميت ارضي و ايرانيت و يـا  
خطر حمله آمريکا و غيره، عمال و يـا      
صريحا و رسـمـا در کـنـار جـمـهـوري                  

تـالش ايـن     .  اسالمي قرار گرفته اسـت   

نيروها حتي آنجا که در برابر حکومت 
اسالمي قرار ميگيرنـد بـر آنسـت کـه           
اعتراضـات و مـبـارزات مـردم را در               
چـــارچـــوب افـــق و ســـيـــاســـتـــهـــاي              
ناسيوناليسـتـي و قـومـي تـحـريـف و                
مسخ کنند و به ايـن تـرتـيـب زمـيـنـه              
تغيير حکومت از بـاال و از وراي سـر           

رژيـم چـنـج، حـملـه نـظـامــي،              ( مـردم    
افـق،  .  را فـراهـم آورنـد       )  کودتا و غيره

ســيــاســتــهــا و عــمــلــکــرد نــيــروهــاي            
بورژوائي اپوزيسيون هم در مضمون و   
هــم در شــيــوه هــاي خــود عــمــيــقــا                  
ارتجاعي و عليه منافع اکثريت عظيم 

 . مردم ايران است
معضالت حـکـومـت اسـالمـي و            -۷ 

کل طبقه بورژوازي ايران از مناسـبـات   
مـبـنـاي بـن       .  دروني آن ناشي نميشـود 

بسـت سـرمـايـه در ايـران، کشـمـکــش                
ميان دولت آمريکا و ساير دول غـربـي   
با حکومت اسالمي، و همچـنـيـن بـي       
افقي و ناتواني بورژوازي اپـوزيسـيـون،    
امکان شکل گيري يک انقالب چـپ و      
کارگري است که کل سلـطـه بـورژوازي      

تـثـبـيـت     .  در ايران را تهـديـد مـيـکـنـد        
سلطـه سـيـاسـي بـورژوازي و کـارکـرد                
متعارف سرمايه در دوره نظم نـويـن و     
افسار گسيختگي سرمايه داري بـازار      
آزاد مستلزم پياده کردن مدل ريـاضـت   
کشي اقتصادي بانک جهاني، تـداوم و      
تثبيت استثمار وحشـيـانـه کـارگـران و          

ــط             ــيـــاي شـــرايـ کـــار ارزان و          " احـ
و ايـجـاد جـامـعـه اي            "  کارگرخاموش

اختناقزده و به سکوت و رکود کشـيـده   
شده در شرايطي به مـراتـب ارتـجـاعـي        

گــورســتــان " تــر و مســتــبــدانــه تــر از             
طــبــقــه کــارگــر و       .  اســت"  آريــامــهــري

جوانان و اکثريـت عـظـيـم مـردم ايـران             
اين شرايط را نمي پذيرند و بـه آن تـن           

شرايـط سـيـاسـي امـروز در            . نميدهند
جامعه ايـران نـه نـاشـي از فـروپـاشـي                  
سرمايه داري دولتي بلکه حاصـل يـک     
انقالب عظيم عـلـيـه سـلـطـه سـرمـايـه              
داري مدل غربي در ايران شاهنـشـاهـي    
است و از همين رو افق و جهت گـيـري     
و مضمون و مطالبات جنبش کارگري 

 -و جنبشهاي اعـتـراضـي در ايـران را          
برخالف آنچه بورژوازي غرب توانسـت  
بـه جــوامـع بــازمـانـده از بـلــوک شــرق                 

نـه نـاسـيـونـالـيـسـم و               -تحمـيـل کـنـد      
" دمـوکـراسـي   " قومپرستي و توهم بـه      

غربي و معجزات سرمايه داري رقابت 
آزاد، بلکه انسانيت و آزاديـخـواهـي و          
برابري طلبي سوسياليسـتـي تشـکـيـل        

مسـالـه   " اين ريشـه و اسـاس           .  ميدهد
ــن بســـت ايـــران        " و    "  ايـــران ــراي "  بـ بـ

ــورژوازي                ــراي ب ــورژوازي غــرب و ب ب
 . بومي در ايران است

بحران حکومتي بورژوازي شرايـط    -۸ 
مســاعــدي را بــراي ســازمــانــدهــي و            
پيروزي انقالب سوسياليستي در ايـران  

در سـطـح مـبـارزه         .  فراهم آورده اسـت     
طبقاتي بحران جمهوري اسالمي خـود  
را در جــدال حـاد سـيـاســي در ايــران،                
مفتوح بودن مساله قدرت سـيـاسـي و      
وجود يک جـنـبـش وسـيـع سـرنـگـونـي              
طلبانه، چپ و انقالبي نشـان مـيـدهـد         
که در پيشاپـيـش آن طـبـقـه کـارگـر و                
شعارها و مطالبات سوسياليـسـتـي و      

حــرب .  حــزب ســيــاســي آن قــرار دارد          
کمونيست کارگري اعالم ميـکـنـد کـه       
راه رسيدن بـه يـک زنـدگـي انسـانـي و                 
آزادي و بـرابـري بـراي مـردم ايـران نـه                 
سـنــاريـوهــاي بــورژوائــي مــبـتــنـي بــر            

بازار آزاد و مدل رياضت "  دموکراسي" 
کشي اقتصادي بانک جهانـي واحـيـاي      
شــرايــطــي بــمــراتــب مــخــتــنــق تــر از             
گورستان آريامـهـري بـلـکـه سـرنـگـون             
کردن حکـومـت اسـالمـي و خـلـع يـد                
سـيـاسـي از کـل طـبـقـه سـرمـايـه دار                     

حزب خواهان آن است که بختـک  .  است
جمهوري اسالمي و بـحـرانـش بـهـمـراه         
کل نـظـام سـرمـايـه داري در ايـران بـا                  
انقالب کارگران و مردم تماما برچـيـده   

کارگران و توده وسـيـع مـردمـي         . شود
کـه جـمــهـوري اســالمـي را سـرنـگــون               
ميکنـنـد خـود بـايـد بـطـور بـالفصـل                  

حـزب درهـر     .  قدرت را بدسـت گـيـرنـد      
شـرايــطـي کـه مــنـاســبـات جـمــهــوري              
اسالمي با بورژوازي جهاني و دوري و   
يا نزديکي حکومت با دولت آمـريـکـا      
ايجاد کنـد بـراي پـيـشـبـرد مـبـارزات               
انقالبي مـردم و خـلـع يـد سـيـاسـي و                  

 . اقتصادي از بورژوازي مبارزه ميکند
حزب کمونيست کارگري همه کارگـران  
و مردم را به دخالت فـعـال در اوضـاع          
سياسي، متحد و متشکل شـدن حـول     
حزب و پيشبرد مبـارزه اي مـتـحـد و           
سازمانيافته براي سرنگوني حکـومـت   
اســـالمـــي و بـــرپـــائـــي جـــمـــهـــوري             
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متني که در زير مي آيد را از سـايـت     ( 
. عمومي منصور حکمت برداشته ايـم 

در اين گفتگـو مـنـصـور حـکـمـت بـه               
مشخصات پايه اي سـرمـايـه داري و            

اقـتـصـاد نـئـو        .  نقش بازار مي پـردازد 
و هـمـيـنـطـور      .  کالسيک را نقد ميکند

نشان ميدهـد کـه چـرا سـوسـيـالـيـسـم                
ايـن بـحـث را        .  جواب اين اوضاع است

بويژه در رابـطـه بـا بـحـران اقـتـصـادي                 
کنوني جـهـان و بـحـث هـايـي کـه در                    
محافل گوناگون بورژوايي جريان داريد 

طــوري صــحــبــت     .  مــفــيــد دانســتــيــم    
ميکنند که گـويـا تـنـهـا مـنـاسـبـات                
ممکن و مقدور سرمايه داري اسـت و      
حداکثر ميکوشند نواقص آنـرا جـبـران      

بحث حـاضـر مـاتـريـال بسـيـار              .  کنند
خوبي براي نقد اينگونه ترهات بدسـت  

. تيتر بـه انـتـخـاب مـا اسـت            .  ميدهد
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 داری   درباره مناسبات سرمايه 

