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ضربات گيج کـنـنـده اي کـه در روز قـدس،                   
مردم نثار حکومت کردند، دو روز بـعـد در              
سرگيجگي آشکار ولي فقيـه در روز فـطـر و             
کمی بـعـدتـر در سـرگشـتـگـي آشـکـار ولـي                     
اصالح طلبان در مجلس خبرگان خـودش را          

باال مجددا به تـنـش و تشـتـت و             .   نشان داد 
اولتيماتوم هاي سپـاه و    . تقال و تناقض افتاد 

کيهان و مهمتر از آنها خود ولي فقيه در روز     
قدس از محراب نماز وقتـي بـا اولـتـيـمـاتـوم              
متقابل مردم از  کف خيابانها جواب گرفت،       
يـکــبــار ديــگـر ســران حــکــومـت را بــه يــاد                  

در ميان يک جـنـگ نـيـمـه          .  همديگر انداخت 
زرگري بر سر رويت هالل ماه، نـمـاز فـطـر بـه             

. بـرگـزار شـد     "   ديکتاتور بـزرگ " امامت خود   
ديکتاتوري که در خطبه روز قدس به مردم و    
جناح مقابلش اولتيماتوم داده بود، در خطبه    
روز فطر، با هدف مقابله  با مردم بـه جـنـاح              

کسـي کـه در روز قـدس            .   مقابل چشمک زد   
مـخـالـفـان بـا        " مردم را تهديد کرده بـود کـه            

يعني مـردمـي کـه امـنـيـت             "   ( امنيت مردم 
تحمل نـخـواهـنـد       )   حکومت را بر هم زده اند  

بـرادري  " شد؛ در روز فطر، جناح مقابل را بـه      
دعوت کرد و براي اثبات برادري "   و مهرباني 

اعــتــرافــات  :   اش ايــن فــتــوا را صــادر کــرد             
متهمين  عليه خودشان نافذ و مقـبـول اسـت       
اما اعترافات عليه افراد ديگر نافذ و مقبـول   

اين چشمکي ناقابل اما قـابـل رويـت      !   نيست
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رو به رفسنجاني بـود کـه اتـفـاقـا در                
همان لحظه با فاصله اي کم در کـنـار        

و در پشـت خـود         "   ديکتاتور کوچک " 
 . ولي فقيه نماز فطر بجا مي آورد

رهـبـر،   " برادري و مهرباني"ژست  
دل رئيـس خـبـرگـان رهـبـري را بـدرد                 

چشمک ولي فقيه بـا چـمـشـکـي        .  آورد
در اجــالس   .   بــزرگــتــر پــاســخ گــرفــت      

ــي                ــان، کــوه پــوشــال ــبــرگ ــه خ ســاالن
امـيـد پشـت  صـحـنـه             ( رفسنجاني،   

، مـوشـي     ) اپوزيسيون اصـالحـاتـچـي     
بـيـانـيـه اي       :   نيمه مرده بـه دنـيـا آورد        

خشمگين عـلـيـه انـقـالب مـردم، پـر                
بيانيه اي کـه      .   سوز و گداز براي رهبر  

، تـوحـش     " اغتشـاش "انقالب مردم را  
ــيــه مــردم را           ــي        " عــل حــمــاســه اي ب

، و   ! ) واقــعـا هــم بـي نــظـيـر          "   ( نـظـيـر   
ركـن ركـيــن نـظــام        "   فــقـيـه را       واليـت    

اسالمي، محور وحدت و مشروعيت     
اعـالم  "   بخش همه اركان و قوانـيـن آن       

مـجـلـس خـبــرگـان بـه ريـاســت              .   کـرد 
بـيـعـت    " رفسنـجـانـي بـا خـامـنـه اي                

کرد و مدالي بـه بـزرگـي يـک           "   مجدد
: عمامه بر سـيـنـه رهـبـر نصـب کـرد                

اي است کـه لـبـاس         تنها گزينه"ايشان  
" ! رهبري امت بر قامتش زيبنده است   

ــا                  و هــمــه ايــن تشــبــثــات ســازش ب
ديگر از ايـن کـوه پـوشـالـي              "   غرشي" 

رفسنجاني مژده داد کـه      :  تکميل شد 
خيـرخـواهـان و دلسـوزان و           " عنقريب  

، طرحـي بـراي خـروج از          "بزرگان نظام 
ايــن اوضــاع اعــالم خــواهــنــد کــرد؛             
! طرحي بر اساس سخنـان ولـي فـقـيـه            

بالفاصله جناح مـقـابـل دسـت پـيـش            
وسط "   طرح تفاهم ملي"گرفت و فورا  

يـک دهـن کـجـي         :   زمين پرتـاب کـرد     
، يـک نـمـونـه         " مرد بحرانها"آشکار به  

ديـگـر بـر تشـتـت العـالج در بــاالي                 
حکومت و يک نشانـه ديـگـر از پـوچ              

مــرد " بــودن حــل بــحــرانــهــا تــوســط            
 ". بحرانها

نوچه هاي فلـک زده رفسـنـجـانـي            
در اپوزيسيون اصالح طلب، کسـانـي         
که تصور ميکنند در مـيـان بـزرگـان             

" بـهـتـريـن گـزيـنـه         " نظام، رفسنجانـي     
براي اصالح نظام از درون و مقابله بـا     
انــقــالب اســت؛ کســانــي کــه شــغــل              
ناشريفشان اين است که از اين تجـسـم       
دسيسه گـري و جـنـايـت بـراي مـردم                
رهبر بتراشنـد؛ شـايـع کـردنـد کـه نـه                 
خير، در هنگام صدور اين بيانه، حاج     

. آقا در مـجـلـس تشـريـف نـداشـتـنـد                
يعني رفسنجاني هنوز کارتي کـامـال       
سوخته نيست و اپوزيسـيـون طـرفـدار          

نظام ميتواند هنوز رويش بـه عـنـوان         
داللي کهنـه کـار و کـارسـاز حسـاب               

اما رفسنجاني در همان اجـالس  .  کند
خــبــرگــان و پــيــش از صــدور هــمــان              
بيانيه، سخنراني غرايي در مدح ولـي     
فقيه کرده بود و از پيش آب پاکـي بـر        

. دستان اين اپوزيسـيـون ريـخـتـه بـود            

رفسنجاني، در ايـن سـخـنـرانـي درايـت               
رهبر در نـمـاز فـطـر را سـتـوده بـود کـه                     

ـقـطـه       " سخنان گهربارش    نشانه توجه بـه ن
لها را    شود د  چركيني است كه باعث مي    

ـان خـامـنـه        "   دور كند  و دو جمله از سخـن
اي را به عنوان دو فـراز مـهـم بـه گـوش                  

مـحـکـوم کـردن       :   خبـرگـان رسـانـده بـود         
فضاي تهمت در اعترافات، لـزوم تـوجـه           

ـار مـهـم             !   به قانون  . آري فـرازهـايـي بسـي
ـاقـابـل و           اولي تضميني براي حفظ مال ن
ـا               البته حاللي که خانواده رفسـنـجـانـي ب

ـار کـرده انـد،                 ٣٠ ـب ـيـن ان  سال عـرق جـب
تضميـنـي بـراي دور کـردن سـر خـود و                   
ـانـد خـامـنـه              خانواده اش از زير ساطور ب
اي؛ و دومي اسم رمز تقبيـح و بـه خـون                
. کشــيــدن اعــتــراض و انــقــالب مــردم            

رفسنجاني در ابراز ارادت به رهبر کـمـي        
بيشتر پيش رفته بود و  دارو دسـتـه اش          

ـان رهـبـر           را دعوت کرده بود که به سـخـن
ـفـه       " اقتدا کنند و به آن به مثابه    يـک وظـي

ـا         "   قانوني ـنـد ت مشـکـلـي کـه       " عمل کـن
ـاد      " .   نگران آنيم پيش نيايد   رفسنجـانـي ب

مـجـريـان و      " در غبغب انداخته بـود کـه          
ـاشـنـد کـه در                معترضان توقع نداشـتـه ب
صورت عمل نکردن در چارچوب قانون،       

تفاوت باشنـد؛ زيـرا بـي         نسبت به آنها بي  
و " .   قانوني يعني هرج و مرج در جامـعـه   

ـثـات در                   البته رمز و راز هـمـه ايـن تشـب
ـتـه بـود              بـراي  :   چند کلمه نهايي اش نـهـف

ـايـد           ـا        " برون رفت از اوضاع ب مـعـالـجـه ب
ـنـکـه بـه             "   دارو را انتخاب کرد قبـل از اي

 ! نياز باشد" جراحي"
رفسنجاني، که به يمن داللي پشـت       

مـرد  " صحنه براي خروج از بحـرانـهـا بـه            
ـار هـم       "   بحرانها مشهور شده است، اين ب

بعد از سکوت و چاپلوسي و تـهـديـد بـه            
ـاوب در             ـن استعفا و حضور و غيـاب مـت
ـيـه در اول                      ـق نماز جمـعـه و مـدح ولـي ف
اجالس خبرگان و غيـبـت در آخـر آن، و               
خالصه يک فصل تمام از تـوبـره و آخـور             
خوردن، باالخره خواست باز هم به عنـوان   

غـافـل از     .   ظـاهـر شـود     "   مرد بحـرانـهـا    " 
آنکه، هنر ايشان فقط بـه درد کـار چـاق             

امــا وقــتــي    .   کــنــي در بــاال مــيــخــورد        
ـاال بـه                 آشفتگي و در هم ريخـتـگـي در ب

خاطر غرش آتفشان در پايين اسـت، ايـن       
و .   هنر فقـط بـدرد الي جـرز مـيـخـورد               

کشـمـکـش    .   امروز دقيقا اينچنين اسـت    
در ميان باالييها بحراني در باالست امـا        
ـيـسـت کـه راه حـلـش در                   صرفا در باال ن

ـاشـد               ـيـهـا ب ـاالي ايـن  .   آستين يکي از آن ب
کشــمــکــش، جــنــگ قــدرت در مــيــان            
ـيـسـت            خوديهاست اما جنگي در خود ن
کـه داروي صــلــحــش در جــيــب هــمــان              

اين کشمکشي صـرفـا در     .   خوديها باشد 
ـيـسـت کـه دالل پشـت                    پشت صـحـنـه ن
صحنه بتواند کـار را زيـر زيـرکـي تـمـام                 

ـقـط         .   کند " قـهـر بـزرگـان      " اين شـکـاف ف
ـيـد  آشـتـي اش در جـيـب                    نيست که کل

اين کشمکش و ايـن      .   باشد" بزرگان قوم" 
که ميتـوانـد حـتـي بـه            –جنگ خوديها  

ـيـدا               ـنـي سـوق پ ـي تصفيه حسابهاي خـون
فقط جلوه اي کوچـک از جـنـگـي             -کند  

بزرگتر است که ميـان هـمـه خـوديـهـا از              
يکطرف و غير خـوديـهـا، يـعـنـي مـردم                

منشا اين بحـران  .   مصمم در جريان است   
در باال، در بيرون اسـت؛ در بـحـرانـي بـه                
ـان              وسعت جامعه است؛ در بـحـرانـي مـي

حـکـومـتـي کـه         .   مردم و حکومت است  
ـا                  ـتـوانـد ب در محاصره مـردم اسـت نـمـي

 هـمـان حـکـومـت،        ٢فراخوان مرد شماه    
که خود محصور است اين مـحـاصـره را        

و روشن است مـردم دردمـنـدي      .   بشکند
که اين حکومت را مـحـاصـره کـرده انـد             
نميتوانند دنبال داروي دردشـان در زيـر             

 همين حـکـومـت    ٢عباي شخص شماره  
مردم فهميده انـد کـه حـکـومـت          .   باشند

ـا           ـقـط ب اسالمي، اين بيماري عفوني را ف
جراحي ميـتـوان ريشـه کـن کـرد و ايـن                   
جراحي را سه ماه پيش علنا آغـاز کـرده           

 . اند
روشن است که هر چقدر رژيم بيشتـر    
در هـم بـريـزد، کـار مـردم بـراي در هـم                     

ـا ايـن     .   ريختن کامل آن آسانتر ميشـود      ب
ـا خـبـر سـازش در صـف                 حساب قاعدت
ضد انقالب نبايد خبر خوبي بـراي صـف      

ـيـن خـبـري             .   انقالب باشد  بـرعـکـس چـن
دلباختگان به سران اصـالحـاتـچـي درون          

ـلـم   .   ( حکومت را سـرمسـت مـيـکـنـد           ق
بدستان اين طيف، همين هفته صفحـات      
ـاه کـرده            زيادي در درايت رفسنجاني سـي

ـتـهـا و آرزوهـا، در            ) .   اند ـي اما عليرغم ن
واقعيت سياسي اين سئوال مطـرح اسـت      
ـبـش                   که رژيمي که بـه زور و ضـرب جـن
ـيـن         انقالبي مردم در چند ماه اخير به چـن
تشتتي افتاده است، چقدر ممکـن اسـت         
بتواند صفوف خود را مجددا مـنـسـجـم           
ـنـهـا را            ـايـد اي کند؟ ظاهرا خطر انقالب ب

ـار هـم قـرار دهـد                 ـفـع   .     مجـددا در کـن ن
ـابـل                   نظامشان در ايـن اسـت کـه در مـق

ـنـد            ـايسـت و هـر    .   خطر انقالب کنار هـم ب

ـقـدر      چقدر اين خطر بيشتر رخ نمايد همـان
ـقـالب              نياز به متحد شدن و قلع وقـمـع ان
به مثابه يک قدرت متحد و منـسـجـم و            

