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وقتي ماهواره خـريـدم بـعـد از تـنـظـيـم                 
،ابتدا به سراغ شبكه هاي فـارسـي زبـان      
رفتم،البته خوب انكار نمي كنـم كـه بـه        
عنوان يك كـمـونـيـسـت از قـبـل كـانـال                
جديد را مي شناختم و طبعا اين كـانـال     
را انتخاب كردم،ولي كانال هـاي ديـگـر        

اعم از سياسـي و غـيـر سـيـاسـي               را هم
كم كم متوجه شدم حتي  . زير نظر گرفتم

كانال هاي غـيـر سـيـاسـي كـه مـوزيـك                 
ويدئو و مصاحبه با خوانندگان و فـيـلـم      
پخش مي كننـد هـم مـوضـع سـيـاسـي              
دارند، اين مـوضـع گـيـري بـا تـمـجـيـد                  
اسالم وتبلـيـغ پـديـده دمـوكـراسـي زيـر               
پرچم اسالم در البـالي مصـاحـبـه وبـزم            
خوانندگان، بـا تـعـطـيـل كـردن مـوقـت               
برنامه ها در منـاسـبـت هـاي مـذهـبـي            

اوايـل بـه نـظـرم خـيـلـي               . بروز مي كـنـد  
عجيب بود كه در اروپـا و آمـريـكـا كـه            
مذهب مانند ايـران حـاكـمـيـت مـطـلـق             
ندارد، چطور رسانه اي بـه خـاطـر مـرگ         
فالن شخصيت مـذهـبـي بـرنـامـه هـاي              
خود را موقتا تعطيل كند، در حالي كـه  
كـانـال مـذهـبـي هـم نـيـسـت و هـزيـنـه                       

. تلوزيون ماهواره اي هم سنگـيـن اسـت     
بعدا متوجه شدم كـه حـتـمـا رابـطـه اي               
ميان كانال هاي به اصـطـالح تـفـريـحـي         
ماهواره بـا جـمـهـوري اسـالمـي وجـود              
دارد، كــه مســلــمــا ايــن رابــطــه مــالــي             

و خـوب تـكـلـيـف شـبـكـه هـاي                  ! است
جـالـب ايـنـكـه        !  سياسي هم روشن اسـت 

كانال هاي سياسي فارسي زبـان اعـم از         
دولتي و خصوصي مواضـع مشـتـركـي       

ــات           ازآغــازنــمــايــش مضــحــک انــتــخــاب
جمهوري اسالمـي شـاهـد درگـيـريـهـاي            

. جـنـاحـهــاي مـخـتــلـف رژيـم بـوده ايــم                
هرکدامشان براي اينکه ظاهري اصـالح    

به خود بگيرند سعي کـرده انـد     ! طلب تر
در اشکال و قالبهاي مـتـفـاوتـي ظـاهـر           

درگيريهايي که اين اواخر شـکـل     .  شوند
درهـمـيـن    .  حادتري به خـود گـرفـتـه انـد         

ميان ! روزهاي گذشته کاربه کتک کاري 
همانـنـد   .  طرفدارانشان کشيده شده است

قسمتهاي مختلف يک نمايش مضـحـک   
که هرچه غليظ ترمـيـشـود دسـت و پـا            
زدن بيشتردلقکـهـايـش هـم نـمـايـان تـر               

هرچه بـه تـاريـخ انـتـخـابـات              . ميگردند
نزديک ترميشويم بيشتر سعي ميکنـنـد   

بد و بد "که بحث قديمي انتخاب ازميان 
اين در حـالـي اسـت کـه           .  را بازکنند" تر

تمام جناحهايي کـه امـروز بـه جـان هـم              
افــتــاده انــد ، هــر چــنــد دربــخــشــهــاي               
مختلفي خود را بروزميدهند امـا بـراي     

شـده  "  بـد تـر    "  مردم همه شان تبديل به  
انـد و جــايــي بــراي انــتــخــاب از هــيــچ                

بعـد از گـذشـت        .  قسمتشان باقي نمانده

جلسه تبليغاتي ميـر حسـيـن مـوسـوي          
در دانشگاه زنجان به صحنـه اعـتـراض      

. بــه جــمــهــوري اســالمــي تــبــديــل شــد          
دانشجويان با برافرشـتـن پـالکـاردهـا و          
دست نوشته هايي که روي آنها نـوشـتـه      

سيد سبز گستر، خـاوران هـنـوز        " بودند 
به علـت قـتـل عـام سـال            " و " سرخ است

، مير حسين مـوسـوي در دادگـاه           ۶۷ 
و حقوق برابر زن و   "  ملت محکوم است

فراخوان چهـار سـازمـان کـارگـري بـيـن              
المـلـلـي در دفـاع از کـارگـران ايـران و                    

 
 
 
 
 

اتحادي مقدس در حـال شـکـل گـيـري              
. همه شان به دست و پا افتاده انـد .  ست

بيانيه صادر مي کنند و جلسـه بـرگـزار      
مي کنند، نامه مي دهنـد و خـواهـش        
تقاضا مي کـنـنـد کـه بـه نـامـه  شـان                     
جواب دهند و از مردم مي خواهنـد در    

در سـتـادهـاي      .  انتخابات شرکت کننـد 
انتخابـاتـي شـرکـت مـي کـنـنـد، بـراي                  
نامزدهاي دور دهم ريـاسـت جـمـهـوري          
اسالمي جلسه سخنراني بپا مي کنند، 
باهاشان مصـاحـبـه مـي کـنـنـد و زيـر                 

 .نوافکن قرارشان مي دهند
جريانات و افرادي که تا امروز فعالـيـت   

فعـال  عجيب و غريبي نداشته اند امروز 
 7ادامه صفحه   6ادامه صفحه  

 4ادامه صفحه  

 6ادامه صفحه  

 5ادامه صفحه  

 :به سردبیری 
 نوید مینائی

jk.sardabir@gmail.com 

 0046736485117: نوید مینائی

 دانشجویان زنجان سیرک انتخاباتی موسوی را 
 !بر سرش خراب کردند

 ددانشجويان ماھيت جنايتکارانه موسوی و رژيمش را شجاعانه بيان کردن

ــوان   ــه فــراخ ــخ ب در پــاس
   سازمانھای جھانی کارگری 

ژوئن را به روز اعتراض بين المللی عليه  ٢٦
 ! جمھوری اسالمی تبديل کنيم

 رای نه مردم 
 حضور 

 در خيابانھا
 اليا تابش

 ابرقدرت پايدار

 دامون از تھران 

 کمپ راست و انتخابات
 نويد مينائی



ليست کمک هاي دريافـتـي    سومين 
هـزار دالر را بـه            ٣٠٠براي تامين 

 ٣٠٠کـمـپـيـن       .  اطالع مـيـرسـانـيـم     
هزار دالري براي ادامه کاري کـانـال     

مـه شـروع        ٤جديد از روز دوشنبـه    
شده و به مـدت شـش هـفـتـه ادامـه             

ــغ       .  خــواهــد داشــت     ــون مــبــل ــاکــن ت
دالر جـمـع آوري شـده و           ١٠٩٦٦٠

 ١٩٨٣٤٠در هفته هاي آتي بـايـد       
. دالر ديـــگـــر جـــمـــع آوري گـــردد             

صميمانه از دوستان عـزيـزي کـه بـه         
اين کمپين پـيـوسـتـه انـد قـدردانـي              
ميکنيم و اطمينان داريـم کـه شـمـا         
دوستان و بيننـدگـان کـانـال جـديـد،           
شما مردم معترض و عدالت طلـب،  
با کمک هاي خود بـار ديـگـر تـداوم         
کــانــال جـــديــد ايــن ابــزار مــهـــم                   
سـازمــانـدهــي اعـتــراض و مــبــارزه           
عليه جمهوري اسالمي، اين وسـيلـه   
متحد کردن تـوده هـاي مـيـلـيـونـي            
براي تحقق شريف تـريـن آرمـانـهـاي        

 . بشري را ممکن ميگردانيد
  

 دالر ۰۰ ٥                         فروغ ارغوان
 دالر ۰۰ ٥                    ايرج عبداللهي

 دالر ۰ ٥ ۲                        نينا تابان
 دالر  ۰ ٥ ۲                   مهران محبوبي

 دالر ۰۰۰ ٣                    صابر آزاد
 ماه ١١ در عرض  

 ۰۰ ١١                         هــادي وقــفــي    
 دالر 

 ماه ١١ د رعرض  
 يورو ۰۰۰ ٥       تشکيالت فرانکفورت

 ۰   ۰ ٥ ۲                     حــبــيــب نســوحــي   
 يورو

 يورو ۹۹۰        تشکيالت حزب در کلن
 ۰۰ ٥       دوســتــدار حــزب   )  ي( مــجــيــد    

 يورو
 يورو ۰۰ ٥                حميد رحيم پور
 يورو ۰ ٥ ۲                 نازنين برومند

 يورو  ۰ ٥ ۲    مينا احدي                
 يورو ۰ ٥ ۲              محبوبه سياهمردي

 يورو ۰ ٥ ۲                 فرزانه درخشان

 يورو ۰ ٥ ۲                     ماشا موساوند
 يورو ۰ ٥ ۲                    سعيد اصلي
 يورو ۰ ٥ ۲                         مهين کوشا

 يورو ۰ ٥ ۲               مهدي عدالت فام
 يورو ۰ ٥                      رامين تقي پور

 يورو ۲۰                         اکرم قاسمي
 يورو ۰ ١                              باقر عرب

 پوند ۰ ٣                    عليرضا گلزاري
ـا          ـي دالر در      ۷۰۰ ٤      سعيد صـالـحـي ن

 ماه ١١ عرض 
 کرون ۰۰۰ ١٥           حسين و نيلوفر

ـالــحــي       کــرون      ۷۰۰۰ ٣        حســن صـ
 ماه ١١ درعرض 

ــران      ــرون در       ۰۰۰ ٣٦      کــاوش مــه ک
 عرض يکسال
کرون در عـرض     ۰۰ ٤ ۲       ناصر احمدي

 يکسال
ـادي  کـرون در       ۲۰۰۰ ١         بهروز مهرآب
 عر ض يکسال 

 کرون   ۲۰۰۰ ١                 علي نعمتي
 کرون  ۰۰ ٥ ۲                   ناصر احمدي

 کرون ۰۰۰ ١             امير و همسرش
کــرون در      ۰۰۰ ١٢        مــنــصــور فــرزاد   

 عرض يکسال 
کـرون     ١٢٠٠٠               سوسن صـابـري  

 در عرض يکسال
 کرون ۰۰۰ ١                      پري رشيدي

 کرون ۰۰۰ ١                  جاويد ناصري
 کرون ۲ ١ ۷     توسط اسمعيل مردوخي

 کرون ۰۰ ٥         ه ـ ي
 کرون ۰۰ ٥                              سيامک

 کرون۰۰ ٥                                 روبين
کــرون در      ۰۰ ٣٦             فــاضــل نــادري  
 عرض يکسال
 کرون ۲۰۰                    ناصر احصايي
 کرون ۲۰۰                  مينا رسول نژاد

 کرون ۲۰۰                         امير فروتن
 ۲۰۰                                     فـــرزانـــه

 کرون
 کرون ۲۰۰                     فاطمه کلواني

 کرون ۰۰ ١                    پروين جبارزاده
 کرون  ۰۰ ١              خديجه رزمجويي

 کرون ۰۰ ١                    بابک از مالمو
 کرون ۰۰ ١                                  تاوگا

 کرون ۰۰ ١                               شهاب

 کرون ۰ ٥                                   پانته آ
 کرون ۰ ٥                  مصطفي پرويزي

 کرون ۰ ٥                                   دنيس
 کرون ۰ ٥                                  مهدي

 کرون ۰ ٤                        افشين روشن
 کرون ۰ ٤                                    ابوذر
 کرون ۰ ٤                                  بهزاد
 کرون ۰ ٣                                    علي
 کرون  ۲۰                                    آالن

  
 دالر  ٥٦٣٩٠  :٣ جمع ليست 

 دالر ٣٥٥٣٥ : ليست دو
 دالر  ٧٧٣٥ :ليست يک

 دالر  ١٠٩٦٦٠ : جمع تاکنوني
  
 : شهال دانشفر 

 ٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
c.yahoo@daneshfar_Shahla

om 
  

 : تلفن تماس در اروپا
 : سيامک بهاري

 ۰ ٤٦ ۷ ٣ ۹۸ ٦ ۸۰ ٥١ 
 : حسن صالحي

 ١٧١١٠٢ ٠٤٦٧٠٣ 
  

 : کانادا و آمريکا
   :فاتح بهرامي

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧  
 : مصطفي صابر

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ 
 : شماره حساب سوئد 

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
  

براي کمک مالي به کانال جديد در سـوئـد       
ـا         ـيـد ب ـتـوان ـا           همچنين مـي فـواد روشـن ب

ـفـن      تـمـاس      ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ شماره تل
بگيريد، تا با دادن شـمـاره حسـاب خـود             
ـاشـيـد از             اتوماتيک هرمقدار که مـايـل ب

 . حساب شما برداشته شود
   

 : شماره حساب آلمان
Germany 

Rosa Mai 
Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

  
 :شماره حساب کانادا

Canada 
ICRC  

Scotiabank 
4 9 0 0  D i x i e  R d ,  

Mississauga 
L4W 2R1 
Account  #  :84392  00269 
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ـيـس ويـژه کـمـک از                  شماره حسـاب انـگـل
 : انگليس و از هر کشور ديگر

 
England 

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 

account holder: WPI 
branch:  Wood Green  

Bank:   NatWest  
IBAN:  GB77 NWBK 6024 

2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 
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سايت روزنامه کيهـان  ! هشدار:  گوگل
جاسوسي بـازديـد کـنـنـد گـانـش را              

 .ميکند
يار غار سعيد امامي روزنامه بيـرون  

 .دهد بهتر از اين نمي شود
بــا انــتــخــاب   :  کـيــومــرث پــوراحــمــد   

 . موسوي عزت را به خود برگردانيم
ــرگشــت مــوســوي               ــا ب ــي کــه ب عــزت
ميخواهد برگردد همان برنگردد بهتر 

 .است
بـعـيـد نـيـسـت اگـر            :  فائزه هـاشـمـي     

احمدي نژاد راي بياورد خود را امـام    
 .زمان بداند

 !شايد هم هست خدا را چه ديديد 
اي به نـام   در ايران مقوله:  احمدي نژاد

 .زنداني سياسي نداريم
ولي تا دلتان بخواهد تير خـالص زن    

 .داريم
بنده اثبات خواهم كـرد    :  احمدي نژاد

 .كه ايران آزادترين كشور است
احتياج به اثبات نيست، وجود شـمـا   

 .خودش اثبات است
ــوي الري     ــوسـ ــاي      :  مـ ــارهـ ــتـ از رفـ

نـژاد در مــجـامــع جــهـانــي             احـمـدي  
 .کشيم خجالت مي

 
آهان؛ تا حـاال خـودتـان را در آيـنـه                

 نديده بوديد؟
) ضــد( نــظــرات رهــبــري      :  خــاتــمــي

انقالب درباره دولت نهم واقع بيـنـانـه    
 .است

بي جهت نيست که خاتمـي را نـمـاد        
 .فريب ميدانند

  
شان و اعتبار من فراتـر  :  دولت آبادي

 .از اين است که پاسخ سروش را بدهم
راي شما به موسوي مشت محکمـي  

 .بر دهان سروش خواهد بود
ــهــاي حــکــومــتــي      ــر    : ســايــت چــه خــب

معاون (  آبادي بازداشت فرزند علي از
 !؟)احمدي نژاد

چند ميليارد جابجايي هم بـازداشـت   
 دارد؟

بــعــضــي هــا حــتــي جــرات نــدارنــد            
هاي کروبي را در خانه با صـداي   نامه

 .بلند بخوانند
بعضي هـا هـم وقـاحـت شـان را بـا                 

 !صداي بلند فرياد ميکنند
ريس جـمـهـور سـابـق کـره           : رسانه ها

جنوبي بخاطر اتهام فساد مالي خود 
 .کشي کرد

 !سردمداران دولت اسالم ياد بگيرند

 پابرھنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

 ھزار دالری برای تامين کانال جديد  ٣٠٠کمپين 

 دالر ديگر بايد جمع آوری شود  ١٩٨٣٤٠
  ٢٠٠٩مه  ۲١، ٣ليست  



هــنــوز .  روز از اول مــه مـيــگـذرد          ٢٤ 
ــگــيــر شــدگــان در                 ــعــدادي از دســت ت

ــد   ــن ــدان ــرفشــار            .  زن ــن مــدت زي در اي
كـمـپـيـن اعـتـراضـي گســتـرده اي كــه                 
بــراي آزادي دســتــگــيــر شــدگــان بــراه             
افتاده و تـجـمـعـات هـر روزه خـانـواده              

عدادي از     هاي دستگير شـدگـان،      ت
. انـد    دستگیر شدگان آزاد شده     

ا از جـــملـــه روز گـــذشـــتـــه                وری پ
حيات غـيـبـي و       منصور، پیشتاره

بـه  .  يونس ارژنگ از زندان آزاد شـدنـد      
گزارش سـايـت اتـحـاد روز يـکـشـنـبـه                
پس از آن کـه بـه جـعـفـر عـظـيـم زاده                     
اجــازه داده شــد تــا بــا هــمــســرش                     
مالقات کند، بالفـاصـلـه او را هـمـراه            
با دو تن ديـگـر از دسـتـگـيـر شـدگـان               
روز جهاني کارگر به نـامـهـاي سـعـيـد           

 209يوزي و محمد اشرفي بـه بـنـد        
اوين انتقـال داده و بـه ضـرب و شـتـم                  

بـر اسـاس     .  شـديـد آنـهـا مـي پـردازنـد             
ــه شــده از ســوي                   ــت ــرف ــاســهــاي گ ــم ت
زندانيان با خانواده هاي خود، بـه ويـژه       
از اعمال فشـار و اذيـت و آزار شـديـد               
فيزيکي برجعفر عظيم زاده خـبـر داده         

ماموران اطالعات بـه ايـن       . شده است
وسيله خواسته اند که نـامـبـردگـان بـه          
اتـهـامــات واهـي کـه بـر عــلـيـه آنـهــا                    

 . مطرح کرده اند، اعتراف کنند
 

از    طبق گزارشهاي منتـشـر شـده بـعـد         
ظهر روز شنبه دوم خـرداد، بـازداشـت          

زنـدان     ٧ شدگان اول ماه مه  بـه بـنـد            
عــلــيــرضــا .  اويـن انــتــقــال داده شــدنــد        

ثقفي و فرزندش محسن ثقفي نـيـز در       
د تحت       زنـدان اويـن،          ٢٠٩ بند  ن ب

بـه سـر           اختیار اداره اطالعات  
روز دوم خـرداد هـمـچـنـيـن             .  مي برند

تعدادي از بـازداشـت شـدگـان اول مـاه            
مه، توانستند بـا خـانـواده هـاي خـود            

بـنـا بـه گـزارشـهـا از             .  مالقات نمايند
دستگير شدگان اول مه در پـارك اللـه         

. نفر همـچـنـان در زنـدانـنـد           ٢٥ حدود 
دستگير شدگـان اول مـه در پـاسـگـاه              
نعمـت آبـاد نـيـز هـنـوز از زنـدان آزاد                    

مــتــاســفــانــه هــنــوز آمــار        .  نشــده انــد  
دقيقي از تعداد كسانيكـه در اول مـه         
دستگير شده و هم اكنـون در زنـدانـنـد         

 . در دست نيست
خانواده هاي دستگير شدگان کـمـاکـان    

با مراجعه به دادسرا و دادگـاه انـقـالب      
خواهان آزادي دسـتـگـيـر شـدگـان اول               

 .ماه مه هستند
كمپين براي آزادي دسـتـگـيـر شـدگـان           

. را بايد با قدرت بيشتري به جـلـو بـرد       
بـخـش      ھمھبايد همه مراكز كارگري، 

هـــمــه نــهــادهــا و             هــاي جــامــعــه،       
تشكلـهـاي آزاديـخـواه كـه در عـرصـه                

دفـاع از      هـاي مـخـتـلـف اجـتـمـاعـي،             
 حـقـوق كـودك،       حقوق برابر زن و مرد،

دانشـجـويـي و غـيـره و              عليه اعـدام ،   
غيره فعالـيـت دارنـد فـعـاالنـه بـه ايـن                 

 . كمپين بپيوندند
در سطح بين المللي نيـز ايـن كـمـپـيـن           

اتحاديـه بـزرگ      ٤ از سوي .  ادامه دارد
 ٥ ژوئـن كـه بـرابـر بـا               ٢٦ جهاني روز 

تير اسـت بـه عـنـوان روز جـهـانـي در                  
همبـسـتـگـي بـا كـارگـران ايـران و در                    
اعتراض به اين دستگيري هـا و بـراي         
آزادي فوري همه دسـتـگـيـر شـدگـان و           
ــيــم مــدد،               ــراه ــنــطــور آزادي اب  هــمــي
منصور اسـانـلـو و فـرزاد كـمـانـگـر و                 
همه زنـدانـيـان سـيـاسـي  اعـالم شـده                   

بــايــد بــه اســتــقــبــال ايــن روز             .   اســت
جهاني برويم و آنـرا بـه يـك روز بـزرگ             

 .اعتراضي تبديل كنيم
كميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                
سـيـاسـي بـراي آزادي فـور ي و بــدون                  
قيد و شرط تمامي دستـگـيـر شـدگـان        
اول مه و همه زندانيان سيـاسـي تـالش      

 .ميكند
 

دستگير شدگان اول مه بـايـد فـورا  و            
 بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

  

کميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                
 سياسي

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر
 ٢٠٠٩ مه  ٢٥  - ٨٨ خرداد  ٤ 
 

shahla_daneshfar@ya
hoo.com 
00447779898968 
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تجمعات اول مه در ايران که  

براي بديهي ترين مطـالـبـات    
مــردم در ايــران بــرپــا شــد،            
مــورد يـــورش وحشـــيـــانـــه        

نيروهاي امنيتي و انتظامي 

. رژيم اسالمي قـرار گـرفـت        
زخمي   در اين حمله عالوه بر

شــدن تــعــداد ي از مــردم ،            

نفر در تهـران و     ۱۷۰ بيش از
تعدادي در شـهـرهـاي ديـگـر        

دستگـيـر شـدنـد کـه تـعـداد              
بسـيـاري از آنــهـا هــنـوز در             

 .بازداشت هستند

 !مردم آزاديخواه 
بـــا شـــرکـــت در آکســـيـــون           

اعتراضي در شهر گوتنبـرگ  
عالوه بـر هـمـصـدا شـدن بـا             
مردم در ايران براي رسيدن به 

خواستـه هـاي بـه حـقـشـان،             
صف مبارزه براي آزادي بـي      

دستگيرشدگـان     قيد و شرط
 .اول مه را تقويت کنيد

  
 ۶ ٢ برونزپارکن سه شنبه   

  ۱۸ تا  ۱۶ مه ساعت 
 :تلفن تماس 

  ۰۷۳۶۴۸۵۱۱۷ 
تشکيالت خـارج کشـور حـزب           

ــران          -کــمــونــيــســت کــارگــري اي
 گوتنبرگ
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 !براى آزادى دستگيرشدگان روز جھانى کارگر به ميدان بيائيد
 فراخوان به تظاھرات در شھر گوتنبرگ

جمهوري اسالمي روز اول مـه دالرا     
دارابي را اعدام کرد و به تـجـمـعـات       
اول مــاه مــه يــورش بــرد و تــعــداد                
زيـادي را بــه جـرم بــزرگــداشــت روز              
جهاني کـارگـر دسـتـگـيـر و زنـدانـي               

 .کرد
کارگران و همه دستگـيـرشـدگـان اول       
مــه بــايــد بــدون قــيــد و شــرط آزاد                

 .گردند
در اعتراض بـه جـنـايـات جـمـهـوري              
اسالمـي و بـراي آزادي فـوري هـمـه                
دستگيرشدگان در مـقـابـل سـفـارت            
جمهوري اسـالمـي تـجـمـع خـواهـيـم             

 .کرد
ــهــا و                    ــه ي افــراد، ســازمــان از هــم
جريانات آزاديخواه و بـرابـري طـلـب           
دعوت مي کنيم که به اين اعـتـراض   

 .بپيوندند
 ۱۲مـه سـاعـت         ۲۷شنبه  ۴: زمان

 بعد از ظهر ۳تا 
جلوي سفارت رژيم اسالمـي     : مکان

 در اتاوا
245 Metcalfe 

Street Ottawa, ON K2P 
2K2 

شـنـبـه در         ۴صبح    ۶ساعت حرکت 
ضلـع  ( دان ميلز و شپرد    پمپ بنزين
 )شمال غربي

  
: براي اطالع بيشتر با شـمـاره تـلـفـن         

تــمــاس       7138-471-416
 بگيريد

–حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران            
 واحد شرق کانادا

فراخوان به تظاھرات در مقابل 
 سفارت جمھوری اسالمی در اتاوا

 نفر ديگر از دستگير شدگان اول مه از زندان آزاد شدند  ٣
 جعفر عظيم زاده، سعيد يوزی و محمد اشرفی زير شکنجه شديد قرار دارند 

 :١٥اطالعيه شماره 

ھمه دستگيرشدگان روز جھانی کارگر بايد فورا و 
 !بی قيد و شرط آزاد شوند



اعالم تـظـاهـرات سـراسـري درمـقـابـل             
سفارتها و دفاتر جمهوري اسالمـي در    

يــک  )  تــيــرمــاه       ٥ ( جــون         ٢٦ روز   
موفقيت بزرگ ديـگـر نـه تـنـهـا بـراي                
کــارگــران بــلــکــه بــراي کــل جــنــبــش              

 . آزاديخواهانه مردم ايران است
فــدراســيــون جــهــانــي اتــحــاديــه هــاي           
کــارگــري، فــدراســيــون آمــوزش بــيــن          
الملل، فدراسيون بين المللـي کـارگـران      
حمل و نقل و اتـحـاديـه بـيـن الـمـلـلـي                
صـنـايــع مــواد غــذايـي، کشـاورزي و              
خدمات در بيانيه اي اعـالم کـرده انـد        

ــا خــواســت     جــون       ٢٦ کــه در روز          ب
عـــدالـــت بـــراي کـــارگـــران ايـــران و                
مــحــکــومــيــت جــمــهــوري اســالمــي          
بدليل نقض حـقـوق اسـاسـي کـارگـران             
ايــران درمــقــابــل دفــاتــر نــمــايــنــدگــي           
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي تـــظـــاهـــرات           

ايــن چــهــار ســازمــان       .  خــواهــنــد کــرد   
کـارگــري در بـيــانـيــه شــان کــه مــورد               

حمايت سازمان عفو بيـن الـمـلـل نـيـز           
ــتــه اســت خــواهــان آزادي                 قــرار گــرف
فــوري و بــي قــيــد و شــرط فــعــالــيــن                
کارگـري و دسـتـگـيـرشـدگـان اول مـه                 
شــده انــد و اعــالم کــرده انــد کــه بــه                   
خيابان مـيـائـيـم کـه بـگـوئـيـم جـهـان                    
نظاره گر جمهوري اسـالمـي اسـت کـه         
چه ميکند و چه بر سـر هـمـکـاران مـا          

 . در ايران مياورد
  

اين فراخوان بايد با مـوج حـمـايـت در           
. داخل و خارج کشـور پـاسـخ بـگـيـرد            

را بـايـد نـه        )  تيرمـاه  ٥ ( جون  ٢٦ روز 
تنها در خارج کشـور بـلـکـه در داخـل            
کشور نيز به يک روز بـزرگ اعـتـراض          
عليه جمهـوري اسـالمـي و روز دفـاع             
ــران، آزادي                 ــارگ از خــواســت هــاي ک
فوري کليه دسـتـگـيـرشـدگـان و کـلـيـه              

کـلـيـه    .  زندانيان سياسي تبديـل کـنـيـم      
نــهــادهــا و تشــکــل هــاي کــارگــري و             

مــراکــز کــارگــري در ســراســر کشــور،           
دانشجويان، زنان و کـلـيـه تشـکـل هـا           
و نهادهاي مـدافـع حـقـوق انسـانـي و               
هــمــه مــردم آزاديــخــواه بــايــد بــه ايــن             
اعتراض بپـيـونـدنـد، از ايـن فـراخـوان              
ــک مــوج                        ــه ي ــنــد و ب ــن ــت ک ــاي حــم
اعتراضي گستـرده در سـراسـر کشـور           

 . شکل بدهند
  

حزب کمونـيـسـت کـارگـري قـاطـعـانـه              
از اين اقدام حمايـت مـيـکـنـد و هـمـه              
مردم آزاده در داخـل و خـارج کشـور                
را فراميخواند که با پيـوسـتـن بـه ايـن          
حرکت، اين روز را بـه يـک مـوفـقـيـت               
بزرگ براي کـارگـران و مـردم ايـران و               
شکستي بـراي حـکـومـت سـرکـوبـگـر             

 . اسالمي تبديل کنيم
  

کليه دستگيرشدگان اول مـه و کـلـيـه             
زندانيان سياسي بايد فـورا و بـي قـيـد           

 و شرط آزاد شوند 
  

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي 

  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

ارديــبــهــشــت     ٣١ ،   ۲۰۰۹ مــه      ٢١ 
 ١٣٨٨ 
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رحـيــم مــحـمــدي و كـبــرا بــابـايــي در                 
تبريز، روزهاي آخر عمر خـود را       زندان 

جمـهـوري اسـالمـي ايـران          .  ميگذرانند
بيشرمانه اين دو نفـر را بـه سـنـگـسـار             
محكوم كـرده و ديـوان عـالـي كـذايـي               
حكومـت ايـن حـكـم را اخـيـرا تـايـيـد                    

، در حقيقت روزشمار زنـدگـي ايـن      .كرد
سـالـه نـيـز          ۱۲ زوج جوان كه يك دختر 

 . دارند، آغاز شده است
كبرا و رحيم قربانـي فـقـر و مشـقـت و              
زندگي سختي هستند كه اين حكومـت  

 . بر مردم ايران تحميل كرده است
سـال اسـت كـه ازدواج             ۱۴ اين دو نفر   

كرده و روزانه براي گذران زندگـيـشـان ،      
با فقر و فـالكـت، بـا بـيـكـاري و عـدم                  
تامين اجتماعي دست و پنجه نرم كرده 

رحيم به سربازي ميـرود و زنـدگـي        .  اند
اين دو نفر با مشكالت بيشتري روبـرو    

به هر اداره و به هر نهـادي كـه     .  ميشود
براي كمك گرفتن مراجعه مـيـكـنـنـد ،        
پرداخت هر نوع كمكي از سوي مـردان    
ــد و آخــونــدهــا و مــزدوران                    ــارمــن ك
حكومتي به ازاي همخوابگي با كبـراي  
زيبا و جوان منوط ميشود و تحت ايـن  
شرايط اين زوج جوان تصميم ميگيرنـد  
از طريـق تـن فـروشـي كـبـرا ، زنـدگـي                   

 . كنند
با شكايت هـمـان كسـانـيـكـه بـه كـبـرا                
تجاوز كرده و تـكـه نـانـي بـه سـوي او                 
پـرتـاب كـرده انــد، كـبــرا دسـتــگـيـر و                   
زندانـي شـده و در آسـتـانـه سـنـگـسـار                    

 . است
افرادي كه كبرا را وادار به تن فروشي و   
ايجاد رابطه جنسي به ازاي گرفتن پـول    
كــرده انــد، مــقــامــات حــكــومــتــي و              
كارمندان متـاهـل ادارات حـكـومـتـي           

نفر از آنـهـا      ۳۱ هستند و اكنون ليست 
در دسترس وكالي پرونده است و هميـن  
جانيان براي خواباندن اين قـائلـه و ايـن          
افتضاح سياسي مـيـخـواهـنـد كـبـرا و              

 . رحيم هر چه زودتر سنگسار شوند
و رحـيـم        حكم سنگسار كـبـرا بـابـايـي       

محمدي اخيرا تاييد شده و هـر لـحـظـه         
 . احتمال اجراي حكم وجود دارد

سنگسار اين دو نفر، نمونـه ديـگـري از        
ــيــت و وحشــيــگــري و فســاد                    ــع ســب
حكومتي است كه تجاوز و تحميل تـن    
فروشي و فقر و بـدبـخـتـي بـه مـردم در             
ــهــاي ســال اســت                 ــامــه اش ســال كــارن