  
  مصـاحــبـه بـا راديــو انــتـرنــاسـيــونــال            

 ٢٠٠٠ اکتبر ١٧ 
 متن پياده شده از روي نوار

 
اجازه بدهيد با اين سـؤال   :علي جوادي

داري روي دو  شروع کنم که نظام سرمايه
پايه استوار است، از يک طـرف طـبـقـه       
کارگر و کارگري که بايد وجود داشـتـه     
باشد، نيروي کار خودش را بفروشد، از 

دار وجود دارد کـه       طرف ديگر سرمايه
صاحب وسائل توليد و توزيع درجامعه 
است که براي گردش سرمايه و توليد آن 

. نيازمند خريد نيروي کار کارگر اسـت 
اي نـظـام        اين مباني کـلـي نـظـام پـايـه            

اگــر بــه ظــاهــر      .  داري اســت     ســرمــايــه
معامله نگاه کنيم ميبينيم که کـارگـر   
نيروي کارش را ميفروشد، زمان کارش 

دار    را براي مدت معيني بـه سـرمـايـه        
ميفروشد و در عوض دستمزد معيني 
را دريافت ميکند، اشکال ايـن قضـيـه      
چيست؟ چه نقدي شـمـا بـه نـفـس ايـن             

  معامله داريد در کليت آن؟
 

ميبيـنـيـد بـراي يـک           :منصور حکمت
دانشجوي سال اول اقـتـصـاد احـتـمـاال           

دار و يا  نقشهايي مثل کارگر و سرمايه
مثال مدير و سرپرست و غيره را بعنوان 
بخشهايي از تقسيم کار اجـتـمـاعـي و         
اقتصادي درس ميدهند؛ يعني جامعه 
پيچيده شد، تقسيم کار بوجـود آمـده،     
يکي آهنگراست، يـکـي نـجـار، يـکـي           

دار،  مهندس، يکي دکتر، يکي سرمايه
يکي کارگر، يکي معلم است و ظاهـرا  
مناسبات اجتماعي و بخصوص بـازار  
دارد رابطه بين اينها را تعيين ميکنـد  
و اين مبادله برابري که ظاهرا کارگر با 

دار انجام ميدهـنـد بـخـشـي از           سرمايه
واقعيـتـش ايـن اسـت کـه            .  همين است

دار نقشهاي اجتماعـي   کارگر و سرمايه
تـر شـدن        نيستند که در نتيجه پيچـيـده  

جامعه و گسترش تـقـسـيـم کـار و بـه               
ــاي                ــشــه ــق اصــطــالح الصــاق شــدن ن
اقتصـادي بـه آدمـهـا بـه وجـود آمـده                  

ايـن دنـبـالـه داسـتـان قـديـمـي                .  باشند
کشـي و اسـتـفـاده از              استثمار و بـهـره      

تصاحب دسـتـرنـج ديـگـران اسـت کـه                
داستان کل تاريخ جامعه طبقاتي است 

 . داري نه فقط سرمايه
تمام مسأله اين است که اين نقشها، آن 
شيوه معيني را ممکن ميکند کـه در    
ــام                     ــظـ ــروزي، در نـ ــام امـ ــظـ ــک نـ يـ

داري، دستـرنـج آدمـهـايـي کـه            سرمايه
توليد ميکنند توسط بخشي از جامعه 
کــه خــودش در تــولــيــد نــقــش نــدارد              

کارگر نيروي کـارش  .  تصاحب ميشود
دار مـيـفـروشـد، بسـيـار              را به سرمـايـه  

ولي آن . خوب، در ازاي آن مزد ميگيرد
دار    نيروي کاري که کارگر بـه سـرمـايـه      

فروخته در يک کارخانه، در يک پـروسـه   
توليد، آن طوري که مارکس ميگـويـد   
از آن استـفـاده مـيـشـود، يـک کـااليـي               
نيسـت کـه مصـرفـش بـکـنـيـد مـثـل                    
سوخت، يا مـثـل يـک مـقـدار مـنـابـع               

نيروي .  معدني يا مقداري فلز يا چوب

ــه                  ــشــود ب ــارگــر مصــرف مــي کــار ک
هـاي     اينصورت که روي بقيه مـاتـريـال     

طبيعي کار مـيـکـنـد و مـحـصـوالت            
جديدي خلق ميکند و آن محـصـوالت   
ارزششان بيشتر از آن مقداري است کـه  
صَرف ايجادشان شده، يعني بيشتـر از    

. آن مقداري است که به کارگر داده شده
بعالوه مواد طبيعي که در مصـرفـش       

ارزش محصول توليد شـده    .  بکار رفته
بيشتر از جمع مخارجي است که طبقه 

دار برايش کرده و ايـن اضـافـه           سرمايه
محصول، اين اضـافـه ارزش يـا ارزش          
اضافه، آن طـوري کـه مـارکـس بـيـان               
مــيــکــنــد، حــاصــل خصــلــت نــيــروي           

نيروي کار يکي ازآن کاالهاي  .کارست
است که مصرف که مـيـکـنـيـد ارزش          
جديد توليد ميـکـنـد و بـيـشـتـر از آن                

انـد     مقداري که براي خريد خودش داده  
 . توليد ميکند

در نتيجه بحث برميگرد به اينکه ايـن    
سيستمي است که در ايـن جـامـعـه بـر          

داري محـصـوالت کـار       جامعه سرمايه
انسانهايي که توليد ميکنند، حـاصـل   
خالقـيـت انسـانـهـا، حـاصـل بـارآوري               

اي مـثـل طـبـقـه             انسانها توسط طبقـه 
محصولي که . دار جلب ميشود سرمايه

در پروسه کار در روند کار در کارخانه و 
کارگاه و مزرعه و غيره توليد ميشود، 
به کسي که وسائل تـولـيـد را صـاحـب          
بوده تعلق ميگيرد، به صاحب مزرعه، 
به صـاحـب کـارخـانـه، بـه صـاحـب آن                 

آن کسي کـه کـار کـرده ظـاهـرا            .  بنگاه
ولي آن چـيـزي   .  مزدش را گرفته و رفته

که به جا مانده در نتيجـه، بـه صـورت        
حجم وسيعي از کاالها متـعـلـق بـه آن         

. کسي است که صاحب آن واحـد بـوده      
ولـي خـوب حـاال ارزش بـيـشــتـر ايــن                 
مجموعه کاالها در نـتـيـجـه مـيـشـود          

ولـي ايـن     .  ظاهرا سهم ايشان از تولـيـد  
چيزي جز محصول کار آنهايي که صبح 
آمدند و کار کردند و رفتند و در نتيجه 
محصول کل طبقه اجـتـمـاعـي کـه در          
مقيـاس جـهـانـي دارد کـار مـيـکـنـد                   

اي کـه ايـن جـامـعـه               اين شيـوه . نيست
اضافه محصـول را از تـولـيـد کـنـنـده                

داري    مستقيم ميگيرد، در نـظـام بـرده     
رده بـودنـد، نـانـش را                   صاحـب خـود بـ

ميگذاشتند جلويش و يک سـرپـنـاهـي       
هم به او ميدادند و هر چه کار ميـکـرد   

يـا  .  بنا به تعريف مال صاحب برده بود
در نظام فئودالي رعيت جنس را راسـا    
به فئودال ميداد يا سر تکه زميني کـه  
خود فئودال براي کـارهـاي اجـبـاري او         

  .تعيين کرده بود، کار اجباري ميکرد
هاي بود که در نـظـامـهـاي          اينها شيوه

تر محصول اضافه را ميگرفتنـد،   پيش
داري کـه ظـاهـرا           در اين نظام سرمـايـه  

بازار حاکميت ميکند و به هـمـه چـيـز         
رنگ يک مبادله پاياپاي انسانها با هم 
را زده، در اين نظام در پس يک مبادلـه  
بين کار و سرمايه دقيقا هـمـان اتـفـاق       

اي مي آيند  يعني يک عده. دارد ميافتد
کار ميکنند، از صبح تا شب و تـمـام       
عمرشان، در آخر پروسه در آخر زندگـي  
يک کارگر که تمام عمرش را کار کرده، 
معيشت و سرپناهي گرفته و آن کسـي    
که اين کـارگـر بـراي او کـار کـرده، آن                

اي که طبقه کـارگـر بـرايـش کـار             طبقه
کرده انبوه ثروت را در دسـتـش جـمـع             