امـا  .   بامشتي آهنين بيشتر خواهـد بـود      
تناقض نظام اسالمي در اين است کـه آن      
ـقـرار نـظـام               فاکتورهايي که در دوره اسـت
اسالمي منسجمشان کرده بـود، امـروز         

در مقطـع  .  انسجامشان را برهم زده است 
ـام رهـبـر آن                 ٥٧انقالب   ـنـي بـه ن ، خـمـي

انقالب و با مشروعيت حاصل از دزدي      
ـقـالب، تـوانسـت يـک مـاشـيـن                   همان ان
ـقـالب        جنايت تمام عيار منسجم عليه ان

ماشيـن مـنـسـجـمـي کـه            .   سازمان دهد 
ـيـرون              براحتي ميتوانست اعـتـراض از ب
حکومت را به خون بکشد و تنـش درون          

ـنـي     .   حکومت را فورا فيصله دهـد      خـمـي
روي دوش خود انقالب نشست و کمر آن     

 .را شکست
امروز اما همه چـيـز بـرعـکـس           

ـتـر        .  است انقالب، با قدرتي عـظـمـي
اگر خميني بر دوش   .   بازگشته است 

انقالب قدرت گرفت، جانشينش زير 
اگـر  .   پاي انقالب دارد لـه مـيـشـود          

ـقـالب در راس يـک             خميني به نام ان
ماشين جنايت منسجم قرار گرفت،     
جـانشــيــنــش زيــر اولــيـن ضــربــات          
انقالب ارابه در هم شکسته اي را بـه       
ــکــشــد                   ـي ــو و آن ســو مـ ــن س . اي

کاريکاتوري از خمينـي در مـقـابـل           
ـتـه اسـت         . انقالبي عظيمتر قرار گرف

نياز به انسجام در صف ضد انقالب     
به مراتب باالتر اسـت امـا امـکـان             

ـيـن تـر      انسجام به    ـاقـض    .   مراتب پاي ـن ت
اسـت کـه در       پايه اي حکومت در ايـن       

مقابل انقالب منـعـفـت مشـتـرکـي          
امـا بـراي حـفـظ         .   حفظ نظام:   دارند

ــهــا و                  ــاســت ــوه  و ســي نــظــام، شــي
. تــاکــتــيــکــهــاي مــتــفــاوتــي دارنــد      

ـپـذيـر           اتحادشان در صورتـي امـکـان
است که در مقابل انقالب سـيـاسـت       

اما دقيقا براي .  واحدي داشته باشند 
مقابله با انقالب سياست متفـاوتـي       

ـيـشـتـر            .   دارند ـقـالب ب و هر چقدر ان
پيشروي کند، هر چقدر خطر انقالب     
ـقـدر بـراي هـر           برجسته تر شود همان

 از حـکـومـت پـافشـاري بـر             باندي
بـه  .   حياتي تر خواهد شـد    شيوه خود   

اين ترتيب، هر چقدر انقالب بـيـشـتـر            
کند، نياز به انسجـام در     پيشروي  

بـاال بـيـشـتـر خـواهـد بـود امــا                 
ايـن يـک     .   امکان انسجام کمـتـر    

فرصـت و فـرجـه طـاليـي بـراي               
جمـهـوري   .   جنبش انقالبي است  

اسالمي را روي اين تناقضاتش      
بايد  خرد کرد پـيـش از ايـنـکـه             

 . *    فرصت تجديد قوا پيدا کند

 ستون اول                                        ۱از صفحه          

 ! ضمن راز و نياز با آسمان، به چه چيز در زمين فکر ميکنند؟                                             
 سر همديگر را چگونه زير خاک خواهند کرد؟                                 

 : شايد هم همگي به اين فکر ميکنند                            
 کي، به کجا و چگونه فرار خواهند کرد؟                                 
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پخش دائم ادبـيـات حـزب در مـيـان                
مردم يک فعاليت تـعـطـيـل نـاپـذيـر و              
حياتـي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                

مـقـابلـه بـا افـکـار ارتـجـاعـي                .   است
حاکم، مقابله بـا مـذهـب و خـرافـات              
ناسيوناليستي، مقابلـه بـا سـانسـور،          
مقابله بـا راه حـل هـاي اپـوزيسـيـون                 
هــاي ارتــجــاعــي و ضــد مــردمــي،              
تــعــمــيــق آگــاهــي ســيــاســي مــردم،             
گسترش نفوذ انـديشـه هـا و راه حـل                
هــاي کــمــونــيــســتــي، انســانــي و                  
آزاديخواهانه، مقابله بـا تـالش هـاي           
ســيــســتــمــاتــيــک حــکــومــت و نــيــز             
اپوزيسيون بورژوائي عليه کمونـيـسـم       
و حزب، همه اينها نـيـاز بـه کـار بـي                 

پخش ادبـيـات حـزب،        .  وقفه ما دارد 
اعم از نشريات، اطالعيه ها و کـتـب         
حزبي در ميان مردم يکي از اشـکـال            

دوره .   فعاليت ما در اين زمينه اسـت      
شکل گرفتن و شکل دادن وسـيـع بـه             
محافل مطالعه ادبيات کمونيستي و     
برنامه حزب و مانيفـسـت و ادبـيـات            

دوره روي آوري     .   ضـدمـذهــبـي اسـت      
گسترده مردم بـه سـيـاسـت و احـزاب              
سياسي و حزب کمونـيـسـت کـارگـري         

اين دوره را بايد شـنـاخـت و بـه         .   است
 . استقبال آن رفت

روزانه کوهي روزنامـه در کشـور         
توزيع ميشـود کـه واقـعـا نـفـرت آور                

اما اين تنها چيز مجازي اسـت  .   است
مـردم بـه     .   که در دسترس مردم اسـت    

نــوع ديــگــري از کــتــاب و روزنــامــه             
. عالقمندند اما در دسترشان نـيـسـت       

ايـن وضــع را بــايـد بســرعـت عــوض              
اين بـخـشـي از نـبـرد فـکـري و                  .  کرد

سياسي و ايدئولوژيک ما با حکومـت   
پخش .   و آرا و افکار طبقه حاکم است  

وسيع ادبيات حزب يکي از مهمتريـن    
 . پاسخ هاي ما به اين ضرورت است

پـخــش ادبــيـات حـزب هـمــيـشــه             
اهميت دارد اما چند فاکتـور آنـرا در           

 . شرايط کنوني حياتي تر ميکند
ــال جــديــد خــالء              -١ قــطــع کــان

بــزرگـــي را از نـــظــر ســـيـــاســـي و                    
پـخـش   . تشکيالتي بوجود آورده است 

ادبيـات حـزب يـکـي از راهـهـاي پـر                  
قطعا هيچ چـيـز   .   کردن اين خالء است 

جاي يـک کـانـال تـلـويـزيـونـي بسـيـار                  
پربيننده را نميگيرد و به همين دلـيـل     
رهــبــري حــزب هــمــچــنــان بــه تــالش           
فشرده خود براي بازگشت به هـاتـبـرد        
و راه اندازي مجدد کانال جديد ادامـه     
ميدهد اما ده کانال تـلـويـزيـونـي هـم            
داشته بـاشـيـم هـيـچ چـيـز جـاي يـک                    
مـقــالـه، يـک نشـريــه و يـک جـزوه را                    

 . نميگيرد
دو سال فعاليت فشرده کانـال     -٢

جديد، توجه توده وسيعي را بـه حـزب      
و کمـونـيـسـم کـارگـري جـلـب کـرد و                   
موجب عالقه توده وسيعـي از مـردم           
بـه حـزب، اهـداف و سـيــاسـت هــاي                 

صرفنظر از ايـنـکـه کـانـال          .   حزب شد 
جديدي باشد يا نباشد، از ايـن فضـاي       
مساعد بايد استفـاده کـرد و حضـور            
حـزب را از جـملــه بـا تـوزيـع وسـيــع                    
ادبيات حزب در ميان مـردم تـامـيـن            

مردم زيادي بـه کـانـال جـديـد و            .   کرد
مبـاحـثـي کـه از آن مـطـرح مـيـشـد                    
بشدت عالقه مند شدند و با اشتـيـاق      
آثــار و ادبــيــات حــزب را مــطــالــعــه              

مـهــم ايـن اسـت کــه           .   خـواهــنـد کـرد     
رفقائي همت کنند و آنـهـا را بـدسـت             

 . مردم برسانند

فضــاي ســيــاســي پــرتــالطــم          -٣
کنوني، وسيعا مردم را بـه سـيـاسـت             

جـامـعـه ايـران کـامـال           .   کشانده اسـت  
سياسي بود اما شروع انقالب، عـقـب     
مانده ترين بخش هاي جامعـه را هـم           
به سياست کشاند، عـالقـه بـه اطـالع           
از مــواضــع اپــوزيســيــون را بســيــار             
بيشتر کـرد، بـحـث در مـيـان مـردم                  
درمورد رژيم و آينده آن و نيز راه حـل         
ها را بسيار دامن زد و به يک مـعـنـي        
در شــرايــط کــنــونــي مــردم بشــدت              
کنجکاو شده اند، بويژه همانطـور کـه          
گفته شد به حزب کمونيست کـارگـري     

. و برنامه هاي آن کنجکاور شـده انـد           
فضاي سـيـاسـي پـربـار و پـرتـحـرکـي                 
بوجود آمده و نفرت از رژيم و رسـانـه          
ها و خرافـات و فـرهـنـگـي کـه رژيـم                  
دامن ميزند، مردم را تشنه مطـالـعـه          

ايــجــاد .   کـرده اسـت    !   آثـار مـمــنـوعــه     
محافل مطالعـاتـي در ابـعـادي بـاور             
نکردني زمـيـنـه پـيـدا کـرده اسـت و                  
مروجين و فعالين حزب بايد بسرعـت   
اين محافل را تشکيل دهند و تـعـداد      
هرچه بيشتري از مردم را با مـبـاحـث        
کمونيستي، برنامه حزب و سـيـاسـت         
ــي آن در زمــيــنــه هــاي                 هــاي انســان

و ايـن نـيـازمـنـد        .   مختلف آشنا کنند 
 .  تکثير و توزيع ادبيات حزب است

وبــاالخــره پــخــش جــزوات و          -٤
اعالميه ها و نشريات حزب، يکي از     
اشکال حضور فيزيکي حزب در ميان     
مردم اسـت و جـنـبـه سـازمـانـگـرانـه                  

رسانه هـائـي مـثـل         .   بسيار قوي دارد 
راديو و تـلـويـزيـون هـم يـک راه مـهـم                   
حضور است اما جـانشـيـن کـاري کـه             

هـر  .   ادبيات کتبي ميکند نـمـيـشـود        
مقاله و جزوه اي امکان ميدهد چـنـد       
نفر دور هم جـمـع شـونـد، بـخـوانـنـد،                
بحث کنند، و روابط خود را تـحـکـيـم      

مقاله اين امکان را ميدهد کـه  .   کنند
سر حوصله و بارها به آن رجـوع شـود        

نفس رد و بدل .   تا عميقا فهميده شود  
ــطــه ايــجــاد                 ــن جــزوات راب کــردن اي
ميکند، رابطه ها را به سطح ديـگـري         
ارتقا ميدهد، فرهنگ تحزب را رشـد     
ميدهد و همراه با تـعـمـيـق آگـاهـي و             
نزديک تر شدن و عالقمندتـر شـدن بـه         
حزب اين روابط هم جدي تر، سياسـي        

 . تر و حزبي تر ميشوند
دو مانع تکثير وسـيـع جـزوات و           
نشريات، از يک سو خطرات امنـيـتـي          

. و از سوي ديگر هزينه هـاي آن اسـت       
چگونه ميتوانيم بر اين موانـع غـلـبـه          

 کنيم؟ 
روشن است که کـارهـائـي از ايـن            

. جنس خطرات خاص خودش را دارد      
اما مردمي کـه تصـمـيـم بـه رهـائـي                 
خود ميگيرند حاضرند بهاي آنـرا هـم       

ــدهــنــد  ــه اوضــاع            .   ب وقــتــي مــردم ب
خوشبين هستند و اميـد بـه پـيـروزي            
دارنــد ايــن آمــادگــي در مــقــيــاســي             
اجتماعي ايجاد ميشود و بـه هـمـيـن            

بـه  .   ميزان خطر هم کاهش مـي يـابـد         
يک معني در شرايط حاضر بـا تـوجـه         
به زمينه هاي مساعـدي کـه بـوجـود            
آمده است، موانـع پـيـش رو کـوچـک               

فضا و شرايط براي آن   .   جلوه ميکنند 
مـاتـريـال    .   به حد کـافـي فـراهـم اسـت           

انساني براي عملـي کـردن آن بـه حـد                
کــافــي هســت و آدمــهــاي بســيــاري             
مشتاقند چنين ادبياتي را بگيـرنـد و        

مســالـه بــنـابـرايــن      .   مـطـالـعــه کـنــنـد       
يعني رفـقـائـي      . سازمان دادن آن است 

که جلو بيفتند و آنها را بـه هـرمـيـزان           
و .   که ميتوانند تکثير و پخش کنـنـد    

عالقمندان ديگر را نـيـز بـه ايـن کـار                
با هرتـکـثـيـر و پـخـش           . تشويق کنند 

جزوات و نشريات حـزب، تـعـدادي از         
آنها بـدسـت دوسـتـانـي مـيـرسـد کـه                  
آمادگي و امکان تکـثـيـر بـيـشـتـر را              

مهم اين است کـه ايـن نـيـاز و           .   دارند
اين شـور و اشـتـيـاق بـراي فـعـالـيـت                    