 .ثبت شده است كه 
زوج جـوان،       ما نبايد اجازه دهيـم ايـن     

قرباني حكومـت فـاشـيـسـت اسـالمـي            
 . شوند

كميته بين المللي عـلـيـه سـنـگـسـار از            
همگان دعوت مـيـكـنـد فـورا بـه ايـن                

بايـد در    .  حكم وحشيانه اعتراض كنند
آستانـه انـتـخـابـات كـذايـي حـكـومـت                 
اســـالمـــي، در ســـراســـر جـــهـــان در                

حكم سنگسار اين دو نفر سـر و       مورد 
صــدا كــرد و تــوجــه جــهــانــيــان را بــه                 
جنايات و وحشـيـگـريـهـاي حـكـومـت             

بايد حكومت فـقـر     .  اسالمي جلب كرد
در دنيا منزوي  و جنايت و سنگسار را 

 . كرد
به حكم سنگسار رحيم و كبـرا وسـيـعـا       

 . در سراسر جهان اعتراض كنيد
  

 كميته بين المللي عليه سنگسار 
  ۲۰۰۹ ماه مه  ۲۴ 
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زمينه سازی برای سنگسار يك 
 زوج جوان در تبريز

 به اين جنايت وحشيانه
محمد رضـا حـدادي نـوجـوان ديـگـري              !اعتراض كنيد 

 ۲۷ است که قرار است روز چهارشنـبـه     
به دار کشيده شـده و بـهـار           ۲۰۰۹ مه 

محمد .  زندگي اش به خون کشيده شود
در حاليکه  ۲۰۰۴ رضا حدادي در سال 

سال و نيم سن داشت به اتهام قـتـل      ۱۵ 
در يک پروسه کـامـال   .  دستگير ميشود

ناعادالنه و غـيـر مـنـصـفـانـه قضـايـي              
بسرعت مـحـکـوم شـده و بـه قصـاص               

پـرونـده مـحـمـدرضـا         .  محکوم ميشود
حدادي نيز مانـنـد بسـيـاري از پـرونـده             
هاي کيفري در جـمـهـوري اسـالمـي بـا           
ابهامات و تنـاقضـات جـدي ومـهـمـي           
روبروست که هيچ اقدام خاصي تـوسـط   
سيستم قضايي جمهوري اسالمي بـراي  
يک بررسي منصفانه از پرونـده صـورت     

 . نگرفته است
 

جنبش بين المللي عليه اعدام کـودکـان   
و نوجوانان بـا اعـدام دالرا دارابـي در              

ايـن  .  سراسر دنيـا گسـتـرده شـده اسـت           

جنبش ميتواند و بايد ظـرف کـمـتـر از         
سـاعـت بـه نــجـات جـان نـوجــوان                  ۴۸ 

ديگري بشتابد و کابوس مرگ و شـبـح     
طناب دار را بر فـراز سـر ايـن نـوجـوان              

نبايد بـيـش از ايـن اجـازه داد               . برگيرد
جنايـتـکـاران اسـالمـي بـه خـواسـت و                 
مطالبه ميليونها نفر انسـان شـريـف و          
آزاديخواه در سراسر دنيا پشت کـرده و      
حق زندگي و حيات را از محمـدرضـاي   

بـا تـمـام قـوا بـايـد در               .  جوان بگـيـرنـد   

مقابل اين جنايـت رژيـم هـزاران اعـدام           
بايد شاهرودي و تمام مقامات . ايستاد

ريز و درشت جمهوري اسـالمـي را زيـر        
چنان منگنه فشاري قرار داد که جـرات  
امضــاي هــيــچ حــکــم اعــدامــي بــراي            

. کودکان و نوجوانان را نداشتـه بـاشـنـد      
شاهرودي رئيس قوه قضاييه جمـهـوري   
ــد  فــورا حــکــم اعــدام                   اســالمــي بــاي

جمهوري .  محدرضا حدادي را لغو کند
اسالمي بايـد بـدانـد کـه بـا اعـدام هـر                  
نوجواني با يک دنيا خشـم و اعـتـراض          

 . روبروست
 

کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام بـه                      
مقامـات جـمـهـوري اسـالمـي هشـدار              
ميدهد اگر جلـوي اعـدام مـحـمـدرضـا           
حدادي را نگيرند دنـيـا را عـلـيـه شـان               

 .ميشورانيم
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۰۹ مه  ۲۶ 

 روز ديگر بھار نوجوانی خونين می شود ٢تنھا 
 طناب دار بر فراز سر نوجوانی ديگر

 ! ژوئن را به روز اعتراض بين المللی عليه جمھوری اسالمی تبديل کنيم ٢٦



  
در زير بيانيه کارگران شـرکـت واحـد      :  توضيح

را در باره انتخابات ريـاسـت جـمـهـوري مـي             
در فضايي که دانشجويان در دانشـگـاه   .  بينيد

هر مراسم انتخاباتي را بر هم مي زنند، مـردم  
خارک و خرمشهر از سفرهاي استاني احـمـدي   
نژاد که براي تبليغـات لـنـتـخـابـات اسـت بـا               
شعار دروغه دروغه اسـتـقـبـال مـي کـنـنـد،               
کارگران واحد اعالم کرده اند هيچ توهـمـي بـه      
هيچ کدام از کانداها نـدارنـد و ايشـان کـه بـه                
تاييد شوراي نگهبان جمهوري اسـالمـي هـم        
رسيده اند هيچ کار و برنامه  و هـدفـي بـراي            
تغيير زندگي کارگر و فقر و فـالکـتـي کـه در           
جمهوري اسالمي روز به روز فـزايـنـده اسـت           
ندارند و اين انتخابات ربطي به طبـقـه کـارگـر       

چاپ مجدد اين بيانيه را که از سـاسـت    .  ندارد
سنديکاي شرکت واحد برداشته ايم را ايـنـجـا        

 ک.ج. مفيد دانستيم
 

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي     
صـنـفـي و      "  تهران و حومه يک تشکل کامـال 

کارگري است و اين سنديکا به واسطه آگـاهـي   
کارگـران و بـا حـمـايـت و حضـور گسـتـرده                     

تشکيل و کماکان تـا   ۱۳۸۴ کارگران در سال 
به امروز با وجود فـراز و نشـيـب و دشـواري               
. هاي فراوان به فعاليت خود ادامه مي دهـد      

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي     
تهران و حومه در مورد انـتـخـابـات دهـمـيـن          
دوره رياست جمهـوري از هـيـچ کـانـديـدايـي              
حمايت نمي کند و حمايت از هر کـانـديـدايـي       
را در حيطه فعاليت تشـکـل هـاي مسـتـقـل             

در نـبـود آزادي احـزاب ،          .  کارگري نمي داند 
بالطبع تشکل ما نيز  از نهادي اجتماعي کـه    
حاميش باشـد مـحـروم اسـت ، حـال آنـکـه                  
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي     
ـم      دخالت گري و فعاليت سياسي را حق مسـل
تک تک افراد  جامعه دانسته و برآن اسـت کـه       
کارگران سراسر ايران در صورت ارائه منـشـور   
کارگري کانديداهاي رياست جمهوري و دادن     
تضمين عملي به شعارهاي انتخاباتي در ايـن    
رابطه ، مي توانند در انتخابات شرکت کنـنـد   

 .يا نکنند
 

هر کدام از کانديـداهـاي تـايـيـد شـده شـوراي              
نگهبان در صدها سالن سخنراني ، مسـجـد       
حسينيه و دانشگاه که قادرند حاميـانشـان را     
در آرامش دور هم جمع کنند و هر تبليغـي را    
 که به حال خود مفيد مي دانند ، انجام دهند

. 

اما هر نشست و تجمع کارگري بـا سـرکـوب        
رو به رو مي شود ، حتي خيابان و پـارک هـم         
از مردم دريغ مي شود و در طـبـيـعـي تـريـن           
جايي که کارگران مي توانند بدون هـزيـنـه در        
آن جمع شوند ، مورد شبيـخـون و هـجـمـه و            

 . سرکوب قرار مي گيرند
 

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي     
صـنـفـي و      "  تهران و حومه يک تشکل کامـال 

کارگري است و اين سنديکا به واسطه آگـاهـي   
کارگـران و بـا حـمـايـت و حضـور گسـتـرده                     

تشکيل و کماکان تـا   ۱۳۸۴ کارگران در سال 
به امروز با وجود فـراز و نشـيـب و دشـواري               
. هاي فراوان به فعاليت خود ادامه مي دهـد      

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي     
تهران و حومه در مورد انـتـخـابـات دهـمـيـن          
دوره رياست جمهـوري از هـيـچ کـانـديـدايـي              
حمايت نمي کند و حمايت از هر کـانـديـدايـي       
را در حيطه فعاليت تشـکـل هـاي مسـتـقـل             

در نـبـود آزادي احـزاب ،          .  کارگري نمي داند 
بالطبع تشکل ما نيز  از نهادي اجتماعي کـه    
حاميش باشـد مـحـروم اسـت ، حـال آنـکـه                  
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـي     
ـم      دخالت گري و فعاليت سياسي را حق مسـل
تک تک افراد جامعه دانسته و بـرآن اسـت کـه          
کارگران سراسر ايران در صورت ارائه منـشـور   
کارگري کانديداهاي رياست جمهوري و دادن     
تضمين عملي به شعارهاي انتخاباتي در ايـن    
رابطه ، مي توانند در انتخابات شرکت کنـنـد   

 . يا نکنند
 

وليکن سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد                
اتوبوسراني تهران و حومه به عنوان يک نـهـاد     
ــام                      ـفــه خــود مـي دانـد از تـم کـارگـري وظـي
کانديداها بپرسد تا در صـورت ارائـه جـواب          
منطقي ، کارگران تصـمـيـم خـود را در ايـن                

ولي متاسـفـانـه کـانـديـداهـاي          . رابطه بگيرند 
رياست جمهوري تا به حال در مطـبـوعـات و      
کنفرانس ها و نشست هـاي خـبـري و سـفـر              
هاي شهرستاني هيچ گونه اظـهـار نـظـري در         
مورد کارگران و بيکاران و مـطـالـبـات آنـهـا             

 . نکرده اند
 

امـروزه بــراي کــارگــران و خــانـواده هــايشــان              
تشويق به شرکت در انتخابـات يـکـي از بـي           
معنا ترين بحث هاي موجود مي باشـد چـرا     
که کارگران در سه دهه گذشته ، تمـام روسـاي     
جمهور از دوره جنگ و دوره سازندگي و دوره   

اصالحات و هم چنين رئيس جمهور مهـرورز  
 . را تجربه کرده اند

 
ما از تمام همکاران و هم طبقـه اي هـا يـمـان           
مي خواهيم که اگر در محيط کار ، خـانـه ،         
درس و محل زندگي شان بـحـث انـتـخـابـات         
مطرح شد ،اين موضوع را از ياد نبرند کـه از    
خود و ديگران بپرسند که بـرنـامـه مـدعـيـان           

 رياست جمهوري براي کارگران چيست ؟
 
نظـر صـريـح کـانـديـداهـاي دوره دهـم                   -۱    

رياست جمهوري در رابطه با تشکيل تشـکـل   
هاي مستقل کارگري و صنفي بدون دخـالـت   

 دولت و کارفرما چيست ؟
سرکوب تشکل هاي مستقـل کـارگـري       -۲  

چــون ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد           
اتوبوسراني تهران و حومه را چگـونـه تـوجـيـه        

 مي کنند ؟
با توجه بـه مـطـالـبـات انـبـاشـتـه شـده                     -۳  

کارگران و خط فقر اعالم شده براي امسال کـه    
هزار توماناعالم شـده امـا از آن            ۸۵۰ مبلغ 

طرف دستمزد ماهانه کارگران را دويسـت و        
شصت و سه هزار تومان تعيين نـمـوده انـد ،          
آيا بـه خـواسـت تشـکـل هـاي کـارگـري کـه                    
ـيـون تـومـان را بـا                  دستمزد حداقل يـک مـيـل
امضاء کارگران کارخانجـات سـراسـر کشـور         

 اعالم نمودند گردن خواهيد نهاد ؟
نظر خود را نسبت به کنـوانسـيـون هـاي         -۴  

بين المللي کارگـري ، حـقـوق کـودک ، زنـان                
وحقوق بشر اعالم نموده و بفرمائيد چـگـونـه      

 به آنها پايبند خواهيد بود ؟
نظر و برنامه خود را نسبـت بـه امـنـيـت            -۵ 

شغلي ، ايجاد شغل ، مسکن  و برنامه بيـمـه   
سـال ،       ۱۸ هاي بيکاري براي افراد باالتـر از      

بيمه هاي درماني بـراي آحـاد مـردم و لـغـو                
قراردادهاي موقت که عامل فالکـت و فـقـر        
ميليونها خانواده کارگري شده ، بيان نـمـائـيـد     

 ؟
در طول اين سال ها به کارگران گفتـه شـده کـه        
فداکاري کنـنـد و وضـع فـالکـت بـار و بـي                    
حقوقي خود رابپذيرند در حالي که کارگران نـه  
مي توانند با امنيت و اميد به محل کارشـان  

 –بروند و نه براي آسـودن بـه خـانـه هـايشـان               
هزاران نفر لباس شخصي و نيروي انـتـظـامـي     
را به عنوان نيرويي که هيچ کار مولدي انـجـام   
نمي دهد وبراي مـحـروم کـردن و بـازداشـتـن             
کارگران از زندگي آزادا آنها را بـراي هـر جـا و            
هر کاري الزم باشد با هر درجه از خشـونـت و       
اعمال زور آماده نگه داشته اند ، اما يـک روز      
را براي بيان خواست و مطالبـات کـارگـران از        

 . آنها دريغ مي کنند

 
اين هـا مـوضـوعـاتـي مـخـتـص بـه زمـان                     
انتخابات نيست ، حال اين مسـائـل در گـرو          
همکاري تمام زحمتکشان است کـه ايـن سـد        
را در مقابل خود مي دانند ، بـراي عـبـور از          
اين سد و رسيدن به جامعه که حل مسائـل آن    
فقط به رئيس جمهور و مجلس محول نشـده  

سعادت عمومي در گـرو    .  است بايد کوشيد 

دخالت گري و همـکـاري عـمـومـي اسـت و             
. نگذاريم ديگران براي ما تصمـيـم بـگـيـرنـد           

 . خودمان بايد ابتکار عمل را بدست بگيريم
 

 سنديکاي کارگران شرکت واحد
 

 اتوبوسراني تهران و حومه
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سي سال از عمر اين حـکـومـت شـبـهـه و             
. ترديدي هم اگر وجود داشت از ميان مـيـرود     

درپالکاردي  که دانشجـويـان مـوسـوي را بـه            
مـحـکـوم کـرده انـد ايـن                ۶۷ خاطر قتل عام 

 . مسئله به خوبي قابل مشاهده است
درگوشه اي هم  بـرخـي از اپـوزسـيـون هـاي                 

رژيم همچنان سعي ميـکـنـنـد بـحـث عـقـب             
مانده تحريم و در خانه ماندن و بـهـتـر بـگـويـم         
ــاســيــو بــودن را روبــروي مــردم بــگــذارنــد              . پ

جرياناتي که عمال ربطي به واقعـيـت جـامـعـه        
ومبارزات مردم ندارند و بحثشان نـه تـنـهـا از         
واقعيت جامعه عقب است بلکه در نهايـت بـه     

در حـالـيـکـه در         .  نفع رژيم هم تمـام مـيـشـود      
بخشـهـاي مـخـتـلـف جـامـعـه اعـتـراضـات                   
هرروزه اي  جـريـان دارد و تـعـرض کـردن بـه                   
بخشهاي مختلف جمهوري اسالمـي بـه يـک        
نوع فرمت کلي براي رسيدن بـه خـواسـتـه هـا            
تبديل شده است،  فرا خواندن مردم به گـذشـتـه    
و عقبگرد کردن کاري مشکل تر ازمتـشـکـل    
کـردن و بــه صـحــنـه اعـتــراض آوردن مــردم                 

 . است
پاسخ به رژيمي که بعد از سي سال شـکـنـجـه       

وکشتاروقـيـحـانـه اقـدام  بـه بـرپـايـي بسـاط                     
نمايش انتخاباتش ميکند ، جز اعتـراض چـه     
ـتــــوانــــد بــــاشــــد؟  تــــا بــــه                              ـيـــ مـــ
امروزهرسفرکانديداهايش بـا پـاسـخ مـحـکـم           

جـمـهـوري    .  وشعارهاي کوبنده مواجه شده انـد 
اسالمي حتي در همين حد کـذايـي و بـا بـي             
. آبرويي تمام نيازمند بـرپـايـي ايـن شـو اسـت            

براي اينکه به خيال خودش بـه مـوجـوديـتـش          
مشروعيت ببخشـد  و  بـراي حـکـومـتـش                 

دقيقا به هميـن دلـيـل اسـت         .  کمي عمر بخرد
که ايـن انـتـخـابـات بـايـد بـه فـرصـتـي بـراي                         

انتـخـاب مـردم و        .   انتخاب مردم تبديل شود
ايـن  .   به ايـن حـاکـمـيـت اسـت            "  نه"راي مردم 

راي را با به خيابـان آمـدن و شـعـار دادن ، بـا                  
خراب کردن صندوقـهـاي انـتـخـابـات بـر سـر               

هـمـيـن االن جـمـهـوري           .  رژيم  مـيـتـوان داد        
اسالمي به طرق مـخـتـلـف سـعـي مـيـکـنـد               

نشان دهد که کنترل اوضاع را بدسـت دارد تـا       
اگر هم قرار اسـت اتـفـاقـي بـيـفـتـد از پـيـش                     

ايـن نـکـتـه کـه خـود             . تهديدش را کرده بـاشـد    
مردم در اين روز به خيابان بيايند و با تجـمـع و     
حضور هزاران نفره شان درشهرهاي مخـتـلـف،    
راي واقعي شـان را بـه نـمـايـش بـگـذارنـد از                     

بـا تـجـمـعـات        .  اهميت زيادي بر خوردار است
وسيع و به ميدان آمدن با شعارها، مطـالـبـات    
و خواسته هاي  خودشان هم به رژيـم و هـم بـه          
افکارعمومي دنيا نشـان مـيـدهـنـد کـه ايـن                

 . انتخابات بازي و نمايشي بيش نيست
کافيست توده هاي عظـيـم ، از زن و مـرد و                
جوان و پـيـر، کـارگـر و دانشـجـو ، مـعـلـم و                      
پرستار به خيابانها بيايـنـد و صـرفـا خـوسـتـه              

همين بـيـان آنـچـه کـه          . هايشان را مطرح کنند
اکثريت جامعه خواهان آن هستند  نـمـايـانـگـر      

راي بـه    .  راي نه به جـمـهـوري اسـالمـي اسـت          
آزادي و برابري و رفاه و راي به يک زندگـي شـاد      
ــي کــه نــاقــض                       ــي نــه بــه حــکــومــت يــعــن

يک نکتـه ديـگـر ايـنـکـه مـردم بـا                 . اينهاست 
حضورشان در خيابانها نـه تـنـهـا مـخـالـفـت               
ــلــکــه مــتــوجــه                خــود را نشــان مــيــدهــنــد ب
قدرت،همبـسـتـگـي و هـم نـظـري خـود هـم                    

اين شدني اسـت و روز انـتـخـابـات              . ميشوند
فرصتي است که  ميتـوان وبـايـد درسـطـحـي           

بايـد بـا حضـور        . بسيار وسيع تر به ميدان آمد
در خيابانها زنگ رفتن رژيم را که مدتـهـاسـت    
ـنـد تـر از                      خاموش نيـسـت، بـا وضـوح و بـل

با تـجـمـعـات وسـيـع         .  هميشه به صدا در آورد
در ايــن روز بــايــد دوره جــديــدي از مــبــارزه                  
ســراســري ، تــوده اي و هــمــه جــانــبــه بــراي                  

تمـام مـکـانـهـايـي         .  سرنگوني رژيم را کليد زد
که براي صندوقهاي راي گيري در نـظـرگـرفـتـه      
شده اند را بايد بـه نـقـاط تـجـمـع و اعـتـراض                 

ـيـغـاتـي و                .  تبديل کرد ـل پاسخ شـعـارهـاي تـب
پوشالي کانديداهاي اين مضحکـه را وپـاسـخ        
جناياتـي کـه  جـمـهـوري اسـالمـي در طـي                     
سالها مرتکب شده را تـنـهـا بـا حضـور خـود             
مردم  وبـه مـيـدان آمـدن بـا خـواسـتـه هـا و                        
مـطـالـبـات و شـعـارهـاي واقـعـي اسـت کــه                     
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ظهـور و رشـد هـر پـديـده اي را مـي تـوان از                          
انعکاس آن در سـايـر پـديـد ه هـا و مـحـيـط                       

اگـر ايـن روش را         . اطرافش ديد و احسا س کـرد 
ي کـارگـر و       ه   براي بررسي رابطه ي حزب و طبقـ 

ـال       ۵۷ تحوالت سياسي از انقالب  تا کنـون دنـب
ـونـيـسـتـي          -کنيم و با اين متد که از قرائـت کـم

کارگري ما سر چشمه گرفته است مـي تـوان بـه        
ـا کـه از              : چنين جمع بندي رسـيـد   پـس از سـالـه

ظهور شيوه ي توليد سرمايه داري مي گـذشـت     
ايـران     ۴۰ سرانجام با اصالحات ارضي دهه ي   

هم به سيستـم سـرمـايـه داري مـنـتـقـل شـد و                    
ـاسـبـات                 خالصه سرمايه و قـوانـيـنـش  بـه مـن

بـه قـول رفـيـق            ۵۷ انقـالب    . مسلط تبديل شد
حميد تقوايي نخستين پاسخ طبقه ي کـارگـر بـه      

در تـحـلـيـل          ۵۷ انقالب .نظم  سرمايه داري بود
نهايي به نوعي انعکاس حضور طبقه ي کـارگـر     
صنعتي عظيمي بود که در شـهـر هـا گـرد هـم            

ـار    . آمده بودند کارگران که به بخش اصلي استـثـم
شونده تبديل شده بودند براي آزادي و عـدالـت و         

امـا فـقـدان      . رفاه  گام به ميدان مبارزه گذاشتـنـد  
ـونـيـسـتـي       ـوانـد           -يک حزب کـم کـارگـري کـه بـت

ميليونها زن و مرد کارگري که بـه مـيـدان آمـده         
بودند را نمايندگي کند باعث شد ضـد انـقـالب        
اسالمي بتواند طي پروسه اي به قـول مـنـصـور         
حکمت  ابـتـکـار عـمـل را از دسـت جـنـبـش                      

سوسياليسـتـي بـه در اورد ودوره              -مدرنيستي
خرداد دوره ي مقاومـت   ۳۰ بهمن تا  ۲۲ بعد از 

مردم در بـرابـر جـمـهـوري اسـالمـي اسـت کـه                    
سرانجام انقالب سرکوب شد و کارگران و مـردم      

امـا طـبـقـه ي         . زحمتکش شـکـسـت خـوردنـد         
کارگربا شوراهايش و با اعتصاب نفتـش و کـل       
ـعـد              مبارزات دوران انقالب نـگـذاشـت کـه در ب

کمونيسم کـارگـري     ." جنبشي هم مغلوبش کنند
محصول به صحنه امدن طـبـقـه ي کـارگـر در              

ودخالتش درتحوالت سـيـاسـي آن         ۵۷ انقالب 
سال از تشکيل حزب کمونـيـسـت     ۱۷ . دوره بود

کارگري به مثابه آلترناتيو طـبـقـه ي کـارگـر بـه               
ـا   . سرمايه داري با هر مدلي ميگذرد کمونيستـه

ـاسـنـدو ضـرورت                  را با سـازمـانـدهـي مـي شـن
ـان      سازمان دادن يک ستون فقرات کادري در مـي
کارگران و جوانان و زنان بيش از هـمـيـشـه مـي          

قـبـل از شـروع هـر بـحـران يـا                  . توان حس کـرد   
انقالبي مهمترين وظيفـه ي حـزب مـا بـوجـود              

در .   اوردن اين حد اقـل نـيـروي انـقـالبـي اسـت               
ـابـه                 حوزه ها و محافل حـزبـي در داخـل بـه مـث

تشکـيـالتـي خـود گـرد          -ادامه ي خط سياسي
آورده وسازمان دهد تا بتواند با حضـور عـيـنـي         
تر و موثرتري در هـمـه ي عـرصـه هـا حضـور                 

تشکيل کميته ي سازمانده در حـزب مـا         . بيابد
به نظر من کمـيـتـه ي      . انعکاس اين ضرورت بود

سا زمانده بايد با برنامه ريزي و دقت نـظـر فـوق        
العاده هدفش اين باشد که عليرغـم مشـکـالت      
امنيتي با يک هـجـوم سـراسـري عـرصـه هـاي                
ـا فـعـل و                   جديد وآدمهاي هرچه بـيـشـتـري را ب
انفعالت مبارزه عليه حکومت اسالمي درگـيـر   

به نظر من دوره ي جديدي از روي آوري بـه          . کند
ـوانـد در ايـن            حزب ما آغاز شده و حزب بايد بـت
ـالـيـن                    ميان پر شور تـريـن وراديـکـال تـريـن فـع

کارگري را حول خود سازمان دهـد    -کمونيستي
هـزار نـفـره         ۱۰۰ و اين حد اقل را من يک صف 

مي بينم که حول حزب و با رهـبـري کـمـيـتـه ي           
سـازمـانـده مشـغـول تـدارک بـراي سـرنـگـونــي                   
حکومت اسالمي هستـنـد و ايـن تـازه اولـيـن               
ـايـد بـدسـت        پيروزي اي است که طبقه ي کارگر ب

امـا ايـن روي       . بياورد تا به سوسيالـيـسـم بـرسـد       
اوري جديد به حزب کمونسيت کارگري خـودش    
يکي از انعکاسات بحران حکومتي جـمـهـوري      
اسالمي و تبعات آن که ابعادي مرگبـار و ضـد       
انساني به خود گرفته است و همچنيـن وجـود و       
حضور قدرتمند جنبش کمونيـسـم کـارگـري در         

ـاج آزادي و          .  عرصه سياست است بخش مـحـت
عدالت دارد گامهاي آغازين را بـراي انـتـخـاب           

وظـيـفـه    . سياسي کمونيسم کارگري بر مـي دارد   
ايـن  . ي حزب تسهيل و تنظيـم ايـن مـاجـراسـت         

ـوانـد سـال                    خيال بافي نيسـت کـه حـزب مـا بـت
ــه ســال      ۱۳۷۹ را هــم مـثــل ســال             ۲۰۰۹  ب

در ان دوره راديـو        . کمونيسم کارکري تبديل کنـد 
انترناسيونا ل را داشتيم و کنفرانس برلـيـن مـا را        
به صدر اخبار کشور برد و در اين دوره تلـويـزيـون    
کانال جديد را داريم که ياري ماهواره ي هـاتـبـرد    
و زحمات رفقاي رهبري حزب به تريبوني وسـيـع     
وقابل دسترسي براي پيشبرد کليه فعاليت هـاي    
ـارزات سـرنـگـونـي            حزب و نيازهاي رهبري مـب

حـزب و کـمـيـتـه ي            . طلبانه ي مردم شده اسـت   
ـارکـادرهـا را جـهـت                 سازمانده بايد يـک سـمـيـن
ـالـيـن            پاسخ گفتن به مسائل مطروحـه بـراي فـع
داخل کشورترتيب دهد و با ما بازاء اجتـمـاعـي   

ـالـيـن         - سياسي خودش و همه ي اعضاء و فـع
. حزب آشنايي کاملتر و جامعتري کسـب کـنـد     

به نظر من حزب ما با توجه به شرايط سـيـاسـي      
امروز ميتواند حزب ميليونها کـارگـر و انسـان          

سـال اسـت مـي           ۳۰ زحمتکـشـي بشـود کـه           
خـواهـد از شـر جـمـهــوري اسـالمــي خــالص                  

ـاق        .شود در اين فقر و نا امني اقتصادي و اخـتـن

و سرکوب حزب ما است که بايد به اميـد مـردم     
براي سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي و بـه قـول                
ـابـل حـکـومـت            رفيق حميد تقوايي به قطب مـق

وظيفه ي همه ي ارکـان حـزب ايـن            . تبديل شود
است که به اين پروسه خدمت کنند و ايـن هـمـه          
بايد تابع يک برنامه ي هر چه منظم تر باشد و نـه    
محصول و نتيجه ي يک حرکت خودبخـودي در    

جرياني که مي تواند اميد را و شـور و        .  جامعه
هيجان را در سطح کل جامعه نمايندگـي حـزب     
کمونيست کارگري است و همين از ما فعالـيـت   
مضاعف مي طلبدو همچنين اين وظيفه را بـر    
ـورتــريــن                       دوش مــا مــي گــذارد کــه پــرشـ
کمونيستهاي کارگري را در صـفـوف خـودمـان         

 .سازمان دهيم
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ـنـه مضـحـكـه         . دارند به طور مثال در زمـي
انتخابات كه رسانه هاي دولتي كانديدا هـا  
را تحليل و تفسير مي كنند وبا منـطـق و     
برهان كانديداي شايسته را انتخاب كرده و   
مردم را تشويق به شركت در انتخابات مي 
كنند ويا مي گويند مردم اگر در انتخابات 
شركت نكنند،كانديداي ضد مردم قدرت را 

ـنـد               !  مي گيرد واقعـيـت هـاي مسـلـم مـان
ماجراي ژنو و پارك الله را تـحـريـف مـي           

خود را مـدعـي       كنند وبا كمال بي شرمي
ـنـد      ـال هـاي بـه            . خبر رساني مـي دان كـان

ـتـي هـم هـمـان              اصطالح سياسي غيـر دول
موضع دولتي ها را دارند با اين تفاوت كـه  

ـنـد              مـغـز   !  خود را اپـوزيسـيـون مـي خـوان
ـاسـت            ـتـي سـي متفكرشان در تلوزيـون دول
كانديدا ها را تحليل مي كـنـد و بـعـد در             
تلوزيون اپوزيسيون همان حرف ها را جـور    
ديگري مي گويد و تحليل هـاي خـود در         
قالب كتاب به فروش مي گذارد، بايد گفت 
اينها همه سر و ته يک کرباش هستند و از     
ـالــت واقــعــي و آزادانــه مــردم در                       دخـ
سرنوشتشان وحشت دارند، مي خواهند يک 
جوري سر و ته قضيه را هم بياورند که کليت 
حکومت سرمايه آسيبي نبيند چـون مـي       
دانند اگر مردم به طور واقعي در سرنوشت 
خود دخالت کنند و آن را به دست بگـيـرنـد    
ديگر نشاني از هيچ کدام اينها باقـي نـمـي      

بعضي ها هم بدون فاش كردن هويت ! ماند
ـنـهـان مـي          خود،پشت تصاوير مضحك پ
شوند و مردم را به خانه نشيني يعني عقب 
نشيني در برابر رژيم آخوندي دعـوت مـي       
ـال بـه دو        كنند وبعد هم كانالشان ازيك كان

ـان   !  وچند كانال افزايش مي يابد در اين مـي
فقط كانال جديد است كه موضعي قاطعانه 
در برابر رژيم آخوندي دارد وآشكارا حقيقت 
را مي گويد و به مردم راه رهايـي را نشـان       

ـا          .  مي دهد ـال جـديـد ب و به راستي كه كـان
ـال بـي                    قدرت تمـام در بـرابـر مشـتـي كـان
ارزش،واقعيت را آنطور كه هست به مـردم    
مي گويد و راه رهايي را صادقانه نشان مي 

دهد و طبعا اين جنگ هم هزينه دارد و اين 
هزينه بر دوش آزادي خواهان و مردم شريف 
ـال را نـه بـه عـنـوان يـك                     است كه اين كـان

تامين   كانال،بلكه به عنوان صداي حقيقت
ـبـه       .  مي كنند قطعا يكي از مهمتريـن جـن