  .کرده است
دار در      قدرت اجتماعـي ايـن سـرمـايـه         

واقع چيزي جز وارونه قدرتي که کارگـر  
برايش خلق کرده نيست، ثروتش ثروتي 

منتها .  است که کارگر خلق کرده است
اين نظام پيچيده است، مکانيـزمـهـاي    

تري دارد که بازار در    تر و پيچيده مدرن
مرکزش است و مبادله و پول مرکزش 

هـا و از جـملـه             است، کاال شدن پـديـده  
بـر خـالف     .  نيروي کار مـرکـزش اسـت     

داري که شما ميتوانستيـد از     نظام برده
پروسه استثمـار عـکـس بـيـانـدازيـد و              
بگوييد ببينيـد دارنـد ايـن را بـه کـار                
اجباري وادار ميکنند و بعد هر چـه را    
توليد ميکنند برميدارند، در اين نظام 
نميتوانيد از استثمار عکس بيندازيد و 

دار    بگوييد بـبـيـنـيـد ايـنـجـا سـرمـايـه               
مــحــصــول کــار ايــن آدم را صــاحــب               

ولي وقتي کل اقتصاد را نگاه . ميشود
ميکـنـيـد، مـيـبـيـنـد کـه بلـه دقـيـقـا                      

از طـريـق کـاال        .  مکانيزم همين اسـت   
شدن کار آدمي براي جامعه، از طـريـق   
کاال شدن نيروي کار آدمي، قوه بـدنـي     
آدمـي در ايــن جــامـعــه عــمـال دارنــد               
محصوالت اين نيروي کار را تصاحـب  

  .ميکنند
اصلش مالکيت بـورژواي بـر وسـائـل           

اي هسـتـنـد     توليد است، اينکه يک عده

اند و    که وسائل توليد را مال خود کرده
انـد و       انحصارش را بـه دسـت گـرفـتـه             

آدمهاي زيادي از اين محرومند که بـا    
آن وسائل هر طور که ميخواهند توليد 
کنند و جامعه بتـوانـد از آن اسـتـفـاده            

  .کند
 

ببينيد شما به اين مسأله  :علي جوادي
ــرديــد، ولــي امــکــان دارد                   اشــاره ک
متفکرين بـورژوازي در مـقـابـل شـمـا             
مطرح بکننـد کـه خـوب بـه هـر حـال                 
کارگر مختاراست، مجبور نيست کـه    
نيروي کارش را بفروشـد، بـايـد تـحـت          

دار و      شرايطـي بـفـروشـد کـه سـرمـايـه              
صاحب سرمايه مطرح کرده، از لحـاظ  
حقوقي اجباري ظاهرا در کار نـيـسـت،    

  پاسخ شما به اين مسأله چيست؟
 

اتفاقا خيلي اجبار در  :منصور حکمت
ببينيد بايد ديد انتخـابـهـاي     .کار است

اگـر  .  ديگر کارگر چه مـيـتـوانـد بـاشـد        
نيروي کارش را نـفـروشـد َروِش ديـگـرِ          

  امرار معاشش چيست؟
گفتم جامعه پيچيده است، ولي در کل 

اي، هر نظم اقتصادي روشي  هر جامعه
است که آدمهـا دسـتـه جـمـعـي دارنـد              
معاششان را از کره زمين در مياروند، 

ايـن  .  نيازهايشان را برطرف ميـکـنـنـد    
نيازها ممکـن اسـت در اوائـل تـاريـخ              
نيازهاي سطحي و پائيني مـثـل غـذا،      
سرپناه، پوشاک و غيره باشد، ولي اآلن   
همه چيز هست از نـيـازهـاي مـادي و             

ترين نـيـازهـاي     رفاهي گرفته تا پيچيده
ولي به هر حال واقـعـيـت ايـن       .  معنوي

است که اين نظام اقتصادي روشي است 
که آدمها از طريق آن معـيـشـتـشـان را        

  .تأمين ميکنند
خوب اگر کسي بيايد و وسائـل ايـجـاد      
تأمين ايـن مـعـيـشـت را در اخـتـيـار                   
خودش بگيرد و گرو بگيرد، جامعه در 
مقابل اين انتخاب قرار ميگيرد که يـا  
از بيـن بـرود يـا بـراي ايـن قشـري کـه                    
وسائل توليد را در کنترل خودش گرفته 

اآلن ممـکـن اسـت يـک         .  است کار کند
کارگر اين انتخاب را داشـتـه بـاشـد و             
برود از پسر عمويش پولي قرض بگيرد 
و دکان راه بيندازد، ولي طبقـه کـارگـر      
نميتواند به عنوان يک طبقه به عـنـوان     
صدها ميليون انسـان راه ديـگـري جـز           
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هـا يـا      کار کردن براي صاحبان کارخانه
هــا جـلــوي خــودش          صـاحــبــان بــنــگــاه    

بگذارد، طبقه کارگر ناگزير است بـرود  
نيروي کارش را در بازار بفروشد تـا از      

چرا؟ بـراي ايـنـکـه       .  اين طريق کار کند
خودش رابطه مستقيمي با وسائل کـار  

تمام قضيـه  .  و تأمين معيشتش ندارد
برميگردد به تملـک وسـائـل تـولـيـد و             
مالکيت بورژوائي بـر وسـائـل تـولـيـد           

وقـتـي کـه      .  توسط اقليتي در جـامـعـه   
شما وسائل توليد يک جـامـعـه را گـرو         
گرفتيد آنوقت بقيه جامعـه دقـيـقـا بـه          
نقطه عکس شمـا تـبـديـل مـيـشـونـد،             
بخشي ميشوند فاقد وسـائـل تـولـيـد،        
فاقد هرگونه دسترسي به وسائل توليد، 
مثل کسي که بايـد بـرود شـکـار ولـي            

يا بايد . سالحي براي شکار کردن ندارد
اي براي  زميني را کشت کند ولي وسيله

کسـي کـه در ايـن          .  کشت کردن نـدارد 
موقعيت قرار دارد مجبور است بـراي    
آن بخشي کار کند که اين وسائل توليد 

براي هـمـيـن      .  را در اختيار گرفته است
ــي                    اســت کــه مــرکــز و ســتــون اصــل
سوسياليسم اين ميشود که اين وسائل 
توليدي که جامعه درطول تاريخ بوجود 
آورده، با همه تنوع و پيچيدگيهـايـش،   

هـا،     کامپيوترها، کشتيـهـا، کـارخـانـه       
زمين و هـزار و يـک چـيـزي کـه بشـر                     
امروزه با آن وسائل رفاه و آسايشـش را    
توليد ميکند، اين بايد در اختيار کـل    

ايـن چـيـزي نـيـسـت کـه              .  جامعه باشد
بشود يک بخشي از جامعه در تصاحب 
و انحصـار خـود در بـيـاورد، و بـقـيـه                  
جامعه مـجـبـور شـود بـا در اخـتـيـار                 
گذاشتن نيروي کارش سهمـي از آن را        

به نظر مـن،    .  براي خودش بگيرد، ابدا
کارانه است ادعاهاي اقتصاد  خيلي ريا

بورژوايي مبني بر اينکه که اينجا يـک  
مبادله صورت ميگيرد و به اصطـالح  

بــازار .  يـک انــتــخــابــي اســت در بــازار          
انتخاب نيست، در پشت ظاهرا آزادي   
کارگر براي اينکه بفروشد يـا نـفـروشـد       
اجبار اقتصادي وجود دارد که مجبور 

  .است بفروشد
 

آيا ايـن اجـبـار هـم بـراي             :علي جوادي
دار وجود ندارد چون به هر حـال   سرمايه

دار هـم       براي گردش سرمايه، سـرمـايـه   

اش    مجبور است به يک نوعي سرمايـه 
را به گردش بيندازد و نـيـروي کـار را            
استخدام بکـنـد تـا بـتـوانـد سـودآوري              

  داشته باشد؟
 

کامال درست اسـت،     :منصور حکمت
دار مجبور است از ميان صدها  سرمايه

ميليون انساني که هست نيروي کارش 
را فراهم کند، به طـور واقـعـي ايـنـکـه           
رقابت در بين طبقه کارگر وجود دارد، 
به طور واقعي ايـن اسـت کـه در طـول             