حزبي را بـرسـمـيـت بشـنـاسـيـم و بـه                    
اسـتــقــبـالــش بــرويـم و آنـرا ســازمــان               

بــايـد کــاري کـنــيــم کــه هــر            .   بـدهــيــم 
عالقمندي به برنامه و مـانـيـفـسـت و         
الاقل دو سـه جـزوه حـزب دسـتـرسـي               

 . پيدا کند
ــيــه دوره               ــي شــب ــون شــرايــط کــن

 ٥٧کتابـهـاي جـلـد سـفـيـد در سـال                    
بــا ايــن تــفــاوت کــه جــامــعــه            .   اســت

بشدت سـيـاسـي تـر و روي آوري بـه                  
کــمــونــيــســم بســيــار تــوده اي تــر و                

اين فضاي شـعـف     .   اجتماعي تر است  
. انگيز را بايد ديد و به آن پـاسـخ داد           

براي تبديل شـدن حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري به يک حزب عظيم تـوده اي،           
کــه در هــر شــهــر و مــحلــه اي، در                   
هرکارخانه و دانشـگـاه و مـدرسـه اي            
تعدادي مـبـلـغ و سـازمـانـده داشـتـه                 
باشد، که اين يک نياز مـبـرم جـامـعـه            

. ايران است، کارهاي زيادي بايـد کـرد     
اما قطعا يکي از مهمترين اقـدامـات    
پخش ادبيات حـزب در مـيـان مـردم             

نسل جـوان، کـارگـران و مـردم           .   است
استثمـارشـده اي کـه در تـب و تـاب                  
رهائـي از کـل ايـن بسـاط ظـالـمـانـه                   
اســالمــي و ســرمــايــه داري بــه ســر               
ميبرند، زنـانـي کـه بـا تـمـام قـوا در                   
ــقــالب بــراي رهــائــي خــود                صــف ان
ميرزمند، دانشجوياني که يـک دم از         
حرکت نمي ايستنـد، و در يـک کـالم              
جامعه اي که تـوفـنـده بـراي آزادي و               
رهائي به پيش ميرود و از خرافـات و       
دزد و دروغ هائي که به خوردش داده       
ميشود خستـه شـده اسـت، احـتـيـاج               
دارد که احزاب سياسـي و مشـخـصـا           

کارگري و برنامه و حزب کمونيست 
اهداف آنرا بشناسد و آنرا انتخاب  

اما اين خود بخـود و بـطـور        .  کند
ايـنـجـا    .   اتومات حاصل نميشـود   

اســت کــه نــقــش افــراد، نــقــش اراده              
انسـانــي بــراي تــغــيـيــر و کــادرهــا و               
سازندگان حزب و کمونيسم در داخـل       

 . *کشور تعيين کننده ميشود
 

 اهميت توزيع گسترده ادبيات حزب در داخل کشور
 

 اصغر کريمي

 .اساس سوسياليسم انسان است
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن

 . استاختيار به انسان 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب 

  را بخوانید 
و در سطح وسیع 

 توزیع کنید 

به حزب 
کمونيست 
کارگری 
 !بپيونديد
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در ورزشگاه 
آزادي، 

انقالب تور 
 !پهن مي کند

با نزديک شـدن مـوعـد مسـابـقـه              
فوتبال مـيـان تـيـم هـاي اسـتـقـالل و                  
پــرســپــولــيــس در ورزشــگــاه آزادي،           
فرمانده نيروي انـتـظـامـي در تـهـران              
گفته است که پليـس مـانـع سـيـاسـي               

ايـن  .   شدن جو ورزشـگـاه خـواهـد شـد          
 مـهـر بـرگـزار         ١٠مسابقه روز جمعه    

" ســرتــيــپ رجــب زاده       .     " مــي شــود   
همچنين گفت که مسئوليت برقـراري     
امنيت در داخل ورزشـگـاه بـه عـهـده             

نيروي انتظامي و امنيت "   يگان ويژه" 
اطراف ورزشگاه به عهده يگان امـداد      

 ٥٠در خــبــرهــا آمــده اســت            .   اســت
دستگاه ماشين آتش نشـانـي نـيـز در           
اطراف ورزشگاه آزادي مسـتـقـر شـده          

" مـقـام قضـايـي      " همچنين يک .     است
در بازي روز جـمـعـه تـيـم هـاي             :  گفت

دو )   پرسپولـيـس  ( پيروزي  –استقالل  
قاضي در محل ورزشگاه آزادي تهران  

کـه  "   جرايـمـي  "مستقر مي شوند تا به  
در ورزشگاه رخ مي دهد، بـي درنـگ       

 ! رسيدگي کنند
خبرها حکـايـت از ايـن دارد کـه              

 درصـد از بـلـيـط           ٧٠ تا ٦٠بيش از   
هاي مسابقه فروخته نشده اسـت  تـا             
نيروهاي رژيمي بتوانند در ورزشـگـاه        

تا هنگام نـوشـتـن ايـن       .   مستقر شوند 
مطلب هنوز مسابقه بين اسـتـقـالل و         
پرسپوليس انجام نشده است و دقـيـقـا     
معلوم نيست که در جريان مسابقـه و       

اما .  بعد از آن چه اتفاقي خواهد افتاد 
با سابقه اعتراضات جوانان بعد از هر       
مسابقه فوتبـال و بـقـول مـعـروف بـا                
سياسي شدن جو ورزشـگـاه، ايـن بـار             
نيز بيش از گذشته، رژيـم در وحشـت           
از اعتراضات مردم دسـت بـه بسـيـج             

 . نيروي سرکوبگر زده است
 شـهـريـور      ٢٧هفته گذشته، روز      

بــازي اســتــقــالل و اســتــيــل آذيــن در             
ورزشگاه آزادي انجام شد که بـيـش از        

.   هــزار نــفــر تــمــاشــاچــي داشــت           ٧٠
تلويزيون رژيم نتوانست اين مسـابـقـه         

. را بصـورت مسـتـقـيـم پـخـش کـنـد                 
داليل مسئولين صدا و سيما مسخره  

ايـنـکـه    .   تر از مسخره از آب در آمـد         
فقط يک دوربين در ورزشگاه بـود کـه        
آن هم مشکل فني داشت، فقط باعث 

واقعيت ايـن    .   خنده و تفريح مردم شد  
اســت کــه در آن مســابــقــه آنــچــنــان               
شعارهاي کوبنده اي عليـه رژيـم داده           
شد که بـعـد از چـنـد دقـيـقـه پـخـش                      
مستقيم  مسابقه قطع شد و بـعـد از              
گذشت يک ساعت ايـن مسـابـقـه بـي              
صدا و بدون نشان دادن جمعيت پخش 

 .گرديد
چه خبر است، چـه اتـفـاقـي قـرار               
است بيفتد، ايـن هـمـه قشـون کشـي                

 براي چيست؟
ــظــامــي و                 ــيــروي ن ايــن هــمــه ن
انتظامي و يـگـان ويـژه و  امـداد و                    

براي بـرگـزاري     .. .   و " قاضي"استقرار  
يک مسابقه فوتبال؟ واقعيت اين است 

. که مشکل رژيم مردم متشکل است   
هر کجا که چـنـد نـفـر دور هـم جـمـع                    
شوند مسئله دولـت و حـاکـمـيـت در              
محور گفتگو ها و اعتراضات مـردم      

بي دليل نيست که در .   قرار مي گيرد  
روزهاي حکومت نظامي اعـالم مـي         

 يـا چـهـار نـفـر            ٣شود تجمع بيش از      
جمـهـوري اسـالمـي بـا          . ممنوع است 

حکومت نظامي اعالم نشده اش دارد 
اگر بـراي  .  روزش را به شب مي رساند 

رژيم اسالمي ممکن بود سريعا اعالم 
مي کرد همه مسـابـقـات ورزشـي تـا             
اطالع ثانوي لغو مي شود، دانشـگـاه      
ها را مـجـددا تـعـطـيـل مـي کـرد و                     
تانکها را در خيابانـهـا مسـتـقـر مـي             

واقعيت اين است که انقـالب رو    .   کرد
در روي حکومت اسالمي قرار گرفتـه    

دانشگاه ها يک نمونه ديـگـر از     .   است
صداي انقالب مردم  عليه جـمـهـوري        

هــفــتــه گــذشــتــه بــا       .   اســالمــي اســت   
ــازگشــائــي دانشــگــاه هــا هــزاران                ب
ــر                ــا شــعــارهــاي مــرگ ب دانشــجــو ب
ديکتاتور و مرگ بـر احـمـدي نـژاد و              
ديگر شعارهـاي ضـد حـکـومـتـي بـه               

در همـه  .  استقبال رژيم اسالمي رفتند 
کشورها که مسـئلـه بـه زيـر کشـيـدن               

حـاکـمـيـت و دولـت در دسـتـور کــار                  
جـامــعــه قــرار نــدارد و مــردم دارنــد              
زنـدگـي عـادي شـان را مــي کـنـنــد،                 
مسابقات ورزشي و باز شدن دانشگاه     
ها و برگزاري کنسرتـهـاي عـظـيـم نـه               
تنها براي دولتها وحشت آفرين نيست  
بلکه مجرايي است براي تداوم زندگي       

در .   به شيوي معـمـول و هـمـيـشـگـي             
جمهوري اسالمي هر تجمعي سياسي    

. است و معناي بالقوه سرنگوني دارد   
تا پايان برگزاري مسابقه فوتبال بـيـن        

 ١٠استقالل و پـرسـپـولـيـس در روز               
مهر اين انقالب است که در ورزشگـاه    

 .*آزادي تور پهن کرده است

جنبش 
ممنوعيت 

بورقه و نقاب 
 در فرانسه

در فرانسه بحث در مورد ممنوعـيـت        
پـوشـش اسـالمـي بـورقـه در امـاكـن                 

. عمومي، اين روزها داغ شـده اسـت           
فرانسه در مـيـان كشـورهـاي اروپـاي             
غربي سكوالرترين قوانين و سنتها را  
دارد كه از انقالب كبير فرانسه نشات     

 در   ٢٠٠٤در ســال      .   گــرفــتــه اســت   
مقابل فشار جـريـانـات اسـالمـي كـه              
تالشـشـان ايـنـسـت كـه بـا گسـتـرش                  
سمبلهاي اسالمي فضاي جـامـعـه را          
مذهبي كنـنـد، پـارلـمـان ايـن كشـور               
قانوني گذراند كه بر اسـاس آن حـمـل             
تمام سمبلهاي مذهبـي مـثـل بـورقـه            

پوشش اسالمي زنان از سر تا پا كـه      ( 
شايد بشود آنـرا بـا نـقـاب و روبـنـده                   

و چادر و و صـلـيـب و          )   مقايسه كرد 
سـمـبـلـهـاي سـايـر اديـان در مـدارس                  

اين بار مبـتـكـر جـلـو        .   ممنوع گرديد 
آمدن بـحـث مـمـنـوعـيـت بـورقـه در                  
اماكن عمومي زني زاده الجزاير است   
كه برخـي مـطـبـوعـات او را يـك زن                  

". سيهيم هابچي: "مسلمان ميخوانند
سيهيم هابچي رئيس سازمانـي اسـت      

 Ni"   ( نه فاحشـه نـه فـرمـانـبـر           " بنام  
Putes Ni Soumises    (    كـه در

 با يك راهپيمـايـي بـزرگ      ٢٠٠٣سال  

عليه قتل ناموسي يـك دخـتـر شـروع           
بكـار كـرد و اكـنـون در بسـيـاري از                   
كشــورهــاي اســالم زده جــهــان مــثــل           
ــر و مــراكــش و ســودان و                     ــجــزاي ال
عربستان و مصر و سومالي و امـثـال       

سيهيم ميگويد بورقـه  .   آن عضو دارد 
او .   يك پوشش تحميلي به زنـان اسـت      

ميگويد بورقه و نقاب گتويي هستند  
. كه زنان بر پشت خود حمل ميكنـنـد    

او ميگويد اين بحث كه برخي مطـرح     
ميكنند كه بورقه و نـقـاب و امـثـال              
اينها انتخاب خود زنان است، پـوچ و          

و در گفتگو بـا رسـانـه      .   مسخره است 
ها نمونه هاي بسياري را مـثـال مـي             
آورد كه زناني كه از اين پوشش تـمـرد         
كـنــنـد بـه چـه عـذاب الـيــمـي دچــار                   

سيهـيـم هـابـچـي از دولـت             .   ميشوند
فرانسه بارها خواسته است كه بورقه و 

 . نقاب را در فرانسه ممنوع كند
اكنون كميـسـيـونـي در پـارلـمـان              
فرانسه تشكيل شده كـه مشـغـول بـر              
ــه اســت كــه                  آورد كــردن ايــن مســال
ممنوعيت قـانـونـي بـورقـه و نـقـاب                

اين كمـسـيـون بـا       .   چگونه عملي شود 
شمار بسياري از زنـان در ايـن رابـطـه               
صحبت ميكند و بعد با توجـه بـه آن           

نظر اين .   در اين مورد نظر خواهد داد  
كميسيون بـخـودي خـود قـابـل اجـرا               
نيست امـا بـر راي پـارلـمـان فـرانسـه                 

هفته گذشته سيهيـم  .   تاثير جدي دارد 
هابچي يكي از زناني بود كـه در ايـن           
كميسيون سخن گفت و با احسـاس و       
تاثري بسيار از فشار بر زنان و تـاثـيـر        
مــخــرب و مــحــدود كــنــنــده بــورقــه            