ـقـويـت صـداي            هاي مبارزه براي رهـايـي ت
و من اين امر را وظيفه   جبهه مردمي است

 پاينده باد كانال جديد. خودم مي دانم
 : در حاشيه

ـلـبـي کـه نـوشـتـي                  . مرسي دامون جان از مـط
ـال   .  نکته اي در باره مـطـلـبـت بـه نـظـر آمـد               کـان

هاي ماهواره اي حـتـي سـيـاسـي هـا اگـر بـراي                 
منـاسـبـت هـاي مـذهـبـي بـرنـامـه هـاشـان را                       
ـا            تعطيل مي کنند دليلي بر رابطه مـالـي شـان ب

مـي گـويـم رابـطـه          .  جمهوري اسالمـي نـيـسـت      
ـال             .  مالي و نه روابط ديـگـر   بـعـضـي از ايـن کـان

ها شايد رابطه مالي هم داشتـه بـاشـنـد و حـتـي             
شايع است که بعضي از کانال هـاي مـوزيـک را          

ولــي . خــود جــمــهــوري اســالمــي راه انــداخــتــه            
توضيحي که من الزم مي دانـم بـدهـم ايـنـسـت           

" احـتـرام بـه مـذهـب         " که مـذهـبـي بـودن و يـا                
ـا جـمـهـوري اسـالمـي               الزاما نشاندهنده رابطـه ب

اين شکل از رابطه بـا مـذهـب را مـا در             .  نيست
طيف وسيعي از نيروها مي بـيـنـيـم کـه بـه اسـم              

ـاسـيـمـش            يـک  .  جنبش ملي اسالمـي مـي شـن
طرف ايـن جـنـبـش خـود جـمـهـوري اسـالمـي                   

ايــن طـيــف    .  سـت کـه االن در راس قـدرتسـت              
وسيعي ست که بعضـي از جـنـاح هـاي آن هـم                
حــتــي در اپــوزيســيــون جــمــهــوري اســالمــي              

ــنــد  ــنــهــا اگــر ضــد مــذهــب           .  هسـت مــوضــع اي
ــبــاشــد، کــوتــاه امــدن در مــقــابــل آن ســت                  . ن

" احتـرام بـه مـذهـب خـلـق            " بعضيشان بهانه شان 
است خودشان هـم نـقـد اسـاسـي و پـايـه اي بـه                     
ــرخــي شــان حــتــي خــود را                  مـذهــب نــدارنــد، ب
ـا                      سوسياليست مـي دانـنـد ولـي رابـطـه شـان ب
مذهب دليل قاطعي بـراي رابـطـه و وابسـتـگـي             

يـکـي   .  مالي شان به جمهوري اسالمـي نـيـسـت      
از منابع خوبي که مي تواني مـراجـعـه کـنـي در          
اين زمينه بحث در اين زمينه سـه جـنـبـش سـه            
، ينده قسمت چهارم پرده اخـر نـوشـتـه مـنـصـور            
حکمت است که مشـخـصـات ايـن جـنـبـش را              

 نويد. توضيح مي دهد خيلي موجز

 ابرقدرت پايدار

ـا شــعـار                   ـيـن ب مـرگ بــر    " مـرد و هـمـچــن
اعتراض خود را بـه جـمـهـوري       "  ديکتاتور

اسالمي اعالم کـردنـد و نشـان دادنـد نـه              
تنها به هيچ کدام از نامزدهاي مضـحـکـه    
ـان را         ـي انتخابات توهمي ندارند و اين جـان
ـلـکـه        با قتل عام و کشتار مي شناسنـد، ب
کل خيمه شب بازي انتـخـابـات را بـر سـر            

 .جمهوري اسالمي خراب مي کنند
 

ـارهـا دانشـجـويـان را           تيم همراه موسوي ب
مورد ضرب و شتم قرار دانـد و يـکـي از            
ـيـن پـرت       دانشجويان را از باالي سن به پاي
ـنـد کـردن        ـل کرند و اجازه صحبت کردن و ب

ـان نـدانـد،         پالکاردهاي دانشجويان را به آن
ولي با اين وجود، دانشجويان به مـوسـوي     
و اوباش همراهـش اجـازه نـدادنـد جـلـسـه              
ـبـرنـد       تبليغاتي شان را طبق برنامه پيش ب
و بــه عــلــت فضــاي بــاالي اعــتــراضــي،              

ـيـشــتـر           ـتـوانســت          ۵ مـوسـوي ب ـيــقـه ن دق
ـان        سخنراني کند و به انتقـادات دانشـجـوي

 .پاسخي نداد
 

مضحکه انتخابات جمـهـوري ضـد زن و          
ضد بشر، حکومتي که کودکان را اعـدام      
ـايـد بـر سـرش خـراب کـرد                 . مي کند را ب

حضور فعال و معترض و هر چه گسـتـرده     

ـان در جـلـســات                   تـر دانشـجــويـان و جـوان
تبليغاتي جانيان اسالمي و اعـتـراض بـه          

خـرداد     ۲۲ جمهوري اسالمي بايد تا روز   
ـا تـجـمـع در             ادامه يابد و در آن روز بايـد ب
مقابل زندان ها و دانشگاه ها و پـارک هـا       
و با اعـتـراض بـه جـمـهـوري اسـالمـي و                 
مضــحــکــه انــتــخــابــاتــش اعــالم کــنــيــم           

 .جمهوري اسالمي بايد برود
 

 گسترده باد مبارزات دانشجويان
 زنده بايد آزادي برابري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 سازمان جوانان کمونيست

 !دانشجویان زنجان سیرک انتخاباتی موسوی را بر سرش خراب کردند
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تحـکـيـم وحـدتـي کـه           . انتخاباتي شده اند
سال گذشته جزء تحريم کننـدگـان بـود بـه         
ـتـخـاب          شدت به کار افتاده و کروبـي را ان
ـالـه پشـت          کرده است، مسعود بهنود مـق
مقاله مي نويسد، سـروش و کـديـور  بـه             
ـاده انـد و  از کـانـديـداي مــورد                       ـت کـار اف
نظرشان حمايت مي کنند و در بـوق مـي       
کنند حمايتشان را ، ابراهيم نبـوي مـزه و       

بـي بـي     .  مقاله مي ريـزد و مـي نـويسـد          
سي و ساير ارگان هـا و مـيـديـاي راسـت              
هم پوشش خبري مي دهند و از حـمـايـت      
جريانات مطـبـوعشـان چـيـزي کـم نـمـي               

ـنـد       .  گذارند با همديگر مصاحبه مـي کـن
و گويي مهمترين اتفاق قـرن در ايـران در         

گرچه مي تـوانـد يـک        .  حال رخ دادن است
اتفاق مهم بايد به شرطي که مـا دخـالـت        

ـيـم    بـه شـرطـي کـه مـا مـردم در آن                   .  کـن
ـتـخـابـات را بـه                     ـيـم هـمـيـن ان دخالت کـن

بـه  "  نـه " صحـنـه پـر شـور حضـورمـان و                 
جمهوري اسالمي به همه اشکالـش را بـه       

 . نمايش بگذاريم
ـتـخـابـات،      چرا چنين شده؟ چرا يک دفعه ان
آن هــم بــا ايــن درجــه از اخــتــالف بــيــن                  
ـيـدا             نيروهاي حکومتي اين جـايـگـاه را پ
ـيـل عـمـده               کرده است؟ به نظر مـن دو دل

دومــيــش اخــتــالفــات عــمــيــق و            .  دارد
شکاف روز به روز عـمـيـق تـر شـونـد در               
خود حاکميت و جنـاح هـايـش اسـت کـه            
ــه                    چــنــديــن مــاه اســت اوج گــرفــتــه و ب
ـيـزدار و افشـاگـريـهـايـش              ـال خصوص با پ
شکل جديدي به خود گرفت و پديـده آيـت     
اهللا هاي ميلياردر را در جامعـه مـعـرفـي       
کرد و حسابي هـمـه شـان را بـه جـان هـم                 
انـداخـت و مــوجـي از افشـا گـري بـه را                     
افتاد و پته خيلي از کله گـنـده هـاشـان رو         

مسئله اتمي و رابطه با آمـريـکـا هـم       .  شد
ـاح      باعث تشديد و بروز درگيريها بين جـن
هاي حکومت شد هـر چـنـد خـامـنـه اي               

ـاسـت             .  همه را خفه کرد سـبـک کـار و سـي
هاي احمدي نژاد براي بقـا و ادامـه کـاري          
ـابـل           ـاح مـق حکومت اسالمي شديدا جـن

ايـن ره کـه تـو          :  را به وحشت انداخـت کـه    
 . مي روي به ترکستان است

ـنــاح هــاي مــوجــود در                       ــن رو جـ از اي
حـــاکـــمـــبـــت اســـالمـــي بـــراي بـــقـــاي             
حکومتشان به شدت نگران شـده انـد کـه          
ـيـشـتـريـن نـزاع                   خود حـکـومـت مـحـل ب

از طـرفـي حـمـايـت بـي چـون و                  .  هاسـت 

ــژاد و                    چــراي خــامــنــه اي از احــمــدي ن
سياست هايش نيز نـگـرانـي حضـرات را           
ـنـد                 بيشتر مي کند و از طـرفـي مـي دان
خامنه اي مثل چسب دروني نظـام عـمـل      
ـنـد و بـه                         ـايـد حـفـظـش کـن مي کـنـد و ب
حريمش وارد نشوند، هـر چـنـد مـخـالـف           
ـافضـي                  ـن ـاشـد و ايـن ت سياست هـاشـان ب
است که کانديدا هاي به اصـطـاله اصـالح      

 .طلب در آن گير کرده اند
ـاح هـاي حـکـومـتـي و                     اينبار بـراي جـن

حتي طيـف راسـت اپـوزيسـيـون مسـئلـه              
ـاول          جدي تر از سهم بيشتر از دزدي و چـپ

ـار مسـئلـه         .  جامعه خواستن اسـت    ايـن ب
ـبـود جـمـهـوري اسـالمـي                    دقيقا بـود و ن

انتخابات حکومتي هم ايـن روزهـا       .  ست
ـاسـي ديـگـر           مثل هر پديده اجتماعي سـي
ـبـود حـکـومـت گـره                     به مسئله  بـود و ن

ـا هـمـه        . تبديل شده است ـب مي بينيم تقـري
ـتـخـابـات را بـه رسـمـيـت                  طيف راست ان

ــه انــد     جــريــانــي مــثــل حــزب        .  شــنــاخــت
دموکرات حتي از کانديـداي مشـخـصـي       

چـرا بـي بـي سـي بـه              .  حمايت کرده است
سراغ تحکيم وحدت مي رود و تصـمـيـم        
ــراي                       ــد و ب ــعــکــس مــي کــن آن را مــن
انتخابات تبليـغ مـي کـنـد؟ چـرا جـوري               
اخبار را منعکس مي کند که گـويـي در       
ـتـخـابـات              قرار است يکي از آزاد تـريـن ان

 در ايران انجام شود؟
ـيـل دوم کـه ذکـرش                   اما دليل اول کـه دل
رفت زائيده و نتيـجـه آن سـت، حضـور و             
وجود مردم معترض و در صـحـنـه اسـت       
کـه جــمـهــوري اسـالمــي را بــه مصــاف               

ـا ايـن              .  طلبيده انـد  جـمـهـوري اسـالمـي ب
درجه از وحشيگري و سرکوب و اعـدام و      
سنـگـسـار پـاسـخ اعـتـراضـات جـامـعـه                  

مثل شاه که نتوانست جامـعـه را     ( نيست 
هر چقدر خـامـنـه اي در          ).  منکوب کند

راس حکومت اسالمي و احمدي نـژادش    
آذر    ۱۶ فشار آوردند افاقه نکرد، هرسـال    

ـبـل، هـر                 سرخ تر و راديکال تـر از سـال ق
سال نفـوذ و گسـتـرش چـپ در جـامـعـه                  
بيشتر از سال قبـل مـي شـود و اول مـاه               
ـقـطــه عـطـفـي در                       مـي امسـال هـم کـه ن
ـيـرغـم هـمـه سـرکـوب             مبارزات بود و عل
هاي حکومت، اين روز بـه روز اتـحـاد و            
همبستگي بـخـش وسـيـعـي از جـامـعـه                 
عليه حکومت و کـال سـرمـايـه داري در             

 . ايران تبديل شد
ـلـف مـردم              اعترضات بخش هـاي مـخـت
دارد به هم گـره مـي خـورد و زيـر پـرچـم                 

دسـتـگـيـر     .  سوسياليسم متحد مي شوند
شدگان اول مـي بـه گـزارش خـبـرگـزاري                 
ـا        هاي جمهوري اسالمي از زن خانـه دار ت
سرباز و دانشجو و کارگر را شـامـل مـي          
شد، يعني طـيـف وسـيـعـي از مـردم در                 
ــن                    ــري ــکــال ت ــرچــم رادي ــر پ ايــن روز، زي
ـيـه کـارگـران ايـران                 ـان ـي مطالبات که در ب
براي روز جـهـانـي کـارگـر گـرد هـم آمـده                 

سـرکـوب   .  بودند گوياي اين واقعيت است
ـيـجـه          ـت کردند و زدند و دستگير کـردنـد، ن
اش شد اتحاد گسـتـرده تـري بـراي آزادي           

و ايـن زنـگ       .  دستگير شدگان همـان روز   
خطري براي همه طـيـف راسـت اسـت، از           

 .خود حکومت تا اپوزيسيون
بنا بر اين کل موجوديـت رژيـم اسـالمـي         
و در مـجـمـوع سـرمـايـه داري در خـطـر                 
است و بايد جنبيد و دسـت بـه کـار شـد،           
ـبـل بـه                  تحکيم وحدت از تـحـريـم دوره ق
ـتـخـابـات مـي           سياست شرکت فعال در ان
ـا                رسد و خالصه همه شـان بـه دسـت و پ

ـيـه مـاه هـاي          .  مي افتند وضعيتشان شـب
آخر شاه است که هر چه مي کرد جـامـعـه      
معترض تر و متحد تر مي شـد و هـيـچ          
راه کـارش جـواب اعـتـراضـات تـوده اي                 

 .مردم نبود
 

اين اوضاع متحول جامعه و روز بـه روز          
چپ تر شونده آن است که کمـپ راسـت را       
ـان            چنين به هول و ال انداختـه در ايـن مـي
ـيـن      نقش حزب و کانال انقالب نقشي تـعـي

ـنـده دارد            .  کننده است ـيـن کـن نقشي تـعـي
در ايجاد فضاي اتحاد و همبـسـتـگـي در       
بين طيف چـپ و جـامـعـه اي کـه هـيـچ                  
نــفــعــي در ادامــه ايــن شــرايــط چــه بــا                   
ـا احـمـدي نـژاد               موسوي و کروبي و چـه ب

ـايـد بـه آن کـمـک               .  ندارد قبل از هر چيـز ب
کرد که سرپا بايسـتـد و فشـار مـالـي بـه               
ـنـکـه بـه آن                تعطيلي اش نکشد و بـعـد اي
گوش داد و فـراخـوان هـايـش را عـمـلـي                

اگـر کـمـپ      .  کرد و به گوش ديگران رساند
راسـت بـي بــي سـي و صــدا و سـيـمــاي                    
ـلـکـه افـکـار              ـا ب جمهوري اسالمي دارد ت
عمومي را تحت تاثير قرار دهد، مـا هـم       
ـيـون و                    ـقـالب کانال جـديـد را داريـم، مـا ان
ـفـعـي در ادامـه ايـن                       کسانـي کـه هـيـچ ن
ـال جـديـد را داريـم                . وضعيت نـداريـم کـان

حـول آن کـه راديـکـال تـريـن و زيـر و رو                        
کننده ترين شعار هاست متحـد شـويـم و        
کلک جمهوري اسالمي با هـمـه کـانـديـدا          

 .ها و سياست ها و متحدينش را بکنيم
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 کمپ راست و انتخابات

اعتراض دانشجويان در اصفھان 
  عليه انتخابات جمھوری اسالمی

صبح روز يکشنبه سوم خرداد سالـن  
نيلفروش زاده دانشگاه اصفهـان يـک     
سـاعــت پــيـش ازآمــدن مــيـرحســيــن           
ــت             ــعـــيـ ــالـــب ازجـــمـ مـــوســـوي لـــبـ

طـرفـداران مـوسـوي بـا لـبـاس              . بود   
هاي سبزآرم دار مچ بندهاي سـبـز و       
پوستر درسراسرسالن مستقر بـودنـد     
وبه شدت تالش مي کردند جو را بـه    
دست گرفته وهدايت کنند و شعارها 
را محدود و منحصر بـه شـعـارهـاي         
ــي             ــابـــاتـــي تـــانـــک بســـيـــجـ انـــتـــخـ
ديـگـراثـرنــدارد مـرگ بــرديـکـتـاتــور            
زنــدانــي ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد            
شعارهايي بود که بـه کـرات سـرداده        

اما اتفاق اصـلـي بـعـد ازاتـمـام           .  شد
جلسه افتاد،دانشجويان درحالـي کـه     
ازسالن خارج مي شـدنـد شـعـارهـاي          
خود را ازسر گـرفـتـنـد و شـعـارهـاي              

ســردادنــد ... مــرگ بــرديــکــتــاتــور و      
ــگــري چــون مــرگ               ــارهــاي دي وشــع
برطالبان چه کابل چه تهران، سپاهي 
حيا کن مملکـت رو رهـا کـن، بـرآن             
افزودند و به پـيـشـرفـتـنـد در ادامـه              
خروج جمعيـت ازدانشـگـاه وسـرازيـر          
شــدن بــه خــيــابــان بــوددانشــجــويــان           
ازدرب شرقي خارج شدند وبه سـمـت     
ــد                ــتـــنـ ــراز رفـ ــه دروازه شـــيـ ــلـــکـ فـ
ياردبسـتـانـي خـوانـدنـد وشـعـارهـاي              
خود را تـکـرارکـردنـد دانشـجـو مـي            
مــيــرد ذلــت نــمــي پــذيــرد زنــدانــي              

جمـعـيـت    ...سياسي آزاد بايد گردد و
چند صدنفري به فـلـکـه رسـيـد و در            
حالي که ستاد انتخاباتي ميرحسيـن  
تالش کردند جمعيت را با هدايت بـه  
ســمــت درب شــمــالــي بــه دانشــگــاه            
برگردانند دانشجـويـان بـه چـهـاربـاغ           
باال سرازير شـدنـد و بـه سـمـت سـي               

گـــذر . وســـه پـــل حـــرکـــت کـــردنـــد            
دانشــجــويــان از عــرض خــيــابــان بــا           
راهبندان همراه شد و توجه رانندگـان  
مسافران عابران پـيـاده و صـاحـبـان            
مــغــازه هــا و کــارمــنــدان ادارات و             
سازمان ها را به خـود جـلـب کـرد و           

اکـثـرا بـا مـوبـايــل شـروع بـه فـيـلــم                    
برداري از دانشجويان کـردنـد گـاهـي       
هم رانندگان با بوق زدن بـه حـمـايـت       

جمعيت همچنان که شعـار  . پرداختند
مي داد مسير نسبتا طوالني دروازه 
شيراز تا سي وسه پل را طـي کـرد و       
در تمام مسير با نـگـاه هـيـجـان زده          

درچهارراه نظردوباره .مردم روبرو بود
عــوامــل تــبــلــيــغــاتــي مــيــرحســيــن          
کوشيـدنـد جـمـعـيـت را بـه خـيـابـان                   
ــظــرکــه ســتــاد مــيــرحســيــن درآن               ن
قراردارد هدايت کننـد کـه بـارديـگـر          
ناکام ماندند ودانشجـويـان راه خـود        

. پــل ادامــه دادنــد    ۳۳را بــه سـمــت        
پــل جــمــعــيــت دربســتــرخشــک       ۳۳در

رودخـانـه جـمـع شـد و شـعـار داد و                    
وقتي کـه    . ياردستاني را خواندندکرد

دانشجويان از رودخانه عبورکردند و 
خواستند وارد ميدان انقـالب شـونـد      
چندين فرمانده پليس سـعـي کـردنـد         
آنــان را مــنــصــرف کــرده و جــلــوي               

دوباره علـي رغـم     .جمعيت را بگيرند
خــواســت پــلــيــس و تــالش عــوامــل           
ميرحسين جمعيت از بستر رودخانـه  
بــاال رفــت ودرپــيــاده روي کــنــارپــل           

و با موتورسواران يگان .  گردهم آمد
ويژه و فرماندهان پلـيـس و در راس         
آنها سردار صـدرالسـادات فـرمـانـده          
نــــيــــروي انــــتــــظــــامــــي اســــتــــان            

عوامل پليس کوشيدند تـا    .روبروشد
ولـي  .  به حرکت جمعيت خاتمه دهند

دانشجويان بي توجه به خواسته آنـان  
وارد ميدان انقالب شـده ودر پـيـاده          
ــي جــمــع شــدنــد                   ــع شــرق روي ضــل
وکوشيـدنـد بـه سـمـت دروازه دولـت               

پـس ازچـنـد ده مـتـر            .  حرکت کنـنـد  
حرکت فرماندهان پـلـيـس مسـيـر را          
ــردنــد ودوبــاره خــواســتــنــد                  ســد ک

درحالي .  دانشجويان را متفرق کنند
که دانشجويان برمي گشتند درپياده 
روي وسط چهارباغ پايين حدود سـي  
الــي چــهــل مــامــور ضــدشــورش را            
ديدند که بـا سـپـر وبـاتـوم بـه صـف                  

ايـن حـرکــت پــلـيــس بــا هــو             .  شـدنـد  
وشعار دانشجو مي ميرد ذلت نـمـي   
پذيرد مواجه شد ولـي درنـهـايـت بـا          

 اخبار دانشجويی در ھفته گذشته
کيان آذر: تھيه و تنظيم  



پل جمعيت بـه  ۳۳بازگشت به سمت 
قابل ذکـر اسـت     .  تدريج پراکنده شد

که تعداد قابل تـوجـهـي دانشـجـوي          
دختر و نيز بخـشـي از دانشـجـويـان          
ــاد درايــن               دانشــگــاه آزاد نــجــف آب

 .حرکت شرکت داشتند
 

مرگ يک دانشجو در دانشگاه 
 تربيت دبير رجايی

سجاد شهابي فر، دانشـجـوي رشـتـه       
تــربــيــت بــدنــي دانشــگــاه رجــايــي،           

، صــبــح روز        ۸۵ورودي بــهــمــن         
خرداد ماه در دانشـکـده        ۴دوشنبه 

تربيت بدني به علت رعايت نـکـردن   
مسائل ايمنـي از طـرف دانشـگـاه،           
ضمن تمرين در سالـن دچـار آسـيـب         

 .از ناحيه سر شد
به علت تـأخـيـر در اعـزام اورژانـس            

دقــيــقــه، وي تــوســط          ۴۰بــعــد از      
ماشين شخصي يکي از دانشجويان 
به بيمارستان منتقل مـي شـود کـه        
متأسفـانـه ايـن دانشـجـو بـه عـلـت                  
خونريزي شديد جان خود را از دست 

 .مي دهد
دانشجويان دانشگاه شهـيـد رجـايـي       
در پي اين ماجرا در دانشگاه دسـت  
به تحصن زده و خواستار پـيـگـيـري       

گفتني اسـت ايـن     .  اين مسأله شدند
اولين باري نيست که دانشجويي بـه  
علت عدم رعايت مسائل ايمـنـي از     
طرف دانشـگـاه دچـار سـانـحـه مـي              

 .شود
 

  دو سال حبس برای محمد صيادی
محمد صيادي، فـعـال دانشـجـويـي          
چــپ دانشــگــاه هــمــدان در دادگــاه            

سال حبس تعذيـري   ۲تجديد نظر به 
دادگـاه تـجـديـد نـظـر           .  محکوم شـد 

استـان هـمـدان بـا شـکـسـتـن حـکـم                   
مـاه     ۷۸دادگاه انقالب مـبـنـي بـر           

سـال     ۲حبس قطعي حکم وي را بـه    
حبس قطعي تبديل کرد تا اين فعال 
دانشجويي دانشگاه بـوعـلـي سـيـنـا         
دو سـال ايـنـده را در زنـدان سـپـري                 
کنند، همچنـيـن دانشـگـاه بـوعـلـي            
سينا نيز در طي پرونده سـازي هـاي     
آمــوزشــي و انضــبــاطــي احــکــام                
گوناگوني را در ماه هـاي اخـيـر بـر           

قـابـل   .  عليه وي صـادر کـرده اسـت         
ذکر است، تني چند از افراد نـزديـک   
به نهاد هاي امنـيـتـي در دانشـگـاه          
ها به دليل عدم واکنش دانشجويـان  
به اين حکم قضايي، دروغ پـراکـنـي      
بر عليه اين فـعـال را آغـاز کـرده و               
اعالم کرده اند حـکـم وي تـعـلـيـقـي            

 . مي باشد
 

تعيين وقت دادگاه برای عباس 
حکيم زاده و بازگشايی مجدد 

  پرونده جعل نشريات
در پـي بـازگشـايــي مـجـدد پـرونــده               
جعل نشريات، عـبـاس حـکـيـم زاده          
دانشجوي دربند دانشگاه اميرکبيـر  

دادگـاه     ۳۰روز چهارشنبه در شعبه 
عـبـاس   .  انقالب حاضر خـواهـد شـد     

روز پـيـش در          ۸۹حکيم زاده که از 
انفرادي در بازداشت است، تـاکـنـون    

 .با وکيل خود مالقات نکرده اسـت   
ايــن درحــالــي اســت کــه تــاکــنــون               
احضاريه اي به دست آقاي مـواليـي     
وکيل حکيم زاده نـرسـيـده و وي از            
ــي              بــرگــزاري ايــن دادگــاه اظــهــار ب

يوسف مواليـي  .  اطالعي کرده است
که از طريق خانواده اين دانشجو در   
جريان برگزاري دادگاه قـرار گـرفـتـه         
اســت، پــس از ســه مــاه بــازداشــت             
ــه              دانشــجــويــان تــاکــنــون مــوفــق ب
مالقات با آنان و مـطـالـعـه پـرونـده           

 .نشده است
ــيــز،                     ــه ن ــذشــت ــد مــاه گ ــن در اســف
دانشجويان ديگري که در خصـوص      

بازداشت  ۸۶جعل نشريات در بهار 
شده بودند به دادگاه انقالب احضـار  

 .شده و آخرين دفاع از آنان اخـذ شـد    
هـفــتــه پـيــش نــيـز يــکــي ديــگــر از                
دانشجويان بازداشت شده اميرکبيـر  
در خصوص پرونده جعـل نشـريـات،      

دادگـاه انـقـالب بـراي            ۲۸به شعبه   
 .برگزاري دادگاه احضـار شـده اسـت       

برگزاري دادگاه جـعـل نشـريـات در           
حالي انجـام مـي شـود کـه مـجـيـد                
تـوکـلـي، احـمـد قصـابـان و احسـان                 
منصوري از اتهام انتشـار نشـريـات      
به طور کامل تبرئه شدند و دادگـاه      
جعلي بودن نشريـات را پـذيـرفـت و           
قاضي در متن حکم صـادره اقـاريـر      
متهمين را بـه دلـيـل تـحـت فشـار                 

طـبـق   .  بودند قابل استناد نـدانسـت    

اين حکم كه به محمدعلي دادخواه، 
وکيل مدافع اين دانشجويان، ابـالغ    
ــن                 ــلــي دانســت ــا جــع شــد دادگــاه ب
نشريات دانشجـويـان در بـنـد را از             
اتهام انتـشـار ايـن نشـريـات تـبـرئـه               

 .کرد
وضعيت مبهم دانشـجـويـان دربـنـد          
دانشگاه اميرکبير همچـنـان بـاعـث       
نگراني هـاي خـانـواده هـا و ديـگـر               

روز    ۸۹در حالي . دانشجويان است
از بازداشت عـبـاس حـکـيـم زاده و              
مــهــدي مشــايــخــي و يــک مــاه از               
بازداشت مسعود دهقان مـي گـذرد     
که اين دانشجويان تنها يـک بـار بـا          
خانواده هاي خود مـالقـات کـرده و        
ديدارها با حضور مأموران و بسيار 

دانشـجـويـان در      .  کوتـاه بـوده اسـت       
مــالقــات هــاي انــجــام شــده اجــازه            
صحبت در خصوص وضعيـت خـود     
را نداشتنـد و از لـحـاظ جسـمـي و                
روحي در شرايط مناسبي نبودند به 
طوري که عباس حکيم زاده بـر اثـر       
تشديد بيماري لکنت زبان تـوانـايـي    

 .ســخــن گــفـــتــن نـــداشــتـــه اســـت               
وضعيت آنان از فشـار و شـکـنـجـه              
هــاي روحــي و جســمــي در مــدت               
بازداشت خبر مي دهد به گـونـه اي       
که در اين مدت نـيـز اجـازه تـمـاس            
تلفني هم نداشته و در قطع ارتـبـاط   
و بي خبري کامل از دنـيـاي بـيـرون         
در سـلـول انـفـرادي نـگـهـداري مــي                

 .شدند
الزم به ذکر اسـت، مـجـيـد تـوکـلـي            
ديگر دانشجوي دربند اميرکبير که 
به دليل وثيقه سنگـيـن صـادر شـده         
براي وي همچنان در زندان است، بـا  
توجه به مهيا شدن وثيقه در اواخـر      

 .هفته جاري آزاد خواهد شد
 

برگزاري دومين نشست سراسری 
  محرومين از تحصيل

دومين نشست سراسري محرومـيـن   
ايـن  .  از تحصيل بـرگـزار مـي شـود          

خـرداد و       ۸نشسست در روز جمعه   
با همکاري دو نهاد شوراي دفاع از   
حق تحصيل و انجمن حامـيـان حـق      

 .تـــحـــصـــيـــل بـــرگـــزار مـــي شـــود           
از همه کسـانـي کـه بـه نـحـوي حـق                
تحصيلشان مورد خدشه قرار گرفته 
است اعم از سـتـاره دار، تـعـلـيـقـي                

و يا کساني که مي تـوانـنـد در        … 
ــل                ــحــصــي ــاي احــقــاق حــق ت راســت
شهرونـدان تـالش نـمـايـنـد، دعـوت              
مـي شـود کـه در ايـن نشـسـت هــم                   

پيش از ايـن  .  انديشي شرکت نمايند
اولين نشست سراسري محرومين از 

 ۱۳۸۷تحصـيـل درمـهـرمـاه سـال             
 .برگزار شده بود

 
دانشجويان دانشگاه آزاد کرج 
“ منطقه آزاد را به تريبون آزاد

  تبديل کردند“ نفره ۱۵۰۰
دانشجويان دانشگاه آزاد کـرج طـي       
اقدامي هماهنگ ، برنامه تـريـبـون      
آزاد صدا و سيما را به تـريـبـون آزاد      

ــد            ــديـــل کـــردنـ ــويـــي تـــبـ  .دانشـــجـ
در اين مراسم که بنا بود با حمـايـت   
نهاد هـاي شـبـه نـظـامـي دانشـگـاه               

بـه تـريـبـونـي        )  بسيج دانشـجـويـي     ( 
براي تبليـغ مـحـمـود احـمـدي نـژاد              
تبديل شود با اعتراض دانشجـويـان   
آگاه اين دانشگاه به تريـبـونـي بـراي       
ــارهــاي واقــعــي                 اعــتــراض و شــع

ــت            ــر يـــافـ  .دانشـــجـــويـــان تـــغـــيـــيـ
دانشــجــويــان بــا در دســت داشــتــن            

مـنـطـقـه     ((  پالکارد هايي همچـون    
ــور آزاد              =  آزاد       ــانســـ ) ســـ ( ،

دانشگاه آزاد کرج تريـبـون شـمـا       ((  
 .دسـت بـه اعـتـراض زدنـد           )) نيست

دانشجويان هـمـچـنـيـن شـعـارهـايـي            
مــحـمــود احـمــدي نـژاد عــامــل           ((  

دانشـجـوي   (( ، )) تبعيض و فساد 
، ))  زنــدانـــي آزاد بـــايـــد گـــردد               

مرگ بر طـالـبـان چـه کـابـل چـه              ((  
دانشـجـوي سـهـمـيـه         (( ،   ))  تهران   