داري مـدام مـقـدار         رشد توليد سرمايه
کارگري که مقدار سـاعـات کـاري کـه         
نياز است براي اينکه يک حجم معينـي  
از کاالها تـولـيـد شـود کـاهـش پـيـدا                 

در .  ميکند، به خاطر رشد تکنولـوژي 
نتيجه هر واحد سرمايه، فرض کنيم هر 
يک ميليون تومان سرمايه براي اينکـه  
به کار بيفتد، هر بار عده کمتري انسان 
را ايجاب ميکنـد بـرونـد بـرايـش کـار             

يک ماشين چاپ مـعـيـن را در          .  کنند
نظر بگيريم که اآلن مـيـتـوانـد صـدهـا           

اش    ه   روزنـامـه را بـزنـد و دونـفـر ادار                
ميکنند، در صورتي که ممکن اسـت    
بيست سال پيش براي يک ماشين چاپ 

. نصف آن، بايد چهار نفر کار ميکردند
داري    در نتيجه گرايش جامعه سرمايـه 

به اين سمت است که از جامعـه مـازاد     
کارگر بوجود بياورد، و در نـتـيـجـه در       

اينطور . ميان طبقه کارگر رقابت است
دار با يک بلوکي، بـا     نيست که سرمايه

يک نفر ديگري روبرو بـاشـد کـه او هـم           
. ميتواند کااليش را از اين دريـغ کـنـد     

کارگر نميتواند به آن صورت کااليش را 
دار دريـغ کـنـد، مـگـر در                 از سرمـايـه  

شرايطي و اين شرايـط خـيـلـي فـرضـي           
حاال توضيح ميدهم کـه چـطـور      . است

بخشي از اقتصاد با فرض اين شـرايـط     
اقتصاد نـئـوکـالـسـيـک، از ايـن طـرف               

ولي به طـور واقـعـي کـارگـر در              . رفته
موقعيتي نيست که بطـور اسـاسـي بـا         

دار چانه اجتماعي بزند و  طبقه سرمايه
  .بگويد دست از کار ميکشد

 
چـرا مسـألـه تشـکـل و             :علي جـوادي   

مسأله اتحاديه و مسأله جمـع شـدن و       
  ...چانه زدن

 
دقيقا اين را بايـد در     :منصور حکمت

ببينيد اقتصاد کالسيک بر  .نظر گرفت

مبناي عرضه بدون انتها و به اصطالح 
بدون انتها و بدون سقف کار به سرمايه 
بنا شده است، اقتصاد آدام اسـمـيـت و      
حـتــي اقــتـصــادي کــه مــارکـس از آن               
صحبت ميکند فرضش اين اسـت کـه       
کارگر نميتـوانـد در مـجـمـوع خـيـلـي               
بيشتر از سطح معاشـش بـا تـوجـه بـه            
سطح فرهنگي که جامعه به آن رسـيـده   
يا به اصطالح استـانـدارداي هـر زمـان         

اقتصاد نئوکالسـيـک فـرضـش       . بگويد
اين است که که کار و نـيـروي کـار هـم         
مثل هر کااليي ديگر ميتواند کمياب 
شود و در نتيجه قيمتش ميتواند بـاال    
برود، اين چيزي که ما به آن ميگويـيـم   

به طـور واقـعـي چـيـزي کـه ايـن                .  مزد
اقتصاد نئوکالسيک در نظر نميـگـيـرد    
اين است که جامعه در حالي که مـدام    
انسانهاي جديد واردش ميشـونـد، هـر      
واحد سرمايه نيازش به طور نسبي بـه    

يعني چـيـزي بـه اسـم           . کار کم ميشود
ارتش ذخيره کار در جامعـه بـه وجـود        
مي آيد، يعني چيزي که اآلن به صورت 
بـيــکـاري خـودش را نشــان مــيـدهــد،              
بخشي از طبقه کارگر کـه کـار نـدارد،        
بخشي از طبقه کارگـر کـه کـار نـدارد           
بيکاران هستند ولي شـمـا زنـان را در          
نظر بگيريد يا کساني که در روستـاهـا   
روي زمين زندگي ميکنـنـد و ظـاهـرا         
دارند کشاورزي ميکنند ولي در واقـع    
به خاطر نبود کار در شـهـر در روسـتـا         

هر موقع در شهـر وضـع کـار        .  هستند
خوب شود، يک ذره دسـتـمـزدهـا بـاال            
برود، طرف از آنجا پا ميشود و به شهر 

و اينها همه اَشکال مختـلـفـي    . مي آيد
اســت کــه در جــامــعــه فــعــلــي ارتــش              

اي از کار هست کـه روي سـطـح           ذخيره
. دستمزد طبقه کارگر فشار ميـگـذارد  

اوال بخشي از آن هست که خـرجـش را       
خود کارگر ميدهند، کـه فـامـيـلـهـاي           

انـد،     خودشان هستند، در خـود طـبـقـه      
بخشي از طبقه است که مزد نميگيـرد  
ولي دارد زندگي و کار ميکند، بعـضـا   

و از طرف ديگر .  در خانه کار ميکنند
هر موقع سرمايه گسترشي پيـدا کـنـد      
که احتياج به نيروي کار جديدي داشته 
باشد، صرفا بخشي از اين ارتش ذخيره 

در نـتــيـجــه ايــده       .  وارد کـار مـيــشـود       
اشتغال کامل بطوري که آنقدر اشتغـال  
کامل وجود داشته باشه که کارگران در 
موقعيت قوي چـانـه زدن بـا سـرمـايـه             

باشند در سطح جـهـانـي، ايـن ايـده در            
داري تخيلـي اسـت، ايـن طـور            سرمايه
ها با اينکه  در نتيجه اتحاديه.  نميشود

نقش خيلي مثبتـي بـازي مـيـکـنـنـد،            
امـکــانــات مــحــدودي دارنــد از نــظــر            

اي در شـرايـط          تاريخي، هيچ اتحـاديـه  
تاريخي باال اتحاديه قـوي نـبـوده، بـه           

دار ميتواند در بين  خاطر اينکه سرمايه
کارگران رقابت بيـنـدازد، چـون طـبـقـه           
کارگر فرسوده است، گـرسـنـه اسـت و           

 .رقـابــت در مــيـانشــان شــديــد اسـت            
اتحاديه کارگري کـه بـراي مـثـال دهـه            

در سطح  ١٩٧٠ و ١٩٦٠ هفتاد اواخر 
جهاني کارشان باال گرفـت، تـابـعـي از         
يک درجه رشد اشتغال در آن جوامع بود 

در دهـه    .  که اين قدرت را پيدا کـردنـد    
هشتاد شاهـد از بـيـن رفـتـن جـنـبـش                 

ها هسـتـيـم بـه خـاطـر ايـنـکـه                 اتحاديه
به خاطر ايـنـکـه     .بيکاري رشد ميکند

دار ميتواند ميان طـبـقـه     طبقه سرمايه
کـارگـر تـفـرقــه بـيـنـدازد، در نـتـيـجــه                   

ها ابـزار چـانـه زدن کـارگـر بـا                اتحاديه
کارفرما و بهبـود وضـعـيـت کـارگـران           
هستند، اما اگـر بـيـکـاري در سـطـح               
بااليي در جامعه باشد، خيلي کاري از 
دستشان بر نمي آيـد و مـجـبـورنـد بـه             

هميشه اتحاديه . وضعيت تمکين کنند
براي بهبود وضعيت اعضايـش تـالش     
ميکند و بعضا هم موفق ميشود ولي 
اين تصور که اتحاديه کارگري بخـودي  

دار خود ميتواند جواب شکاف سرمايه
کارگر و مسأله کار مزدي و استثمار  -

کارگر بر مبناي کاال بودن نيروي کار را 
بگيرد، به نـظـر مـن ايـن تصـور پـوچ                 

  .است
 

اولـيــن سـؤالـي کـه در            :عـلـي جـوادي     
مقابل کمونيستها از طرف مـدافـعـيـن     
بورژوازي قرار ميگيرد ايـن اسـت کـه          

دار بـگـيـريـد،      انگيزه سود را از سرمايه
اگر مالکيت خصوصي را از جـامـعـه        
حذف کنيد، تـولـيـد و تـکـنـولـوژي و              