 . صحبت كرد
جريانات مختلف اسالمي به ايـن    
بحث و طرح مـمـنـوعـيـت بـورقـه در                
اماكن عمومي عـكـلـس الـعـمـلـهـاي             
تندي نشان داده اند و تالش دارنـد بـا           
تهديد مانع به اجرا گـذاشـتـن چـنـيـن              

اسامه بـن الدن اخـيـرا        .   قانوني شوند 
طي پيامي فرانسه را تهديد كـرد كـه            
از ممنوعيت بـورقـه دسـت بـردارد و            
اعالم كرد كه مـمـنـوعـيـت بـورقـه را              

رئـيـس شـوراي      .   تحمل نخواهـد كـرد     
مسلمانان بريتانيا نيز از ساركوزي بـه    

حمايت از ممنوعيت بورقـه  خاطر   
در خود فرانسه .   شديدا انتقاد كرد 

نيز جريانات اسالمي تـنـد رو بـا           
خشم و عصبانيـت از ايـن بـحـث            

امـا جـنـبـش       .   سخن مـيـگـويـنـد       
مــمــنــوعــيــت بــورقــه در امــاكــن         
ــار               ــرانســه بســي عــمــومــي در ف
قدرتمند است و بي توجه بـه ايـن          
تهديدات به پيش ميرود و با توجه 
به اينكه هم اكثريت مـردم و هـم            

فرانسه پشت اين تمام احزاب اصلي 

ممنوعيت هستند، احتمال تصـويـب       
اشـاره  .   چنين قانوني بسيار زياد است  

كنيـم كـه نـيـكـال سـاركـوزي رئـيـس                  
جمهور فرانسه يكي از مخالفان جدي       
بورقه است و آشكارا از ممنوعيت آن       

 . سخن گفته است
فرانسه در ميان كشورهاي غربـي    
بيشترين تعداد اقلـيـت مـنـتـسـب بـه              

 ٥مسلمان را دارد كه تعداد آنـهـا بـه              
 ٥ميليون نفر ميرسد و از ميـان ايـن         

 زن از بورقه ٢٠٠٠ميليون نفر حدود  
 . استفاده ميكنند

همراه با پاگرفتن اسـالم سـيـاسـي        
از اواخـر قـرن بـيـسـت، پــوشـشـهـا و                   
سمبلهـاي مـذهـبـي و اسـالمـي نـيـز                 
بعنوان ابزاري براي پـيـشـبـرد اهـداف             
سياسي و مذهبي ايـن جـريـانـات در             
ميان اقليتهاي منتسب بـه اسـالم در         
كشورهاي مـخـتـلـف گسـتـرش پـيـدا              

بحث بر سـر بـورقـه و نـقـاب و                 .   كرد
چادر، در واقع يكـي از عـرصـه هـاي              
جدال سكوالريسم با مذهب و اسـالم          

جريانـات اسـالمـي در        .  سياسي است 
مناطق و كشورهاي تحت نفوذ خـود        
نظيـر ايـران و سـودان و سـومـالـي و                   
برخي مناطق نيجريه و امثـال آن، بـا           
بيرحمي سنتها و پوشش اسـالمـي را          
به زنان تحميل ميكنند و زناني را كه    
تمرد كنند به مرگي فجـيـع مـحـكـوم         

امـا در كشـورهـايـي كـه            .   ميـكـنـنـد    
قوانين سكوالر دارند ايـن جـريـانـات            

" آزادي پوشـش " رياكارانه به بحث    
پاسخ به آنها در . متوسل ميشوند

واقع همان است كه سيهيم هابچي 
داده است كه حـجـاب و بـورقـه و             

سـمـبـلـهـاي      .   نقاب پوشش نيست  
مذهبي بـراي اسـارت و بـنـدگـي             

قرن بيستم با به قدرت . زنان است 
رسيدن حكومت اسالمي در ايران     
و سربر كشيدن جريانات ارتجاعي 
اسالمي و گسـتـرش سـمـبـلـهـاي             
بردگي زنـان بـه پـايـان رسـيـد و قـرن                    
بيست و يـكـم دارد ايـن نشـانـه را از                 

آغـاز  خود نشان ميدهد كه از هميـن       
ميخـواهـد بـه ايـن عـقـب گـرد                
تاريخي پـايـان دهـد و ارتـجـاع             
مذهبي را به جاي درخـور خـود         

. يعني گورستان تاريخ برگردانـد    
حركت تعيين كننده و تـاريـخـي         
در اين راستا كه در تمام جـهـان          
تاثيري ژرف خواهد داشـت، بـه         
زير كشيدن جمـهـوري اسـالمـي         
ستون اصلي و نقطه اتكاء اصلي 

ضد اين جنبش كثيف اسالمي و 
 *. انسانيت و حرمت انسان است

 

 کيوان جاويد 

 

 کاظم نيکخواه 

 ٥صفحه      

 باز تاب هفته
 کاظم نیکخواه:             ویراستار



 5 ٣١٦شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

رقابت 
 انتخاباتي

 ! بدون راه حل
 نگاهي به انتخابات

 ! در آلمان و نتايج آن 
 در هـمـه جـاي          ٢٠٠٩ماه سپتامبر   

آلمان بر در و ديوار عكس و شعار زده  
بودند و در مـراكـز اصـلـي شـهـرهـا،                 
لـحـظـه اي صـداي كـانـديـداهـا قـطـع                   
نميشد كـه بـه مـردم وعـده و وعـيـد                  

مــا را انــتــخــاب كــنــيــد        "  :مـيــدادنــد 
مالياتها كم ميشود، ما را انـتـخـاب        
كنيد، بيمه بيكاري بيشتر مـيـشـود،         
ما را انتخاب كنيد امنيت شـغـلـي و         

 ... امنيت جامعه باال ميرود و
هر كس در خيابانهاي شهرهـا در       
آلمان پرسه ميزد عكس كانديـداهـا و      

. تبليغات احزاب مختلفي را مـيـديـد       
طبعا احزاب كوچـك  .   از راست تا چپ 

تبليغاتشان هم نستبا كم رونق است و 
و .   پوسترهايشان كم زرق و برق اسـت       

عكسهاي بـزرگ و رنـگـهـاي شـاد و               
جـذاب در اخــتــيــار احــزاب بــزرگ و              

عـكـس خـنـدان       .   بسيار پولـدار اسـت     
مركل رهبر حزب سوسيال مسيحي و 
اشتاين ماير رهبر سوسيال دمكرتـهـا    
و سپس الفونتن رهبر حزب چپ آلمان 
و وستـر وـلـه رهـبـر حـزب لـيـبـرال و                     

در .   ديگران هـمـه جـا ديـده مـيـشـود              
آخرين و مهمترين دوئـل انـتـخـابـاتـي            
بين مركل و اشتاين ماير از دو حـزب        
ــال                ــال دمــكــرات و ســوســي ســوســي
مسيحي ، چهار مجري و خـبـرنـگـار          
حاضر در دوئـل بـيـشـتـر از دو نـفـر                    

ايـن دو    .  كانديدا، جنجالي حرف زدند 
ــي كــه بــقــول                     ــبــر احــزاب اصــل ره
مطبوعات در آلمان، مثـل هـمـسـران           
قديمي بودند، شور و احساس درگـيـر      
شـدن بـا هـمــديـگــر روي مسـائــل را                 

ولـي مـوضـوع اصـلـي نـه             .   نداشتـنـد  
احساس بلكه ايـن واقـعـيـت بـود كـه                
حزب سوسيال دمـكـرات، بـه چـيـزي             
شبيه حزب سوسيال مسيحي تـبـديـل       
شده است و اينها ديگر بـاهـم تـفـاوت          

 . زيادي ندارند
نتيجه انتخابات هـمـانـگـونـه كـه           
قبل از انتخابات روزنـامـه هـا پـيـش              
بيني كرده بودند به نفع احزاب راسـت     
. سوسيال مسيحي و ليبرالها تمام شد

 ســال در     ١٥حـزب لــيـبــرال بـعــد از             

اپوزيسـيـون بـودن بـرنـده اصـلـي ايـن                 
زيرا راي آنـهـا       .   انتخابات معرفي شد  

 ١٥ درصـد بـه نـزديـك             ١٠از حدود   
سـوسـيـال دمـكـراتـهـا          .   درصد رسيـد  

. بازنده اصلي اين انـتـخـابـات بـودنـد             
 ١٩٤٩طبق اخبار منتشـره از سـال            

سوسيال دمكراتها اين چنين ضعيـف    
راي آنهـا در انـتـخـابـات          .   نشده بودند 
حــزب .    درصــد رســيــد    ٢٣اخـيــر بـه       

ليبرال هم هيچ وقت به اين موقـعـيـت        
حزب چـپ آلـمـان        .  ممتاز نرسيده بود 

دومين حزبي است كه بـعـد از حـزب              
ليبرال بـيـشـتـريـن راي را بـه نسـبـت                   
انــتــخــابــاتــهــاي دوره قــبــل بــه خــود            

اتـحـاد احـزاب      .   اختصاص داده اسـت   
سوسيال مسيحي به نسبت انتخابات      

اما هـنـوز     . قبلي رايشان كم شده است  
ايـن دو    .   بزرگتريـن ائـتـالف هسـتـنـد          

ــنــي           ــع  CSU و      CDUحــزب ي
بيشترين راي مردم آلمـان را بـه خـود             

 ٣٤اختصـاص دادنـد يـعـنـي حـدود               
اين ائتالف قبل از انتـخـابـات    .  درصد

با حزب ليبرال توافق كرده بـودنـد كـه            
حكومت را شريـك بشـونـد و اكـنـون              
حكومت بـا تـركـيـب ايـن سـه حـزب                 

حزب سبز آلمـان اگـر چـه        . خواهد بود 
كمي رشد كرده و چـنـد درصـد بـه آرا            
آنها اضافه شده است اما از موقعيـت     
چهارمين حزب بعد از حزب ليبرال به       
پنجـمـيـن حـزب بـعـد از حـزب چـپ                    

اكـنـون چـپـهـا بـا           .   سقوط كرده اسـت    
 درصد به چهارمـيـن حـزب      ١٢حدود  

ــر ايــن احــزاب      .     صــعــود كــرده انــد      بــنــاب
قدرتمند در مجموع رايشان پايين آمـده و      

 .  احزاب كوچك بزرگتر شده اند
آلمان در اروپا مهم است، جامعـه اي       

 ميليون جـمـعـيـت و         ٨٢بزرگ با بيش از  
 ميليون نفر جمعيت صـاحـب     ٦٢بيش از  

جامعه اي با استانداردهـاي زنـدگـي       .   راي
مدرن، جامعه اي كه خسته بنظر ميرسد و 
مردمي كه هر چهار سال يكبار مي آيـنـد       
و مي روند و مي بينند تـغـيـيـري ايـجـاد             
نميشود اما اوضاع رو به وخامت بيـشـتـر      

فضاي حاكم بـر افـكـار عـمـومـي           .  ميرود
اينست بايد دفاع كرد، كه وضع موجود از   

رهبران احزاب در فضـاي      .   اين بدتر نشود  
انـتــخــابــاتــي نــاچــار شــده انـد بــگــويــنــد             
دمكراسي بدون حقوق اجـتـمـاعـي قـابـل              

اين چكـيـده و جـوهـر شـعـار             . دوام نيست 
دفاعي است كه احزاب حاكـم در مـبـارزه           

و ايـن را رسـانـه        .   انتخاباتي مطرح كردند  
. هاي جمعي وسيعا به خورد مـردم دادنـد       

شعاري كلي اما با ظاهري قابل پسنـد در      
 . افكار عمومي

انتخابات در آلمان پايان يافت و برنده     
اين انتـخـابـات احـزاب راسـت در آلـمـان                 

رهبر حزب سوسيـال  "   آنجال مركل.  " بودند
گـيـدو   " مسيحي صدر اعظم آلمان ماند و       

رهبر حزب ليبرال قرار است وزير " وستروله
امور خارجه آلمان بشود و بجاي اشـتـايـن          
ماير كه بازنده اصلي اين انـتـخـابـات بـود         

در پس اين وقايع امـا  .   وارد دولت ميشود  
جامعه آلمان تغييرات محسوسي ميكند      
و اين شايد مهمترين مسئله اي اسـت كـه           
سازندگان افكار عمومي در آلمان و رسانه     
ها و يا حتي احزاب چپ آلمان نـيـز بـه آن             
ــد           ــمــيــشــون . مــحــدوده مــمــنــوعــه وارد ن

دمكراسي پارلماني، يعني اينكه شما هـر    
چهار سال يكبار فقط به هنگام رفـتـن بـه          
پاي صندوق راي، كـمـي احسـاس ايـفـاي             
نقش در سـيـاسـت را داريـد و سـپـس از                    
مجموع آراي مـردمـي كـه بـه هـم وصـل                 
نيستند و در يك شـعـبـده بـازي سـيـاسـي               
كساني راي آنها را به نـفـع خـود مصـادره            
ميكنند، سرنوشت چهار سال ميـلـيـونـهـا         
نفر تعيين ميشود و مـعـمـوال نـيـز هـمـه                 

 . ميدانند كه اين يك بازي است
همه ميدانند و ميگويند كه قـبـل از           
انتخابات وعده هاي انتخاباتي زيادي داده 
ميشود و روز بعد از انتخـابـات مـعـمـوال         
زير ايـن وعـده هـا زده مـيـشـود و هـمـه                      
ميدانند كه اين نوع دخالت در سـرنـوشـت        

بسيار محدود .   اشان بسيار كم تاثير است   
است و همه اسير چيزي بـه اسـم دولـت و                 
پارلماني هستند كه خود مردم هم اعتماد    