را در ايـن مـراسـم          ))  همينه همينه
 ..سر دادند

در اين مراسم ابتدا حامد عزيزي بـا  
يــاد آوري دانشــجـــويــان زنــدانـــي              
اميرکبير و تربيت مـعـلـم صـحـبـت         
هاي خود را آغـاز کـرد و بـا اعـالم             
اينکه دانشگاه سـنـگـر آزادي اسـت         
کــه در بــرابــر تــمــامــيــت طــالــبــان              
ايستاده است، صحبت هاي خود را   

صـحـبـت هـاي ايـن          .  به پايان رساند
فــعــال دانشــجــويــي بــا تشــويــق و               

 . همـراهـي دانشـجـويـان هـمـراه شـد              
برخي از اعضاي بسيج دانشـجـويـي      
سعي در ايجاد خشونت و در گـيـري   
داشتند که علي رغم ايجاد درگيري 

هاي جزيي در رسيدن به هدف خـود    
ديـگـر دانشـجـويـان        .  ناکام مـانـدنـد   

پس از اينکـه بـا جـو خشـن ايـجـاد               
شده توسط بسيـج مـواجـه شـدنـد ،            
محل برگزاري منطقـه آزاد را تـرک         
کرده و در سـمـت مـقـابـل اقـدام بـه                

ــد            ــبــون آزاد نــمــودن ــري  .بــرگــزاري ت
اين تريبون آزاد در حالي که بيش از 
هزار و پانصد نفر از دانشجويـان بـا     
تحريم مراسم منطقه آزاد به تريبـون  

در .  آزاد بــرگــزار شــده پــيـوســتــنـد            
انتهاي اين مراسم نيـز دانشـجـويـان       
با ايجاد چـنـديـن حـلـقـه و خـوانـدن               
سرود يار دبستاني اين مراسم را بـه    

 . پايان رساندند
 

احضار گسترده دانشجويان پلی 
تکنيک به كميته انضباطی، 

برای ”پس از برگزاری تريبون 
  “آزادی

پـس از بـرگـزاري پـرشـور تـجـمـع و                   
ــون آزاد دانشــجــويــي            ــريــب بــراي  “ ت

در صــحــن دانشــگــاه پــلــي          “  آزادي
تكنيك در روز دوشـنـبـه ، كـمـيـتـه              
انضــبــاطــي از يــك روز پــس از آن                
دست به احضار گسترده دانشجويان 

 .زد
تـن    ۱۰در طي هفته اخير بـيـش از       

دانشجويان بـه كـمـيـتـه انضـبـاطـي               
در .  دانشــگـــاه احضـــار شـــده انــد           

ــعــدادي از                ــيــز ت اقــدامــي ديــگــر ن
دانشـجـويـان بـه حـراســت دانشـگــاه             
احضــار شــده و تــوســط نــيــروهــاي            
ــازجــويــي قــرار              امــنــيــتــي مــورد ب

 .گرفتند
دبير كميته انضباطي دانشگاه نـيـز     
به يكي از دانشجويـان گـفـتـه اسـت          
كه پس از برخورد سنگيـنـي كـه بـا         
دانشجويان پـلـي تـكـنـيـك صـورت              

بـازداشـت در يـك           ۷۰گرفته است، 
نـفـر بـه مــدت           ۱۰روز، بـازداشـت       

طوالني در سلـول انـفـرادي و ابـالغ           
حكم سي ترم ممنوعيت از تحصيل 
براي فعالين دانشگاه، هرگز انتظـار  
چنين حركتي در صحن پلي تكنيك 

 .را نداشته اند
الزم بــه ذكــر اســت كــه در روز                       

، “ براي آزادي  ” برگزاري تريبون آزاد 
تن از دانشجويـان بـه دانشـگـاه          ۳۵
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ميليون ساله؛  ۴۷فسيل 
 حلقه گم شده داروين؟

گروهي از دانشوران زيست شـنـاسـي و      
علم تـکـامـل از يـک فسـيـل تـقـريـبـا                     
کامل و دست نخورده که قدمت آن بـه    

گـردد     ميليون سـال پـيـش بـازمـي          ۴۷ 
ِ  يــک          .  پــرده بــرداشــتــنــد     ايــن فســيــل

تـوانـد      پستاندار نخستين اسـت و مـي      
حلقه گم شده در زنـجـيـره تـکـامـل از               
پستانداران نخستيـن تـا انسـان بـاشـد            

ــه     هــاســت دانشــوران زيســت            کــه ده
بـه  .  شناسي در جستجوي آن هسـتـنـد       

رســد کــه ايــن جــانـــدار                  نــظــر مــي      
انگشتاني منعطف شبيه بـه انسـان و         

. به جاي چنگال نيز ناخن داشتـه اسـت    
دهـد کـه        جزئيات اين فسيل نشان مـي 

قامت اين جاندار بـه انـدازه يـک گـربـه            
گـويـنـد کـه          دانشـوران مـي    .  بوده است

هـاي پـاي ايـن جـانـدار             شکل استخوان
شـاهــدي اسـت در تــايـيــد تـغــيــيــرات               
تکاملي که در نهايت مـنـجـر شـد بـه            
اينکه گروهي از پستانداران نخسـتـيـن    

 .  بتوانند بر دو پاي خود بايستند
ايـن کشــف بــزرگ اگـر تــايـيــد شــود،               

تواند باالخره تئوري چارلز دارويـن     مي
را در مــورد تــکــامــل جــانــداران بــه               

 .  قــــطــــعــــيــــت نــــزديــــک کــــنــــد                  
نامي که براي اين فسيل برگزيـده شـده     

است کـه از قـرار مـعـلـوم نـام                  «ايدا»
دختر يکي از دانشـوران مسـئـول ايـن           
تحقـيـقـات اسـت ولـي رسـمـا بـه ايـن                    

داده    «مسـلـي دارويـنـي      »فسيل لقب 
 «مسـل »شده کـه بـرگـرفـتـه شـده از               

محل کشف اين فسيـل و نـام دارويـن          
جــارن هــوروم دانشــور در ايــن           .  اســت

تحقيقات در مـراسـم پـرده بـرداري از             
ايـن فســيـل کــه سـه شـنـبــه در مــوزه                   
تاريخ طـبـيـعـي آمـريـکـا بـرگـزار شـد                 

تصوير اين فسيل به احـتـمـال       »:  گفت
هـاي درسـي طـي           زياد در تمام کـتـاب    

صد سال آينده منتشر و مـورد رجـوع       
ايـن فسـيـل را ابـتـدا در              .  خواهد بـود   

گروهي از جستـجـو گـران       ۱۹۸۳ سال 
آماتور در يک دهـانـه آتشـفـشـانـي در             
منطقه مسـل واقـع در اطـراف شـهـر                

ــد             ــمــان پــيــدا کــردن ــکــفــورت آل . فــران
ــده بســيــاري از جــانــداران آن               بــازمــان

اي در ايـن         دوران به شکل خارق العاده
منطقه به فسيل بـدل شـده و در طـول            

بـا وجـود ايـنـکـه          . انـد    تاريخ حفظ شده
ــه خــاطــر داشــتــن                     ــه ب ــطــق ــن مــن اي

هـاي بـا ارزش شـهـرت داشـتـه                  فسيـل 
ولي جستـجـوگـران آمـاتـوري کـه ايـن              
مورد را يافتند از ارزش مـنـحـصـر بـه        

هـا بـعـد         سـال .  فرد آن اطالع نداشـتـنـد   
دانشــگـــاه اوســـلـــو ايـــن فســيـــل را                
خـــريـــداري کـــرده و جـــارن هـــوروم،               

شناس اين دانشـگـاه، بـه مـدت          زيست
دو ســال و بــه صــورت پــنــهــانـــي                      
تحقيقات خود را در مـورد آن انـجـام            

ينس فرانـزن دانشـور ديـگـري کـه            . داد
در اين تحقـيـقـات شـرکـت داشـتـه در              

ايـن  »:  مورد اهميت اين فسيـل گـفـت     
تـوانـد هشـتـمـيـن مـورد از               کشف مي

ايـن فسـيـل      .  عجايب جهان تلقي شـود 
مــمــکــن اســت مــادر اجــدادي انســان           
ِ  ايـن                       نباشد ولـي از نـظـر مـوقـعـيـت

تـوان     جاندار در زنجيره تـکـامـل، مـي        
 .آن را خاله اجدادي انسان تلقي کرد

 
  آغاز پرھزينه ترين ماموريت

  یفضاي

روز پنجشنبه دو تلسکوپ پـيـشـرفـتـه      
از ايسـتـگـاه       «موشک آريـان »سوار بر 

فضــايــي در گــيــنــه فــرانســه بــه فضــا             
ايـن دو تـلـسـکـوپ بـه             .  پرتاب شـدنـد  

در  «پــالنــک»و    «هــرشــل»هــاي      نــام
جستجوي اطالعات بيشتـر در مـورد       
پيدايش و تکامل کهـکـشـان در فضـا         

سـفـر ايـن دو        .  آيـنـد     به گردش در مـي   
تلسکوپ از پايگاه فضـايـي کـورو در        
گينه فـرانسـه بـه نـقـطـه آغـاز گـردش                   
خود در فضا حدود نـيـم سـاعـت طـول          

هــاي حــامــل ايــن           مــاهــواره .  کشــيــد 
هــزار    ۱۱ هــا در ارتــفــاع           تـلــســکـوپ  

کيـلـومـتـري از سـطـح کـره زمـيـن از                    
موشک حامل آنها جدا شده و هـر يـک       
مسير جداگانه خـود بـه سـمـت نـقـطـه              

ميلـيـون    ۱۰۵ استقرار خود در فاصله 
کيلومتري از زمين را آغـاز خـواهـنـد         

ژان ژاک دورديــن مــديـر آژانــس           .  کـرد 
ــا گــفــت        ــروژه     »:  فضــايــي اروپ ايــن پ

ها کار هزاران دانشـور و       محصول سال
ــا اســت               . مــهــنــدس در ســراســر اروپ

تکنولوژي که اين دو تلـسـکـوپ از آن        
برخوردار هستند کامال مـنـحـصـر بـه        
فرد است و اطالعات علمي کـه جـمـع        
آوري خواهند کرد بسـيـار بـا ارزش و            

هــرشــل  .  خــارق الــعــاده خــواهــد بــود         
بزرگترين تلسکوپي است کـه تـاکـنـون       

قطـر دايـره     .  به فضا فرستاده شده است
آينه آن سه و نيم متر است ولي بـا ايـن       
انــدازه بــزرگ بــه خــاطــر اســتــفــاده از              
سيليکن که مـاده جـديـدي در تـولـيـد             

اي اســت وزن آن فــقــط              ســطــوح آيــنــه   
ايــن .  کــيــلــوگــرم اســت        ۳۵۰ حــدود   

تلـسـکـوپ در مـقـابـل اشـعـه مـادون                  
ــي مــادون                   ــرمــز و امــواج راديــوي ق

قـابـلـيـت ديـد        .  ميليمتر حساس اسـت 
تواند از ابـر، غـبـار و گـازهـاي               آن مي

ــرده و                     ــور ک مــوجــود در فضــا عــب
ها را به هنگام تولـد آنـهـا رصـد          ستاره

تلسکوپ هرشل بـراي شـنـاخـت         .  کند
هـاي جـديـد و           گيري ستـاره  نحوه شکل

ــگــي شــکــل      ــهــا در           چــگــون گــيــري آن
ميلياردها سال که از تاريخ کهـکـشـان    

از .  گذرد کمک جـدي خـواهـد کـرد         مي
اين طريق اطالعات مهمـي در مـورد       

شکل گـيـري خـورشـيـد و مـنـظـومـه                  
. شمسي نيـز جـمـع آوري خـواهـد شـد              
 –پالنک نيز يک تلسکوپ اطالعاتـي    

احتسـابـي اسـت و نـقـشـه فضـا را از                    
هــاي طــوالنــي تــر نــور             طــريــق مــوج   

ايـن تـلـسـکـوپ        .  بررسي خـواهـد کـرد     
دقيق ترين ارزيابي و انـدازه گـيـري از            

کهکشـان   «هاي نوري ترين موج کهن»
بـه اعـتـقـاد       .  را به دست خـواهـد آورد      

ــايـــي ايـــن                   ــوم فضـ ــوران عـــلـ دانشـ
 ۳۸۰ حـدود     «هـاي نـور کـهـن         موج»

هزار سال پس از انـفـجـار بـزرگ اولـيـه           
گـيـري کـهـکـشـان            که نقطه آغاز شکـل 

. بوده اسـت در فضـا پـخـش شـده انـد                
بـررسـي تـنـوع درجـه حـرارت در ايــن                 

تـوانـد اطـالعـات          انرژي گرمايـي مـي    
بيشتري را در مـورد سـاخـتـار اولـيـه               

ــه دهــد         پــس از دو       .  کــهــکــشــان ارائ
مــاهــواره تــجــســســي نــاســا، پــالنــک            
سوميـن فضـاپـيـمـايـي اسـت کـه ايـن                  
پديده را مـورد بـررسـي قـرار خـواهـد                 

به گفته مسـئـوالن پـروژه سـاخـت          . داد
ايــن تـــلــســـکــوپ ، پـــالنــک داراي                  

تـريـن      ترين قـدرت ديـد و وسـيـع             دقيق
هـا در مـيـان           دامـنـه جـذب فـرکـانـس          

هــاي فضــايــي اســت کــه             تــلــســکــوپ 
بـنـابـرايـن بـه        .  تاکنون ساخته شده انـد   

شناخت و ارزيابـي تـمـامـي جـزيـيـات            
ساختاري کـهـکـشـان بـا دقـت بسـيـار               

مــثــل مــحــتــويــات ، نــحــوه             –بــاال   
تکـامـل و هـنـدسـه جـعـرافـيـايـي هـر                    

 . کمک مـوثـري خـواهـد کـرد             –بخش 
هاي فضايي هرشل و پـالنـک      تلسکوپ

هر يک مختصات و کـار جـداگـانـه اي         
دارند ولي هر دو محصول يک بـرنـامـه      
تحقـيـقـاتـي طـوالنـي مـدت از سـوي                 

طـرح  .  آژانس فضـايـي اروپـا هسـتـنـد            
تحقيقاتي و ساخت اين دو تـلـسـکـوپ     

آغــاز شــده       ۱۹۸۰ از اواســط دهــه         
ــا           .  اســت مــديــر آژانــس فضــايــي اروپ
ــک از ايــن                      مــي ــچــي ــي ــه ه ــد ک ــوي گ

وي تاکـيـد   .  ها بيمه نشده اند تلسکوپ
کند که موشـک آريـان حـامـل ايـن             مي

دو تلسـکـوب، مـوشـک بسـيـار قـابـل               
اتــکــايــي اســت و درصــد ريســک آن                

به گـفـتـه وي تـمـام          . بسيار ناچيز است

هاي ممکن براي پـيـشـگـيـري         آزمايش
اي انـجـام        از بروز هر خطا يـا صـانـحـه        

شده است ولي به هـر حـال درصـدي از          
نـگـرانـي وجـود دارد چـون هــيـچـگــاه                

توان از سرنوشـت يـک مـامـوريـت           نمي
 . فضايي اطمينان کامل حاصل کرد

 
شاتل فضايی آتالنتيس به 

 زمين بازگشت

شاتل فضايي آتـالنـتـيـس بـعـد از يـک              
روزه به زمين بازگشـتـه    ۱۳ ماموريت 

 ۲۴ ( اين شاتل روز يـکـشـنـبـه        .   است
دقـيـقـه بــه         ۱۵:۳۹ در سـاعـت       )  مـه 

وقت گرينويچ در يـک پـايـگـاه هـوايـي           
در ايالـت کـالـيـفـرنـيـاي آمـرکـا فـرود                 

ناسا فـرود شـاتـل آتـالنـتـيـس را              . آمد
. موفقيت آمـيـز ارزيـابـي کـرده اسـت              

بــراي )  مـه ۱۱ ( آتـالنـتـيــس دوشـنـبــه          
تعميـر تـلـکـسـوپ فضـايـي هـابـل از                   

قـرار بـود     .  فلوريدا عازم فضا شده بـود 
اين شاتل در مرکز فضايـي کـنـدي در        

امـا بـه دلـيـل         .  فـلـوريـدا فـرود بـيـايـد           
وضع نامساعد هوا، آتالنتيـس حـدود     
ســه روز ديــرتــر از مــوعــد مــقــرر در               
پايگاه هوايي ادواردز در کـالـيـفـرنـيـا             

تيم فضانوردان آتـالنـتـيـس       .  فرود آمد
در اين مامـوريـت مـوفـق بـه تـعـمـيـر                

بـرخـي از     .  تلسکوپ فضايي هابل شد
ستاره شـنـاسـان، تـلـسـکـوپ فضـايـي              
هابل را مهم ترين ابراز علمي ايـي کـه       

. تـا کــنــون اخــتــراع شــده مــي دانــنــد             
فضــانــوردان آتــالنــتــيــس بــه مــنــظــور         
تعمير هابل و نيز نصب دروبـيـن هـاي        

بـار در       ۵ پيشرفته در اين تلـسـکـوپ      
فضا راهپيمايي کـردنـد، مـامـوريـتـي           
دشوار اما موفقيت آميز که بـه گـفـتـه       

سال عمـر هـابـل را         ۱۰ تا  ۵ ناسا بين 
 . افزايش داده است
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ـا الـن        مطلب فوق مصاحبه اي است که ب
بديو متفکر کمونيست فرانسوي صـورت  

ـام           . گرفه است او از جمله متـفـکـريـن بـه ن
ـقـالب      فرانسوي است که معتقد به لزوم ان

ـبـي کـه در          .  است اين مطلب مانند مـطـل
ـتـشـر شـد         شماره قبل از اسالوي ژيژک مـن
ـا             ـنـدگـان نشـريـه ب تنها براي اشنايي خـوان
نظرات و متفکرين بنـامـي اسـت کـه در           
عرصه بين المللي شناخته شده هستنـد و    
اوردن اين مقاالت به عنوان تاييد نـظـرات   

گويي که در برخي موارد . نويسنده نيست
 .نقاط مشابهي با نظرات بديو داريم

 آرش بهرامي 
شود کـه هـمـيـشـه         تر مي روز به روز روشن

ـازنـده     شهروندان در بازي انـد،     هاي قدرت ب
بحران اخير ايـن مـوضـوع را از روز هـم                 

ـيـن               .  تر کـرد    روشن چـرا جـامـعـه ايـن چـن
قدرت و ناتوان از واکـنـش نشـان دادن           بي

ـازمـنـد الـگـويـي              است و بدين ـي ترتيـب، ن
 رسد؟ ديگر به نظر مي

معضل زمانه ما ايـن اسـت کـه در          :  بديو
ـاسـي و نـهـادي مـوجـود،                  چارچـوب سـي
مقاومت کردن و واکنش نشان دادن خيلي 

مشکل اين است که بايد هم .  سخت است
وسايلي تازه براي واکنش ابداع کنيم و هـم  

ـيـم               و .  محتواهاي اين واکـنـش را نـو کـن
ـان      خب، اين زمان مي برد اما من هـمـچـن

 .معتقدم که اين کار ممکن است
آيا مانند ژان لوک مـلـن شـون کـه ديـروز              
عصر در موسـسـه سـرژ مـورتـي اظـهـار              

کنيد وضع آزادي عمومي  داشت فکر مي
در اين چند ماهه اخيـر بـر اثـر اقـدامـات            
دولت و شخص رئيس جمهور در فـرانسـه     

 خيلي خراب است؟
ـاسـت          .  مسلماً: بديو هـاي     بـخـشـي از سـي

دولت سارکوزي کامـالً مـوجـب کـاهـش          
چــه    آن.  هـاي عــمـومـي شـده اســت             آزادي
ـيـم افـزايـش نـظـارت           مي هـا، تشـديـد         بين

هــاي عــلــنــي بــه         هــا، و حــملــه        سـرکــوب 
شـونـد بـه         هايي است که مـتـهـم مـي       نهاد

ديـگـر جـاي هـيـچ          .  هـا    دفاع از اين آزادي
مشکلي نيست که تصور از رياست دولت  

ـتــدار           ـاً تصــوري اقـ ــه و          اســاسـ ـان ـبـ ـلـ طـ
 .گرانه است سرکوب

شنبه مردم را    حزب سوسياليست روز پنج
ـاسـي  دعـوت              به بسيج  اجتماعي و سـي

آيــا بــاالخــره زمــان بســيــج         .  کــرده اســت  
هاي سارکوزي فـرا     همگاني عليه سياست

 رسيده؟
ـيـسـت       ،کنم باور نمي:  بديو ـال حزب سوسـي

ها هيچ قابليت خـاصـي نشـان       در اين سال
ـتـوانـد مـوتـور مـحـرک بسـيـج                 نداده که ب

رسـد     بيشتر بـه نـظـر مـي        .  همگاني باشد
روي ابتکـار عـمـل ديـگـرانـي بـوده               دنباله

. انـد    شـده  است که در اين راه پيش قدم مي
خيلي وقت است که ] مردمي[اين بسيج 

سؤال اصلي ايـن    .  اينجا و آنجا سر برآورده
تواند متحد شـود     است که آيا باالخره مي

 .و به استحکام برسد
سـالـه خـدمـت          سوم دوران پنـج  در طي يک

ـاسـت          ـاً بـه سـي هـايـي،      سارکوزي آيا احيان
ايــد کــه از ســارکـوزي و وزراي                بـرخــورده 

ـنـده         کابينه دار    هـاي سـرمـايـه         اش و نـمـاي
مجلس توقع نداشتيد؟ کجا در برخورد با 

ـا کـي،            سياست هاي ايشان جا خـورديـد ي
کــامــالً بــر عــکــس، درســت هــمــان کــه             

 بيني کرده بوديد مواجه شديد؟ پيش
گـرانـه      هاي سـرکـوب     بخشي از اقدام:  بديو

ســارکــوزي را در خــيــال هــم مــجــســم                  
تـوانـم از        به طور مشخص مـي .  کردم نمي

ـاســت   هـاي دولـت او در نـظــارت بــر                 سـي
هـاي     بيماران ذهني ياد کنم، و از کـوشـش  
ـيــت          هــا و      مـکــررش بــراي ســرکــوب اقــل

ـا      سخت گيري لگام گسيخته در برخـورد ب
توان از مالحـظـه    از منظر ديگر، مي.  آنها
ها و  مند دولت در کمک مالي به بانک نظام

ـاري حـيـرت          -هـاي مـالـي      موسسه ـب اعـت
هـاي   کرد، آن هم زماني که هواداران آموزه

هاي  خواستند هزينه اقتصادي ليبرالي مي
عمومي را تا حد بسيـار زيـادي مـحـدود         

 .سازند
 

ـفـکـران،          بسياري از ما توقع دارند  روشـن
اگر هنوز اثري از آثـارشـان بـه جـا مـانـده               
باشد، مهر سکوت را بشکنند و يک صدا 

ـنـد، و                   لب به اعتـراض  ـنـد وا کـن ـل هـاي ب
ـاومـت  و                  استادان شجاع مان را در  مـق

در بـرابـر اوامـر      [ايستادگي  و  نافرماني  
کـه بـرخـي         ايـن .  دتنها نگذارن]  حکومت

اساتيدمان، کـه تـن بـه هـيـچ مـخـاطـره                    
 ... دهند، دم برآورند و کاري بکنند نمي
ـيـم    به نظرم بي:  بديو انصافي است که بگوي

ـقـد وضـع مـوجـود             هيچ روشنفکري در ن
حقيقت دردناک ايـن اسـت     .  زند حرفي نمي
رفته آن دوران پراميد را پشـت       که ما رفته

گذاريم که در آن شمار چشمگـيـري    سر مي
از روشنفکران از قرار معلوم تاب تـحـمـل      
نظام مستقر را داشتند، من معتقدم و بـه    

ـيـر          عالوه آرزو مي کنم اين وضعـيـت تـغـي
جـا کـه بـه           به هر تقدير، تا آن  . خواهد کرد

ـازه ايـن           من مربوط مي شود، واقـعـيـت ت
حرف ]  عليه وضع موجود[ است که من 

گويم بـهـتـر     چه مي زنم، اين است که آن مي
 .شود از قبل شنيده مي

نظرتان در باره اخباري کـه در فـرانسـه در          
ـيـل بـه غـزه بـه گـوش                مورد تجاوز اسرائ

 رسد چيست؟ مي
باره بـر اسـاس        خواهد در اين دلم مي:  بديو

نظر کنم که بـه     عاملي ظاهراً ثانوي اظهار
واجـب اســت    :  نـظـرم خـيــلـي مـهـم اسـت             

اطــالعــات و مــدارک بــيــشــتــري دربــاره            
هاي مخالف جنـگ حـتـي در         راهپيمايي

ـان      .   آوري شود خود اسرائيل گرد ايـن جـري
ـيـت          طور که انتظار مي همان ـل رفـت در اق

بود اما وجود داشت، جرياني پر شهامـت  
و مصمم بود، و اگر آينده بايد از آن صـلـح   
ـنـده                    باشد، هميـن جـريـان اسـت کـه بـه آي

 .بخشد تجسم مي
آيا به نظر شـمـا،   . خداييد شما متفکري بي

هـايـي      ها هيچ چـيـزي بـه جـز شـکـل               دين
وار از سياست نيستند؟ و    منسوخ يا توتم

منظورم از سياست، نفي هرگونه تعالي به 
 .عنوان هنجار تقدير جمعي آدميان است

باره، که در سـفـر        موضع من در اين:  بديو
تر هـم شـده، ايـن         اخيرم به فلسطين قطعي

است که امروزه جداسازي سياست از ديـن  
مطلقاً ضروري است، درست به همان نحو 
ـاسـت را مـحـض نـمـونـه از                     که بايـد سـي

هـا     دين.  مسائل نژادي يا هويتي جدا کرد
بايد در يـک کشـور واحـد         توانند و مي مي

همزيستي کنند، ولي فقط در صورتي که 
 .سياست و  دولت  از هم جدا باشند

ـان         کنيد فرانسوي فکر مي ـاي ها پيـش از پ
دوران ريــاســت جــمـهــوري ســارکــوزي از           
خواب غفلت بيـدار خـواهـنـد شـد؟ آخـر،             

کند که چه کسـي   وقتي آدم به اين فکر مي
،    بــرگــزيــده شــد      ۲۰۰۷ در انــتــخــابــات      

ها را درباره  بيند اين اتفاق خيلي حرف مي
 ...زند وطنانش مي انحطاط فکري هم

ـنـد   :  بديو انتخاب سارکوزي نتيجه دو فرآي
هاي  جبهه ملـي    اول، جمع شدن راي: است

کـاران؛     به نفع محافظـه ] به رياست لوپن[
و دوم، خصــلــت نــامشـخــص و مــبــهــم              

لحاظ است  فقط بدين.  سياست جناح چپ
مـغـزي و انـحـطـاط             توان از سـبـک   که مي

 .فکري سخن گفت
پرسي اتحاديه اروپا  به همه"  نه"چرا پاسخ  

ـيـسـت  و                  ـال باعث انفجـار حـزب سـوسـي
 متعاقباً بازسازي منسجم  چپ  نشد؟

پيامدهاي آن ماجرا نشـان داد کـه،       :  بديو
آرايي بعضي رهـبـران حـزب         در کل، صف

ـفـي دادن در             سوسياليست براي رأي مـن
تر انتخابي تاکتيکي  پرسي اروپا بيش همه

حزبي بود تا تالشي صادقانه بـراي     و درون
اين ردي در عمل بيشتـر  .  آفريدن  چپي  نو

ـا           کوششي از پيش هماهنگ شـده بـود ت
خورده در راه عـرض انـدام      تالشي شکست

 .سياسي
ـاسـي                 فلسفه اي کـه در جـنـب قـدرت سـي

اي است؟  آيا اين چيز تازه:  کند فعاليت مي
کنيد نيکـالـسـارکـوزي ارزش        آيا فکر مي

غصه خوردن دارد، و آيا خود ايـن زيـادي       
 جدي گرفتن و مهم انگاشتن او نيست؟

تعهد و درگيري سياسي فلـسـفـه بـه       :  بديو
اش بـه   سنتي فرانسوي تعلق دارد که ريشه

گردد، پس مـن هـيـچ       قرن هجدهم باز مي
ـازه      در مــورد   .  ام   اي ابـداع نــکـرده         چـيـز ت

سارکوزي بايد بگويم او همچون عالمتـي  
ـيـمـاري وضـعـيـت                   عمـل مـي     کـنـد کـه ب

کـنـد، بـه         سياست کنوني را بـر مـال مـي       
همين علت است که من درباره معـضـلـي    
ـاره            حرف زدم که  او نام آن است  و نـه درب

 .شخص او
روشنفکران بلندگوي کـوچـکـي دارنـد، و         

هـا و نـهـادهـا بــه              کـه حــکـومـت        حـال آن   
ـيـون         ـل هـا     ميکروفوني بسيار بزرگ و مـي

آيا مثل . پايگاه تلويزيوني دسترسي دارند
ـيـد کسـب و کـار               چامسکي فکر مي کـن

هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي  رسانه
ايجاد رضايت و توافق همگاني و در عين 
حال تبديل اقتصاد سياسي به منبع سـود  
و سرمايه خويش است؟ آيا ايـن يـک جـور        
ـاده از دمـوکـراسـي               ـف راهزني و سـوء اسـت

 نيست؟
ـان قـدرت هـمـيـشـه            :  بديو دولت و صاحـب

ـيـغـات و       نفوذ و تأثير بيشتري بر روي تبل
ـا تـهـي           اطالعات داشـتـه   ـان و        انـد ت دسـت

بگذاريد مـحـض نـمـونـه دم و              .  نوايان بي
ـيـسـا را در قـرون                   ـيـغـات کـل ـل دستگاه تب
وسطي در نظر گيريم، آن زمان کـه در هـر       

جا هـيـچ    روستا کليسايي فعال بود؛ در اين
هـاي     موفقيت نهضـت .  اي نيست چيز تازه

هاي خلقي همـيـشـه در       مردمي يا انقالب
ـايـد مسـلـط                     گرو غلبـه بـر افـکـار و عـق

ـيـروزي       و مي. عمومي بود دانيم که ايـن پ
ـاده از               ـف محال نيست، نياز داريـم بـه اسـت

ـازه      اي کـه در دسـتـرس داريــم،               وسـايـل ت
هــمــچــون چــاپ، مــطــبــوعــات، راديــو،          

 .تلويزيون و سر آخر،  اينترنت 
ـيـد مصـالـحـه         آيا فکر نمي اي واقـعـي        کـن

ـيـن سـرمـايـه        ـيـح             هست ب داري هـار و وق
مشـي راديـکـال از مـد              سارکوزي و خـط 

 افتاده شما؟
اش را      داري که سفر تاريخي سرمايه:  بديو

چهار قرن است آغاز کرده، حتي در شکـل  
ـار کـهـنـه            گسيخـتـه   افسار تـر و       اش، بسـي

هـاي راديـکـالـي          تر از همه مشـي  منسوخ
ـا آن                       ـارزه ب ـفـت و مـب است کـه بـه مـخـال

ـيـم           .  اند برخاسته اجازه دهيد ديـگـر نـگـوي
باب روز بود  ۱۸۴۰ ليبراليسم که در دهه 

. طلبي است تجسم بارز مدرنيته و اصالح
کمونيسم است که ايده و فکري نو در اروپا 

 .آيد به شمار مي
ـان    حدود و ثغور سياسي شورش هاي جـوان

 در فرانسه چيست؟
در وهله اول، مسأله بـر سـر اتـحـاد           :  بديو

جوانان است، و آنگاه اتحاد ميان جوانان و 
اولين حد شورش اين . توده کارگران عادي

ـان    است که فعالً هيچ هم گرايي واقعي مـي
ـان و                     شــورش  ـانــي جــوانـ ـاي هــمــگـ هـ
ـان    هاي دبيرستاني اعتراض ها و دانشجـوي
ـانـي، آن      .  ها وجود ندارد دانشگاه چـه     در ث

سازد اين اسـت کـه        جنبش را محدود مي
بخـشـي بـه گـوش          در آن هيچ نداي وحدت