هاي بشر عمال  اصوال تأمين نيازمندي
دچار رکود ميشود، و انگـيـزه بـهـبـود        
روشهاي توليـدي در جـامـعـه از بـيـن               
ميرود، راندمان کار تکنولوژيک عمال 
قدرت رشدش از جامعه حذف ميشود، 

  پاسخ شما به اين انتقاد چيست؟
 

من فکر ميکنم ايـن     :منصور حکمت

تصويري است که بـر مـبـنـاي ازلـي و              
اگـر  .  انـد  داري گرفته ابدي بودن سرمايه
داري جـلـوي دسـت           در جامعه سرمايه

رقابت را بگيريم و جلوي دست بـخـش     
خصوصي را بگيريد، ممکن است کـه    

داري ايـن طـوري          در جامعـه سـرمـايـه      
داري نوع روسي که  مثال سرمايه. بشود

و .  به آن سوسياليسم روسي ميگفتـنـد  
جامعه شوروي را مـثـال مـيـزنـنـد يـا                
اقتصادهاي دولتي که در آن آن درجـه        
رشد تکنولوژيـک يـا آن ابـتـکـارات و              
انقالب انفورماتيک و الکترونيکي کـه  
در غرب متکي به بازار صورت گرفت، 

بله اگـر  .  شکل نگرفت، از اين سر است
داري را برداريد و دخالت دولتي  سرمايه

داري تا آن حدي جلو برود که  در سرمايه
ها گرفته شـود و       جلوي رقابت سرمايه

بخواهند برنامه مرکـزي پـيـاده شـود،         
اش اين باشد که  ممکن است که نتيجه

ها  آن طوري که در يک بازار آزاد سرمايه
با هم در رقابتند ودر مسـابـقـه بـا هـم          
تکنيک و پيشرفت ميدهند، تکنيک در 

اي پـيـشـرفـت          چنين کشورهـاي بسـتـه     
ولي اين چيزي راجع به جـامـعـه      . نکند

سوسياليستي نميـگـويـد کـه مـبـنـاي            
کارش بر رقابت نيست، مبناي کـارش  
بـر تــعـاون و هـمــکـاري و هـمــفـکــري                  

در نتيجه سؤال ميـتـوانـد    .  انسانهاست
اين باشد که فرض کنيد آيـا بـه انـدازه          
کافي فقر يا نداري مردم يـا بـيـمـاري،         
انگـيـزه کـافـي بـراي ايـن نـيـسـت کـه                     

اي بـرايـش        انسانها در جستجوي چـاره   
اي کـه       باشند؟ قطعـا هسـت، جـامـعـه         

مبنايش بر رقابت و خود پرستي نيست 
طور ديگري به تکنيک فکر ميکند در 

اي که در آن تکنـيـک    مقايسه با جامعه
اي از سرمايه است، بخشي از  اوال زائده

اي اســت کــه        سـرمـايــه اسـت و شـيــوه          
و .  سرمايه خـودش را نشـان مـيـدهـد           

اي اسـت کـه در آن ايـن                 ثانيا جـامـعـه   
تکنيک در خدمت سودآوري سـرمـايـه      

دار    خوب واضح اسـت سـرمـايـه      .  است
براي گسترش سودش اين تـکـنـيـک را         
گسترش ميدهد و تغيير ميدهد و در     

. هاي مختلف به کـار مـيـبـنـدد        عرصه
ولي در جـامـعـه سـوسـيـالـيـسـتـي کـه                
مبناي آن و فلسفه اجـتـمـاعـيـش چـيـز          
ديــگــري اســت، انســانــهــا بــه خــاطــر             

هــاي ديــگـري در جســتـجــوي             انـگـيــزه  
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در ايـن     .اختراع و ابداع خـواهـنـد بـود      
شکي نيست که هميشه احتياج مـادر    
اختراع است، ولي اين احـتـيـاجـهـا در          

  .داري فرق ميکند جامعه سرمايه
من و شما در اين جـامـعـه فـعـلـي هـر              
چقدر هم فکر کنيم قاعدتا بايد بشـود    
با توجه به اينکه تکنيکش هست، تمام 
جهان را کـاري کـرد کـه بـيـمـاريـهـاي                   
واگيردار از بين بـرود، طـبـيـعـي اسـت           
براي ما، فکـر مـيـکـنـيـم ايـن کـار را                 

ولي اين جامعه ايـن کـار     . ميشود کرد
چــرا؟ بــراي ايـنــکــه در          .را نــمــيـکــنــد   

هر سال در جهان چهل . اولويتش نيست
ميـلـيـون کـودک از بـيـمـارهـاي قـابـل                   

اي  پيشگيري ميميرند، ولي اين جامعه
نيست که تکنيکش را و امکاناتش و   
اختراعات و ابداعاتش را در خـدمـت         

ولــي ايــن   .  رفـع ايــن قــرار داده بــاشــد          
واقعيت که بيماريهاي واگيردار وجـود    
دارد و قابل پـيـشـگـيـري اسـت، بـراي              
جامعه سوسياليستي انگيـزه حـرکـت،      
انگيزه ابداع و انگيزه اخـتـراع خـواهـد         
بود براي انسانها و فـکـر مـيـکـنـم بـه              
مراتب انگيزه قويتري است خوشبختي 
هـمـنـوع و خـوشـبـخـتـي انسـانـهـا تــا                    

در نتيجه تکنيک در . سودآوري در بازار
جامعه سوسياليستي واقعي، به مراتب 
سريعتر رشد خواهد کرد، نه فقط رشـد  

هـاي     کمي تکـنـولـوژي بـلـکـه عـرصـه            
بــبــيــنــيــد اآلن مــوشــک        .  کــاربســتــش 

اند که ميتواند رهـبـر چـچـن را            ساخته
وقتي دارد تلفـن دسـتـيـش را بـه کـار               
! مياندازد در اطاق خوابش منفجر کند

ولي چطور  .خوب اين کار را هم کردند
اي که چنين تخصصي  در چنين جامعه

پيدا کرده در هدايت يک موشک کـوري  
که بدون راننده ميتواند آن سر جهـان و    
منفجر کنـد، نـمـيـتـوانـد بـراي مـثـال                

هاي آنگوال يـا   هاي زيمبابوه يا بچه بچه
هاي هندوستان يا جاي ديـگـري را      بچه

از شر يک ويروس پيـش پـا افـتـاده کـه            
دوايش هـم هسـت، خـالص کـنـد؟ بـه               
خاطر اينکه در اولـويـت ايـن جـامـعـه             

در نتيجه نه فقط تکنيک را بـه  .  نيست
مثابه آن اختراع اوليه مثل اختراع برق 
يا اختراع تلويزيون، بلکه کـاربسـت آن     

چطور مـا داريـم       .  تکنيک هم بايد ديد
بــرق را مصــرف مــيــکــنــيــم؟ بــرق را             

مصرف چه مـيـکـنـيـم؟ تـلـويـزيـون را              
مصرف چه ميکنـيـم؟ کـامـپـيـوتـر را            
مصرف چـه مـيـکـنـيـم؟ هـمـه ايـنـهـا                  
سـؤاالتــي اســت کــه در يــک جــامــعــه              
سوسياليستي از يک زوايه ديگر بـه آن      
نگريسته خواهد شـد و بشـريـت هـمـه              
کنجکاوي و تالش علمي و به اصطالح 
انرژيش را مـيـگـذارد روي ايـنـکـه بـه              
مسائلي پاسخ بدهد که احتماال وقتـي  
پاسخ ميگيرد بسيار نشـاط آورتـر از         
ــراي مــثــال شــرکــت                  ايــن اســت کــه ب

ام جلو زد، يا مايکروسافت جلو .بي.آي
ايــن خــوب مــمــکــن اســت بــراي             .  زد

صاحب مايکروسافت خـيـلـي انـگـيـزه         
مهمي باشد، ولي براي من و شما که نه 

ها سهام داريم و نه خيري  در اين شرکت
ولي وقتي . ازش ميبينيم انگيزه نيست

اي تکنيک را در اختيار همه  يک جامعه
قرار دهد و همه را به آن مسلـط کـنـد،      
استفاده از آنرا آموزش وسيـع بـدهـد و        
بعد اين شعار را جلوي خودش بگـذارد  
که دردهاي بشر را يکي پس از ديگري 
با استفاده از تکنـيـک درمـان کـنـد آن            
وقت به نظر من شاهد خيلي ابتکارات 
و اختراعات خواهيم بود که در دستور 