اما آلترناتيو ديگـري  .  چنداني به آن ندارند 
مردم دنـبـال پـيـدا       .  هم دم دستشان نيست 
بـه هـمـه راهـهـاي          .   كردن راه حل هستـنـد     
هـمـيـن مـوضـوع        .   ممكن فكر ميكـنـنـد     

ميتواند باعث تحوالت مهمـي در آيـنـده           
ايـن بـار در       .   سياسي جامعه آلمـان بـاشـد      

انتخابات بطور واقعي توجه ها بـه حـزب            
اما اينها هم بجز .  جلب شده استچپ  

رفرمهاي محدودي آلترناتيو ديـگـري      
 . ندارد

در اين مبارزات انـتـخـابـاتـي كـه            
بقول رسانه هاي عمومي تا آنـجـا كـه          
بـه دوحــزب بــزرگ يــعـنــي ســوسـيــال             
دمكراتها و سـوسـيـال مسـيـحـي هـا              

بدون "   مبارزه انتخاباتي" برميگشت،  
اينها هيچگاه نتوانستند .   مبارزه بود 

جـامـعـه را بـر ســر اخـتـالفــات و يــا                   

تفاوتهاي بين خود قطبي و يـا قـانـع              
چـرا كـه سـيـاسـتـهـاي ايـن دو                 .   كنند

حزب، به مـرور بـهـم نـزديـك شـده و                   
سوسيـال دمـكـراسـي در آلـمـان ابـدا                
نمايندگي مردم و يا خواستهاي مردم     
محروم و ميلوينها نفري را نمـيـكـنـد           

. كه سنتا از آنها راي دريافت ميـكـرد     
حزب سـوسـيـال دمـكـرات در آلـمـان               
نمايندگي هيچ خـواسـت تـوده اي را              
نميكند و هيچ تفاوتي با ديگر احزاب 

 . راست ندارد
ــات ســوســيــال              ــتــخــاب در ايــن ان
دمكراتهاي آلمان شش ميـلـيـون راي          

گفته ميشـود، ايـنـهـا       . از دست دادند 
اساسا به دليل سياستهاي راسـت ايـن       

در ايـن    .   حزب راي از دسـت داده انـد          
انــتــخــابــات احــزاب كــوچــكــتــر راي           
بيشتري آوردند و از جمله حـزب چـپ         

. آلــمــان، رشــد چشــمــگــيــري داشــت          
همچنين حزب سبز و ليبرالـهـا بـرنـده          

. آرا بيشتري در اين انتخابـات بـودنـد         
اما با ايـن حـال سـوسـيـال مسـيـحـي                 
هـمــچـنــان در قــدرت مـيــمــانـد زيــرا              

حـزب چـپ     .  بزرگترين ائتالف هستند 
در آلمان يك پديده قابل بررسـي اسـت         
اين حزب با محدودنگري و معضالت 

آنها شبيه شاخه . متعددي روبرو است
آنـهـا   . چپ سوسيال دمكراتها هستند 

با ايـن حـال     . حزبي رفرميست هستند 
رشد بيسابقه اين حـزب در آلـمـان بـه              
دليل همين درجه چپ بودن اسـت كـه           
توجه اقشار پايين جامعه را بـه خـود           

واقعيت اين است كه .  جلب كرده است 
مردم آلـمـان تشـنـه يـك نـقـد چـپ و                     
راديــكــال از اوضــاع و يــك راه حــل                

اكـنـون   .   انساني و قابـل اجـراهسـتـنـد         
دولت تـازه بـه قـدرت رسـيـده آلـمـان                  
داراي يــك اپــوزيســيــون قــوي و در               

راســت در    .   اســت"   چــپ" مــجــمــوع     
حــكــومــت و چــپ در اپــوزيســيــون              
ميتواند دروازه هاي تازه اي را به روي   
نقد درست و طرح آلترناتيوي انسـانـي    

 .* و راديكال بگشايد
بند بازي 

 رفسنجاني 
 و نامه كروبي

در هفته اي که گذشت مهدي کـروبـي        
نامه دومش را و ايـن بـارخـطـاب بـه               
رفسنجاني رئيس مـجـلـس خـبـرگـان            

حدود يک ماه پـيـش هـم      .   رژيم نوشت 
بـرخـي   " ايشان نامه اي در خصـوص            

در زنـدانـهـا      "   برخوردهاي نـاشـايسـت     
در " افشـاگـري  " نوشت و در آن اقدام به     

باره جنايات انجام شده در کهـريـزک و       
تجاوز به زندانيان و دستـگـيـرشـدگـان          

 خرداد کرده و خواهان ٢٢اعتراضات  
" روشن شـدن " دخالت رفسنجاني براي   

موضوعات مطرح شـده در آن نـامـه            
اش و بررسـي ادعـاهـايـش در مـورد               

او .   جنايات انجام شده در زندانها شـد     
پاسخي از هاشمي نگرفت و نامه اش     

اما نامه دوم کروبي در .   را علني كرد 
شرايط ويژه اي خطاب به رفسنـجـانـي       

محـور اصـلـي ايـن         .   نوشته شده است  
کروبي به نشـسـت اخـيـر         " اعتراض" نامه  

خبرگان و موضوعات مطـرح شـده در آن           
کروبي طي اشاره بـه وضـعـيـت       .  مي باشد 

نقـش  " جاري حکومت و نظام، به ياد آوري    
ويژه مجلس خبرگان و شـخـص     "   و جايگاه 

رئيس آن، يعني رفسنجاني پرداختـه و از       
ايشان مي خواهـنـد ک بـه راه امـامشـان               

کـه در    "   جورو جـفـايـي     "برگشته و در برابر  
اعمال مـي شـود     "   راستين امام" حق ياران  

.  سکوت پيشـه نـکـرده و دخـالـت نـمـايـد                 
شـمـا سـي سـال در           : " کروبي مـي نـويسـد       

خدمت اين نظام بوده ايد و مـيـدانـيـد کـه            
اين نظام چه مصائب و مراحل پرخطري را  
در مبارزه با گروههاي التقاطي و الحـادي    
پشت سرگذاشته است و چه هزيـنـه هـايـي        
براي اعتالي نـظـام اسـالمـي و بـرقـراري               

امروز . حاکميت جمهور پرداخت شده است    
دستاورد ما از آن همه رشادت و مقابله بـا   
استبداد و عدالتخواهي چيست و به کـجـا     
رسيده ايم؟مي بينم که اجـالس خـبـرگـان             

شود و شما نـه سـخـنـي در            برگزار مي   
انتقاد از شرايط حـاکـم بـر کشـور بـر                
زبان مي آوريد و نه انتقادي را بنـا بـه           
وظيفه خود منتقل مـي کـنـيـد و از                
همه عجيب تر در اختتاميه مجلسـي    
بدين اهميت در زمانـه اي بـديـن حـد              

 ."خطير غايب مي شويد
ــه                  ــس ادامــــ ــپــــ وي ســــ

پرسـش مـن از شـمـا بـه              " ميدهد
عنوان رئيس اين مجلس است که      
آيا اين مجلس بر اساس و ظـيـفـه        
خود در اين اجـالس عـمـل کـرده             

 است؟ 
کروبـي در ادامـه از نـظـارت             
استصوابي انـتـقـاد کـرده و آن را              

به اصالت و نيات خميني " ضربه" 
در تشــکــيــل مــجــلــس خــبــرگــان        

 

 محمد اسنگران 

 

 ١٣صفحه           محمد شکوهي

 باز تاب هفته 
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جنگيده و جان باخـتـنـد، ايـنـهـا انـدر              
زنان نوشتـنـد   "   آزادي"فوايد روسري در 

، آنزمان كـه بـر سـر و صـورت زنـان                   
اسيد پاشيده و با پونز حجابـهـا را بـر            
سرمـان مـحـكـم مـيـكـردنـد، ايـنـهـا                  
نوشتند كه حجاب چندان بد نيست و         
پاي زن را بـه جـامـعـه بـاز مـيـكـنـد،                  
آنزمان كه خاتمي با لبخندي بـرلـب و        
عــبــايــي حــريــر، زنــان را ســنــگــســار            

اصـالحـات   " ميكرد، اينهـا مشـغـول         
بوده و از فـمـيـنـيـسـم اسـالمـي           "   بازي

دفاع ميكردند، وقتي كـمـپـيـن هـاي            
جهاني عليه سنگسار و اعدام شـكـل        
گرفت، اينها با آخوندها گپ ميـزدنـد         
و از آنها گدايي اندكـي اصـالحـات را          
ميكردند، ووقتي امروز در خيابانـهـا       
ندا و نداها به پا خاسته و علـيـه هـمـه         
اين بساط ضديت با زن و حـكـومـت            
فاشيست اسالمي مي جنگند و جـان      
مي بازند، اينها از دوره آغاز كمـپـيـن       
ها و لم دادن به كمپين يـك مـيـلـيـون             

اخـتـالف   .   امضايشان حرف مـيـزنـنـد      
زنـان مـديـر و        " فاز موجود بـيـن ايـن          

با زن فعال و رهبر اعـتـراضـات    "   مدبر
ميليوني در خيابانها، با زن منزجر از  
حكومت و آخوند و مـال و مـنـبـر،بـا           
مـيـلـيــونـهـا زن مـخـالـف جـمـهــوري                 
اسالمي،  نه معرفتي بلكـه سـيـاسـي           

اينها بخشي از جـنـبـش مـلـي            .  است
اســـالمـــي و از دخـــتـــرعـــمـــوهـــاي            

كـمـدي درامـاي      .   حكومتيها هستنـد  
اين داستان اما  اينست كـه ايـن زنـان          

" رهـبـري  " مـدال       "   هميشه مسـلـمـان   " 
جنبش زنان را به سيـنـه خـود الصـاق            
كرده و بـا آن در كـنـفـرانسـهـاي بـيـن                   

آنها در همه جا از   . المللي پز ميدهند 
زن مسـلـمـان    " ايران و " مردم مسلمان" 

حرف زده و به هوداران مالتـي  "   ايراني
ايــران " كـالــتـرالــيــسـت و دوسـتــداران            

اطـمـيـنـان خـاطـر         "   هميشـه اسـالمـي     
ميدهـنـد كـه در ايـران قـرار نـيـسـت                   
انقالب شود، قرار نيـسـت حـكـومـت            
اسالمي سرنگون شود، قرار است كـم     

حاصل !  كم و در يك پروسه، تغييراتي 
اگر بايد به اينها پرداخـت بـديـن         . شود

دليل است كه اينها عامـدانـه  شـروع         
جنبش زنان در ايـران را بـه سـه دهـه                  
بــعــد ازقــدرت گــرفــتــن لــمــپــن هــاي            
اسـالمـي در ايـران  و روز از خـواب                   

آري .   پريدن خودشان وصل ميـكـنـنـد       
فرصت طلبي اسـت    " رهبران"سخن از  

كه با يك اختالف فاز سي ساله پشـت     
سر  جنبش برابري طلبانه زنان حركت       
ميكنند و ادعاي جـلـودار بـودن ايـن             

ســخــن از شــيــريــن        .   صــف را دارنــد     
عــبــادي و شــركــا اســت، ســخــن از                
مدعيان رهبري جنبش زنان،  سـخـن         

 .از كمپين يك ميليون امضا است
ايران در تب و تـاب يـك انـقـالب             
عـظـيـم انسـانـي عـلـيـه حـكـومـت و                    
قوانين ارتجاعي و وحشيانه اسالمـي      

در صف اول تظاهراتها زنان . ميسوزد
و جواناني را مي بينيم كه رهبري اين     
حركات را در دست دارند و در صـف            
ميليوني تظاهراتها، شـكـسـتـه شـدن           
عــمــلــي ديــوار آپــارتــايــد جــنــســي و            
شكسته شدن عملي  تابوهايي را مي       
بينيم كه زن را نـيـمـه انسـان و هـيـچ                  

اينـجـا ديـگـر كسـي          .   حساب ميكرد 
اهميت نميدهد شعار دهنده و حركـت      
كننده در اول صف زن هست يا مـرد،        
اينجا فعالترينـهـا و شـجـاع تـريـن و                
بانفوذ ترين ها در اول صـف حـركـت             
مــيــكــنــنــد و زنــان در بســيــاري از                

. تظاهراتها در صف اول ايسـتـاده انـد         
اين نوك كوه يخي اسـت كـه بسـيـاري            
آنرا ناديده گرفته و يـا سـعـي در پـرده            

اين بروز يك جنـبـش   .   پوشي آن كردند  
عميق اجتماعي در بطن جامعه ايـران     

جنبش اعتراضي عليه قوانـيـن    :   است
و سنتهاي ضد زن اسالمـي، جـنـبـش          
دفـاع از حـرمـت و انسـانــيـت زنــان،                
ــراي خــالــصــي                 ــان ب ــبــش جــوان جــن
فرهنگي، جنبش مـردم ايـران عـلـيـه             

 . حكومت جنايتكار اسالمي
جنبش انقالبي مردم در ايران، در    
يك جامعه اي كه در آن سي سـال يـك         
حكـومـت قـرون وسـطـايـي اسـالمـي               
حاكم  بوده، پيامهاي بسيار درخشنده 

يكي از ايـن      . اي را به دنيا صادر كرد 
پيامها همين بود كه جامعه ايـران بـا         
زن سـتـيـزي و خـفـت و خـواريـي كـه                     
حكومت سعي كرد به زنـان تـحـمـيـل            
كند، هيچگاه نساخت و هيچگاه ايـن        
فرهنگ و سنتهاي زن ستيز را هضـم          