آيد که بيـن دلسـردي و سـرخـوردگـي             نمي
جــوانــان و مــعــضــالت حــاد و جــدي                   

 .بزرگساالن مشترک باشد
 

 : در حاشيه
. آرش جان مرسي بابت انتخاب اين مقاله

راستش من تا حاال اسم ايشان را نشنـيـده   
بودن ولي اولين چيزي که بعـد از خـوانـدن        
: اين مصاحبه به ذهنم رسيد اين جمله بود

ـنـهـا کـجـا؟                   ـيـم و اي ـفـکــر       مـا کـجـائ مـت
ـاره           ـتـي درب کمونيست فرانسوي هـنـوز وث
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 مصاحبه ليبراسيون با آلن بديو
 صالح نجفی: ترجمه

 ۲۰۰۹ليبراسيون ژانويه ی 



ابتدا الزم اسـت ذکـر شـود هـدف از ايـن                
ـان ايـراداتـي کـه بـه حـزب                   ـي مقاله تنها ب
کمونيست کـارگـري بـه طـور مشـخـص               
ـان                   ـي ـلـکـه مـنـظـور ب ـيـسـت ب وارد باشد ن
ـبـش چـپـي            ايرادات و مشکالت کـل جـن

چـرا  .  که امروز در ايران حظور دارد اسـت     
ـقـالب              ۳۰ که با گذشـت     سـال پـس از ان

ــگ شــدن                     ۵۷  ــر رن ــد پ ـنــبــار شــاه ايـ
انتخابات در ايران و تحـوالتـي جـديـد در         

 .عرصه اجتماعي ايران هستيم
 

ـان                  ـانـي کـه رب خيابان ها پر شـده از جـوان
مـاشـيــن هـاي زيـادي مــي           .  سـبـز دارنـد     

ـان سـبـز                         ـتـن هـايشـان رب ـيـم کـه از آن ـن بي
ــخــابــاتــي                آويــزان اســت يــا پــوســتــر انــت
مـيـرحسـيـن مـوسـوي را پشـت شـيـشـه                   

خيلي واضـح اسـت       . هايشان چسبانده اند
ـان سـبـز                بسياري از هميـن افـرادي کـه رب
ـاسـيـم        دارند و ما خيلي هاشان را مي شـن
ـنـد،                 مخالـف جـمـهـوري اسـالمـي هسـت
ميداند جمهوري اسـالمـي پـاسـخ سـوال            
ـا       آنها نيست مي دانند که بين مـوسـوي ت
ـاوت چـنـدانـي                  ـف احمدي نـژاد و کـروبـي ت
ـپـرسـيـم چـرا بـه                وجود ندارد اگر از انـهـا ب
فالني راي مي دهي يا مـي گـويـد نـمـي            
دانم يا انکه مي خواهد حـداقـل هـا را از            

همين ها بودند که تا هـمـيـن    .  دست ندهد
چــنــد وقــت پــيــش هــر جــايــي کــه مــي                
ـاسـت مـيـشـد          نشستند و صحبتي از سـي

آنـهـا   .  مخالف جمهوري اسـالمـي بـودنـد      
خوب ميدانند که هر کسـي کـه بـه جـاي           
ـاوت عـمـده اي در                ـف احمدي نژاد بيـايـد ت

شـايـد   .  وضع کشور شاهد نخـواهـيـم بـود      
ـبـاس           ـان ل ـابسـت ديگر به ما نگويند چله ت
ـا                   ـيـم ب ـتـوان ـپـوشـيـد شـايـد ب استين بلند ب
دوست دختر و پسـر هـايـمـان راحـت تـر                 
ـيـم کـمـي                ـتـوان رفت و امد کنيم، شـايـد ب
ـا              ـت روسري مان را عقب بـکـشـيـم و نـهـاي
چهار تا و نصفي کتـابـي کـه قـبـال چـاپ             

ـيـم، در                 نمي شد را سـانسـور شـده بـخـوان
ـيـم امـا هـمـه            ـن سينما دو تا فيلم بهتر ببي

ـان سـبـز              –مي دانيم  حتي انهايـي کـه رب
که در بـهـتـريـن          –بسته اند هم مي دانند 

صورت غير از اين مشـکـالت سـطـحـي          
ـاقـي خـواهـنـد                   تمامي مشـکـالت مـا ب

باز هم به زن به عـنـوان جـنـس دوم           . ماند
نـگـاه مـيـشـود، بــاز هـم حـقـوق کـارگــر                    
پايمان مي شود، آزادي سياسي مـان زيـر       
پوتين جالدان له خواهد شد، در مـدارس      
خرافات به کودکانمان خـواهـنـد آمـوخـت        

مردم همه اينها را مي دانند بـهـتـر      ... . و 
ـاز              ـنـد، امـا چـرا ب از من و شما هم ميـدان
ـيـم کـه عـده اي مـي رونـد راي                      ـن ـي مي ب

. مخالفند اما باز راي مي دهـنـد    .  بدهند
ـايـد         چرا؟ من فکر مي کنم پاسخ را مـا ب

جنبش چپ بايد خود را مسـئـول       .  بدهيم
اکنون که ديـگـر دسـت جـمـهـوري             .  بداند

ـفـرت مـردم       اسالمي براي مردم رو شده، ن
از اين رژيم زياد شده، مشکالتشـان را بـه       
ـاز         علت حضور اين رژيم مي داننـد چـرا ب

اگـر مـا     .  عده اي ميروند سـراغ راي دادن     
درست عمل کرده بوديم ايا چنـيـن چـيـزي       
مـمــکــن بــود؟ مسـلــم اسـت ايــرادي در               
ـنـکـه در         کارمان است که مردم به جاي اي
اين شرايط به سـراغ چـپ بـه عـنـوان يـک               
الترنايو واقعي بروند راست را واقـعـي تـر          
ـا حـداقـل                        ـنـد ي ـن ـي و در دسـت تـر مـي ب

 .واقعي تر
 

ـبــايــد مـردم مــا را بــه عــنـوان نــيــروي                   ن
ـايـد کـارهـايـمـان را                 ـنـد، ب ـن حاشيه اي ببي
ـنـد       ببينند، ببينند که ميتوانيم، بايد بـدان
ـنـد و            هميشه اول ماه مي چپ هـا مـي اي
ـنـد و از           ـي اعمال قدرت مي کنند، مي آي
ـيـروي                 ـنـد، ن حقوق کارگر دفـاع مـي کـن
ـنـد         . واقعي هستند قابل دسـتـرسـي هسـت

مردم بايد بداننـد چـپ قـدرتـمـنـد و قـدر                
است مي تواند بيـايـد و جـاي جـمـهـوري             

 .اسالمي را بگيرد

 
ـيـم                 ـتـوانسـت ـبـودنـد ن ايرادات ما هم کـم ن
هنوز يک تشکيالت قـوي اي را بـوجـود            
بياوريم که همه بـه دور ان جـمـع شـويـم،                

ـا            .  فرقه شده ايـم    ۱۰۰۱  يـک جـملـه کـه ب
ـيـم               ديگر رفقاي مان فـرق دارد مـي گـوي
ـايـد بـرويـم دارو دسـتـه                  ـيـم ب حس مي کن

ـادرسـت       .  خودمان را بسازيم انتقـادهـاي ن
ـا          از يکديگر کرديم و انتقادات به جـا را ب
ـاد پـذيـر               ـق ـت لحن نادرست بيان کـرديـم، ان
ـقـد شـدن درسـت                     نبوديـم و از فـرصـت ن

بــه جــاي حــملــه بــه         .  اســتــفــاده نــکــرديــم   
جمهوري اسـالمـي بـه هـمـديـگـر حـملـه                  

يا مسـائـل ايـدو ئـولـوژيـک را بـه                .  کرديم
کل فراموش کرديم يا انقـدر در ان افـراط         
ـاز            ـي ـيـک هـم ن کرديم که يادمان رفت پـرات

ــمــان درســت اســتــفــاده             .  اســت ــدرت از ق
کارگران را دور خـودمـان جـمـع             .  نکرديم
 .نکرديم

 
در دانشــگــاهــهــا حــرکــات اعــتــراضــي            
ـلـي هـا              کرديم، دستگيرمان کـردنـد، خـي
ـاطـي احضـار           اخراج شدند به کميته انـظـب
شديم، ممنوع الورود به دانشگـاه شـديـم،      

ـيـم،        ۸ مراسم اول ماه مي و  ـت مارس گـرف
مورد ضرب و شتم قرار گرفتيـم، مـراسـم      

امـا چـه شـد؟ بـه           .  هايمان را بر هـم زدنـد    
ـنـهـا از       هدفمان رسيديم؟ دوست داشتيم ت
دانشگاه اخراج شـويـم؟ عـاشـق مـحـيـط            
ـتـمـان         زندان جمهوري اسالمي بـوديـم؟ وق
ـيـم بـراي پـر کـردنـش                  زيادي بود خـواسـت

 مراسم برگزار کنيم؟ 
 

ــم          ــداشــتــي هــر کــدام    .  انســجــام کــافــي ن
ـالـه                 ـب ـيـه دن ـق ـاشـيـم ب خواستيم خودمان ب

ـيـر نـداديـم       . رومان شوند . خودمان را تغـي
ـبـر               اين نتايج هم طبيعي اسـت بـه قـول آل

ـا را        ((کامو  ـي کساني که مي خواهنـد دن
ـيـر              تغيير دهند مگر وضـع خـود را تـغـي
دهــنــد، دنــيــا را دســت نــخــورده بــاقــي               
خواهند گـذاشـت و خـودشـان هـمـان کـه                

ـايـد در خـودمـان         )). هستند مي مانند ب
شـرايـط را درسـت و          .  تغييراتـي بـدهـيـم      

ـان واقـعـيـت                ـي واقعي بررسي کنيـم و از ب
ـار       نترسيم حتي اگر واقعيت براي مـا بسـي

ـاشـد      .  تلخ باشد روحيه مان بايد انقالبـي ب
ـاشـيـم          ـقـالبـي ب و به دنبال تئوري واقعي ان
ـيـن بـدون يـک           ـن چرا که مي دانيم به قول ل
تئوري انقالبي، جنبش انقـالبـي مـمـکـن        

انتقاد ها را بپذيـريـم و سـعـي در           .  نيست
فـروکـردن   .  بر طرف کردن ايراداتمان کنـيـم  

يکديـگـر را     .  سر زير برف چاره کار نيست
تخريب کردن مشکالت خودمان را حـل      

 . نخواهد کرد
 

ـيـم خـواهـيـم                  همه ما اگر کـمـي فـکـر کـن
. فـهــمـيــد ايــردات مــا کــجـا بـوده اســت               

ـانـمـان         دوستانمان را مي شناسيم، دشـمـن
ديـگـر دوره کـارهـاي         .  را هم به همچنـيـن  

ـتـوريسـتـي           بي هدف و نا مشخـص و اوان
ـنـهـا شـعـار                 گذشته اکنون ديـگـر حـتـي ت
سلبي دادن هم کفايت نمـي کـنـد، شـعـار          

ـيــاز اسـت                ـاتـي واقـعـي هــم ن ـب امــروز .  اث
ـال               ـب ـبـي دن ديگر مردم تنها با شـعـار سـل

دوره حـکـومـت      .  کسي راه نخواهند افتاد
جمهوري اسالمي کمي طـوالنـي شـده و          
ـنـهـا کـار افـراد نـق              شعار سلبي محض ت

نقـو يـي اسـت  کـه چـون خـود در راس                       
ـنـد از وضـعـيـت خـودشـان                  ـيـسـت قدرت ن
ـقــط مــي خــواهـنــد                 شـکـايــت دارنــد و ف

ـنـد       .  خودشان به قدرت برسند و نمـي تـوان
ـنـد بـهـتـر از           بيايند و بگيرند، اگر هم بياي

ـلـي    .  جمهوري اسـالمـي نـمـي شـونـد           خـي
ـا      نگذشته از زماني که خميني توانسـت ب
شعار سلبي حکومت را بـدسـت بـگـيـرد          
ان نسل هنوز زنده هستند و فـرزنـدانشـان        
ـيـرات درسـت               هم مي دانند کـه اگـر تـغـي
ـبــاشــد و هـر کــس کــه امـد گــفــت نــه                     ن
بخواهند به دنبال او بروند مـمـکـن اسـت         
ـاشـد هـمـان          نتايج خوبي برايشان نداشته ب

 . طور که دفعه پيش نداشته است
 

راه طوالني اي پيش روي مـاسـت و آنـرا            
ـاد        خوب مي شناسيم، تجربياتمان هـم زي
ـاشـد             ـب شده، شايد خيلي هم بـرايـمـان بـد ن
ـيــاتـمـان بـراي رســيـدن بــه                   حـداقـل تــجـرب
ـتـخـاب                    قـدرت زيـاد شـد، اگـر درسـت ان
ـيـم و درسـت حــرکـت کـنــيـم مـوفــق                    کـن
خواهيم بـود و گـرنـه بـربـريـت روز بـروز                     
ـيـشـتـر چــهـره خـودش را بـه مـا نشــان                      ب

 .  خواهد داد
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تغيير اوضاع ازش مي پرسند دقيقا روشن 
و فرموله نيست که چه وسائلي براي تغيير 
. بنيادي که مد نـظـرش هسـت الزم دارد           

البته از آنجاييکه  در مـقـدمـه ات آوردي          
هاي که ايشان به انقالب معتقد است مـن    
هم مي گويم براي تغييرات بنيادي مـورد    

ـلــي             .  نـظـرش   ايشــان هــنـوز در مـورد خــي
چيزهـايـي کـه مـا در مـوردشـان کـوهـي                   
ادبيات و بحث و ثطعنامه و مصـوبـه در         

ـالـش      . حزبمان داريم روشن نيستند يک مـث
در مورد غزه است که هنوز به دنبال فاکت 

مثال غزه جال و خصلت .  هاي بيشتر است
ـاد از          . نما ست ـت ـيـل اف اتفاقي که در اسـرائ

ـفـره         اين قرار بود که تضاهرات چند صـد ن
ـا           اي در اسرائيل عليه حمله بـه جـنـگ بـرپ
شد ولي نکته مهم در باره ايـن تـظـاهـرات         
ـاسـت          اين بود که اين جريان خود را بـه سـي

خود را در سياست  دخـيـل نـمـي       .  نمي زد
کرد و ما همان موقع ديد درست و تحليـل  
روشني از قضيه داشتيم و معتقد هستـيـم   
بدون دخالت سياسي در قضيـه بـدون حـل        
ـارزه بـي کـم و                 سياسي مسئله، بـدون مـب
ـاسـي و                   ـبـش اسـالم سـي ـيـه جـن کاست عل

ـنـده     تروريسم دولتي غرب که اسرائيل نمـاي
خاورميانه اي آن است مسـئلـه حـل نـمـي            

اين  متد برخورد حتـي در مـواردي       .  شود
که به خود فرانسه هم مربوط مي شود در   

ايشـان  .  جواب هاي بـديـو مشـهـود اسـت           
گويا به انقالب معتقـد اسـت ولـي هـنـوز            
وسيله مورد نظر که ما سال هاسـت داريـم     
مي سازيم و صيقلش مي دهيم و روز بـه        
روز آماده ترش مي کنيم را يا نمي شناسد 
ـام نـمـي بـرد و بـر لـزومـش                     و يا حداقل ن

حداقـل در ايـن مصـاحـبـه             . تاکيدي ندارد
 .اسمي ازش نمي برد

 
البته اين نشان دهنده برتري مـا بـه ايشـان          
نيست، ما و حربمـان مـحـصـول وجـود و            
عــروج جــنــبــشــي در ايــران هســتــيــم کــه              
مشابهش را جاي ديگر نديده ام حتمـا اگـر     
ـقـالب      در فرانسه امروز هم انقالبي مثل ان

و اعتراضات و شرايطي مثل ايران بـه     ۵۷ 
وجود بيايد کساني پيشقدم مـي شـونـد و        
حزب کمونيست کارگري فـرانسـه را مـي          
سازند و آن وقت ادبيات و تجربه ما خيلـي  
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 مصاحبه ليبراسيون با آلن بديو

 ايراد کجای کار است؟
 تھران -آرش بھرامی 



آرش جان ناچارم پاراگراف به پاراگراف 
و بـعـضـي جـاهـا جـملـه بـه جـملـه بـه                        

بـا ايـنـکـه مـطـلـبـت             .  مطلبت بپردازم
شـب دوشـنـبـه بـه دسـتـم                 ۱۲ ساعت 

رسيد و براي جواب مفـصـل دادن ديـر        
است و حتي ممکن است مطلب خودم 
را نرسم کامل کنم، تـقـصـيـرش گـردن          

اين نوشته ابتدا قرار بود در حاشيه !  تو
مطلب آرش بهرامي باشد ولي به علت 
طوالني شدن و مفصـل شـدن تـرجـيـح          
داديم به صورت مطلب مستقلي چاپ 

 .شود
مطلبت را با ايـن شـروع کـرده اي کـه             
نمي خواهي صرفـا بـه ايـرادات حـزب           
بپردازي و کال چپ را مد نظر داري کـه  

. چرا امروز انتخابات پررنگ شده است
من هر چه مطلبت را باال و پايين مـي  
کنم نقد عجيب و غريبي به حزب نمي 
بينم وقـتـي پـاراگـراف اول را خـوانـدم               
انتظار داشتم تماما نقد چپ و در راس 
آن حزب باشد ولي به جز يـک نـقـد کـه           
پـايـيــن تــر بــه ان مـي پـردازم چـيــزي                   

اما در همان پاراگراف گفته اي . نيست
سـال پـس از          ۳۰ چرا که با گـذشـت       " 

اينبار شاهد پر رنگ شـدن   ۵۷ انقالب 
انتخابات در ايران و تحوالتي جديد در 

خـوب  ."  عرصه اجتماعي ايران هستيم
سال شاهـد   ۳۰ معلوم است چرا بعد از 

چـون  .  پررنگ شدن انتخابات هسـتـيـم     
جمهوري اسالمـي هـنـوز بـر سـر کـار               
ســت، چــون هــنــوز اکــثــر اهــرم هــاي               
تبلـيـغـاتـي  و پـلـيـس و ارگـان هـاي                       
سرکوبش فعال است و هنوز بـا صـرف     
هزينه هاي سرسـام آور مـي تـوانـد تـا              
حدودي فضاي جامعه را تعييـم کـنـد،      
البته از همين جا نقش حـزب و کـانـال        
جديد وارد قضيه مي شود، فضايي که 
حزب با کـانـال جـديـد درسـت کـرد و                 
همين طور عليه اعدام و اين روزها بـر    
سر امتخابات دارد کـار مـي کـنـد تـا            
فضاي جامعـه را بـه ضـرر جـمـهـوري               
اسالمي و به نفع مردم عوض کـنـد را       

اتـفـاقـا    .  مي بينيم و جاي انکار نـدارد 
بايد اشاره کنم اين انتخابات از قـبـلـي      
ها پر رنگتر هم هسـت چـرا کـه نـقـش            
جوانان و کارگران و دانشجـويـان در آن       
پر رنگ تر است که به اين هم پايين تـر  

ولي منظورت از جملـه  . اشاره مي کنم
تحوالتي جديد در عـرصـه       "  معترضه 

را نـفـهـمـيـدم        "  اجتماعي ايران هستيم 
کدام تحوالت را مـي گـويـي؟ اتـحـاد            
دهها اتحاديه و مـرکـز کـارگـري بـراي          
آزادي دستگير شدگان؟ يا اول مي کـه    
ــه                   خــودت اشــاره کــرده اي؟ کــه هــم
اتفاقات خـوب و امـيـدوارکـنـنـده اي               

 .هستند
در پاراگراف دوم که به روبان هاي سبـز  
اشاره کرده اي در واقع داري به کارناوال 
هاي تبليغاتي موسوي اشاره مي کني 
و بعد آن را مي چسبانـي بـه راي دادن         
جوانان و اينکه مي دانند همه شان سر 
و ته يک کرباسند ولي راي مي دهند و 
غيره و بعد بـه وجـود ايـرادي در کـار               
حزب و احتمـاال کـل چـپ اشـاره مـي              
کني که چرا مردم به جاي اينکه به چپ 

 .رو کنند به انتخابات توجه مي کنند
راستش وجود و جلب تـوجـه کـارنـاوال       
هاي انتخاباتي اصـال چـيـز عـجـيـبـي              
نيست، دور قبل حتـمـا يـادت هسـت،         
ــاوال هــاي                   ــارن ــل ک ــاي شــکــل و شــم
انتخاباتي رفسـنـجـانـي بـا دخـتـران و              
پسران خوشگل و خوش تـيـپـي کـه بـه          
ازاء دريافت پول هم براي رفسـنـجـانـي       
تبليغ مي کردند و هم هـرجـور دلشـان        
مي خواست لبـاس مـي پـوشـيـدنـد و             
آرايش مي کردند و رفتار مي کـردنـد،     
بعد هم که پليس گفت جمـعـشـان مـي       
کنيم چون شئونات اسالم ناراخت شـده  

اصال خاصيت تبليغات و چـنـيـن        ! اند
کارناوال هايي همين جلب تـوجـه و بـر        

و ايـن    .  هم زدن فضـاي جـامـعـه اسـت         
هيچ نشان دهنده آمار شرکت کنندگان 

به نـظـر مـن ايـن         .  در انتخابات نيست
تبليغات را زيادي جدي گرفته اي ولـي  

کـانـال   .  کاري که بايد کرد مقابله است
جــديــد حــرف دل بــخــش وســيــعــي از              

جامعه را در سطح وسيـعـي بـه گـوش         
همه مي رساند ولي فعال بودن و تبليغ 
در محل عليـه جـمـهـوري اسـالمـي و             
مضحکه انتخاباتش کار فعالين داخل 

ــران اســت     ــمــود هــاي          .  اي ــن حــزب ره
مشخصي دارد، شعار نويسي و بر هـم  
زدن مراسم تبليغاتي نامزدها ايـن هـا       
فضـا را عـوض مــي کــنــد و حضــور                
مــخــالــفــيــن حــکــومــت و مضــحــکــه         

تـا  .  انتخاباتش را تـامـيـن مـي کـنـد              
همين امروز هم دانشجويان خـيـلـي از        
مراسم تبليغاتي انتخاباتـي را بـر سـر          
ــامــزدهــاي               جــمــهــوري اســالمــي و ن
انتخاباتيش خراب کرده اند، حـتـمـا از      
دانشگاه هاي مختلف خـبـر داري، از         
بابل، از شيراز و تبريز و کارگران اهواز 
که از موسوي گرفته تا احمدي نـژاد و      
کروبي را سکه يک پـول کـرده انـد، بـه             

داده اند و "  ۶۷ موسوي "موسوي لقب 
آمار شرکت در انتخابـات را نـه       .  غيره

از روي کارناوال هاي انتخاباتي کـه از      
روي حــرف مــردم از تــريــبــون کــانــال              
جديدشان و از روي بيانيـه سـنـديـکـاي        

کارگران .  شرکت واحد مي توان فهميد
واحد به نمايندگي از طرف خود و هـم      
طبقه اي هاشان اعالم کرده اند در ايـن    
انتخابات شرکت نمي کنند چون روز به 
روز وضعشان بـد تـر شـده و کـل ايـن                  

اين از   .  سيستم منفعتي برايشان ندارد
 !کارگران و دانشجوبان

 
اما در سطح پايه اي تري به نـظـر مـن        
جمهوري اسالمي با اين وضع بحـرانـي   
حکومتي که دارد، با ناتوانيش در حل 
بحران اقتصادي فرهنگي سياسي اش، 
بـا ايــن اعـتــراضـات و حـزبـي کـه بــه                    
خصوص بعد از روز جهاني کـارگـر در     
مقابلش هست و با اين وضعيـت بـيـن      
المللي که دارد، قادر به حل هيچ کـدام  
از مشکالتش نيست و اين يعني نـيـاز   

هــيــچ .  مـبــرمـش بــه ادامــه سـرکــوب          
پالتفرم کمي بازتري نمي تواند جامعـه  

در هـمـيـن      .  را آرام تر کند که برعکس
سرکوب وحشيانه همين امـروز شـاهـد      
اتحاد و هـمـبـسـتـگـي ده هـا نـهـاد و                  
ــه                 ــي ــم عــل ــري هســتــي ــارگ تشــکــل ک

فرض کن درجه سرکوب . دستگيري ها
در چنين شرايطي بخواهد پايين بيايد، 
قـــطـــعـــا اعـــتـــراضـــات کـــارگـــران و            
دانشجويان و زنان اشکال متحـد تـر و       

راديکال تـري بـه خـود مـي گـيـرنـد و                  
توازن قوا شديدا به نفع جامعه تـغـيـيـر     

اين را مجموعه حکومت .  خواهد کرد
مي داند و مي داند ايجاد فضـاي بـاز       
به معني جارو شدن کاسـه کـوزه هـمـه         
شان است و از همين روست که کـروبـي   
رسما در دانشگاه اعـالم کـرده هـم بـه             
حکم حکومتي مـعـتـقـد اسـت و هـم               
سرباز نظام است و از هيچ کـاري بـراي     

از طرفي . حفظ نظام کوتاهي نمي کند
خامنه اي که حکم حکومتي و نهـايـي   
را مي دهـد بـا تـمـام قـوا از شـرايـط                    
موجود و سياست هـاي احـمـدي نـژاد           
دفاع مي کند و ايـن يـعـنـي حـتـي در             
صورت انتخاب کـس ديـگـري بـه جـز            
احمدي نژاد باز آش همين آش و کـاسـه   

ممکن است در سينمـا و بـازرا       ! همين
کتاب تغييراتي را بـبـيـنـيـم، مـمـکـن             
است، ولي اوضاع بحرانـي اقـتـصـادي       
حکومت و بخور بخور و چـپـاولـي کـه       
ريشه اي عميق در جمهـوري اسـالمـي      
دارد را هيچ رئيس جمهوري نمي تواند 
حل  کند و اين يـعـنـي حـقـوق کـارگـر              
پرداخت نمي شـود و کـارگـري کـه بـه              
ميدان آمده براي هـمـيـن حـقـوق بـايـد            
سرکوب شود، اين يعني وضع افتضاح 
دانشگاه و دانشجو و سرکوب هر گونه 

جـامـعـه اي کـه         .  اعتراض دانشجويان
کارگر و دانشجو و زن در آن سـرکـوب         
مي شود رنگ آزادي حـتـي نسـبـي را           

حـاال ايـن     .  نمي تواند به خـود بـبـيـنـد         
وسط ايراد کار حـزب در ايـن زمـيـنـه            

مـي شـود     !  مشخص راکجا بـايـد ديـد     
گـفـت بـايـد پـر تـوپ تــر و بـا انــرژي                      
بيشتري به اين مسائل بپردازيم کـه در    

يکي از عـرصـه       .  حد توان مي پردازيم
هاي مهم و حياتي بـراي پـرداخـتـن بـه          
اين مسئله حفظ کانال جديد اسـت کـه     
بخش زيادي از انرژي حزب را گـرفـتـه        

مردم به جاي اينکـه  " مي گويي . است
در اين شرايط به سراغ چپ بـه عـنـوان        
يک الترناتيو واقـعـي بـرونـد راسـت را              
واقعي تر و در دست تر مي بيـنـنـد يـا       

اين هم راسـتـش بـه        "  حداقل واقعي تر 
. نظر من نمي تواند حکم درستي باشد

اين معادله کامال و به سرعت در حـال  
اگر از راسـت بـه عـنـوان             .  تغيير است

جمهوري اسالمي و جناح هايش حرف 
مي زنيم که مردم از بعد از ماجراهـاي  
سيد شـکـالتـي در راس دو خـرداد و                 

جريان اصالحات و از رونـق افـتـادنـش       
کامال فهميده اند همـه ايـن هـا يـکـي            
هستند و هيچ کـدامشـان کـاري بـراي           

ساير آلترناتـيـو هـاي      .  مردم نمي کنند
راست هم که ديگر آلترناتيوي نـدارنـد،   
ولي به نظر مي رسد منظورت شرکـت  
باالي مـردم در انـتـخـابـات اسـت کـه                
سعي کردم باالتر جواب بـدهـد کـه بـا           
ديدن اين کـارنـاوال هـاي انـتـخـابـاتـي               

 .نبايد هول کرد
با پاراگراف سـوم ات مـوافـقـم و ايـن                
سـيــاســت روز حــزب اســت کـه داريــم              
برايش کار مي کنيم، تي وي و کميـتـه   
سازمان ده دارد برايش شبانه روز کـار      
مي کند و سياست و پالتفرم و نـقـشـه        

 .عمل مي آوريم و عمل مي کنيم
ايرادات مـا هـم کـم        "  پاراگراف چهارم 

نبودند نتوانستيم هنوز يک تشکيالت 
قوي اي را بوجود بياوريم کـه هـمـه بـه         

فـرقـه شـده         ۱۰۰۱ دور ان جمع شويم، 
يک جمله که با ديگر رفـقـاي مـان        .  ايم

فرق دارد مي گوييم حـس مـي کـنـيـم          
بـايـد بـرويـم دارو دســتـه خــودمـان را                  

کـارگـران را دور خـودمـان           . ..  بسازيم
تشــکــيــالت قــوي    "  جــمــع نــکــرده ايــم     

اگر مـنـظـورت در داخـل           !  نساخته ايم
ايران است که حتـي بـا ايـن وضـعـيـت             
خـفـقـان و سـرکــوب عـريـان داريـم بــه                  
سرعت رشد مي کنيم، به عنوان يکـي  
از اعضاي کميته سازمـانـده و هـمـيـن          
طور جوانان کمونيست مـي بـيـنـم کـه          
رشد حزب و روي آوري به حزب بسـيـار   
باالست و همانـطـور کـه بـاالتـر اشـاره             
کردم کميته سازمانده با تـمـام قـوا در        

ســـاخـــتـــن .  حـــال کـــار کـــردن اســـت          
تشکيالت صبر و حوصله مي خواهد، 
امکانات مـي خـواهـد و سـيـاسـت و                 
تجربه مي خواهد که تقريبا همه اش را 
داريم و در حـال سـاخـتـن تشـکـيـالت              

تشکيالت آن هـم در چـنـيـن             .  هستيم
شرايطي حتما هنوز نمي تواند عـلـنـي      

مـي  .  باشد و يک شبه به وجـود بـيـايـد      
کــدام .  فـرقـه شـده ايـم           ۱۰۰۱ گـويـي     

فرقه؟ اگر منظورت انشعابات است که 
بحث هاي آن مبـسـوط و مـفـصـل در            
همين نشـريـه و در سـايـر نشـريـات و                 

ولي من اينجا بـه  .  اسناد موجود است
سياست اتحاد و همبستگي اشـاره اي      
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 صورت مسئله چيست؟
ايـراد "  در حاشيه نـوشـتـه آرش بـھـرامـی بـه نـام 

 "کجای کار است؟
 نويد مينائی

 13ادامه صفحه  



مي خـواهـم بـکـنـم کـه حـرف خـيـلـي                   
مـا  .  هاست و شايد جواب تو هم باشـد 

به اتـحـاد مـعـتـقـديـم ولـي نـه اتـحـاد                    
اپوزيسيون، اتحاد و همبستگي مردم، 
اتحاد و همبستـگـي طـبـقـه کـارگـر و              
ساير بخش هاي جامعه حول سـيـاسـت    

. هاي راديکال و زير پرچم سوسياليسـم 
گروه هاي اپوزيسيون علي العموم نمي 
توانند مـتـحـد شـونـد چـون هـر کـدام                   
نمايـنـده يـک سـيـاسـيـت و عـمـلـکـرد                    

علت جدايي ها هم نه بدفهمي . هستند
و تحمل نکردن انـتـقـاد، کـه سـيـاسـت            
هـاي مــتــفـاوت در قــبــال جــامــعــه و               
مـبــارزات آن بــود و ايــن اخــتــالفــات              

نمي شد با سياسـت  .  کامال واقعي بود
هاي متنافر دور هم جمع بود و به يـک    
سياست راديکال رسيد و آن  را پـيـش         

سياست در حزب هر روز تـعـيـيـن       .  برد
مي شود، چيزي نيست که يک بار براي 
هميشه تعيين شود و حاال فـقـط بـايـد       

هر روز بايد بـه جـامـعـه         .  اجرايش کرد
نـگـاه کـنـي و گــام بـعـدي مـبـارزه را                     
تشخيـص بـدهـي و بـرايـش سـيـاسـت                 