  .سرمايه نيست
 

اآلن سـؤال ديــگـري را          :عـلـي جـوادي     
مطرح بکـنـم؛ در مـکـانـيـزم جـامـعـه                

داري بازار به نوعي مـکـانـيـزم        سرمايه
تشخـيـص نـيـازهـاي رو بـه گسـتـرش                 

کاالهايي توليد ميشـود  .  جامعه است
در .  که فروش ميرود و سودآور هسـت   

سيستم سوسياليستي اين فونکسـيـون   
تشخيص نيازهاي جـامـعـه کـه رو بـه            
گسترش هم هسـتـنـد بـه چـه شـکـلـي                 

  تأمين ميشود؟
 

ببينيد براي تشخيص  :منصور حکمت
هشتاد نود درصد از نيازها، نه به عالم 
و نه فيلسوف احتيـاج هسـت و نـه بـه             

همـه مـردم مـيـخـواهـنـد سـالـم                . بازار
باشند، در نتيجـه نـيـازهـاي پـزشـکـي            

هـمـه مـردم      .  معلوم است که چـيـسـت     
مـيـخـواهــنـد در آسـايـش بــاشـنـد، از                 
عــوامــل طــبــيــعــي مصــون بــاشــنــد،           
درنتيـجـه مسـکـن مـعـلـوم اسـت کـه                  

غـذا مـعــلـوم اسـت کـه جــز              .  چـيـسـت   
نيازهاي بشر است، آمـوزش و پـروش         
معلوم است که جز نيازهاي بشراسـت،  

مندي  و اَشکال ابتدائي به اصطالح بهره
از فرهنگ جامعه مثل موسيقي و هنر 
اينها همه معلوم است که جز نياز بشـر  

در نتيجه خود مقوله اصلي، بـه  .  است
اصطالح بشر به چه کارهايي بپردازد و 
يا نيروهاي مولّده در خدمت چه اموري 

. قرار بگيرند، خيلي پيچيدگي نـدارنـد  
آنجايي ميرسيم به پيـچـيـدگـي کـه در          
حاشيه نيازهاي اصلي به تنوع نيازهاي 

من ممـکـن اسـت      .  تري ميرسيم فرعي
دوست داشته باشم نقاشي بکشم شـمـا     
ممکن است دوست باشـيـد بـه شـکـار          

ايـن  ...  برويد يا شنا بکنيد يـا هـر چـه       
نيازهاي ما چه ميشـود؟ آيـا اسـتـخـر          
ميسازند يا گالري هنري يـا چـيـزهـاي         
ديگر؟ ابزار و آالت موسيقـي را بـايـد        
بيشتر توليد کرد يا وسائل ورزشي را؟ 
اينجا است که ميرسيم به انـتـخـاب و        
گرنه در کـل ايـنـکـه بـايـد بـراي هـمـه                    
مسکن مناسب ساخت، براي همه بايد 
وسائل ترانسپورت سالم و قابل اتکائي 
ساخت که هر کـس بـتـوانـد خـودش و            
چيزهاي مورد نيازش را جابجـا کـنـد،      

در اين که بايد دارو در دسـتـرس هـمـه         
باشد، بيـمـارسـتـان در دسـتـرس هـمـه               
باشد، وسائل ورزش براي هـمـه وجـود        
داشته باشـد و غـيـره، در ايـن شـکّـي                 

ميرسيم به حاشيه بـخـصـوص      .  نيست
وقتي که ثروت جامعه بيشتر بشود اين 
حاشيه زياد ميشود چون حاال همه کـه  
چيزهاي اصلي را دارند هنوز مـقـداري   
زيادي نيرو هست که ميشود صَرف بر 

تر و به يک معني  آوردن نيازهاي جانبي
  .تر انسانها بشود تر و گروهي فردي

آنجاست که به نظر من هـمـيـن سـطـح          
تکنيکي بشر امروز دارد نشان ميدهد 
که چطور همه ميتوانـنـد در ايـن امـر           

براي مثال اگر پانزده سال . شرکت کنند
پيش کسي اين سؤال را مـيـکـرد، مـا         
مثل امرزو چيزي به اسم کامپيـوتـر و     
اينترنت را در اين مقياس تجربه نکرده 

ولي امروز همه از طريق شبکـه  .  بوديم
کامپيوتري ميتوانند به هم وصل شده 
باشند و هر کس ميتواند واقعا بـا يـک     
هويت معين و مشـخـص خـودش در            

گيري شرکت کند و نيـاز   پروسه تصميم

ميتواند بگـويـد   .  خودش را اعالم کند
و بعد دقيقا همان . من اين را ميخواهم

آدمها در ظرفيتشان به عنـوان تـولـيـد       
اين نـيـازهـا را          کننده ميتوانند ليست

داشته باشند و بدانند در اين شهر نيـاز  
زيادي به کفش شماره چهل و دو است، 
در اين شهر توپ فوتبال کم اسـت، در      
اين شهر عده زيادي معتقدند که بـايـد     
يک تئاتر ساخته شود که بشـود در آن        

ايـن نــيـازهــا قــابــل        .  نـمــايـش بـدهــنــد     
تر ميشوند و تشـخـيـصـشـان         تشخيص

بخـصـوص ايـن را در          .  آسانتر ميشود
نظر بگيريد که منفعتي به جز بر آوردن 

. نيازها بر جامعه حکومت نـمـيـکـنـد       
قرار نيست که در ايـن قضـيـه نـيـروي              
خارجي دنبال مشروطه خودش باشد و 

 .بخواهد از اين طـريـق پـولـدار بشـود         
اصل بر اين است که نيـروهـاي مـولّـده       
ــيــازهــاي انســانــهــا             ــرآوردن ن ــرف ب صَ

  .ميشود
 -پياده شده توسط خالد حاج محمدي 

 اديت آذر مدرسي 
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 ...سرمايه داری، بازار و 

 ياشار سھندی، ايران 
 تبريک سال نو 

 با درود بيکران به همه رفقا
صاحبان اين نگاهـهـا حسـرت کشـيـده          
اما اميدوار، دسته گلي را مـانـنـد کـه         
زير پاي نظام ستمکار سرمايه داري لـه    

 ۸۸ با اميد به ايـنـکـه سـال           .  ميشوند
سالي باشد که حسرت از نـگـاه ايشـان          
برگيريم و اميد را صد چندان به ايشـان    

به اميد ديدار در پـاي بـرج     .  هديه کنيم
آزادي در مـيـدان آزادي سـال نـو را بـه                

 . همه شما تبريک ميگويم
 

 کامران مزين، ايرن 
 سال حمله به مصرف 

مطلب زيـر را از وبـالگ دسـت چـپـي                  
 :برايمان فرستاده اند

جناب ايت اهللا خامنه اي که  در طـول  " 
سال  سريال يوزار سيف را زياد تـمـاشـا      
مــيــکــردنــد از شــدت جــو گــيـــري                    
پيـامـبـرگـونـه  فـتـواي سـال جـديـدکـه                    
اتفاقا سال گاو هم اسـت را  بـر هـمـان               
اساس و بـر اسـاس مـديـريـت  ريـيـس                  
جمهورش تعييـن کـردنـدو ان را  سـال               

"  اصـــــالح الــــــگــــــوي مصــــــرف              " 
تعبير خواب ايشان از انـجـا       .. گذاشتند

به وجـود امـد کـه ايشـان و ريـيـسـس                    
جــمــهــورش يــکــبــار از خــواب بــيــدار             
شدندوبي انکه خواب گـاو را بـبـيـنـنـد           
گفتـنـد چـون سـال گـاو اسـت و  دارد                     
سريال يـوسـف  يـکـجـورهـايـي تـکـرار                
ميشود  بهترين راه  بـراي مـانـدن ايـن           
است  که در برابر خـوراک   و مصـرف           

با ايـن حـال سـوال          . زياده مردم بايستيم
ايـنـجـاســت  شـمــا کـه ســالـي را ســال                   
شکوفايي گذاشتـه بـوديـد چـطـور شـد             
يکدفعه به جاي برداشـت مـحـصـول از         