بويژه اين جنبش به دنيـا نشـان     .   نكرد
داد كه زنان و دختران، قـربـانـيـان ايـن            
حكومت، كسـانـيـكـه از اولـيـن روز               
حيات اين حكومت جنايت و نـكـبـت       
اسالمي، حمله ها متوجه آنها بـود ،         
يك روز از پاي ننـشـسـتـه و از هـمـان                 
اولين فرمان ارتجاعي خميـنـي جـالد       

 ، به پا خاسته و جنگ بـا    ۵۹در سال  
 . اين حكومت را آغاز كردند

دوره اخير مبارزات مردم و زنـان         
در ايران به دنيا نشان داد كه زنـان در            
ايران عليه همه قوانين و همه سنتهاي  
ارتجاعي اسالمي هستند و  در ايـن           
دنيا و در اين قرن همه آزادي و رهايـي   
و همه برابري را مـيـخـواهـنـد كـه در                
دنـيــا زنــان و مـردان آزاده  بــراي آن                   

اين يك خط .   جنگيده و پيش رفته اند 
بطالن كـامـل بـه تـزهـاي رنـگـارنـگ                
نسبيت فرهنگـي و بـه مـدافـعـيـن و                

" زن مسلمـان "  طرفداران تزهايي نظير  
" عدم تناقض اسالم با حقوق زنـان   "  و  
" و   "   ما كشور اسـالمـي هسـتـيـم       "   و  

اصــالحــات در اســالم و حــكــومــت             
 . بود" اسالمي ممكنست 

در هياهـويـي كـه ايـن روزهـا در               
بــررســي و يــا در دفــاع از جــنــبــش                 
اعتراضي  و انقالب مردم در ايران در    
جريان است، در عين حال از دوسـتـان         
ــشــه                  ــي ــم ــث دوم خــردادي و ه مــون
طـرفـداران اصــالحـات در حـكـومــت            
اسالمي، مي شنويم و ميخوانيم كـه         
با گشاده دستي جنبش برابري طلبانه       
و شجـاعـانـه و حـق طـلـبـانـه زنـان و                     
حضور فعاالنـه زنـان در ايـن حـركـت               
اعتراضي را به جيب خود و كـمـپـيـن             
يك ميليون امضايشان ريخته و ابايي    
ندارند كه در مـورد تـاريـخ تـحـوالت             
جنبش زنان و آكتورهاي اين حركت ،       

 .حقايق را كامال وارونه جلوه دهند
 از نوشته يـكـي از ايـن دوسـتـان              
چند نمونه را انتخاب كـرده ام و آنـرا              
مشت نمونه خروار ميدانم كه بايد بـه      

 . آن پاسخ داد
 اوت   ۲۵عسل اخوان در تـاريـخ         

  در مقاله اي سه سال پـس از      ۲۰۰۹
كمپين يـك مـيـلـيـون امضـا نـوشـتـه                 

 : است
اول کلمه آزادي بود، بعد توسري " 

هم روسري هـم    " آمد و سرانجام دوران     
ــون عصــر            "   تــوســري  آغــاز شــد اکــن

 ".گسترش کمپين ها فرا رسيده
اين توضيح يك نفراز آنسوي خـط   

كسي كه در اطرافش و در بيـت  .   است
امام و رهبري و آحوندهاي حـاكـم در            
اوايل تسلط حكومت اسالمي،  كلمه 
آزادي را شنيده و سپس هم  روسري و     
هم توسـري و االن در هـمـان مـنـازل                  

او خبر نـدارد  !  صحبت از كمپين است 
كه در روزهـايـي كـه در مـنـازل آنـهـا                 
كلمه آزادي رايج بود، بـه مـنـازل مـا               
حمله ميكردند و ما را و عـزيـزان مـا        
را دستگير كرده و جسدشان را تحويل 

نميـدانـد كـه بـا شـعـار هـم                .   ميدادند
روسري هم تـوسـري ايـن طـرف خـط،              
شعار نه روسري نه تو سري ، سرداديـم   
و در آغاز با چاقو مردان ريشو به مـا       
حمله ميكردند و سپس كالشيـنـكـف        

و .   آوردند و ما را تـار و مـار كـردنـد              
بويژه نميداند و يا بهتـر سـت بـگـويـم                
ميداند و پرده پوشي ميكند كه دوران 
كمپين ها از دو دهه پيش آغـاز شـده           

 .  است
من اگربخواهم در يـك پـاراگـراف       
تاريخ اين دوره را خالصه كنم چـنـيـن         

 : ميگويم
اول يــك انـقــالب عـظــيــم عــلــيــه            
ديكتاتوري شاه بود و سپس شكسـت        

ايـن انـقـالب بـا حـملـه ضـد انـقــالب                   
يا روسـري ،      "اسالمي و سپس فرمان  

خميني رهبر ضد انـقـالب     "  يا توسري 
اسالمي  و پاسخ  ما زنان اينور خـط          

بود  و بـعـد از         " نه روسري نه توسري" 
آن دوران مبارزه گسترده ميليونها زن    
در گوشه هاي اين جامعه در خـانـه و             
مدرسه و دانشگاه و خيابان  و كمپين    
هاي جهاني عليه سنگسار و اعدام و         
ــرهــم زدن                      زن ســتــيــزي  و  دوران ب
آپارتايد جنسي در عمـل آغـاز شـد و           
امروز روز مـبـارزه بـراي سـرنـگـونـي               

 .حكومت اسالمي است
 در هــمــيــن پــاراگــراف كــوچــك،         
فشرده و چكيده تفاوتهاي ما را مـي           

سـوال ايـنـسـت كـه در دوره              .     بينـيـد  
و دوره هم روسري و هـم    "   كلمه آزادي " 

توسري، هيچ حـركـتـي نـبـود؟ هـيـچ                
كمپيني آغاز نشد، هيـچ مـقـابلـه اي            
نبود؟ يكباره ازسـه  سـال قـبـل دوره               
كمپين ها آغاز شد؟ بيش از سـه دهـه      
فقط قدر قدرتي حـكـومـت اسـالمـي           
بود؟ زنان در اين دوران طـالئـي هـيـچ         
نگفتند و هـيـچ نـكـردنـد، تـا چـرت                   
فعالين كمپين يك ميليون امضا پـاره   
شد؟ آيا اين تـاريـخ جـنـبـش زنـان در                 
ايــران اســت؟ يــا تــاريــخ بــخــشــي از               
حكومتـيـهـا، بـخـشـي از زنـانـي كـه                  
همسرانشان در قدرت سهيم بـودنـد و          

 پسر عموهايشان در قدرت بودند؟ 
 

 : ايشان ادامه ميدهند
کمپين يک ميـلـيـون امضـا سـه            " 

ساله شد، اگر بگوييم کارنامه جنبش     
زنـان طـي ايـن ســه سـال وزيــن تـر و                    
درخشان تر از تمامي سالهاي پـس از       

بوده است سخني بـه  ۵۷انقالب بهمن   
هيچگاه طـي تـمـام        .   گزاف نگفته ايم  

حتي پيش از انقالب کـه    –اين سالها   
فعالين جنبش زنان از آزادي بيشـتـري      

مــطــالــبــات و       –بــرخــوردار بــودنــد       
خواستهاي زنـان ايـنـگـونـه بـه عـمـق                 
جامعه نرفته بود، به جرأت مي تـوان      
گفت جنبش زنان در ايران معاصـر را          
مي توان به دو دوره قـبـل و بـعـد از                   
کمپين يک مـيـلـيـون امضـا تـقـسـيـم                

 ." کرد
اين ادعاي پوچ را به دقت بررسي       

از نظر ايشان، در دوره بـعـد از         .   كنيد
جـمـهـوري اسـالمـي ايـران هـيـچـگـاه                 
كارنامه مبارزات زنان وزين تر از روز    
تولد كمپين يك ميليون امضا نبوده؟  

 ۵۸ و   ۵۷هشت مارس هاي سالهاي  
چه، مبارازت ميلـيـونـي زنـان عـلـيـه              
ــداوم                ــزاري مـ ــرگـ ــه، بـ ــاب چـ ــجـ حـ
مراسمهاي هشت مارس در شهرها و      
مراكز دانشگاهي و كارخـانـه هـاچـه،          
تشكيل سازمانـهـاي غـيـر دولـتـي و              
مدافع حقوق زن چه، سوزاندن حجابها  

و پرت كردن حجابها در هشت مارس     
چـه، كـمـپـيـن        . . .    و۲۰۰۵ و ۲۰۰۴

هاي جهاني عـلـيـه سـنـگـسـار مـريـم                
ايوبي و شهناز و زهـرا و ژيـال ايـزدي             

چه، كمپين هـاي بـيـن الـمـلـلـي            . . .   و  
عليه حكم اعدام شهال جاهد و كـبـرا           
رحـمـانـپـور و نـازنـيـن فـاتـحـي چــه؟                   
ميتينگ دانشجويان عليه جـداسـازي    

 و   ۲۰۰۵جــنــســيــتــي در ســالــهــاي         
  چه؟ ۲۰۰۶

در بسياري از مباحثات و كنگره       
هاي بين المللي ، در چند سال اخير و     
از جمله كنگره زنان در آلمان كه آليس    
شوارتزر فمينيست مـعـروف آلـمـانـي           
سازمان داده و  من در آنجا  سخـنـران    
بـودم و عـلـيـه حـجـاب و حـكـومـت                    
اسـالمـي و خــاتـمـي كـه در آن دوره                   
رئيس جمهور بود، حرف زدم ، مـورد        
حمله اكثـريـتـهـاي هـمـيـشـه طـرفـدار                 
حكومت اسالمي قرار ميگرفـتـم كـه       
ميگفتند قبل از مبارزه سياسي عليه 

" آگـاه "   حكومت اسالمي بايد زنان را    
منظورشان از آگاهي هم اين بود .  كرد

كه نگرش آنها به زنان مـنـتـقـل شـود             
كه حكومت اسالمي ميتواند بماند و 

گويي كه زنان در ايـران،    . اصالح شود 
برده هايي بوده وهستند كه نه حرفي و 
نه احساسي و نه مقاومتي در مقـابـل    
اجحافات عـديـده بـرخـود نـداشـتـه و                
منتظر ظهور تعدادي بودند كه به آنها 
بگويد چه چيز خوب است و چـه چـيـز        

گويي زن معلم و كارگر و دانشجو . بد
و استاد دانشگاه در آن جـامـعـه ، از              
روز اول كه به او گـفـتـنـد حـق طـالق                  
نداري و در قانون حكومت  سنگسـار    
رسميت يافته، هيچ نگفت و نفهميد و 
بيست و پنج سال ساكـت نشـسـت تـا           
شيرين عبادي بعد از بـيـسـت و پـنـج             
سال زبان بـاز كـنـد و بـگـويـد ازدواج                

امـا  !    سـالـه درسـت نـيـسـت            ۹دختر   
و زناني كه همواره در   !  اسالم خوبست 

معيت حكومت بودند، چرتشان پـاره      
بزننـد و بـه       "   مبارزه"   شود و دست به  

ديگران هم فخر بفروشند كه مياييم و       
چهـره بـه     "  در ديدارهاي چند دقيقه اي 

آگاهتان ميكنيم كه حق طالق "    چهره
چـنـان هـمـه ايـن دوسـتـان              .     خوبست

صحبت ميكنـنـد كـه گـويـي تـاريـخ               
مبارزه با حكومت ضد زن اسـالمـي،      

" بـانـوان  " از روزي شروع شده كـه ايـن            
گرامـي از خـواب پـريـده و بـرخـالف                 
همسر و اقوام و دوستان آخوند و غيـر      
آخوند خود، فهميده اند كـه زنـان هـم             
حقي دارند و از اين امامزاده اسالمي     
آبــي بــراي ايــنــهــا بــعــنــوان  زن گــرم                

 . نميشود
دوستان گرامي، شيرين عبادي و      

 ! شركا در كمپين يك ميليون امضا 

 . . . ” رهبراني        ”   کمپينها و                   ١از صفحه         

 ۷صفحه      
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زنان ايران، هم نسل مـن و شـمـا،          
ما زنان آزاديخواه و برابري طلـب  در            
يك انقالب عليه حكومت شاه شركت    
كرديم و اين انقالب با يك ضد انقالب 

از هـمـان روز       .   اسالمي سركـوب شـد     
اول كه در تظاهراتهاي خياباني علـيـه         

 ۸حكومت شاه شرکت کـرديـم و در             
مــارس هــمــان اولــيــن ســال بــعــد از               
انقالب، خـمـيـنـي جـالد بـزرگ قـرن،               
فرمان حملـه بـه مـا را داد،  مـا در                    
خيابانها جنگيديـم و در دانشـگـاه و             
كارخانه عليه اين حكومت ايستـاديـم     
و فرياد مرگ بر ارتجاع، نه روسري نه    

باور نداريد به فيلم .  توسري،سر داديم 
مـا  .   هشت مارس آنزمان نگاه كـنـيـد      

بي حجاب بوديم و حـق خـودمـان را              
آزادي نه شرقي " ميخواستيم و گفتيم 

 " است نه غربي، جهاني است
امــروز نســل دوم هــمــيــن زنــان،           
همين انسانگرايان و همين مخالفـيـن       
از روز اول در مقابل خميني و قوانيـن    
اسالمي به پـا خـاسـتـه انـد و عـمـال                   
جهاني بودن را به اجـرا در آورده انـد،          
آنها هر حركت اعتراضـي خـود را بـا             
فيلم واسناد به خارج از مرزهاي ايـران   
مي فرستند و از دنيا بـراي غـلـبـه بـر            
يك حكومت تجـاوزگـر و فـاشـيـسـت            