اخـتـالفـات و داشـتـن          .  تـعـيـيـن کـنـي        
سياست هاي متنافر و ديد متفاوت به 
جامعه مـانـع چـنـيـن عـمـلـکـردي در                  

بـراي پـيــش بــردن       .  احـزاب مــي شــود     
ســيــاســت راديــکــال بــه خصــوص در             
شرايط بحراني کنـونـي بـه حـزبـي يـک             
دست با بيشتريـن هـمـبـسـتـگـي نـيـاز              
داريم تا به تحمل نظـرات مـخـتـلـف و          
معدل گرفتـن از آنـهـا کـه در نـهـايـت                  
سياست نه سيخ بسوزد و نـه کـبـاب و        

در هـر    .   بي اثر از توش بـيـرون بـيـايـد       
صورت اتحاد براي ما به معني اتحاد 
و همبستگي حول سـيـاسـت اسـت کـه          
امروز در ايـران در هـمـيـن اول مـي و                
براي آزادي دستگير شدگانش شاهد آن 

 .هستيم
اگر منظورت از تشـکـيـالت قـوي در           
خارج کشور است که باز هـم شـاهـدش      

. وجود و ادامه کاري کانال جديد اسـت 
حزبي که از هيچ جـايـي تـامـيـن نـمـي            
شود به جز تشـکـيـالت خـودش بـايـد             
خيلي قوي باشد که نزديک به يـکـسـال      

هزار دالر فقـط هـزيـنـه         ۵۰ نيم ماهي 
حـتـمـا    .  تلويزيون پـرداخـت مـي کـنـد           

قدرت سازمان دهي و بسـيـج بـااليـي           

دارد که تشـکـيـالتـش ايـن هـزيـنـه را                 
 .تامين مي کند

هايمان " شکست" در پاراگراف پنجم به 
گرفتـنـمـان از دانشـگـاه          !اشاره کرده اي

اخراج شديم و پـرسـيـدي آيـا بـه هـدف             
رسيديم؟ خيلي وقـت هـا مـثـال بـراي              
نـجـات جـان يـک مـحـکــوم بـه اعــدام                  
کمپين مي گـذاريـم ولـي مـتـاسـفـانـه               

آيـا کـامـال      .  محکوم اعدام  مي شـود   
شکست خورده ايم؟ آيا همه کارهايمان 
هـيـچ و پـوپـچ بـوده اسـت؟ يـا مـثـال                      
اعتصاب کراگراني که بـه هـدف نـمـي         
رسند و مثال حقوقشان پرداخـت نـمـي      

آيا اعـتـصـاب بـي خـودي بـوده               .  شود
اســت؟ در پــس هــر کــدام ار ايــن                        
اعتراضات تجـربـيـات و درس هـايـي            
نهفته است و به قول هـمـان لـنـيـن کـه             

اعـتـصـاب    " ازش نقل قـول مـي آوري           
، هماهنگي و بـه    "مدرسه انقالب است

وجــود آمــدن فــعــالــيــنــي کــه تــجــربــه            
اعتـصـاب و اعـتـراض دارنـد نـهـفـتـه                  

به همان درجـه کـه حـزب فـعـال              . است
باشد فضاي جامـعـه تـحـت تـاثـيـر آن              

هـمـيـن اول مـاه         .  وقايع قرار مي گيرد
مي که خودت به آن اشاره مي کني چه 

نفر را دسـتـگـيـر کـردنـد و            ۲۰۰ شد؟ 
ولـي نـتـيـجـه چـه           .  اجازه تجمع ندادنـد 

شد؟ اتحاد هـمـبـسـتـگـي کـارگـران و               
مراکز و اتحـاديـه هـا و تشـکـالتشـان             
حول آزادي دستگير شـدگـان و کـوتـاه           
نيامدنشان از مطالبات به حقي که در   
بيانيه کارگران ايران براي روز جـهـانـي        

اتـحـاد و     .  کارگر مطـرح کـرده بـودنـد        
همبستگـي و روابـط جـديـدي کـه در                
بخش هاي مختلف به وجود امد از هر 

. تجمعي مي تواند با ارزش تـر بـاشـد       
حتما اگر شرايط جوري بود که تـجـمـع    
هــم بــرگــزار مــي شــد ايــن اتــحــاد و                 
همبستگي به درجـات بـيـشـتـري بـاال           
مي رفت ولي تا همين حد هم اول مـي  
نقطه عطفي در مبارزات طبقه کـارگـر   

. و جامعه عليه جمهوري اسالمي بـود 
در پس مبارزه بـراي نـجـات جـان يـک            
مـحـکـوم بـه اعـدام هـم هـمـيـن طــور                    
جنبش عليه اعدام مطرح مي شـود و      
به حرکت در مي آيد، افکار عـمـومـي      
را به خود و حقانيت خـود جـلـب مـي           
کند و تعداد بيشتري را به خود ملحـق  

 .مي کند و اين يعني پيشروي
در پاراگراف شش هم به همان مسـئلـه     

اشـاره مـي کـنـي و عـدم               ۴ پاراگراف 
انسجام  و همبستگي که سـعـي کـردم        

اينها در مـجـمـوع        . همانجا اشاره کنم
نقدهايي بودنـد کـه بـه حـزب داشـتـي               

تشــکــيــالت   .  جــواب خــودم را دادم         
فرقه شدن و انـتـقـاد         ۱۰۰۱ ضعيف و 

ناپذيري و غيره که سعي کردم حد اقـل  
 .مختصرا جواب بدهم

 
پاراگراف هفت اما بحث مفصـل تـري     

ديگر دوره کارهاي " مي برد مي گويي
بي هدف و نا مشخص و اوانتوريستـي  
گذشته اکنون ديگر حتي تـنـهـا شـعـار        
سلبي دادن هم کفايت نمي کند، شعـار  

امـروز  .  اثباتي واقعي هـم نـيـاز اسـت          
ديگر مردم تنها با شعار سلبي دنـبـال     

ــاد               ــد افــت ــن ــخــواه دوره .  کســي راه ن
حکـومـت جـمـهـوري اسـالمـي کـمـي                
طوالني شده و شـعـار سـلـبـي مـحـض            
تنها کار افراد نق نـقـو يـي اسـت  کـه              
چون خود در راس قدرت نـيـسـتـنـد از          
وضعيت خودشان شکايت دارند و فقط 

. مي خواهند خودشان به قدرت برسند
و نمي توانند بيايند و بگيرند، اگر هـم  
بيايند بهتر از جمهوري اسالمي نـمـي     

خيلي نگـذشـتـه از زمـانـي کـه             .  شوند
خـمـيــنـي تـوانســت بـا شـعــار ســلـبــي                 
حکومت را بـدسـت بـگـيـرد ان نسـل                 
هنوز زنده هستنـد و فـرزنـدانشـان هـم            
مي دانند کـه اگـر تـغـيـيـرات درسـت                
نباشد و هـر کـس کـه امـد گـفـت نـه                      
بخواهند به دنبال او بروند ممکن است 
نتايج خوبـي بـرايشـان نـداشـتـه بـاشـد               

. همان طور که دفعه پيش نداشته است
از کارهاي بي هدف و آوانـتـوريسـتـي       " 

مي گذريم و از آخـر پـاراگـراف شـروع           
گويي ايراد خميني اين بوده .  مي کنيم

که با شعار سلبي آمد قدرت را گـرفـت   
و ايــن بــاعــث مــي شــود آن نســل و                  
فرزندانشان دنبال شعار سـلـبـي نـرونـد         

اگـر تـغـيـيــرات       " حـتـي عـبـارت         !)  ؟( 
هم اينجا ايـراد مسـئلـه      "  درست نباشد

را بــرطــرف نــمــيــکــنــد چــون ايــن بــار             
ــلــوم اســت، حــزب                  ــيــرات مــع ــغــي ت
کمونيست کارگري ايران اين جا همـيـن   

. عبارت تغييرات را برآورده مي کـنـد    
داريم تـا    "  نه"اينجا ميئله اين است که 

تـا  "  نـه " بسته به اينکه عمق ايـن      ".  نه"
اي کـه    "  نـه . " کجا باشد فرق مي کـنـد    

خميني گفت تنها به نظام پهلـوي بـود     

چـه  .  ي ما سوسياليسـم اسـت    " نه" ولي 
سـلـبـي تـر و         "  سوسياليسـم " اي از " نه"

عميق تر؟ مگر سوسياليسم به جز نفي 
وضع موجود است؟ مگـر مـا بـه جـز           
سوسياليسـم و نـقـد سـوسـيـالـيـسـتـي                 
حرفي مي زنيم؟ سوسياليـسـم هـم کـه         
معلوم است چيست و اتفـاقـا بـه يـمـن          
وجود هميـن حـزب اسـت کـه هـر روز                
بيشتر معلوم مي شود سـوسـيـالـيـسـم       
چيست و سوسياليست ها چه کسـانـي     
هستـنـد و نـمـايـنـده چـه مـطـالـبـاتـي                     

مـردمـي   .  هستند و چه کار مي کنـنـد  
مـا مـي آيـنـد در واقـع              "  نـه " که دنبال 

شعار اثباتي مـا را هـم مـي دانـنـد و                
مي دانند مـا    .  همين امروز مي دانند

به محض اينکه بيائيم اعدام لغو مـي    
شود و زن و مـرد بـرابـر مـي شـونـد و               
غيره که همين ها هم مـي تـوانـنـد بـه            

ما " نه . "نوعي مطالبات سلبي باشند
خميني که از مخالفين حق "  نه"کجا و 

مسئله ايـنـجـاسـت       !  راي زنان بود کجا
را "  نـه " که مردم همراه چه کسي طـبـر       

پايين بياورند، به کجا و با چه قدرت و 
در چه عمقي بزنند و از کجا و در چـه        

. سطحي سيسـتـم را زيـر و رو کـنـنـد                
جواب اين سئـواالت امـروز در مـورد          
حزب و سـايـر نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون                 
معلوم است و براي مـردم روز بـه روز           

 .روشن تر مي شود
 

امـروز مــردم مشـکــلـشـان جـمـهــوري             
اســالمــي ســت و بــه درســت ايــن را                 
تشخيص داده اند و هيچ توهمي بـه آن    

آرزوي اکثريت جـامـعـه رفـتـن          .  ندارند
کـي بشـه ايـن        " جمهوري اسالمي ست 

آرزوي اکـثـريـت جـامـعـه         " آخوندها برن
آن -جمع شدن حول شعار سلبي   .  است

هم حول جرياني که عملکردش شـفـاف   
ــا                       ــلــوم اســت و ســلــبــش را ب و مــع

مکـانـيـزم      -سوسياليسم بيان مي کند
هر جريانـي کـه بـه        .  عمل جامعه است

جامعه ايران نشان بدهد قدرت و تـوان      
اش را دارد جــمــهــوري اســالمــي را               
بيندازد و حکومت را به دست بـگـيـرد    

آن هم جرياني مثل ما کـه سـيـاسـت       –
وعملکرد شفاف و انسـانـي و مـدرنـي         

مي تواند جامعه را حول شعـار    -داريم
مـا نـق و نـوق          .  سلبي اش بسيج کنـد 

نمـي کـنـيـم شـعـار سـلـبـي مـا عـيـن                       
شـعـار   .  سازماندهي و عـمـل مـاسـت          

. سلبي با نق زدن خيلي فرق مـي کـنـد     
ــوت خــود و                     ــل ــکــه کســي در خ ــن اي
دوستانش بگويد جمهوري اسالمي بـد  
است و بايد برود هم انتخابش را کـرده      

ممکن است اهل سازمـان دهـي     . است
و به راه انداختن تظاهرات و اعتـصـاب   
نــبــاشــد ولــي روز روزش بــه نــيــروي               
انتخاب کنند و حمايت کـنـنـده حـزب         

اتفاقا چون دوره . مي تواند تبديل شود
جمهوري اسالمي طوالنـي شـده اسـت        
انقالب تنها راهي ست که پاسخ گـوي    

رفرم و رفراندم .  مطالبات جامعه است
و ساير گزينه ها شـانسـشـان کـمـتـر و             
ــقــالب روش                  کــمــتــر مــي شــود و ان
مطلوبتر و امـکـانـپـذيـر مـي شـود و                
اتحاد حول شعارهاي سلبـي بـه دلـيـل         
انـزجــار فــزايــنــده مــردم از جــمــهــوري            
اسالمي شانسش بيشتر و بيشتـر مـي     

 .شود
. با پاراگراف آخر يعني هشت مـوافـقـم   

راه طوالني اي در پيش داريم و انـرژي      
بايد دسـت بـه     . زيادي بايد صرف کنيم

کار شد و در اين روزها انتخابات را بـر  
در ابتداي نوشته . سر رژين خراب کنيم

اين انتخابات از قبلي هـا    "  ام گفتم که 
پر رنگتر هم هست چرا که نقش جوانان 
و کارگران و دانشجويان در آن پر رنـگ  

انتخابات هميشه براي همـه  ".  تر است 
حکومت ها بسيار مـهـم بـوده اسـت،           
مخصوصا که وقتي اخـتـالفـات درون      
حکومتي باال مي گيرد و نزاع جـنـاح     
هاي حکومتي بر سر روش ادامه بقا با 
هــم بســيــار مــتــفــاوت بــاشــد، مــثــل            

به همـبـن دلـيـل       .  وضعيت امروز ايران
انتخابات مهم است و نقش جـوانـان و       

دانشـجـويـان تـا       .  دانشجويان هم مـهـم  
حاال به هيچ مراسم تبليغاتي اي اجازه 

و انـتـخـابـات       .  نداده اند به هدف برسد
جمـهـوري اسـالمـي  و خـود آن را از                    
کانال نامزدهاي رياست جمهـوري اش    

ايـن کـاريسـت      .  سکه يک پول کرده انـد 
بايد به هر طريق مـقـابـل      .  که بايد کرد

اين مضحکه ايستاد و انتخابات را بـر  
سر جمهوري اسالمي خراب کرد يعني 

. همان کاري که دانشجويان مي کنـنـد  
بايد شعار نويسي کرد و تبليغاتشان را 
بر هم زد و هر مراسمي را بـه صـحـنـه         
اعـتـراض عـلــيـه جـمــهـوري اسـالمــي              
تبديل کرد و فعاالنه تر بـا انـتـخـابـات        

 . برخورد کنيم
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: يک دوست در نـامـه اي بـه نـاصـر اصـغـري               
كال حس مي كنم مـهـاجـريـن بـه         ناصر عزيز

خارج از يه طرف بـا خـوب و بـد فـر هـنـگ                 
كه خودش فـرهـنـگ جـامـعـه           جوامع غربي

ــا شــدن و سـعــي                    سـرمـايــه داري اسـت آشـن
مـثـل   ( ميكنن نكات مثبت اين فـرهـنـگ        
رو ...)    حق آزادي زنان و مبارزه بـا اعـدام و        

بگيرن ولي از طرف ديگه نكات مـنـفـي ايـن       
فرهنگ هم كم و بـيـش داره خـودشـو تـوي                
مهاجرا رسوخ ميده و وارد فرهنگ مـهـاجـرا    

عالقه به بـرگـردانـدن تـاريـخ هـجـري             .  ميشه
تولد عـيـسـي      ( به ميالدي ) هجرت محمد(

ـمـانـهـا      )!!! مسيح وتغيير تعطيل جمعه مسـل
به يكشنبه مسيـحـيـهـا و گـنـجـانـدن آن در                 
برنامه حزب از جملـه مصـاديـق ايـن رسـوخ            

هر چقدر كه دلـيـل آن         .فرهنگ غربي هست
با جامعه پيشرفتـه غـربـي بـاشـه          !  هماهنگي

ولي مگر براي سرنگوني مناسـبـات هـمـيـن        
جامعه پيشرفته سرمايه داري غـربـي تـالش        

جامعه سـوسـيـالـيـسـتـي چـرا             !!  نمي شود؟؟
مي خواهد با مناسـبـات جـامـعـه سـرمـايـه             
داري همـخـوان شـود؟ چـرا مـبـدا تـاريـخـي                  
مستقل خودش را بنيان گـذاري نـمـيـكـنـد؟           
چرا روز تـعـطـيـل خـودش را نـدارد؟ دلـيـل                   
عالقه به سـنـت هـا و ابـزارهـاي فـرهـنـگـي                  

خـط  ( اجتماعي جامعه سرمايه داري غربـي    
تـعـطـيـلـي        -تـاريـخ مـيـالدي      -نيمـه التـيـن     

 در چيست؟) يكشنبه و غيره
سرتاسر برنامه تلويزيون كـانـال جـديـد را كـه              
نگاه ميكنيم اكثر ويدئو مـوزيـكـهـا غـربـي           

هـر  .  حتـي بـدون زيـر نـويـس فـارسـي               !  است
ولـي بـويـي از        .  چقدر كه پابليك و شاد بـاشـد  

بخشي از فـرهـنـگ بـالـنـده مـمـلـكـت مـا                     
نميگويم تمام فرهنگ اين مملـكـت خـوب      ( 

بـراي هـمـان        انـگـار فـقـط      .  نـمـي آيـد     )  است

 ۷۵ مهـاجـريـن ايـن كـانـال ايـجـاد شـده نـه                       
  .ميليون جمعيت ايران

از كجا معـلـوم كـه آنـچـه خـوانـنـدگـان مـي                   
خوانند مفاهيم انسـانـي سـوسـيـالـيـسـتـي و              

سـرود حـزب در زمـان            غير مذهبي اسـت؟   
خـيـلـي    !!  نمايش پرچم سرخ انگليـسـي اسـت     

ـيـسـي        .  شاد و مهيج است سـرود  !  ولـي انـگـل
چـرا؟؟ حـتـي      !  حزب ايران انـگـلـيـسـي اسـت          

زيرنويس نـدارد كـه مـردم بـدانـنـد چـه مـي                   
ويدئو موزيكها نمايـانـگـر سـنـتـهـاي          !!  گويد

حـتـي   .  غربي نمـايـش و آوازه خـوانـي اسـت             
رقـص  .  بعضي از ويدئـوهـا كـابـاره اي اسـت           

. رقص همـجـنـس بـازي      .  رقص شكم.  عربي
تمام خـوانـنـدگـان زن چـاك            .  نمايش برهنگي

سينه و لنـگ و پـاچـه لـخـت نـمـايـش مـي                    
ـيـغ سـكـس            .  دهند اين فرهنگ متـداول تـبـل

شـمـا ايـن فـرهـنـگ را تـكـرار                 .  غرب اسـت 
مـيـكــنـيـد و حـتــي پـااليــش و تــعـديـلــش                    

ـيـغ               .  نميكنيد ـل چرا؟ آيا آزادي زنـان بـدون تـب
برهنه نمايي ميسر نيست؟ آيـا زن آزاد بـايـد            
حتما همانند زن غربي لـبـاس بـپـوشـد؟ چـرا             
زنان مهاجرين هيچ كدام با لباس پوشـيـده تـر      
دنبال آزادي نيستند؟ چـون فـرهـنـگ غـالـب           
. غربي را حتي در لباس پوشيدن پذيرفتـه انـد    

تنوع لباس و تغيير مد بحـثـي نـيـسـت امـا           
جامعه سرمايه داري از ايـنـهـمـه تـغـيـيـر و                   
تبليغ لباس و مد زنانـه مـنـظـوري جـز كـاال             

و !  كااليي دلپذيـر بـراي مـرد       . كردن زن ندارد 
بــرعــكــس هــم    !  ســود بــراي ســرمــايــه داري       

و بـاز هـم       !  ميشود كااليي دلـپـذيـر بـراي زن        
و چه دلپذيري اي بهتر از دلـپـذيـر شـدن         . سود

در فرهنگ سرمايه داري كـه زن        !  با سكس؟
هم كاال شده براي آرايش و جـذاب كـردن ايـن          

او را ســكــســي       .  كــاال تــالش مــي شــود         
. لباس بدن نما تـنـش مـي كـنـنـد            .  ميكنند

سعي مي كنند به اين جذابـيـت مصـنـوعـي        
زن آزاد يـعـنـي زن          .  رنگ آزادي زن هم بزنند   

؟ شما چرا زن غـيـر سـكـسـي را بـه             ! سكسي
عنوان زن آزاد معرفي نـمـي كـنـيـد؟ از نـظـر              
من حجاب قابل قـبـول نـيـسـت ولـي قـبـول               
فرهنگ سرمايه داري غربي در لـبـاس زنـان          
ــول                 ســوســيــالــيــســت هــم غــيــر قــابــل قــب

هيچ ضرورتي نيست كه زنـان مـبـارز          .است

سوسياليست براي جو شكنـي و مـبـارزه بـا           
حجاب و حرص جـمـهـوري اسـالمـي را در              

ـفــتــنـد                ــام بــي ــاس   . آوردن از آنـور پشـت ب لــب
مـي تـوانـد        پوشيدن يك زن سـوسـيـالـيـسـت      

الگوي مستقلي براي جامعه باشد نـه تـكـرار      
چرا ميـنـا احـدي بـا آن           !  الگوي سرمايه داري

وضع لبـاس در سـالـروز كـنـفـرانـس بـرلـيـن                   
او انسـان خـوبـي اسـت امـا            .  امسال مي آيد 

يك لباس پـوشـيـده تـر         .  الگوي خوبي نيست

مـي دانـم     .  براي او به عنوان الگو بـهـتـر بـود        
االن زنهاي هم فكر كـانـال جـديـد مـخـالـفـت             
ميكنند و ميگويند شما به مغـز گـفـتـه هـا          

امـا مـن از زن         .  توجه كنيد نه به ظاهر افـراد   
سوسياليست و كانال سوسياليستـي انـتـظـار       
دارم كه هم گفته هايش ضـد سـرمـايـه داري           
باشد هم موزيك ويدئويش هم لباس گـويـنـده    

اگر تلوزيون سرمايه داري با بدن نـمـايـي      .  اش
ـيـغ        ـل خوانندگانش و گويندگان تلويزيونش تـب
الگو براي فرهنگ جامعه مورد نظرش مـي    
ــال جـــديــد بـــراي فـــرهـــنـــگ                   ـنـــد كــانـ كـ
سوسياليستي مورد نظرش دارد چه تبليـغـي   
مي كند؟ آيـا بـايـد روش سـرمـايـه داري را                   
تكرار كـرد؟ ايـن آزادي زن نـيـسـت ايـن دام                   

 است؟
دوست من يكبار اين مسـئلـه رو بـراي مـن             
باز كن كه نظرت در اينـمـوردا چـيـه؟ ايـا ايـن             
حرفا با مرام حزب مـتـفـاوتـه و رعـايـت ايـن              
مسائل باعث ميشـه كـه آزادي بـي قـيـد و                
شرط انسان نقض بشه؟ بيصبـرانـه مـنـتـظـرم         

 .كه نظرتو بدونم
بسيار عزيـز، بـا سـالمـي         : ...  ناصر اصغري

اميدوارم كـه كـلـي سـر           .  گرمي و چندين باره
 .حال باشي

ببخش كه جواب نامه ات اينقـدر بـه تـأخـيـر          
امـا مــاهـي را هـر وقـت كـه از آب                    .  افـتـاد  

اجازه بده كه يكراست بـريـم     .  بگيري تازه است
 . سراغ مسائلي را كه مطرح كرده اي

ابتدا چند كلمه در باره تغيير خـط فـارسـي از          
من چيز تـازه اي در ايـن         .  عربي به التين بگم
تنها چيزي كه مي تـوانـم     . باره ندارم كه بگويم

بگويم اين است كه در يـك جـامـعـه آزاد كـه              
همه بتوانند حرف خودشان را بزنـنـد و كسـي        
جلوي دهن كسي را سد نكند، هم عـلـي كـه        
طرفدار نوشتن فارسي به التين اسـت، و هـم         
قلي كه طـرفـدار نـوشـتـن ايـن زبـان بـه خـط                    
عربي هست، در جـامـعـه حـرفشـان را مـي               
زنند و اگـر جـنـبـشـي بـزرگ بـه راه افـتـاد،                        

يـا  .  ميشود اين موضوع را به رأي گـذاشـت      
بـهـرحـال بـايـد        .  تغيير مي كند، يا نمي كـنـد    

يك فكر اساسي به حال ضمه، كسـره، هـمـزه،        
تشديد و غيره؛ و حروفي كه يـك نـوع تـلـفـظ          
دارند مثل ث، س، ص و يا ز، ظ، ذ، ض و       

قلـي و يـا عـلـي بـهـرحـال بـايـد                    . غيره بشود
بتوانند يكديگر را و يا جامعه را قانـع كـنـنـد       
كه خط مورد نظرشـان بـراي جـامـعـه بـهـتـر               
. است و مردم بيشتري از آن نفع خواهـنـد بـرد     

من خودم فكر مـيـكـنـم كـه فـعـال جـايـگـاه                 
خاصي را در زندگي و تالشمان بـراي زنـدگـي      

چيزي هسـت كـه       .  ، ندارددر اين مقطعبهتر، 
 . در آينده بايد به آن بتفصيل پرداخته شود

نكته اي را در باره تعطيلي روزهـاي شـنـبـه و         
ـبـه بـجـاي پـنـجـشـنـبـه و جـعـمـه و                           يكـشـن

بـه  "  هجرت مـحـمـد   " همچنين تغيير تقويم از 
يـك  " نيز بگويم كه در برنامـه    " ميالد مسيح"

قصـد بـرنـامـه ايـن          .  آمـده اسـت    "  دنياي بهتر
است كه وقتي ما در ايران دو روز تـعـطـيـلـي          
آخر هفته داريم و در بسـيـاري از كشـورهـاي             
جهان هم دو روز تعطيلي آخر هـفـتـه روزهـاي       
متفاوتي هستند، در واقع ما فـقـط سـه روز          
دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبـه بـا هـم داريـم           
. كه داد و ستدي و يا رابطه اي داشـتـه بـاشـيـم       

هيچكدام بر ديـگـري تـقـدسـي نـدارنـد، امـا               
بهـتـر اسـت كـه بـا جـهـان بـيـرون خـودمـان                        

بـعـد از     .  ساعتهايمان را كـوك كـرده بـاشـيـم           
انقالب فرانسه هم اگر اشتباه نكنـم تـقـويـمـي        
را آوردند كه جايگزين تقويم مـيـالدي بـاشـد         

ويـنـدمـيـر،     .  كه به سرنوشت خوبي دچار نشد
قصـد  .  برومر و غيره از آن مـاهـهـا هسـتـنـد            

انقالبيون خالصي از مظاهر مـذهـبـي بـود،         
هـمـانـي    "  يك دنـيـاي بـهـتـر       " اما قصد برنامه 

 . است كه در باال به آن اشاره كردم
گفته اي كه مهاجرهـا بـه نـظـر مـي آيـد كـه                  
جوانب مثبت فـرهـنـگ غـرب را هـمـراه بـا                
جوانب منفي آن پذيرفته اند و جوانب مـثـبـت    
فرهنگ ايران را همراه با جوانب منـفـي آن رد       

من فكر نمي كنم كه خـودت هـم       .  مي كنند
فرهنگ را چيزي مافوق سوخت و سـاز حـي       

فـرهـنـگ در      .  و حاضر زنـدگـي بشـر بـدانـي         
طول تاريخ همراه با مبارزه و تـالش انسـانـهـا       

سيـسـتـمـهـا و كسـانـي كـه               .  تغيير مي كند
منفعت مسـتـقـيـم در بـه انـقـيـاد در آوردن                     
همنوعان خود دارنـد سـعـي مـي كـنـنـد بـه                 
فرهنگ خصوصيتي ماورا انسـانـي بـدهـنـد        

يـك  .  كه خودت مي داني حديثـش چـيـسـت      
نكته در باره غرب بـگـويـم؛ غـرب كـمـتـر از              

مـثـال راسـيـسـم و          .  بد نـدارد   " فرهنگ"ايران 
ناسيوناليسم خيلي سيستماتيـك شـده انـد و          

در نتـيـجـه اگـر       .  هستند" فرهنگها"از بدترين 
به ادبيات ما نگاه كني، يـك جـنـگ دائـمـي          

بـد غـربـي هـم         "  فـرهـنـگـهـاي     " ما با همـيـن     
اگر بطور خالصه بگـويـم، چـيـزي بـه          .  هست
. نـداريـم  "  فرهنگ بـد   " و " فرهنگ خوب"اسم 

آنچه كه بد است، بد است و آنـچـه كـه خـوب           
مـال آنـهـا و مـال مـا،              .  است، خـوب اسـت    

 . درست نيست
*** 

اجازه بده نقـل قـول كـوتـاهـي از يـادداشـتـت                 
. بياورم و يك جواب كوتاهي هم بـه آن بـدهـم         

هـر  " در رابطه با تغيير خط و تقويم گـفـتـه اي        
بـا جـامـعـه       !  چقدر كه دليـل آن هـمـاهـنـگـي          

پـيـشــرفـتــه غــربـي بـاشـه ولـي مـگــر بــراي                    
سرنگوني مناسبات همين جامعه پيشـرفـتـه    

!! سرمايه داري غـربـي تـالش نـمـي شـود؟؟            
جامعه سوسياليستـي چـرا مـي خـواهـد بـا               
مناسبات جامعه سـرمـايـه داري هـمـخـوان             
شود؟ چرا مبدا تاريخي مستقـل خـودش را       
بنيان گذاري نـمـيـكـنـد؟ چـرا روز تـعـطـيـل                   
خودش را ندارد؟ دليل عالقه به سـنـت هـا و        
ابزارهاي فرهنگي اجتماعي جامعه سـرمـايـه    

ــاريــخ -خــط نــيــمــه التــيــن     ( داري غــربــي      ت
در )  تعطيلي يـكـشـنـبـه و غـيـره               -ميالدي
تالش براي سرنگوني مـنـاسـبـات       "  چيست؟

جامعه سرمايه داري يك تالش هـمـيـشـگـي        
اما بفرض اگر شما زمـانـي     .  كمونيستهاست

در ايران براي مثال حكومـت سـرمـايـه داري         
را سرنگون كرده ايد و در بخش عـظـيـمـي از         
جهان فعال چنين اتفاقي نيافتده اسـت، شـمـا        
مجبوريد تقويم خود را بـا آنـهـا هـمـاهـنـگ              

اين يك واقعيت است كـه در جـواب و         !  كنيد
مثال تقويم بعد از انقالب كبير فرانسه هـم بـه     

" يـك دنـيـاي بـهـتـر          " بـرنـامـه      .  آن اشاره كـردم 
برنامه اي است كه در زمان خاصي بـراي يـك     

در كشـوري    .  كشور خاصي نوشته شده است
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كه انقالب شده و تـغـيـيـرات اسـاسـي كـرده،              
احتماال تغييراتي با شرايط آن روز كشـور بـه         
ـتـهـا يـك نـكـتـه را كـه مـن                      خود ببيند؛ مـن
هميشه در نظر دارم اين است كه اگـر فـردا در       
ايران يك انقالب سوسـيـالـيـسـتـي بشـود، بـا             
اين وضعيت نـارضـايـتـي عـمـومـي كـه در                 
جهان هست، جهان شاهد چه شور و شـوق و        
چــه انــقــالبــاتــي خــواهــد شــد؟ واقــعــا در                  
ــان و               كشــورهــاي مــثــل عــراق و افــغــانســت
پاكستان و يـونـان و تـركـيـه، چـه اتـفـاقـات                      
عظيمي رخ خواهند داد؟ هـمـان امـيـدي كـه          
. انقالب اكتبر در دل كارگران جهان زنـده كـرد    

مـنـظـورم    .  همان چيزي كه انقالب چيـن كـرد    
اين است كـه خـدا را چـه ديـدي كـه بـا يـك                        
ـيـر                  انقالب سوسياليسـتـي دنـيـا چـنـان تـغـي
بكند كه بقول تو اصال احتياج به هماهـنـگـي    
با مناسبات سـرمـايـه داري در كشـورهـاي              

اما فعال كه اينجوري نيـسـت و     .  ديگر نباشد
مهمتر اينكه ما هـم اگـر انـقـالب كـرديـم و                 
حكومت را مديريت كرديم، مسـئـولـيـم كـه          
زندگي مردم را با آخريـن دسـت آوردهـا و بـا             
كمترين دردسرها تأمين كـنـيـم و مـديـريـت             

روز    ٣ من فكر مي كنم كه اگر بجـاي    .  كنيم
روز داشـتـه        ۵ در هفته مهلت ديـپـلـمـاسـي          

باشيم، وضعيت رفاهي مردم بـاالتـر خـواهـد       
ما در يك جامعه سـوسـيـالـيـسـتـي هـر           .  بود

چقدر هم بخواهيم روز تعطـيـلـي خـودمـان و          
تقويم ساليانه خودمان را هم داشـتـه بـاشـيـم،          
مادامي كه هـنـوز بـخـشـي از جـهـان و در                    
اينجا بخش بـزرگـي از آن، هـنـوز بـه هـمـان                  
ـتــه قـديــمـي چسـبــيـده اســت،                      تـقـويـم و هـف
مشكلي كه به آن اشاره كردم همچنان پـابـرجـا    

اگر ما در بخش بـزرگـي از جـهـان         . مي ماند
سيستم سوسياليستي برپا كرديم و از لـحـاظ     
ــصـــادي بـــه رابـــطـــه بـــا جـــهـــان                        اقـــتـ
غيرسوسياليستي احـتـيـاجـي نـمـانـد، مـي               
شود همان كـاري كـرد كـه بـه درسـت بـه آن                   

و دوسـت بسـيـار عـزيـز، مـا               .  اشاره كرده اي
ـيـم نـه        ميخواهيم انقالب سوسياليستي بكـن
از ســر ايــدئــولــوژيــك كــه از ســر رفــع                           
نيازمنديهاي مردم به بهترين وجه و كمـتـريـن    

 .دردسرها
*** 

درباره تي وي و موزيـكـي كـه در آن پـخـش              
مي شـود، آن بـخـش از نـامـه ات را بـراي                       

خـود  .  دوستان هيأت مديره تي وي فـرسـتـادم   
من با يكسري از نـكـاتـت مـوافـقـم؛ امـا بـا                 

ــي                    ــي آن دوســت دارم كــم ــكــات اخــالق ن
مخالفـت كـنـم و نـظـر شـخـصـي ام را هـم                        

 . بنويسم
عزيز، آنجائي را مخالفم كه تـو هـم داري         ...  