نواوريها و شکـوفـايـيـهـايـتـان  امـديـد               
ــد مصــرف مــردم را                      ــاي ــد  ب ــي ــت ــف گ

جل الخالق  نـه از ان دسـت و               . بگيريم
دلبازيهايتان و مصرف بي رويه تان  و     

بـا ايـن حـال          ! نه از ايـن  خسـاسـتـتـان                
حال پيامبر عظيم الشان  قـبـيلـه ايـران          
نفرمود که   مصرف سپاه و  بسـيـج و         
حوزه علميه هم  در هـمـيـن راسـتـا کـم           

صد البتـه چـنـيـن چـيـزي کـه              . ميشود 
يوسف بزرگوار مـا را تـا ظـهـور امـام              

بـايـد از حـقـوق         . زمان نـگـه نـمـيـدارد          
مــردم و کــارگــران و مــعــلــمــان  کــم                   

بـنـزيـنـهـا را سـهـمـيـه بـنـديـتــر                   . کـنـنـد   
تازه گازوييل  هـم بـگـيـرنـد و            . بنمايند

يارانه و  و تمام  خدمات اجـتـمـاعـي و       
بـازرگـانـي  و رفـاهـي  را از مصــرف                    
مردم  خارج کنند تا  سالي مـوفـقـيـت       

نــام واقــعــي     . امــيــز را داشــتــه بــاشــنــد        
ــه                   ــه ب ــمــان حــمل اصــالح  مصــرف ه

هـمـان چـيـزي کـه           . مصرف مردم اسـت   
دوسال پيـش بـا اغـاز سـهـمـيـه بـنـدي                   
بـنـزيـن اغـاز شـد و امـروز بـا فـتــواي                     

چـون  ( پيامبر ما قانون اساسي هـم شـد    
ــوا و                       ــتـ ــاس فـ ــر اسـ ــم بـ ــون هـ قـــانـ
نــامــگــذاريــهــاي خــامــنــه اي حــرکــت           

 نامه ھای شما

16ادامه صفحه   



امسال مطمئنا  در تراکـتـهـا    )  ميکند
و بنرها و تبليغات راديو و تـلـويـزيـون       
به همين بهانه چـه چـيـزهـا نـخـواهـنـد             

از اينـکـه هـزيـنـه خـدمـاتـي کـه                . گفت
ميدهند چند برابر خدماتـي اسـت کـه        
ارائه مينمايند و هـمـيـن کـافـي اسـت             
ــتــه                           کــه  هــمــه چــيــز از   مــا گــرف

جمهوري اسالمي امده است کـه   . شود 
چقدر ميخوريـم  .مصرف ما را بشمارد

وچــه مــيــزان مــيــپــوشــم و چــقــدر راه              
ايـن هـمـان چـيـزي اسـت کـه                . ميـرويـم  

مـردم  . جامعه ايران از ان متنـفـر اسـت     
از دخالت به امور شخصي خودشـان و     

در . لقمه شمردن غـذايشـان مـتـنـفـرنـد           
جــامــعــه ايــران  اســراف نــيــســت کــه               
حـکـومــت مــيـکـنــد ايــن  جــمـهــوري               

اسالمي است که دارد  پول بيت الـمـال   
مـردم در جـامـعـه         . را به هدر مـيـدهـد     

نيازي ندارند که اسراف دهنـده اصـلـي       
برايشان خط مرز تعيـيـن نـمـايـنـد کـه            

شـمـا   . چقدر بخورند و چقدر  راه بروند   
اگر  ميخواهيد   مصرف را کم کـنـيـد    
بهترين راه ايـن اسـت کـه خـودتـان را                  

سـپـاهـتـان را مـنـحـل            . منحـل کـنـيـد      
حوزه علميه و بسـيـج و   بـمـب             . کنيد

اتم و سهم  امام  و سهم  مـقـامـاتـتـان         
و تروريستها در لبنان و فـلـسـطـيـن  و          

ان وقـت خـواهـيـد         . سوريه را کم کنـيـد  
ديــد کــه چــقــدر مشــکــالت مــا حــل              

بلــه ايــن کــارگــرانــي کــه         . خــواهــد شــد  
ماهي سيصد هزار تومان مـيـگـيـرنـد        
نيستند که  در جامعه  اسـراف ايـجـاد      

چـون پـولـي نـمـيـمـانـد کـه                . ميـکـنـنـد    
اسراف شود  ايـن شـمـايـيـد کـه بـايـد                   

هرکدام از نهادهاي امـنـيـتـي و       . برويد 
ديني  مفتخور شما  هـيـچ نـيـازي بـه            
انها نيست و هـيـچ ارزشـي را تـولـيـد               

تنها مفت خورانـي هسـتـنـد       . نميکنند
ــودن                        ــر از ب ــت ــه ــودنشــان ب ــب کــه   ن

برويـد تـا امسـال بـا مـوفـقـيـت                 . است
کامل به پايان برسدو به نامگـذاريـتـان    

اگـر هـم نـمـيـرويـد ايـن               . افتخار کنيد   
هايي که نـوشـتـم بـايـد  شـعـار مـردم                   

باشد  و اين را به جمهوري اسالمي  و     
يوسفها و امخوتبهاي وطني بـه انـواع      

 ."مختلف  فرياد بزنند
 

 امضاء محفوظ 
 چھارشنبه سوری بی حجاب 

عکس زير را برايمان فـرسـتـاده انـد از           
چهارشنبه سوري امسال و هـمـچـنـيـن        
يـک گــزارش کـه بـه نــظـر مــيـرسـد از                    

 :سايتي برگرفته باشند
 
بـه عـنـوان      :  گزارش از نظام آباد تهران" 

يک شاهد عيني و شرکت کنـنـده بـايـد       
بگم ديشب حرکتي کرديم که شـخـصـا      

الـبـتـه    .  هيچوقت به چشم نـديـده بـودم     
حتما مردم ديگه ديده بودند ولي بـراي  
من اولين بار بود که بـا شـعـار فـريـاد            

در خـيـابـان نـظـام آبـاد حـدود              . ميزديم
. بعـد از ظـهـر جـمـع شـديـم                ۵ ساعت 

مردم به چشمهاي همديگر نـگـاه مـي        
کردند و انتـظـار يـک شـب پـرشـور در               

 ۷ سـاعـت     .  نگاه هايشان ديده مـيـشـد   
بـعــد از ظــهـر شــد و کـم کــم صــداي                    

مامورها آماده هـجـوم     ! انفجارها بلند
بـاتـوم هـا و چـوب           .  به مـا مـيـشـدنـد       

هاشون را مرتب به نشـانـه تـهـديـد بـه             
مردم نشان ميدادند و گاه و بيـگـاه بـه      

مـردم کـم و       .. مردم يورش مي آوردند
بيش فـرار مـيـکـردنـد امـا دوبـاره بـه                 
ــاره                    روش آب راه خــود را بــاز و دوب

. مکانهـاي خـالـي را پـر مـي کـردنـد                 
سربازها که بسياريشان مشخـص بـود     
بسيار مخالف حکومت هسـتـنـد، بـا         
مردم تا حدي کـنـار مـي آمـدنـد امـا               
مافوق هايشان وحشيانـه بـه آنـهـا هـم            

کم کم صداي انـفـجـارهـا     .  تشر ميزدند
جوانها شروع به شـکـسـتـن     . باال گرفت

شيشه ها و آتش زدن سطل هاي زبـالـه     
ــد  ــه           .  کــردن مــامــورهــا مــرتــب حــمل

ميکردند و جوانها که بسيار قدرتمنـد  
مقاومت نشان ميدادند، بـا نـارنـجـک         
ها و وسايل محتـرقـه خـود بـه سـمـت             
آنها نشانه ميگرفتند و در کل صحـنـه   

در دقـايـقـي جـوانـان بـه             .  جنگـي بـود    
صورت خودجوش به دو گروه تـقـسـيـم     

رهبر جـنـايـت مـي         "شدند و شعارهاي 
تـوپ،  " ،   " کند، ناجا حمايت مـيـکـنـد      
........." تانک، فشفشه؛ خامنـه اي      