زن جـوان رهـبـر      .  استمداد مي طلبند 
اعتراضات در خيابان انقالب تـهـران،        
از روزي كه عبادي و نوشيـن احـمـدي         
خراساني، دست از آگاهگري آخوندها     
برداشته و از خاتمي نـاامـيـد شـدنـد،              

. متوجه نشد كه كار ديگري بايد كـرد  
از روز اول بــه قــدرت رســيــدن ضــد                
انقالب اسالمي  فهـمـيـد كـه در ايـن               
ممـلـكـت مشـتـي ريـش و پشـم دار                  
حكومـت مـيـكـنـنـد كـه ارتـجـاعـي                 
هستند، كه ضد زن هستند، كه هـيـچ      
ربطي به دنياي امروز ندارند و اصالح   
طلب بودن آنها هم يك بازي سـيـاسـي         
است بيـن خـودشـان، بـراي مـانـدن و                

 .  چاپيدن و زدن و كشتن
جنبش زنـان را اگـر بـتـوان دوره               
بندي كرد، نه به دوره قـبـل و بـعـد از              
توهم شما به حكومت اسالمـي و يـا            
دوره قبل و بعد از هـمـراهـي شـمـا بـا               
بخشي از حكومت اسالمي، بلكه بـه     
دوره  قبل و بعد از فرمان خمينـي در          
حمله به زنان و پاسـخ بـخـش پـيـشـرو              
مدرن و بـرابـري طـلـب زنـان بـه ايـن                    

 . ترهات اسالمي بايد تقسيم كرد
اگر دوره بندي بشود كرد، بايد به       
دوره پرتاب حجابها در تظـاهـراتـهـاي          
هشت مارس، به تثبيت هشت مارس  

روز جهاني زن در ايران، به بـرهـم زدن          
عــمــلــي جــداســازي جــنــســيــتــي در             
دانشگاهها و به هـمـه ايـن مـومـنـتـم             
هايي عـطـف تـوجـه كـرد كـه در دل                   
جامعه و از طريق يك جنـبـش چـپ و         
سوسياليستي، يك جـنـبـش مـدرن و            
انسانگرايانه در عـمـل و در نـظـر بـه                 

توجه كنيـد كـه در       .   پيش برده ميشد  
مورد حكومت اسالمي ايران، علل و    
چگونگـي بـه قـدرت رسـيـدن آن، در                
مـورد جـايـگـاه حــجـاب در جـنـبــش                
اسالمي و اسالم سـيـاسـي، در مـورد          
جايگاه سنگـسـار در ايـن جـنـبـش و                
قدرت گيري آن در كشـورهـاي اسـالم           

بحثهاي مـفـصـل تـئـوريـك           .. .   زده و  
شـده و پــاسـخــهــاي روشــنـي بـه ايــن                

 . سواالت داده شده است
جــنــبــش اعــتــراضــي امــروز در           
خيابانهاي ايران، نـتـيـجـه و بـر آيـنـد                 
لكنت زبان شـمـا در نـقـد حـكـومـت                 
اسالمي كـه بسـيـار ديـرهـنـگـام هـم                 
شروع شد نيست، نتيجه جنگ روزانه    
هزاران و ميـلـيـونـهـا زن در كـوچـه و                 
خيابان در مدارس و دانشـگـاهـهـا بـر           
عليـه جـداسـازي جـنـسـيـتـي، عـلـيـه                   
حجاب اجباري، عليه بي حقوقي زنان  
در خانواده، در جامعه و در آمـوزش          
وپرورش و در همه جا بود،  و نتيجه و 
برآيند كتـك خـوردن و زنـدانـي شـدن                
هزاران و ميليـونـهـا زن در دوره سـي              
ساله حكومـت اسـالمـي و از جـملـه               
دوران خاتمي محبوب و عـزيـز كـرده           
شما، نتيجه مبارزه عليه سنگسـار و         
اعدام  مريم ايوبـي و دالرا دارابـي و              
نتيجه كمپين هاي گسـتـرده جـهـانـي            

 .  بود
زنان ايران سه روز بـعـد از قـدرت           
گـيــري جــنــبــش اســالمــي در ايــران،            
فهميدند كه با يـك حـكـومـت هـار و               

و .   لجام گسيخته اسالمي روبرو است  
در .   جنگش با ايـنـهـا را شـروع كـرد              

دادگاههاي خانواده ، در مبارزه عليـه   
سنگسار و در مـبـارزه روزمـره بـراي             

الزم نـبـود     . . .   حق تكفل و طـالق  و         
منتظر ظهور امامـان زنـي هـمـچـون             
شما باشد كه در گفتگوهاي خيابـانـي     

" آنها را آگاه كنيد   "   چهره به چهره "  و  
اسالم هم "ولي " كه حق طالق خوبست

اين آگاهي را به شرطـي بـه     " !   خوبست
اسالم عزيـز  " شما ميدهيم كه نگوييد     

نه خير، براي ديدن حقـايـق،   " .   بد است 
ــن                  ــه زمــي ــان را ب گــوشــهــاي خــودت
بچسبانيد و همهمه ضد ديني و ضـد        

 . اسالمي زنان و جوانان را بشنويد

 
در بخش ديگري از اين نوشـتـه عسـل اخـوان              

 :ميخوانيم
ــيـــن                 ”  ــشـ ــم پـــيـ در دوران رژيـ

کـه    -ديکتاتوري شبه مدرن پـهـلـوي        
ــازي                 ــي ســـ ــربـــ ــت غـــ ــاســـ ــيـــ ســـ
گزينشي،عجوالنه و بي برنامـه ايـران         

بـه داليـل       -را در پيش گـرفـتـه بـود             
سياسي و اجتماعي کم و بـيـش روي            
خوشي به حقوق زنان و فعالين جنبش  
زن نشان مي داد، بـا ايـن حـال در آن                
سالها قوانين متـرقـي تصـويـب شـده            
فاصله زيادي با واقعيـت و تـوقـعـات           
زنـان داشـت در واقـع اکــثـريـت زنــان                
ايراني در آن دوره بـه داليـل مـتـعـدد               

نبودند  «زن مدرن»آماده ايفاي نقش   
و بـه عـالوه نــفـوذ اجــتـمــاعــي              * *   

مذهب و اعـتـمـاد جـامـعـه بـه نـهـاد                  
روحانيت باعث مي شد کـه بسـيـاري          

مـراجـع تـقـلـيـد و           »از زنان پيروي از      
را بر به دست آوردن حـقـوق      «شوهران

 ". برابر ترجيح دهند
نگاه كنيد كه در اينجا دم خروس     
اينكه خانم اخوان نمايندگي كدام زنان  

اكثريت زنـان  :   را ميكند ديده ميشود   
" ايراني در آن دوره آماده ايفاي نـقـش        

و جـملـه بـعـدي را           !   نبودند"   زن مدرن 
اينجا ديگر به وضوح مي :   نگاه كنيد 

. بينيم كه ايشان كيست و چه ميگويد
بسياري از زنان پيروي از مراجع تقليد 
و شوهران خود را بـر بـه دسـت آوردن             

 . حقوق برابر ترجيح ميدادند
ايـن  .   پس تكليف ما  روشـن شـد      

جنبش همانگونه كه گفتم ، حرف دل         
زناني را ميزند كه  در دوره آزاديـهـاي         
نيم بند دوره پهلوي ، با آن فرهنـگ و       

كنار نمي آمدند و "   غربي" مناسبات  
اين بيماري را هم داشتند كه خودشـان   
را نماينده اكثريت زنـان دانسـتـه و از             
قـول ايـن اكــثـريــت بـگــويـنــد كـه بــا                   

و سپـس هـم     . مدرنيسم مشكل دارند 
بدليل همراهي با همسر و آخوند ، از           

امـروز هـم     .   حق خود دفاع نميكردنـد    
پسر . در بر همان پاشنه ميچرخد  

عموها و همسران اينها در قـدرت    
پـس ايـنـهـا دنـدان          .   سهيم بودند   

روي جگر گذاشته و با همسـران و     
مــالهــاي حــكــومــتــي هــمــراهــي       

نه فقط اين بلـكـه مـي      .   ميكردند
نوشتند که حـجـاب امـر مـنـفـي              
نــيــســت، بــاعــث مــيــشــود زنــان         
خانواده هاي مـومـن و مـذهـبـي              
ازخانه بيرون آمده و در فعاليتهاي 

نقـل بـه     .   (   اجتماعي سهيم شوند  
و امـروز    ) .   كـار معنا از مهرانگيز    

كه فاميلها و هـمـسـران ايـنـهـا را از                  

موسسات حكومت رانده و بخشي از    
آخوندها را نيز بـيـرون انـداخـتـه انـد،                
همسران فداكار و وفـادار ايـن مـردان            
حــكــومــتــي  و يــا اصــالح طــلــبــان               
حكومتي ، غرولند ميكنند وجنبش     
زنان راه مي اندازند و  تـعـدادي فـعـال         

 . زنان نيز با آنها همراهي ميكنند
بله جنبش ملي اسـالمـي، بـا بـه            
قـدرت رســيــدن جــمــهــوري اســالمــي          

امروز .  ايران،  تماما در حكومت بود 
جناح راست اين جنبش در حـكـومـت      

" انـحـصـارطـلـبـان      " است و تعدادي را       
دوم خرداديهـاي از    .   بيرون انداخته اند  

هــمــه جــا رانــده و مــانــده،  بــهــمــراه                 
تعدادي روشنفكر اسالمي نويسنده و      
محقق و فـعـال سـيـاسـي و فـعـال بـه                    
اصطالح  مدافع حقوق زن و كـارگـران       
و غيره كه همواره  آتش بيـار مـعـركـه        
بوده  و از حكومت و امكان بهبود در 
ــاع              ســيــســتــم وحشــت اســالمــي دف
ميكردند،باقي مانده اند و فـعـالـيـت           

امروز با شعله ورشـدن يـك     .    ميكنند
جنبش انقالبي عظيم عليه حكومت،   
فعالين اين جنبش هـمـچـون شـيـريـن              
عبادي در هر سخنراني بـه اصـطـالح          
در دفــاع از مــردم ايــران، فــرامــوش             

مرگ و يـا      " نميكنند بگويند ، شعار     
را "     سـرنـگـونـي حـكـومـت اسـالمـي             

براي اينها وجود يك حكومت .  ندهيد
اسالمي مهم است چـرا کـه در نـبـود             
حكومت اسالمي هيچ كسي در ايران    

تره خـورد  "  رهبران"و در دنيا براي اين  
نميكند و كمپين يك ميلـيـون امضـا          
نيز همان جايگاهي را پيدا ميكند كه 

كـمـپـيـنـي كـه سـي            . بايد داشته باشد 
رهبراني كه قبال آنسوي . سال دير آمد

خــط ايســتــاده و هــمــيــشــه مــدافــع               
حكومت اسالمي بودند، انـتـقـادشـان       
به انحصار طلبي بود و گـدايـي كـمـي        

. انصاف و كمي بهبود را مـيـكـردنـد          
امــروز  مــدعــي رهــبــري         ايــنــهــا    

جنبشي هستنـد كـه هـزاران نـفـر             
ازفعالين  آن پاي چـوبـه هـاي دار            

فقط بـدلـيـل ايـنـكـه بـه              رفتند،  
" يـا روسـري يـا تـوسـري           " فرمـان 

ادعـاي  .   گفتند   "   نه " خميني،   
زنان زيادي را دارنـد       رهبري      

كه عليه حجاب بودند و عليه 
حكومت اسـالمـي و عـلـيـه            
دخالـت مـذهـب در زنـدگـي            
اجتماعي و در قوانين  تا پاي 
جان جنگيده اند، زنـانـي كـه           

تيـربـاران شـدنـد، زنـان          سبعانه  
حامله، زناني كه فرزندانشـان را     
در زندان به دنيا آوردنـد، زنـانـي       
كه قبل از اعدام به آنهـا تـجـاوز       

شد و زناني كه به اتهام رابطه خارج از     
مـا فـريـاد      .   ازدواج سنـگـسـار شـدنـد        

از الدن   .   آزاديخواهي اين زنان هستيم  
بياني تا مـريـم ايـوبـي از زنـان فـعـال                  
سياسي آزاديخـواه و كـمـونـيـسـت تـا               
زنانـي كـه بـه اتـهـام رابـطـه جـنـسـي                     
سنگسار شدند، از زنانـي كـه بـدلـيـل             
عدم رعايت حجاب شالق خوردند تـا       
زناني كه بدليل مناسبات و فرهـنـگ         
ــده  اســالمــي و وجــود                  عــقــب مــان
مردساالري وحشتناك خـود را آتـش           

ــد            ــاخــتــن مــا صــداي     .   زده و جــان ب
و ايــن   .   اعـتـراض ايــن زنـان هسـتـيــم           
ــاد  .   جــنــبــش هــمــان زنــان اســت           فــري

اعتراض اين زنان است كـه امـروز در           
. جاي جاي ايران طنين افـكـنـده اسـت       

نه به حكومت اسالمي، نه به قوانـيـن     
اسالمي، نه به فرهنگ و اخـالقـيـات           
مــردســاالرانــه و زن ســتــيــز، نــه بــه                
مردساالري و لمپنيزم اسالمي ، ايـن         
شعارها  امروز در حيابانهاي تهران و      

طـنـيـن افـكـن        . . .   شيراز و تـبـريـز و           
 . است

  ســي ســال بــعــد از حــكــومــت             
اسالمي، سي سـال بـعـد از جـنـگ و               
گــريـــز و اعـــدام شــدن هـــزاران زن                   
معترض، سي سال بعد از سنگسار و       
اعدام، سي سال بعد از جنگيدن نظري  
و عــمـلــي در سـنــگــر مــخـالــفـت بــا                
حكومت اسالمي و قوانـيـن ضـد زن            
اسالمي،  سي سـال بـعـد از مـقـابلـه                 