ــابـوهـا در بـاره زن، سـكــس،                     يـكـســري از ت
همجنسگرائي، رقص و غيره تـكـرار را مـي        

من همراه اين يادداشت نـوشـتـه اي كـه         . كني
سال گذشته در همين رابطـه نـوشـتـه بـودم را            
برايت مي فرستم و دوست دارم كه نـظـرت را       

اما فعال هميـنـجـا اجـازه بـده          . در باره آن بدانم
 . كه نكاتي را بگويم

حتي بعضي از ويدئوهـا كـابـاره اي        : "گفته اي
رقــص .  رقـص شـكـم     .  رقـص عــربـي    .  اسـت 

تـمـام   .  نـمـايـش بـرهـنـگـي         .  همجنـس بـازي    
خوانندگان زن چاك سـيـنـه و لـنـگ و پـاچـه                

ايـن فـرهـنـگ       .  لخـت نـمـايـش مـي دهـنـد             
شـمـا ايـن      .  متداول تبليغ سكس غرب اسـت 

فرهنگ را تكرار ميكنيد و حتي پـااليـش و     
چرا؟ آيا آزادي زنـان بـدون         . تعديلش نميكنيد

تبليغ برهنه نمايي ميسر نيست؟ آيـا زن آزاد        
بايد حتما همانند زن غربـي لـبـاس بـپـوشـد؟           
چرا زنـان مـهـاجـريـن هـيـچ كـدام بـا لـبـاس                      
پـوشـيـده تـر دنـبـال آزادي نـيـسـتـنـد؟ چــون                      
فرهنگ غـالـب غـربـي را حـتـي در لـبـاس                   

تنوع لباس و تغيير مـد    .  پوشيدن پذيرفته اند
بحثي نيست اما جـامـعـه سـرمـايـه داري از             
ـيـغ لـبـاس و مـد زنـانـه                       ـل اينهمه تغيير و تـب

كـااليـي   .  منظوري جز كـاال كـردن زن نـدارد         
! و سود براي سـرمـايـه داري     ! دلپذير براي مرد

برعكس هم ميشود كـااليـي دلـپـذيـر بـراي             
و چه دلپذيري اي بـهـتـر از      .  و باز هم سود!  زن 

در فرهنگ سـرمـايـه    !  دلپذير شدن با سكس؟
داري كـه زن هـم كـاال شــده بـراي آرايـش و                       

او را   .  جذاب كردن اين كاال تالش مـي شـود    
لباس بدن نما تـنـش مـي        .  سكسي ميكنند

سعـي مـي كـنـنـد بـه ايـن جـذابـيـت                     .  كنند
زن آزاد   .  مصنوعي رنگ آزادي زن هم بـزنـنـد   

ــا چـرا زن غـيــر            ! يـعـنـي زن سـكــسـي          ؟ شـم
سكسي را به عنـوان زن آزاد مـعـرفـي نـمـي               

 "كنيد؟
صــبــح اول وقــت بــعــد از چــك كــردن                         

هــايــم، بــايــد مــي رفــتــم بــه يــك                  مــيــل   اي
در راه همه اش به اين نـكـتـه فـكـر        .  وركشاپي

مي كردم كه چگونه جواب درخوري به نـامـه     
گـويـنـده    .  راديو ماشين روشن بـود   .  ات بدهم

راديو گفت كه اكـنـون مـوزيـكـي را بـرايـتـان               
پخش مي كنيم كه چند سال پيش پـخـش آن     

مـن هـر چـقـدر بـه آن              .  در راديو مجاز نـبـود  
گوش دادم، چيزي در آن نـديـدم كـه عـجـيـب           

به اين دليل بسيار ساده كـه تـعـاريـفـي          .  باشد
كه او از خود مي كرد، نكاتي كه او در شـعـر       
موزيكش مي گفت براي جامعـه امـروز جـا        

يـكـي از فـالـسـفـه           .  افتاده و قابل قبول اسـت 
يــونــان قــبــل از مســيــحــيــت در مــالعــام               
خودارضائي مي كرد كـه بـه ديـگـران ثـابـت             

بشـر اسـت و       "  ذات" كند كه سكس جزئي از   
بسياري از نكـاتـي را كـه در          .  نبايد تابو باشد

نقل قول باال گفته اي، جز تـابـو در بـاره زن و            
سكس و رقـص و هـمـجـنـسـگـرائـي چـيـز                     

و درست هم مي گـوئـي كـه      .  ديگري نيستند
سرمايه داري مـي خـواهـد از آن بـه عـنـوان                   

آيا اين يـعـنـي ايـنـكـه مـا              .  كاال استفاده كند
ايـن مشـكـل      .  نبايد در باره آن حـرف بـزنـيـم          

انسانـيـت نـيـسـت كـه سـرمـايـه داري مـي                     
خواهد از هر چيـزي سـواسـتـفـاده كـنـد و بـه                 

يـک  .  موضوعي ضد انسـانـي تـبـديـل كـنـد           
سـرمـايـه داري از        .  مثال ديگر ورزش اسـت     

ءاستفاده مي کند، بازيکـنـان را     . ورزش هم ي
خريد و فروش مي کند و امـروز روز ورزش          
بيشتر تجارت است، آيا نـبـايـد ورزش حـرفـه          
اي کرد؟ آيا نبايد مسـابـقـات ورزشـي حـرفـه           
اي را ديد و به نمايش گـذاشـت؟ مسـئلـه ايـن          
جاست که بايد تالش کرد دست سـرمـايـه را        

 .از زندگي انسان کوتاه کرد
اكنون با تمام لختي و عوري اي كه در غـرب      
هســت و از آن گــاليــه داري، مــردم در آن                     
كشورها به اندازه كشـورهـائـي كـه مـردم نـه               
لختند و نه بقول احمدي نژاد همجنـسـگـرا در      
آن كشور پيدا مي شود فحشا و تـن فـروشـي        
. و آزار جنسي به اندازه ايـران  شـايـع نـيـسـت              

هوا كه گـرم مـي شـود، زن و مـردم لـبـاس                   
در بـعـضـي      .  مناسب آن فصل را مي پوشنـد 

از سواحل هم ديگر بسياري از آنچه را كـه در        
. خيابانها مي پوشند را هم كنار مي گـذارنـد    

اما باور مي كني كه كسي حـتـي بـه كسـي           
نه اينكه خجالت بـكـشـنـد     .  نگاه هم نمي كند

نگاه كـنـنـد، بـلـكـه ايـن مـوضـوع كـامـال                      
شخصي و خصوصي است و كسي بـه خـود       
اجازه نمي دهد بـه كـس ديـگـري چـپ چـپ               
نگاه كند كه چرا بر وفق مراد من و خـواسـت       

امـا مـا كـه عـمـري            .  من لباس نپوشيده اي  
زنان را ديده ايم كه حـجـاب سـر كـنـنـد، يـك                
چنين چـيـزي در وجـودمـان نـهـاديـنـه شـده                    

در همان وركشـاپـي كـه بـاالتـر بـه آن                 .  است
اشاره كردم، جز من همه در كـانـادا بـه دنـيـا              

مسـئلـه سـكـس و         .  آمده و بزرگ شده بودنـد 
. اينجور چيزها بـرايشـان خـيـلـي عـادي بـود             

خانمي كه آن روز موضوع را ارائـه مـي داد،         
به راحتي در باره كسي كه با آن زنـدگـي مـي          
كند، در باره بچه هـاي خـود و غـيـره حـرف                

باز به نامه ات فـكـر مـي كـردم كـه              .  مي زد
يك چنيـن حـرف زدنـهـائـي چـقـدر در ايـران                   

هر مـثـالـي    .  غيرطبيعي و غيرعادي هستند
را كه مي زد از رابطه خود و همسـرش حـرف     

چون اون مرتب به كسـي كـه بـا او            . ( مي زد
" پـارتـنـر مـن      " زندگي مي كند، مـي گـفـت        

(my partner)         مــن ذهــنـم خــراب
ــي كـــردم كـــه ايشـــان                        ــكـــر مـ ــود، فـ بـ
همجـنـسـگـراسـت وگـرنـه چـرا نـمـي گـويـد                     

تـنـهـا    )  شوهرم و يا همسـرم و دوسـت پسـرم         
كسي كه به اين جـنـبـه از قضـيـه فـكـر مـي                 

همه به اصل قضيه فكـر مـي     . كرد، من بودم
البته من هم شـايـد آن روز بـا نـامـه              . ( كردند

ات كلنجار مـي رفـتـم ايـن مـوضـوع بـرايـم                 
 .)عمده شده بود

در طول روز در اين وركشاپ، مرتـب در بـاره       
همجنسگرائي، درباره كاندوم و غـيـره حـرف        

تنها كسي كه احساس عـجـيـبـي بـهـش         .  زد
زيــر چشــمــي    .  دســت داده بــود، مــن بــودم          

ديـگـران را مـي پـائــيـدم كـه واكـنـش شــان                     
چيست؟ اما عادي تر از هر چيز و مـوضـوع     

وقتي كه چيزي را قدغن بكـنـنـد    . ديگري بود
و دائم بگويند كه بـد اسـت، خـود بـخـود بـه               

 . شنونده تلقين مي شود كه بد است
نكاتي را كه در بـاره پـوشـيـدن لـبـاس داري                 

لـبـاس لـبـاس       .  برايم اصال قابل قبول نيـسـت  
ببينيد ايـنـكـه      .  است و اما و اگر بردار نيست

من چه لباسي بپوشم، حاشيه اي اسـت؛ بـايـد      
. به اين نكته نگاه كنيم كه چـكـار مـي كـنـم           

من شايد خودم را از سر تـا نـك پـا پـوشـيـده               
باشم، اما هر كسي را كـه از كـنـارم رد شـد                 
بگيرم و دستي به اينجا و آنجايـش بـكـشـم و         
آزارش بــدهــم و در زنــدگــي خصــوصــيــش              

چرا طرز لباس پـوشـيـدن و نـوع         .  دخالت کنم
لباس اينقدر عمده شده اسـت بـراي مـا؟ آيـا             
فكر نمي كني كه اينها فرهنگي است كـه بـه       
ما تحميل شـده و بـا اخـالقـيـات مـذهـبـي                 

هيچوقت از يـاد نـمـي بـرم           .  تزئين گرديده اند
به دانشـگـاه     . وقتي كه تازه به كانادا آمده بودم

مي رفتم و روزهاي آخـر هـفـتـه هـم تـاكسـي              
شبها ما را مـي فـرسـتـادنـد بـراي           . مي راندم

سـاعـتـهـاي     .  اينكه كسي را از آدرسي برداريم
دور و بر دو شب كاباره ها و ميكده ها شـلـوغ   

يـكـي دو بـار بـه مــيـكـده اي                 .  مـي شـدنــد    
آدمـهـائـي    .  فرستاده شدم كه برايم عجيب بود

كه آنجا رفت و آمد مي كردند تيـپ كسـانـي      
امـا نـه     .  را داشتند كه به مـيـكـده مـي رونـد         

تابلوئي داشت و نه كسي در بـاره اش چـيـزي        
و نـيـم        ٢ روزي سـاعـت حـدود          .  مي گـفـت  

صبح بود كه پيغام گرفتم كـه بـروم كـارگـران           
هـنـوز نـمـيـدانسـتـم كـه آنـجـا                 .  آنجا را بردارم
از آنها پرسيـدم كـه ايـنـجـا چـه             .  ميكده است

يـكـي گـفـت ايـنـجـا بـار               .  نوع بيزنسي است
گفتم چطوره كه تابـلـو نـدارد      .  است) ميكده(

و گفتم كه من هيچوقـت نشـنـيـده بـودم كـه             
گفت آخـر ايـنـجـا بـار            .  چنين باري هم هست

ديگر بيشـتـر كـنـجـكـاو         .  مخصوصي است
شدم و مثل هر ايرانـي تـازه واردي هـم نـمـي              
دانستم كه چي فضولـي اسـت و كـجـا بـايـد               

گفتم مـنـظـورت      .  توقف كرد و ديگر نپرسيد
گـفـت ايـنـجـا بـار           ".  بار مخـصـوص  " چيه از 

رفـيـقـش كـه صـنـدلـي            .  همجنسگراهاسـت 
عقب نشسته بود، نمي خواسـت ايـن سـئـوال         

فكر مي كنـيـد   .  بهرحال.  و جواب ادامه بيابد
اولــيــن واكــنــش كســي كــه عضــو حــزب                

قـبـل از تشـكـيـل حـزب             ( كمونيست ايـران      
است بـه ايـن مـوضـوع         )  كمونيست كارگري

گاها خـودم بـه آن زمـان فـكـر مـي                 .  چه بود
 Oh my:  گفتم. كنم، خنده ام مي گيرد

God! خالـصـه هـر      . اصال باورم نمي شود
چي كه امروز فكر مـي كـنـم و بـهـش مـي                 

توهين، به معـنـاي عـامـيـانـه         .  خندم را گفتم
كلمه نكردم؛ اما چنان شاخ در آورده بـودم كـه     
آن يــكــي مســافــري هــم كــه بــه مــن ايــن                    
اطالعات را داده بـود بـه فـكـر انـداخـت كـه                
نكند چنين كاري واقعا بجا نبوده كه بـه مـن       

بـا تـعـجـبـم و بـا             .  چنين چيزي را گفته اسـت 
لهجه ام كه روبرو شدنـد، ايـن يـكـي پـرسـيـد              

گفت كه آنـجـا بـا        .  گفتم ايرانيم. كجاي هستم
. همجنسگراها چگونه بـرخـورد مـي كـنـنـد          

من هم مثل احـمـدي نـژاد گـفـتـم كـه آنـجـا                    
همجنسـگـرا نـدارد، امـا اگـر كسـي بـاشـد                    

اين دو دوسـت، كـه االن       . سنگسار مي كنند
مي دانم چه آدمهاي با شـخـصـيـتـي بـودنـد،          
مثل هر مسافر ديگري كرايه شان را دادنـد و      
كمي هم انعام دادند، خـداحـافـظـي كـردنـد و             

راستي آنها هم مثل هر كـس ديـگـري      .  رفتند
نفس مي كشيدند، آن شب سرد بود و لـبـاس     

از قيافـه شـان مـعـلـوم          . گرم هم پوشيده بودند
گـرسـنـه هـم       .  بود كه در رگ خون هم داشتنـد 

مثل هر كسي بايد كـار هـم مـي          . مي شدند
آنـهـا هـم مـي         .  كردند تا كرايه خـانـه بـدهـنـد       

دانستند كه عشق چيـسـت، دوسـت داشـتـن          
يعني چي؟ آنها هم مثل من و شمـا عـاطـفـه       

بـا شـنـيـدن       .  احساس هـم داشـتـنـد        .  داشتند
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خـالـصـه    .  تعجبم احساسشان خدشه دار شـد   
اكنون كه به خودم فكر مي كنم، همـه چـيـزي      

همه چـيـزي كـه      .  كه من دارم، آنها هم داشتند
من مي توانم داشـتـه بـاشـم، آنـهـا هـم مـي                   

آنها هم احـتـمـاال اگـر       . توانستند داشته باشند
كســي مشــتــي بــه بــيــنــي شــان مــي زد،                  

سـر درد هـم       .  خونريزي مي كـرد دمـاغشـان     
خالصه مي خواهم بـگـويـم كـه       .  مي گرفتند
آنچه كه آن شـب بـا چـه كسـي               .  انسان بودند

خوابيدند، نه مشكلي را از مـن و شـمـا حـل           
مـي كـنـد، و نـه راسـتـش مشـكـل مـن و                        

من امروز بـا كسـي زنـدگـي مـي              .  شماست
كنم و با او داراي بـچـه هسـتـم، كـه آن زمـان               
هيچوقت فكر نمي كردم ايشـان را مـالقـات        

شايد هم آنزمان كس ديگري را دوسـت      .  كنم
داشتم و يا هم با كـس ديـگـري زنـدگـي مـي             

براي بسياري حتي اين يكي هـم قـابـل        .  كردم
عـزيـز ايـنـجـا تـو           ...  منظورم   .  قبول نيست

بلكه ميخواهم بگويم كـه آنـچـه كـه           . نيستي
من و شمـا را تـربـيـت كـرده و طـرز تـفـكـر                      
اخالقي ما را شكل داده، مي توانـد ايـن هـم        
باشد كه كسي كه با خـانـم و يـا آقـاي اكـس                

بـقـول   .  خوابيد، بـايـد هـمـيـشـه بـا او بـاشـد                    
مذهب كاتوليك، با لباس سفيد بـه خـانـه او          
مي آيي، با لباس سفيد هـم از خـانـه او مـي             

 ).لباس سفيد عروسي و كفن سفيد. (روي
اجازه بده يك لحظـه ديـگـر بـه تـجـربـه اي از                  

وقـتـي كـه از تـركـيـه وارد               .  خودم اشاره كنـم 
مـن  .  كانادا شدم، ذهنيت عـجـيـبـي داشـتـم          

بسـيـاري   .  تنها نبودم كه اين ذهنيت را داشتم
حزب كمونـيـسـت    .  از تازه واردين چنين بودند

ايــران تشــكــيــل شــده بــود و بســيــاري از                    
ها و جرياناتـي كـه بـرنـامـه حـزب را                سازمان

قبول كرده و به آن پيوستـه بـودنـد، از لـحـاظ            
اخالقي همان تابوها را نـيـز بـا خـود بـه ايـن                 

كساني كـه در كـردسـتـان         .  جريان آورده بودند
بودند و يا در خارج كشور بودنـد، دسـتـرسـي       
به يكسري مباحث ارزشمندي را داشتنـد كـه     

مـا امـا در       .  اين خلقيات را نقد كـرده بـودنـد     
ها بـا رهـبـري         ايران فقط از طريق راديو و پيك

حزب در ارتبـاط بـوديـم كـه ايـن بـحـثـهـا را                    
در تركيه اين ذهنيت را بـه      .  اصال نديده بوديم

ما تزريق كـرده بـودنـد كـه اگـر وارد كـانـادا                    
. بشويم همه مردم سوار هـمـديـگـر هسـتـنـد           

يادم مي آيد كه دوستي از ايـران وارد تـركـيـه           
شـده بــود و فـكــر مــي كــرد اكــنـون كـه از                      
محدوديتهاي رژيم اسالمي خـالص شـده و         

وارد كشوري مي شود كه اسالمي نيـسـت و     
البد چـون حـجـاب نـدارنـد و تـحـت تـأثـيـر                       
تبليغات رژيم هم قرار گـرفـتـه بـود، پـس بـا               

بـعـد از     . ورود به تركيه سوار كسي خواهد شد
مدتي كه ديد خبري نيست، گفت اينـجـا كـه      

اين دوست ما بعد از مـدتـي بـه      . از ايران است
كانادا رفت و در آنجا البد انتـظـار داشـت كـه         

در نـامـه     . با هواپيما وارد شكم زني مي شود
اي به يكي از همخانه هايش نوشـتـه بـود كـه         

البـد انـتـظـار       .  صد رحمت به تـركـيـه و ايـران        
داشت كه همه زنان آن كشور مـنـتـظـر اوامـر          

ما هم كه به آنجا رفتـيـم فـكـر       .  ايشان هستند
مي كرديم كه هر كس حجاب نداشـتـه بـاشـد       
و ميني ژوپ پايش باشد، البد فاحشه اسـت    

دوسـتـان مـا در پـاسـاژ اصـلـي                .  و ايدز دارد
شـهـر نشـسـتــه بـودنــد و روي زنـهـائــي كــه                     
لباسشان بقول خودشـان سـكـسـي تـر  بـود،               
شرط مي بستند كه اين يكـي ديـگـر حـتـمـا           

اكــنــون كــه ايـن ســطـور را مــي              .  ايـدز دارد   
نويسم، شنيده ام كه آمار كساني كـه مـبـتـال         
به بيماري ايدز هسـتـنـد در ايـران بـيـشـتـر از                 

حاال در كانادا همه گـويـا بـي        .  كانادا هستند
بند و بارند و در ايـران هـمـه ايـن مسـائـل را                   

شـايـد ايـن داسـتـان ربـط             !  رعايت مي كننـد 
مستقيمي به اين مسئله ندارد، امـا كـمـكـي       

 .به بحث خودم مي كند
طـرز لـبـاس پـوشـيـدن زن             " يك نكته در بـاره    

يك لحظه بـجـاي ايـنـكـه          .  هم بگويم" مهاجر
زن مهاجر را نكوهش كنيم كه چرا اينـچـنـيـن     
لباس مي پوشد، از خودمان بپرسيم كـه چـرا     
مرد دارد از طرز لباس پوشيدن زن شـكـايـت        

هيچ زني چنين نـگـران نـيـسـت از            .  مي كند
ايـن از يـك نـوع تـفـكـري               .  لباس پوشيدنش

پيروي مي كنـد كـه زن را مـلـك مـرد مـي                   
در جـمـهـوري اسـالمـي، يـك عـرصـه                 . داند

اصلي مبـارزه زنـان بـراي آزادي حـق لـبـاس                 
ما را عادت داده انـد كـه       .  پوشيدن بوده است

حرف مرد مـذهـبـي را در بـاره زنـان قـبـول                    
حال نه به زمختي خودشـان، بـلـكـه رد         . كنيم

پاي قوي از اين تفكر در طرز نـگـرش مـا بـه           
زن ايـرانـي كـه از دسـت             .  زن و لباس هسـت   

گشت نهي از منكر و خواهران زيـنـب راحـت      
مي شوند لباسي مي پوشـنـد كـه خـودشـان          

در ايـران زن را در يـك گـونـي                 .  در آن راحتند
مي كنند و بعد با تفنگ و پاسدار مواظبـنـد   

ايـن بشـدت     .  كه از ايـن گـونـي خـارج نشـود           
ناعادالنه است كه من و شمـا هـم در خـورده          

 !گرفتن به آنها شركت كنيم
آيـا ايـن حـرفـا بـا مـرام حـزب                  " گفته اي كـه      

متفاوته و رعايت اين مسائل باعث مـيـشـه      
" كه آزادي بي قيد و شرط انسان نـقـض بشـه؟     

گفتـم كـه مـوضـع حـكـكـا در بـاره لـبـاس                       
من خودم مي تـوانـم هـر        .  پوشيدن چي است

. نوع لباسي بپوشم و عضو حـزب هـم بـاشـم        
حتي مخالفت كـردن بـا     . هيچ مغايرتي ندارد

لـبـاس پــوشـيـدن ديــگـران هـم كـامـال حــق                   
طبيعـي عضـو حـزب اسـت؛ بـه نـظـر مـن                     
مخالفت با حق آزادي بي قيد و شـرط انسـان       

نقض آن نيست، بلكه مخـالـفـت بـا آن         .  است
اسـت؛  "  عـادي " من خودم لباسم خيلي   . است

اما پوشيـدن لـبـاسـي كـه دور و بـري هـايـم                     
دوست دارند بپوشند، برايم خـيـلـي عـادي و           

 . جا افتاده است
احزاب درباره اينكه زن و يا مردي چه بـپـوشـد    
و چه نپوشد، نبايد اظهار نـظـر كـنـنـد و وارد            

هيچكدامي را كه من در باال گـفـتـم      .  بشوند
مـوضـع   .  نـظـر مـن اسـت        .  نظر حزب نيست

حككا در باره لباس پـوشـيـدن، هـمـان آزادي          
پوشش است كه كسي حق ندارد بـه ديـگـري        

احـزابـي كـه      .  بگويد چه بپوش و چـه نـپـوش       
وارد اين عرصه شدنـد، مـعـلـوم نـيـسـت كـه               

و خـوا مـي دانـد تـا             !  كجا بايد توقف كنـنـد  
کجا وارد عرصه زندگي شخصي افـراد مـي       

 .شوند
نكته آخر هم در هـمـيـن رابـطـه بـگـويـم كـه                    
برنامه حزب براي كسي طرز لباس پـوشـيـدن      

لـبـاس پـوشـيـدن امــر          .  تـعـيـيـن نـمـي كـنـد            
حـتـي بـراي اعضـا و           .  خصوصي افراد است

كادرهايش تعيين نمي كـنـد كـه در زنـدگـي            
اگر چـيـزي در بـاره          .  خصوصي چكار بكنند

ـتـه بـاشـد، در اصـول                حق و حقوق عضو گـف
سازماني آمده است كه قبال در سازمـانـهـا و      
. احزاب چپ به آن اساسنامه اطالق مـي شـد    

اصول سازماني حزب وارد اينگـونـه چـيـزهـا        
ـتـم لـبـاس               نمي شود چرا كه همچـنـانـكـه گـف
پوشيدن و رابطه دوسـتـي بـا افـراد، يـك امـر               
كامال خصوصي است و كسي حق نـدارد بـه     
كس ديگري بـخـاطـر ايـنـكـه بـا چـه كسـي                    
دوست مي شود و يا از ايشان جدا مـي شـود     
دست درازي كند و مـورد اذيـت و آزار قـرار              

 .دهد
عزيز، مـي دانـم كـه ايـن نـامـه بـه درازا                      ... 

امـا  .  كشيد و شايد نكاتي حاشيـه اي گـفـتـم        
اميدوارم كه توانسته باشـم بـه نـكـات مـورد            

لطفا نظـرت را بـرايـم        .  نظرت اشاره كرده باشم
 .بنويس

 

کـه  "  عشـق آزاد   " ناصر مقـالـه     :  ک.توضيح ج
خودش نوشته را براي تـکـمـيـل بـحـثـش در              

از آنجا کـه بـه       .  انتهاي جواب نامه آورده است
نظر ما نامه فوق به طور خـوبـي بـه صـورت         
مسئله پاسخ مي گويد و بـراي اجـتـنـاب از             
طوالني شدن مطلب با اجـازه نـاصـر مـقـالـه           

را چاپ نمي کنـيـم ولـي عـالقـه          "  عشق آزاد"
مندان مي توانند به وبـالگ نـاصـر اصـغـري          

 .مراجعه کنند و مقاله فوق را بخوانند
 
:  وبالگ ناصر اصغري 

www.nasser45.blogfa.com 
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 نكاتی در باره اخالقيات و سياست

 (ANALYSIS):تحليل 
موشكافي و بررسي يك پديده در ابعاد متـفـاوت   
. به منظور رسيدن به پاسخ و يا نتيجه مطـلـوب     

تحليل يكي از روشهاي پژوهش علمي در كـلـيـه    
مسائل ، از جمله مسائل سياسي اسـت كـه بـه          
وسيله آن بخشهاي متعدد يك پـديـده و ارتـبـاط         
اين بخشها با يـكـديـگـر و در مـجـمـوع مـورد                 

 . بررسي قرار مي گيرد 
:آنـارشـيـسـم ، دولـت سـتـيـزي ، بـي دولـتـي                          

(anarchism)  
آنارشيسم از واژه يوناني آنارشيا گرفتـه شـده و بـه          

بـه  .  معني فقدان رهـبـري و حـكـومـت اسـت                 
ـاً داراي غـريـزه                   موجب اين نـظـريـه ، انسـان ذات
اجتماعي است و اگر به حال خود گذاشته شـود ،    
. راه زندگـي جـمـعـي را در پـيـش مـي گـيـرد                        

آنارشيسم به اصالت فرد و حفظ آزاديهـاي فـردي     
اهميت مي دهد و هر نوع حـكـومـت و قـدرت           
سازمان يافته را بعنوان اين كه وسيله استثـمـار و     
ـا مـالـكـيـت              خفقان مردم است رد مي كنـد و ب

ــز مــخــالــف اســت             بــه نــظــر    .  خصــوصــي نــي
به جاي هر نوع حـكـومـت    (  آنارشيستها جامعه 

ـا و           ) و سلطه  ـانـه بايد بر اساس يك سلسلـه پـيـم
قراردادهاي اجتماعي منعقده بين افراد ، و امـور  
مربوط به توليـد و تـوزيـع نـيـز در دسـت خـود                    
توليدكنندگان و مصرف كننـدگـان قـرار داشـتـه          

آنارشيسم خواستار يك مبارزه اجـتـمـاعـي     .  باشد
بي واسطه و اعتصـاب عـمـومـي در مـقـيـاس              
جهاني است تا با يك اقدام قهرآميز نظام سرمايـه  
داري برچيده شود و بجاي آن سوسيالـيـسـم بـدون       

ـام    .  سازمان و قـوه قـهـريـه مسـتـقـر گـردد               ـلـي وي
ـا     گودوين ، پيرژوزف پرودون ، ماكس اشتيرنر ، ب
كونيـن ، كـروپـاتـكـيـن و لـئـون تـولسـتـوي از                        

 .بنيانگزاران و آنارشيستهاي معروفند
ــي ،                  ــســـتـ ــســـم آنـــارشـــيـ ســـنـــديـــكـــالـــيـ

ــســم      ــي  – anarcho): آنــاركــوســنــديــكــال
syndicalism) 

اين واژه معادل سنديكاليسم است كه بـه لـحـاظ      
ـا اعـمـال روشـهـاي               ـا ب مخالفت سنديكاليستـه
دموكراتيك و مخالف با وجود اين مكتب كه بـه  
ــســتــهــا در                    واســطــه نــفــوذ عــقــيــده آنــارشــي

سنديكاليستها پديد آمد ،كوشش به عمـل مـي     
ـارزه    آيد تا با توسل به مبارزه اقتصادي و نفي مـب
متشكل سياسي ، دولت و دموكراسي پارلمانـي  
محو شود و به جاي آن جامعـه اي مـبـتـنـي بـر             
رهبري اتحاديه هاي كارگري يعني سـنـديـكـاهـا      

 .ايجاد شود
 – anti):  كمونيسم ستيزي ، آنتي كمونيسم   

communism) 
افكار ضد كمونيستي كه به صورت غيـر مـادي     
ـانـه آن عـلـيـه                 بروز مي كند و امپرياليسم بـه بـه

 .صلح و پيشرفت مبارزه مي كند
رامتين جان در مورد آنـارشـيـسـم     :  در حاشيه

نکته مهمي که بايد اضافه کنيم و دقيقا يکـي از    
ـونـيـسـت هـاي             ـا کـم مهم ترين تفاوت هايشان ب
کارگريست ست اين است که آنارشيـسـت هـا از        
انجا که به حکومت و هژموني اعتقادي ندارند و   
همان توضيخاتي که تو دادي، عمال راهي بـراي    
جامعه آزادي که به ان اعتقاد دارنـد نشـان نـمـي           