بـاور کـنـيــد مــامـوران از           .  سـر دادنــد   
سرکوب ما عـاجـز مـانـده بـودنـد هـر                

چند که مـرتـب حـملـه مـيـکـردنـد بـه                  
هـرکــدام از مــا دو گــروه امــا مـا بــه                  
فرعي ها پناه مي برديم و دوبـاره پـس     

. از چــنــد دقــيــقــه حــملــه مـي کــرديــم             
صحنه جنگي بود ديدني، مخصوصـا  
با شعارها که واقـعـا فضـا را حسـابـي            

به هـمـه عـزيـزانـي کـه           .  متشنج کرديم
ما را در آن محل تنها نـگـذاشـتـنـد و          
ياريمان کردنـد تـبـريـک مـيـگـويـيـم و                
اميدواريم باز هم صـحـنـه هـاي نـبـرد             
ديگري بسازيم تـا سـرنـگـونـي کـامـل            

واقـعــا بـخــاطــر     .  حـکــومـت اســالمـي     
فحاشي ها در بـعـضـي فـيـلـمـهـا عـذر              

. همـه عصـبـانـي بـودنـد          .  مي خواهيم
اينها را مي گـفـتـنـد مـا هـم بـا آنـهـا                  

 " .همراه شديم
  

 زھره آزادی، از ھلند
 به اميد روزھای خوش

دوســتــان عــزيــز هــر روز تــان نــوروز              " 
نوروز تـان بـهـروز، سـال خـوش بـهـار                  

 "خوش همراه با اميدهاي خوش
 
زهره جان سـال جـديـد شـمـا هـم               : ک.ج

از شما و از هـمـه     .  خوش و خوب باشد
دوسـتـان و خـوانـنـدگــانـي کـه ايـنـجــا                  
فـرصـت نـکــرديـم تـبـريــکـات شـان را                 
منعکس کـنـيـم تشـکـر مـيـکـنـيـم و                 

  .بهترين آروزها برايتان داريم
 

 سعيد ولد بيگی، ترکيه 
 جنايت جمھوری اسالمی 

گزارش تک تکاندهنده زير را بـرايـمـان        
فرستاده اند که به نظر ميرسد برگرفتـه  

 :از سايت فعالين حقوق بشر باشد
 
گزارش ذيل در بر گيرنده مشـاهـدات     " 

دکتر حسام فيروزي ، پـزشـک و فـعـال           
حقوق بشر زنداني است که بعنوان يـک    
متخصص و شاهد، فوت ايـن زنـدانـي      
عــقــيــدتــي را حــاصــل بــي تــوجــهــي              
مسئوالن زندان و کادر پـزشـکـي مـي         

 .داند
 

ظـهـر خـبـردار          ۱۲ در حـدود سـاعـت        
شدم که اميدرضـا مـيـرصـيـافـي حـال            
خوبي ندارد به سراغ او رفتم و او را بـه    

زنــدان اويــن،      ۷ بــهــداري داخــل بــنــد        
انــتــقــال داديــم، مــن در آن بــهــداري                

ي مـعــده قـرار دادم و              اش لـوــلـه       بـراي 
اش    وشو دادم، براي ي او را شست معده

رگ گرفتم و اقدامات اولـيـه را انـجـام         
جا درخـواسـت کـردم         از پزشک آن.  دادم

که داروي آتروپين براي او تجويز کـنـد     
و داروي لينگر به او دهد ولـي پـزشـک        

سـوم بـراي او          بهداري گفت که سرم يک
کافي است و من را با توهيـن از اتـاق       

چـنـان اصـرار         بيرون کرد امـا مـن هـم         
تـوانـيـد کـاري          جـا نـمـي        داشتم که ايـن 

انجام دهيد و بايد او را به بيـمـارسـتـان     
بيرون مثل بيارستان لقـمـان، مـنـتـقـل         
کنيد چون وي  به دليل خـوردن تـعـداد      
زيادي قرص پروپرانول بـا افـت شـديـد           
فشار خـون و کـاهـش تـعـداد ضـربـان                

 7رو شده بود و فشارش زيـر     قلب روبه
بود، اما پزشکان گفتند مـا خـودمـان      

دانيم بايد چه کـار انـجـام دهـيـم و             مي
 .من را از اتاق بيرون کردند

 
من باز پشـت در بـهـداري ايسـتـادم و              
مصرانه خواستم که او را به دليل افـت    

کـه بـدن وي          فشارخون و به دلـيـل ايـن       
کامال سرد شده بـود، بـه بـيـمـارسـتـان            
لقمان مـنـتـقـل کـنـنـد امـا پـزشـکـان                    
بـهـداري زنـدان بـه مـن  گـفـتـنـد ايــن                      
مساله ارتباطي بـا شـمـا نـدارد و مـا              

اما بـا    .  دانيم چه کاري انجام دهيم مي
ي مــن او را بــه             اصــرار بــيــش انــدازه     

بهـداري پـايـيـن زنـدان اويـن مـنـتـقـل                   
جا به بعـد را ديـگـر مـن            کردند و از آن

کـه بـه        هيچ اطالعي ندارم به دليل ايـن 
 .راهي با وي را ندادند هم ي من اجازه

 
يي که مـهـم اسـت ايـن اسـت کـه                نکته

پزشکان زندان در ابتدا حـتـا سـعـي در         
گرفتن رگ و فشار خون امـيـدرضـا را        
نداشتند و اقدامـات اولـيـه را نـيـز بـا               

. اصرار و پافشـاري مـن انـجـام دادنـد           
ها همه چيـز را بـه عـنـوان تـمـارض                ان

مسئوالن زندان و   .  کنند محسوب مي
جـا بـراي جـان زنـدانـيـان،                پزشکان اين

 .ترين اهميتي قايل نيستند کوچک
 

از نــظــر مــن کــه يــک پــزشــک هســتــم               
امـــيـــدرضـــا مـــيـــرصـــيـــافـــي دچـــار         

گي شديد بود و بـه هـيـچ وجـه              افسرده
توانست شرايـط زنـدان را تـحـمـل             نمي

هاي پزشکـي خـود را        کند، حتا پرونده
گـي شـديـد         مبني بر دارا بودن افسـرده   

به پزشکان زندان ارائـه داده بـود، امـا          
ترين تـوجـهـي بـه وي          متاسفانه کوچک

 .نشد
 

کاري صددرصد پـزشـکـي     اين واقعه کم
ــت      ــدان اسـ ــل          .  زنـ ــکـ ــار مشـ او دچـ

مــن از وي      .  گــي شــديــد بــود        افســرده
پـزشــک     خـواســتـه بـودم تـا او بــه روان               

مراجعه کند ولي او پس از مراجعه بـه    
يي نـديـد      پزشک زندان، هيچ نتيجه روان

که فـکـر      پزشک براي کسي زيرا اين روان
خودکشي داشته و چـنـد بـار اقـدام بـه            
خودکشي نيز انجـام داده بـوده، فـقـط           

بخش تجويز کـرده بـود، در          داروي آرام
که وي حتما نياز به بستري شـدن     حالي

 ."فوري داشت
 

 ناصر از يونان 
 سال انقالب و سوسياليسم 

سالم مصطفي جان خسته نـبـاشـي و        " 
سـال نــو را بــه تـو و ديـگــري رفـقــاي                    

. جوانان کـمـونـيـسـت تـبـريـک مـيـگـم               
اميدوارم سـال انـقـالب و سـرنـگـونـي                
رژيم اسـالمـي و بـرقـراري حـکـومـت                
کارگري و سوسياليسم تـحـت رهـبـري         

حـتـم   .  حزب کمونيست کـارگـي بـاشـد      
پـيـروز   .  دارم که پيروزي نـزديـک اسـت       

 ."باشيد
 
ناصر جان سـال جـديـد مـبـارک،          :  ک. ج

اميدوارم سال آينده سال پـيـروزي هـاي      
 .بزرگ براي سوسياليسم باشد

 
 شيراون از ايران 

 عکس برای جوانان 
عکـس هـايـي از چـهـارشـنـبـه سـوري                  
فرستاده بودند که فـقـط ايـن يـکـي را              

بـا  .  فکر کرديم ميتوانيم استفاده کنيم
تشکر و تـبـريـک سـال نـو بـه شـيـروان                 

 .عزيز
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