آنارشيسم براي مقابله با سرمـايـه داري از       .  دهند
سالحي که کمونيست ها در مقابل دولـت هـاي     

نـمـي   .  سرمايه داري بهره مي برد بي بـهـره اسـت       
توان براي خلـع سـالح دولـت سـرمـايـه داري از                 
ـاريـا بـي           حکومت کارگري از ديکتاتوري پـرولـت

مـا  .  بهره بود و به جامعه بي طبقه دسـت يـافـت       
کمونيست ها با شناخت واقعي از مکانيزم هـاي  
اجتماعي از آنها بـه درسـتـي بـراي خـلـع سـالح                

 .سرمايه داري استفاده مي کنيم
در مــورد آنــارکــو ســنــديــکــالــيــســم و کــال                   

اين جـريـان     .  سنديکاليسم هم نقد مشابهي داريم
معتقد است با مبارزه اقتـصـادي مـي شـود بـه            
جامعه اي آزاد رسيد اما سرمايـه داري را نـمـي          
شود بدون نمايـنـدگـي کـردن طـبـقـه کـارگـر در                  
عرصه سياست، بدون مبارزه سـيـاسـي و حـزب         
ـارزه             سياسي طبقه کارگر و صرفـا از طـريـق مـب

هزار اعتصاب عـمـومـي      . سياسي سرنگون کرد
و سراسري هم بيايد و بـرود تـا وقـتـي مـاشـيـن                
دولت سرمايه داري که نماينده سياسي سـرمـايـه      
داريست را در هم خـورد نـکـنـيـم و حـکـومـت                 
کارگري را به جايش نـنـشـانـيـم، نـمـي شـود بـه                  

 نويد.. جامعه بي طبقه برسيم

 فرھنگ اصطالحات سياسی
 تھران -رامتين تقوی 



 
 
 
 
 
 
 
مصاحبه زير درست چـنـد روز     :  يک توضيح(

قبل از مضحکه انتخاباتي جمهوري اسالمي 
خـوانـدن   . سال پيش صورت گرفته است ۸ در 

اينـجـا   .  مجدد آن امروز مفيد و آموزنده است
منصور حکمت توضيح ميدهد که چـرا راي    

" فرصـت "ندادن و تحريم کافي نيست و بايد از 
ـيـه          نمايش انتخاباتي رژيم براي پـيـشـروي عـل

 . جمهوري اسالمي استفاده کرد 
ايـن فـرض     .  صحبت بر سر راى ندادن نيست"

صحبت بر سر تبديل روز انتخابات به . ماست
يک آکسيون وسيع اعتراضـى تـمـام کشـورى         

 "  .عليه حکومت است
اين دقيقا همان موضع و سياستي اسـت کـه       
امروز  نيز حزب کمونيست کارگري در قـبـال     
مضحکه انتخابات رژيم اسالمي بر آن تاکيد 

منصور حکمت در هشت سـال پـيـش        .  دارد
تاکيد زيادي دارد که چگونه نبايد اين فرصـت  

اين تاکيد امروز بـا تـوجـه بـه         .  را از دست داد
ــا                     اوضـاع بــهـم ريــخـتــه رژيـم اســالمـي و ب
پيشرويهاي مردم، صدبار بـيـشـتـر مصـداق          

 .دارد
البته يک تـفـاوت در فـراخـوان امـروز حـزب                

تفاوت . نسبت به هشت سال پيش وجود دارد
نه در مضمون و سياست کـلـي مـا در قـبـال            
انتخابات، بلکه در نوع آکسـيـون و فـراخـوان           

در هشت سال . معين مربوط به روز انتخابات
پيش همانطور که  در اينجا منصور حکمـت  
توضيح ميدهد ما مردم را به اين فراخوانديـم  
که در روز انتخابات کذايي هر حوزه راي گيري 

و "  مجمـع عـمـومـي      " و  "  پيکت" را به محل 
تجمع و بحث و گفتگو و اعتراض و به موقـع  

حـزب  .  به تظاهرات عليه رژيم تبـديـل کـنـنـد       
امروز بر اين تاکيد دارد که  پارکها و ميـاديـن   

تـمـام   " شهرها را به مرکز تجمـع و اعـتـراض          
در روز انتخابات بر عليه جـمـهـوري    "  کشوري

مشخصا حزب امـروز    . اسالمي تبديل کنيم
مردم را فراميخواند که در روز انتخـابـات کـه      
جمعه است  بصورت پيک  نـيـک در پـارکـهـا          
جمع شوند و کارناوال شادي راه بيندازند و  بـا      

باال بردن پرچم نه به همه دنيا نشان دهـنـد کـه        
. انتخابشان  رفتن کل جمهوري اسالمي است

اگر منصور حکمت زنده بود و نتايج تجـارب  
بعدي را در نظر ميگرفت و مشخصا تاثيرات 
کانال جديد را مي ديد و تجربه همين اول مـاه    
امسال را از سر گذرانده بود، به احتمال زياد او   

 . هم اين آکسيون را مناسب تر مي يافت
در هر حال اين خود ميتواند موضوع بحث و 
گفتگوي بيشتر در نشريه ما باشد، اما نکتـه  
مهمـتـر هـمـانـا در ايـن اسـت کـه در قـبـال                         
مضحکه انتخاباتي رژيم بايد فعاالنه دخالـت  

تـمـام   " کرد و روز انتخابات را به يک نـمـايـش        
ـيـه جـمـهـوري               "  کشوري اعتـراض مـردم عـل

طوري که تمام رسانه هـا  .  اسالمي تبديل کرد
تصاويرش را منعکس نـمـايـنـد و در صـدر            

 )جوانان کمونيست. اخبار جهان قرار گيرد
 

 خرداد روز اعتراض است  ١٨ 
ــگــي                 ــونــال هــفــت ــگــو بــا انــتــرنــاســي  گــفــت

بـه انـتـخـابـات رئـيـس جـمـهـوري                  :هفتگي
. اسالمي ايران چند روزي بيشتر نمانـده اسـت    

سياست حزب کمونيست کـارگـري ايـران راه          
انداختن جنبش عدم شرکت در ايـن مـراسـم،        
جنبش نه گفتن به جمـهـوري اسـالمـي بـوده          

امروز اين جنبش در ايران ابعاد وسيعي .  است
 ٨٠ تـا       ٧٠ پيدا کرده حتي گفتـه مـيـشـود         

. درصد در اين مراسم شرکت نخـواهـنـد کـرد      
بعالوه تقريبا همه تشکل هاي سياسي بتدريج 

آيا . اين انتخابات رسيده اند" تحريم"به موضع 
اين موقعيتي است که حزب براي شکل دادن   

 به آن تالش کرده است؟ 
بنظر من اين قبل از هرچيز  :منصور حکمت

واقعيتي است که حزب ما سعي کرده است به 
گروههاي مختلف مـوسـوم بـه اپـوزيسـيـون             

اين واقعيت که مردم ايران خواهان .  تفهيم کند
رفتن رژيم اسالمي اند، که راي دادن به خاتمي 
در چهارسال پيش نه نشـان سـازش مـردم بـا           
ـبـي               حکومت و توهم بـه پـديـده اصـالح طـل
اسالمي و دستگاهي، بلکه يک دخـالـتـگـري     
سياسي براي بهم ريختن قدر قدرتي حکومت 

 .و يک اعالم انزجار توده اي از نظام بوده است
حزب کمونيست کارگري در اين چهار سال بـه  
سخنگوي اصلي، و به يـک مـعـنـي در يـک              
مقياس اجتماعي به تنـهـا سـخـنـگـوي ايـن            
راديکاليسم و سرنگوني طلبي پيشرو در ميان 

بويژه در اين دوسال آخـر کـه       .  مردم تبديل شد
حزب در يک مقياس وسيع توده اي بـه مـردم       

ايران دسترسي پيدا کرد و تبليغات و افشاگري 
هاي آن هرروز بگوش ميليونها نـفـر در ايـران        
رسيد، خود حزب به يک عامل موثر در سمت 
و سو دادن و گسترش ايـن راديـکـالـيـسـم در           

" اپوزيسيون"داخل ايران و پس راندن گروههاي 
مدافع حکومت اسالمي و کمپ موسوم بـه    

امـروز  .  دوم خرداد در خارج کشور بوده اسـت   
کمونيسم کارگري و حزب به مـعـنـي اخـص         
کلمه جاي خود را در تبيين بخشهاي مختلف 
مردم، چه چپ و چه راست، از اوضاع سياسي 
و روندهاي محتمل آتي، آلترناتيوهاي موجود 

حزب اکنون در مـرکـز       .  و غيره باز کرده است
معادالت سيـاسـي ايـران اسـت و پـرچـمـدار                
مقابله با حکومت و طرفداران ريـاکـارش در       

حزب قطعا در ايجاد و حفظ . اپوزيسيون است
. اين فضاي راديکال در ايران سهم داشته اسـت 

اما ابدا اين وضعيـت مـحـصـول کـار حـزب             
برعکس، مـوفـقـيـت حـزب در ايـن             .  نيست

سالها محصول اين واقعيات سياسي در ايران 
است که خود ريشه در بـحـران اقـتـصـادي و              
سياسي و فرهنگي موجود در جامـعـه ايـران      

فضاي امروز دارد اين واقعيت را به هر  .دارند
ناظري اثبات ميکند که حزب کـمـونـيـسـت        
کارگري آن جرياني بوده است که در تـمـام ايـن      
مدت نبض جـامـعـه را در دسـت داشـتـه و                 
خواستها و روحيات مردم و ديناميسم اوضاع 

  .سياسي را ميشناخته است
 
ما راديکاليسم مردم، عالج ناپذيري اوضاع  

حـکـومــت و مـاهــيـت جــدال جــنـاحــهـا را                  
ايـن مـا     . ميشناختيم و مدام تاکيد ميکرديم

سفارتي " دگرانديشان"بوديم که در مقابل همه 
و دکــتــر دوم خــردادي هــاي مــتــفــرقــه، از                 
ناسازگاري مردم و حکومت و نـاتـوانـي دوم        
خرداد از مهار سرنگوني طـلـبـي و مـردم و             
ناممکني يک جمهوري اسالمي دوم سـخـن       

االن اين نکات حـتـي احـتـيـاج بـه           . ميگفتيم
. همه شان دارند ميگويند.  استدالل هم ندارند

ميزگردهاي خـارج    . خودشان دارند ميگويند
کشور با کمبود شديد سخنرانان دوم خردادي و 

کسـانـي کـه      !  مواجه شده انـد   "  اصالح طلب" 
چهارسال پيش بخودشان انتقاد ميکردند کـه    
چرا انتخابات قبلي را تحريم کـردنـد و بـقـول           

االن بـا    "  از مـردم عـقـب مـانـدنـد            " خودشان   
حـتـي   !  رشادت تمام جلوي صف تـحـريـمـنـد       

اکثريتي ها و جمهوري خواهان متـفـرقـه، کـه       
انـجـمـنـهـاي مـدافـعـان حـجـاريـان و وزارت                    

اطالعـات فـخـيـمـه رژيـم در خـارج کشـور                   
مردم، "هستند، صريحا اعالميه ميدهند که 

ـبـي بـودن انـتـخـابـات و غـيـر                       با علم به تـقـل
دمکراتيک بودن آن لطفا وسيعا در انتخـابـات   

"! شرکت کنيد و دوباره به خاتمي راي بـدهـيـد   
دبيرکل حزب دمکرات کـردسـتـان بـه راديـو          
فرانسه اعالم ميکند که خاتمي کـانـديـد کـل       
نظام است و هدفش حفظ حاکميت است و نـه  

خيمه شب بازي دوم خـرداد تـمـام      !  اصالحات
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و مـردم                  .شده

ناراضي و راديـکـال فضـاي امـروز ايـران را                   
اما تحريم انتخابات موضع مـا را    . ميسازند

تحريميون امروز هنوز از مـردم    .  بيان نميکند
. صحبت بر سر راي ندادن نـيـسـت     .  عقب اند

صحبت بر سر تبـديـل روز     .  اين فرض ماست
انتخابات به يک آکسيون وسيع اعتراضي تمام 

  .کشوري عليه حکومت است
 
چه تفاوتي بيـن مـوضـع حـزب و            :هفتگي 

صرفا عدم شرکت در اين مراسم که سيـاسـت   
تقريبا همگاني جريانات سياسي است، وجود 

 دارد؟ 
موضع ما تجمع، پيکت  :منصور حکمت 

و تظـاهـرات در مـحـل حـوزه هـاي اصـلـي                   
در خانه ماندن و راي ندادن از .  انتخاباتي است

مــا .  کــافــي نــيــسـت   .  اوضـاع عــقـب اســت      
مـيـخــواهـيــم مــردم در مـحــل حــوزه هــاي                
انتخاباتي، تجمع کنند، نه فقط راي نـدهـنـد،      
بلکه درست مانند پيکت هاي کارگري صف 
ببندند و با کساني که ميخواهند راي بدهـنـد   

بـه آنـهـا      .  بحث کنند و مـنـصـرفشـان کـنـنـد         
بگويند راي دادن در ايـن انـتـخـابـات مـهـر                  
مشروعيت زدن پاي نفس وجود اين حکومت 

روز .  ماهيت جناحهـا را افشـا کـنـنـد           . است
انتخابات بايد به وسيع ترين مجمع عمـومـي   
. هاي مردمي در محل حوزه ها تبديل بشود

بايد شعار داد، نه  .بحث و جدل بايد داغ بشود
گفت، محکوم کرد و اراده واقعي مردم ايران را 

حکومت خـودش روز و         .به نمايش گذاشت
. ساعت و محل تجمع ما را اعالم کرده است

خودش ما را به حضور در آن مـحـل دعـوت      
اين بـهـتـريـن فـرصـت بـراي اولـيـن                  .  ميکند

تظاهرات همزمان ميليوني در سراسر کشـور  
برخي بطور کلـي از نـه       .  عليه حکومت است

گفتن به انتخابات و تظاهرات در آن روز سخن 
اين بنظر ما مـبـهـم و نـاکـارسـاز             .  ميگويند

اين تجمع و تظاهرات بـايـد در مـحـل           . است
در ادامـه    .  حوزه هاي راي گيري شکل بگيـرد 

خود ميتواند اين تجمعات به راهپيمايي هاي 
اما اين تجمع و پـيـکـت        .  بزرگ منجر بشود

تمام توجه ها معطوف بـه    .  اوليه حياتي است
هر اتفاقي در آن محل بيافتد . اين حوزه هاست

ـيـغـاتـي                   ـل توسط خود مـاشـيـن خـبـري و تـب
. بورژوايي وسيعا منعکس و ثبـت مـيـشـود      

پاسخ ما به نمايش انتخاباتي بـايـد در هـمـان         
اين آسان تر است، توده گيـر  .  محل داده بشود

  .تر است، چشمگير تر است
ميگويند رفتن و جـمـع شـدن در             :هفتگي 

. مقابل محل هاي راي گيري خطرنـاک اسـت    
رفتن به مقابل النه زنبور است بنابراين نـبـايـد    

 در اين مورد نظر شما چيست؟ . اين کار را کرد
رفـتـنـش کـه خـطـرنـاک             :منصور حکـمـت   

نيست، چون خودشان ميگويند بـيـائـيـد راي       
صحبت بر سر نوع عملي است که ما .  بدهيد

راي بدهيم يـا  .  در محل ميتوانيم انجام بدهيم
معطل کنيم و بحث کنيم تا جمعيت انبوه تـر    
بشود و بعد کار را بـه پـيـکـت و تـظـاهـرات                

از پيش ميشود قـرار گـذاشـت و بـا           .  بکشيم
تعداد قابل مالحظه اي بـه مـحـل رسـيـد تـا             

فـرامـوش نـکـنـيـد         .  کسي انگشت نما نشود
نيروهاي انتظامي و اوباش رژيـم در ايـن روز         

در .  بايد خودشان را در کل کشور پخش کنند
سر هر تک حوزه تعداد مردم به مراتب از اينها 

در واقع آنها هستند که دارنـد بـه     . بيشتر است
و اگر بخواهند دخالت کنند . النه زنبور ميايند

خود بر تشنج در محل حوزه انتخاباتـي مـي     
بعالوه دستشان در ممانعت از حضور . افزايند

مردم در محل، گفتگو، بحث درباره انتخابات 
پيکت و تـظـاهـرات      .  و نماينده ها بسته است

بايد در يک سير طبيعي در مـتـن انـبـوه شـده          
جمعيت و داغ شدن بحث هـا و در يـک فـرم              

آژيتاتور هـا   .بظاهر خودبخودي شکل بگيرد
و فعالين سياسي نبايد تا وقتي از قدرت انبوه 
جمعيت مطمئن نشده اند خودشان را انگشت 

اينها را خود مردم و بويژه فعالـيـن   .  نما بکنند
يک نـکـتـه ديـگـر        .  سياسي و جوانها ميدانند

اينست که خود رژيمي ها از موضع واحدي به 
در قبال انتخابـات و    .  اين پديده نگاه نميکنند
همه اين فاکتورها به . کانديداها اختالف دارند

اين يـک فـرصـت بسـيـار          . نفع ما کار ميکند
مناسب براي ابراز وجود مستقل و ميليتانت 

مـطـمـئـن     .  مردم است و نبايد از دسـت بـرود    
باشيد هرجا اين آکسـيـون سـر بـگـيـرد، فـردا              
تصاويرش را رسانه هاي جهان بعـنـوان جـلـوه       
ـيـه کـل حـاکـمـيـت              تحرک مستقل مردم عـل
اسالمي و جناح هايش در صدر اخبـار خـود     

  .خواهند گذاشت
 

 ١٠  - ٥٦ انترناسيونـال هـفـتـگـي شـمـاره              
 ٢٠٠١ ژوئن  ١  - ١٣٨٠ خرداد 
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با سياست آشنايی ندارم ولی از 
 سايت تون لذت بردم

هسـتـم، در يـکـي از           ...  من   .  سالم اقا نويد
روستاي دور افتاده اي در دشت مغان زنـدگـي   
مي کنم  و در کشت و صعنت مشغول به کار 

سالم است و زياد با سياست اشناي  ٢٦ . هستم
با سايت شما هم بطور اتفاقي اشنا شدم .  ندارم

وراستش به کامپيوتر هم زيادوارد نيستم ولي 
در کل سايت جالبي داريـد و مـطـالـبـي کـه               

وقت  مينويسيد خيلي جالب است و چند روز
گذاشتم براي خوندنش و لذت بردم دستون درد 

 شاد و پيروز باشيد. نکنند
ک   خوشحالم که وقت گذاشتـي و نشـريـه        . ج

 .جوانان کمونيست رو خوندي و خوشت اومده
جان حاال که به اينترنت دسترسي داري مي ... 

تونيم بيشتر و منظم تر با هم ارتـبـاط داشـتـه       
خـوب  .  مثال از طريق ياهو مسـنـجـر     . باشيم

حاال از کشت و صنعت مغان چه خبـر؟ مـي     
دوني که کشت و صنعت هفت تـپـه چـنـديـن        
هفته اعتصاب داشتن و خـالـصـه االن يـک             
. سنديکا درست کردند که خيلي هم قـويسـت  

اخبار محيط کار و زندگي خودت را براي مـا  
بفرست تا سايت و نشريه از اين هم کـه هسـت     

 .جالب تر بشه و محلي براي پيوند آدم ها با هم
 نويد

 
 تھران  -آرش بھرامی 

 بخش آموزش پايه ای راه بندازيم 
ـم      در شـمـاره     .  با سالم خدمت همه رفقاي گـل

قبلي نشريه مطلبي از صبا بـه چـاپ رسـيـد           
همچنين در قسمت نامه ها دوسـتـي بـه نـام           
ميالد نيز چند اصطالح سياسي را تـوضـيـح    
داده بودند خواستم از ايـن طـريـق هـم از ايـن                
دوستان و هم ديگر رفقايي که امکانش را دارند 
بخواهم که در صورت امکان با يـک بـرنـامـه         
ريزي مشخص و مدون بخشي هـمـيـشـگـي        
براي اموزش پايه اي مفاهيم در نشريه ايـجـاد   
کنيم تا به اين شيوه اطالعات پايه اي سياسي 

 با تشکر . خوانندگان نشريه را افزايش دهيم
نامه آرش اشاره به مطلب صبا در شماره : ک.ج

آرش جان ما هم موافق چنين . مي کند ۴۰۲ 
ولي شخصا فکر مي کنم . بحث هايي هستيم

خواند فرهنگ اصطالحات سياسي فلسفي و 
غيره به تنهايي و بدون هيچ نقد و نظري، امروزه 
روز با وجود اينترنت و ويکي پديا خيلي محلي 

از اعراب نداشته باشد ولي با توجه بـه ايـنـکـه       
جريانات مختلف از خيلـي از اصـطـالحـات         
تعابير مختلفي دارند مي شود برداشت و نقد 
خودمان را به اين فرهنگ اضافه کـنـيـم و آن        
وقت براي نشريه جالب و مفيد خـواهـد بـود،        
ضمن اينکه بايد سعي کـنـيـم اصـطـالحـات           
مربوط به مباحـث روز را بـيـشـتـر پـوشـش                

 نويد.دهيم
 

مايل به ھمکاری با شما و فعال 
 !در ستاد انتخاباتی

 ايران -حسين
  رشته رياضي ۶ من دنشجوي ترم .درود بر شما

ــا                  ــا شــم هسـتــم کــه مــايــل بــه هــمــکــاري ب
تونم؟  خواستم بدونم که چطور مي مي.ميباشم

هـمـيـشـه     . ميشم ONکم   البته معموال خيلي
دسترسـي  . ميشم ONکم   توي نت هستم ولي

به نت هم داخل دانشـگـاه هسـت هـم داخـل              
در حـال    .  البته بيشتـر داخـل دانشـگـاه        . خونه

حاضر توي ستاد کروبي براي انتخابات فعاليت 
 .کنم مي

حسين جان خوشحالک که مي خواهي با : ک.ج
براي همکاري با حزب و . حزب همکاري کني

عضويت در آن من تو را بـه شـهـال دانشـفـر              
معرفي مي کنم و شهال دانشفر اسم تو را بـه      

ولـي بـراي     .  عنوان عضو حزب ثبت مي کند
ادامه همکاري و آشنايي بيشتر بايد مرتبا بـا    

خيلـي خـوب اسـت کـه           .  هم در تماس باشيم
امکان اينترنتي خوبي داري و مي شود مرتب 

 .تماس داشته باشيم
اما سئوالم از تو اين است که چـرا جـمـهـوري         
اسالمي و انتخاباتـش را بـه رسـمـيـت مـي               
شناسي که در سـتـاد انـتـخـابـاتـي يـکـي از                    
کانديداهايش هم مشغول به فعاليت هستـي؟  
مگر اين رئيس جمهور  و آن يکي چه گلي بـه    
سر من و تو و جامعه زده اند؟ مگر با عوض 
شدن هر کدامشان اتفاق خوبي براي ما افتاد؟ 
مگر همين کروبي جواب دزديها و رشوه هايي 
که در طول خدمتش به جـمـهـوري اسـالمـي        
داده؟ مگر پرونده هر کدامشان از قبلي سياه تر 
نيست؟ اين ها اول بايد برائريشان را ثابت کنند 
و پاسخ گوي جناياتشان باشند بعد به عـنـوان     
شهروند عادي مي توانند در جامعـه حضـور     

همين . داشته باشند و انتخاب بشوند يا نشوند
شماره نشريه جوانان و شماره قبلي را مطالـعـه   

کن، همين طور به اطالعيه حـزب در مـورد       
انتخابات و اگر به مـاهـواره دسـتـرسـي داري          
برنامه هاي کانال جديد را نگاه کن تا عميق تر 
و روشن تـر بـبـيـنـي پشـت ايـن مضـحـکـه                     
. انتخابات جمهوري اسالمي چه چيزي هست

 نويد
 

 حميد از تھران
  Smsانتخاباتی  

ماشيني كه داره به ته دره سقوط ميكنه، راننده 
ستاد انتخاباتي احمدي .  شو عوض نمي كنن

 .نژاد
 
حميد جان وضعيت جمهوري اسالمي را : ک.ج

از همين يـکـمـاه گـدشـتـه تـا االن کـه نـگـاه                     
کنيم،ميبينيم که در گوشـه گـوشـه جـامـعـه           
برعليه رژيم اعتراضات هرروزه اي وجود دارد و 
کل جامعه نسبت به اين وضـعـيـتـي کـه ايـن           

سـال ايـجـاد         ۳۰ حکومت براي مردم در اين 
کرده معترضند و ميخواهند ايـن شـرايـط را        
عوض کنند و اينرا ما اول مه امسال بخـوبـي   

اما در رابطه با انتخابات هم در ادامه اين .ديديم
وضعيتي که در بـاال بـه آن اشـاره کـردم مـا                  
شاهديم که هر جايي که اين کانديدهـاي رژيـم     
حضور پيدا کرده اند با اعتراض دانشجويان و 

اين وضعيتي است که رژيم .مردم روبرو شده اند
از يک طرف مردمـي کـه ايـن        . در آن گير کرده

حکومت را نمي خواهند و از طـرف ديـگـر            
وضعيت بحراني اقتـصـادي و طـرف ديـگـر            
اختالفات شديد بخشهاي مختلف اين رژيم که 
براي بقايشان و مقابله با مردمي که ميخواهند 
اين حکومت را سرنگون کنند بجان هم افتاده 

بايد اعتراضات بيشتر را در دستور کارمان .اند
قرار دهيم و اين مضحکه را بـرسـرش خـراب      

 .کيان.کنيم
 

 مانی از شيراز
 دوستام ميخوان بيان جلسه

کيان جان سالم، من دارم برنامه يک دنياي بهتر 
را به دوستام ميدم و حزب رو بهشون معرفـي  
ميکنم و براشون اهداف حـزب رو تـوضـيـح           
ـقـبـال           ميدم و اونا هم خوششون اومـده و اسـت
کردند و ميخوان بيـان تـو جـلـسـات سـجـک              

خواستـم اطـالع بـدم بـهـت کـه               . شرکت کنن
 .دعوتشون کني به جلسه

 
ماني جان کار خيلي خوبي ميکني،بـه  :  ک. ج

اين دوستان بگو که با من تماس بـگـيـرنـد و         
مرتب کانال جديد را ببينند و سـواالتشـان را       

بايد افراد بيشتري را با حزب .براي ما بفرستند

من حتما اين دوستان را بـه جـلـسـه         .آشنا کرد
 .کيان.موفق باشي.دعوت خواهم کرد

 
 سياوش از تھران

 نشريه رو چاپ و تکثير ميکنيم
سالم کيان جان،ما با دوستان ديگه نشريـه رو    

نشريه خيلي طـرفـدار     . چاپ و پخش ميکنيم
پيدا کرده مخصوصا تو محله خودمون که به 

ولي اگه بتونيد با نشريتـون يـه     . بچه ها ميديم
ضميمه هم بديد و در باره بعضـي از مسـائـل        
توضيح بيشتري و دقيق تري بديد هم نشريتون 

راسـتـي   .  جالب تر ميشه و هـم حـرفـه اي تـر          
 .فعال باي. ميخوام توي نشريه هم بنويسيم

 
لطفا بگو در . سياوش جان حسته نباشي: ک.ج

ـتـر                        ـق رابطه با چـه مسـائـلـي بـيـشـتـر و دقـي
تيتر موضوعاتي که مد نظرت را برام .بنويسيم
براي نشريه هم همانطور کـه خـودت       .  بفرست

گفته اي سعي کن بنويسي و دوستان ديگر را   
مطالبتونو به فارسي .هم تشويق به نوشتن کن

 .کيان.شادباشي.تو ورد بنويسين و ايميل کنيد
 

 پيام از تبريز
 ميخوايم عضو حزب بشيم

ميخواستم ببينم براي عضو شدن توي .  سالم
حزب بايد چکار کنم؟ ما يه جمع کـوچـيـکـي     
هستيم که مـيـخـوايـم عضـو بشـيـم، لـطـفـا                 

 .مرسي و باي.راهنماييم کن
 
پيام جان من آدرس تماست را براي شهال : ک.ج

اما درخواست عضويت تو . دانشفر ميفرستم
و باقي دوستان را ثبت کـردم و هـمـمـيـن کـه             
خودت را در آرمـانـهـاي ايـن حـزب شـريـک                  
ميداني و براي آن مـبـارزه مـيـکـنـي و افـراد              
بيشتري را با اين حزب آشنا ميکنـي و خـط       

با هم در مورد کارهـاي  . حزب را پيش ميبري
بيشتري که شماها ميتوانيد انجام دهيد با هم 

 .کيان.صحبت خواهيم کرد
 

 پويا از امريکا
 ميخوام شرکت کنم

سالم،من مدت زيادي نـيـودم و آخـريـن بـار              
اصفهان بودم که با هم چت کرديم و من بعدش 
اومــدم امــريــکــا و االن ايــنــجــا دارم درس                

من ميخواستم تو جلسـات سـجـک      .ميخونم
جلسه چه موقع است؟ لطفا به من .شرکت کنم
 .مرسي.اطالع بده

 
 
پويا جان از اينکه دوباره تماس گرفتي و :  ک.ج

اما در رابطه .ايندفعه از يک جاي بهتر خوشحالم
با جلسات هفتگي سجک پنجشنبه ها ساعت 

شب ايران در ياهو مسنجر و ايـنـسـپـيـک        ۱۲ 
 .کيان.برگزار ميشه

 
 سعيد از قزوين 

 بخش اخبار تی وی را راه بندازيد 
بايد هرطور شده بخش اخـبـار   .کيان جان سالم

مـن  . اين خيـلـي مـهـمـه       . تي وي را راه انداخت
بـا  .  اينجا اين کمبود رو خيلي حس مـيـکـنـم    

مردم که صحبت ميکنم مرتب ميپرسند که 
بنظرم ميشه از   . چرا تي وي بخش خبري ندازه

همين خبرهـاي رسـيـده از ايـنـتـرنـت شـروع                 
کرد،اما بهرحال هرطور شده اخبار تي وي را راه 

 .باي.بندازيد
 
سعيد جان من اين نکاتت رو بـه اطـالع     : ک. ج

اما خود حزب هم .دوستان در تي وي ميرسانم
اين مسئله را بخوبي ميداند و در حال برطرف 

منتظر نکات بعديت .کردن موانع اينکار است
 .کيان.موفق باشي.هستيم

 
 مازيار از ايران

 روم اينسپيک جلسه سجک
چرا روم جلسه هفتگي سجک را بـاز      .  با سالم

من از طريق اينسپيک ميتونم بيـام  .نمي کنيد
 .مرسي و باي.لطفا رسيدگي کنيد.جلسه

 
مازيار جان اين مسئلـه را حـتـمـا حـل            :  ک. ج

خواهيم کرد و هرهفتـه مـيـتـوانـي از طـريـق              
اينسپيک در جلسات سجک شرکـت کـنـي و        
طريقه آمدن به جلسه و دستور جلسه را برايـت  

 . کيان.خواهم فرستاد
 

از سايت روزنامه کيھان : گوگل
 ديدن نکنيد

اين خبر را يکي از دوستان براي مـا فـرسـتـاده       
سـايـت   .   است منبع خبر سايت تريبون اسـت   

روزنامه کيهان ممکن اسـت بـه کـامـپـيـوتـر            
اين اعالم خطري اسـت    “  شما آسيب وارد کند

که گوگل به بينندگاني که مي خواهـنـد وارد     
 .سايت روزنامـه کـيـهـان شـونـد، مـي دهـد                

به گزارش تريبون، گوگل و مرورگر محـبـوب   
فايرفاکس اخيرا سايت روزنامه کيـهـان را بـه        

 malware  ،exploit علت وجود
و يا نرم افزارهاي جاسوسي که ناخواسته روي   

اجـرا مـي شـونـد،            کامپيوتر بينـنـدگـان   
خطرناک شناختـه اسـت و بـه مـردم             
پيشنهاد مـي کـنـد از ايـن سـايـت                  

 .ديدن نکنند

 نامه ھای شما