تن به تن زنان بـا حـجـاب      جانانه و   
اسالمي ، ايـنـهـا تـازه از خـواب              
پريده و آبي به سر و روي خود زده        
و ميگـويـنـد، زن انسـان اسـت و               
البـتـه فـرامـوش نـمـيـكـنـنـد كـه                  
هميشه از زنان وابسته به خود در       
زندانها دفاع كـنـنـد و فـرامـوش             
نميكنند كه دستاورد و تالشها و        

باختن هزاران زن و صدهـا فـعـال       جان  
رزمنده مدافع حقـوق زن را مصـادره          
كرده و مدال به سيـنـه بـزنـنـد و               
متكبـرانـه از آمـوزش دادن بـه             

 . زنان حرف بزنند
دوستان گرامي اگر درسي بايد 
ـبـول            گرفته شود، اينست كه شـمـا ق
ـنــيــد كــه در ايــران يــك جــنــبــش               ك
ـقـالب             ميليوني اعـتـراضـي، يـك ان

هاي ايـن حـكـومـت در           عليه پايه  
انـقـالبـي انسـانـي و          .   جريان اسـت  

عميق عليه همه قوانين و سنتهاي 
انقالبـي بـراي جـارو        .   ضد انساني 

كردن حكومت اسالمي و مذهـب      
ـان       . زدايي از جامعه و از زندگي زن
 ،   اگر كسي بايـد درس بـيـامـوزد          

 *! شماها هستيد

 . . . ”   رهبراني         ” کمپينها و                        ۶از صفحه          

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!                       مرگ بر جمهوري اسالمي
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انتخابـات در دو مـرحلـه انـجـام                -١
ابـتـدا   .   ميگيرد، سراسـري و مـحـلـي         

انتخابات سـراسـري و بـعـد از روشـن               
شدن نتايج، انتخابات مـحـلـي انـجـام           

 . ميشود
 نـفـر     ٢٠٠جمع نمايندگان کنگره  -٢

سهميه انتـخـابـات سـراسـري و           .   است
 .  نفر است١٠٠محلي هرکدام 

شرکت در انتخـابـات داوطـلـبـانـه          -٣
 . است

هر عضو حزب فقط در يک حـوزه     -٤
 . ميتواند راي بدهد

راي گــيــري بــه صــورت کــامــال              -٥
 . مخفي انجام ميشود

در انتخابات سراسـري و مـحـلـي           -٦

نـمــايـنــدگــان بــا اکــثــريـت نسـبــي آرا              
انتخاب ميشوند، يعنـي کسـانـي کـه           
آراي بيشتري نسبت به ديـگـران آورده        

در انـتـخـابـات       .   اند انتخاب ميشونـد   
ســراســري حــداقــل آراي الزم بــراي                

 درصد کل آراي راي ٢٠انتخاب شدن   
 . دهندگان است

انتخابات سراسري در يک مـرحلـه     -٧
در صورتـيـکـه تـعـداد        .   انجام ميشود 

نمايندگان انتخاب شده در انتـخـابـات      
 نـفـر بـاشـد         ١٠٠سراسري کـمـتـر از          

 نـفـر صـاحـب         ١٠٠يعني کمـتـر از       ( 
بـقـيـه    )    درصـد آرا شـدنـد         ٢٠حداقل  

ــيــه                    ــه ســهــم ــه ســراســري ب ــمــي ســه
تشکيالتهاي محلـي اضـافـه خـواهـد           

 . شد
در انتخاباتهاي سراسري و محلي   -٨

تعـدادي کـمـتـر از          اعضا ميتوانند به  
تعداد سهميـه راي بـدهـنـد، امـا راي               
ــشــتــر مــجــاز                     ــه تــعــداد بــي دادن ب

برگه هاي داراي آراي بيـشـتـر      .   نيست
 .از تعداد سهميه باطل ميشود

اعتبارنامه امنيتـي نـمـايـنـدگـان          -٩
قبل از شروع کنگره بايد تـائـيـد شـده           

هرکس خود را کانديد ميکنـد،  .  باشد
اگر قبال تائيد امنيتي نگرفته بـاشـد،      
بايد فرم مربوط بـه تـائـيـد امـنـيـتـي                 

 . سطح کادر را پر کند
تشکيالتهائي کـه بـا صـنـدوق             -١٠

مرکزي تسويه حساب مالي نکرده اند 

نمايندگانشان فاقد حق راي قطعي 
در کنگره خواهند بود، همچـنـيـن        
نمايندگاني که حق عضـويـتـهـاي         
خود را تسويه نـکـرده بـاشـنـد در              
کنگره حق راي قطعـي نـخـواهـنـد         

 . داشت
کل پروسه انتخابات زير نظر  -١١

. هيئت دبيران صـورت مـيـگـيـرد         
هــيــئــت دبــيــران مــرجــع بــررســي         
شــکــايــات احــتــمــالــي از نــحــوه          

 . برگزاري انتخابات است
فاتح بهرامي از طرف هيئت  -١٢

دبـــيـــران مســـئـــول مســـتـــقـــيـــم        
 . سازماندهي انتخابات است

 آئين نامه انتخابات کنگره هفتم حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩مصوب ھيئت دبيران، سپتامبر 

کنگره هفتم حزب کمونيست کارگري 
 بـه    ٢٠٠٩ايران در نيمه اول دسامبر  

هـمـه   .   طور علـنـي بـرگـزار مـيـشـود            
عالقمندان ميتوانند بعنوان ناظر در      

 ۲۰۰تـعـداد     .   کنگره شرکـت کـنـنـد       
نماينده از تشـکـيـالتـهـاي حـزب در               

از احزاب . کنگره شرکت خواهند کرد
و سازمانهاي سياسي و رسـانـه هـاي         

خبري نـيـز بـراي حضـور در کـنـگـره                 
 . دعوت بعمل خواهد آمد

کنگره حزب فرصت مناسبي    
براي آشنائي از نزديک با حـزب و     
ارگـانــهــا و کــادرهـاي حــزب در            
جريان اجالس عالـيـتـريـن ارگـان          

 . حزبي است
براي ثبت نام و دريافت کارت 

الزم بـا شـمـاره        ورودي و اطالعات  
 . تلفن و آدرس زير تماس بگيريد

 
 ایمیل و تلفن تماس

 :  براي اسم نویسی
k7.wpiran@gmail.com 
0046(0)704227196 

 

ــفــر بــراي دو روز                وروديــه هــر ن
حضور در کنگره همراه با امـکـانـات          

( يـورو      ١٤٠خوابگاه و غذا معادل  
 کرون ١٤٠٠ پوند، ١٢٥ دالر، ٢٠٠
مـتـقـاضـيـان      .   خواهد بود)   سوئد

شرکت در کنگره ميتوانند هزينـه   
خود را به يکي از شماره هاي زير     

 :واريز کنند

 سوئد 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
 آلمان 

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 --------- 

 کانادا
ICRC 

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
 

Account #: 84392 00269 13 
phone 1-360-332-7700 

 
 آمريکا

Banner Bank 

Masoud Azarnoush 
Account # 3603224619 
Routing # 323371076 

  
Banner Bank  Address 

435 Martin st. 
Blaine, WA 98230 

 
 هلند 

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 ------- 

: شماره حساب براي واريز پول از انگليس و از هر کشور ديگر  
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 

 
سوسياليسم 

 !بپا خيز
برای رفع 

 تبعيض

 کنگره حزب کمونيست کارگري در دسامبر برگزار ميشود
 کنگره علنی است و ورود برای عموم آزاد است

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!                                 مرگ بر جمهوري اسالمي
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 پيام آذر  -۱
 کيان آذر -۲
 مسعود آذر نوش  -۳
 سياوش آذري  -۴
 فريده آرمان  -۵
 خسرو آرمانيان  -۶
 محمد آسنگران  -۷
 گيتي آقاجاني  -۸
 حسين آقاياري  -۹

 بهمن آموز  -۱۰
 محسن ابراهيمي  -۱۱
 منيژه اتمامي  -۱۲
 مينا احدي  -۱۳
 سوسن احمدي  -۱۴
 فروغ ارغوان  -۱۵
 عبداله اسدي  -۱۶
 روزبه اسماعيلي  -۱۷
 ناصر اصغري  -۱۸
 سعيد اصلي  -۱۹
 سعيد اعتضاز زاده  -۲۰
 پرويز اکبر يوسف -۲۱
 غالم اکبري  -۲۲
 سيامک امجدي  -۲۳
 صبري امير حسيني  -۲۴
 عباس اياق  -۲۵
 سيروس ايلبيگي  -۲۶
 محمد باقرتاش  -۲۷
 رويا بحريني  -۲۸
 حوا بذرافکن -۲۹
 نازنين برومند  -۳۰
 طاهره برومند  -۳۱
 شادي بهار  -۳۲
 بهروز بهاري  -۳۳

 سيامک بهاري  -۳۴
 سيما بهاري -۳۵
 شهاب بهاري  -۳۶
 فاتح بهرامي  -۳۷
 داريوش بيگي -۳۸
 سعيد پرتو -۳۹
 پريسا پناهي  -۴۰
 حسن پناهي  -۴۱
 رويا پناهي  -۴۲
 آذر پويا  -۴۳
 محمد رضا پويا  -۴۴
 نينا تابان  -۴۵
 اليا تابش  -۴۶
 حميد تقوائي  -۴۷
 امير توکلي  -۴۸
 کيوان جاويد  -۴۹
 مريم جبارزاده  -۵۰
 جليل جليلي  -۵۱
 محمود جليلي  -۵۲
 بهزاد جواديان  -۵۳
 آرش جهاني   -۵۴
 مسعود حسين زاده  -۵۵
 غريبه حسيني  -۵۶
 فرشاد حسيني  -۵۷
 بهمن خاني  -۵۸
 شهال خباززاده  -۵۹
 سهيال خسروي  -۶۰
 کلثوم خوش بخت -۶۱
 شهال دانشفر -۶۲
 ميترا دانشي  -۶۳
 فرزانه درخشان  -۶۴
 مهين درويش روحاني  -۶۵
 نادر دشتي  -۶۶

 پتي دوبينيتاس -۶۷
 شمسي ذاکري  -۶۸
 حميد رحيم پور -۶۹
 صابر رحيمي  -۷۰
 ايرج رضائي  -۷۱
فـــواد ( رزگــار رضــائـــي           -۷۲

 )روشن
 رضا رضائي  -۷۳
 امير زاهدي  -۷۴
 فرهاد زندي  -۷۵
 محبوبه سياهمردي  -۷۶
 خسرو شاد -۷۷
 فرنگيس شاد روان  -۷۸
 کريم شاه محمدي  -۷۹
 سهيال شريفي  -۸۰
 عصام شکري  -۸۱
 محمد شکوهي  -۸۲
 ايمان شيرعلي  -۸۳
 مصطفي صابر  -۸۴
 نازيال صادقي  -۸۵
 حسن صالحي  -۸۶
 سعيد صالحي نيا  -۸۷
 نازنين صديقي  -۸۸
ــا         -۸۹ ــوش صــف ــن  ( داري ــهــم ب

 )برمن
 شمه صلواتي  -۹۰
 فريبا عبدالملکي  -۹۱
 سليمان عبده  -۹۲
 مهين عليپور  -۹۳
اسـي  ( اسماعيل عليجاني   -۹۴

 )برلين
 حجت عميدي  -۹۵
 مرتضي فاتح  -۹۶

 ايرج فرجاد -۹۷
 مجيد فرجيان  -۹۸
 منصور فرزاد  -۹۹

 جميل فرزان  -۱۰۰
 مسعود فرزانه  -۱۰۱
 فريدون فرهي  -۱۰۲
 جوان فريدون  -۱۰۳
 مرسده قائدي  -۱۰۴
 طغرا قره گزلو -۱۰۵
 ورا کارمي -۱۰۶
 عباس کاميل -۱۰۷
 رحيم کرمي  -۱۰۸
 اصغر کريمي  -۱۰۹
 مسعود کريمي  -۱۱۰
 بابک کسرائي  -۱۱۱
 سعيد کلهر -۱۱۲
 محمد امين کمانگر -۱۱۳
 مهين کوشا  -۱۱۴
 يدي کوهي   -۱۱۵
 سهيال کياني  -۱۱۶
 خليل کيوان  -۱۱۷
 عبدل گلپريان  -۱۱۸
 احمد مام محمدي  -۱۱۹
 عباس ماندگار  -۱۲۰
 خبات مجيد  -۱۲۱
 شيوا محبوبي  -۱۲۲
 مهران محبوبي  -۱۲۳
 علي محسني  -۱۲۴
 نويد محمدي  -۱۲۵
 ناصر محمودي  -۱۲۶
 يدي محمودي  -۱۲۷
 بانو مخبر -۱۲۸
 جمشيد مدرس اول  -۱۲۹

 رضا مرادي  -۱۳۰
 علي مرادي  -۱۳۱
 فرشته مرادي  -۱۳۲
 شهناز مرتب  -۱۳۳
 اسماعيل مردوخي  -۱۳۴
 امير مظفر -۱۳۵
 فلورت معارفي  -۱۳۶
 سيامک مکي  -۱۳۷
 ماشااله موساوند -۱۳۸
 آذر موسوي  -۱۳۹
 مهرنوش موسوي  -۱۴۰
 آرش مهدي نژاد  -۱۴۱
 بهروز مهرآبادي  -۱۴۲
 کاوش مهران  -۱۴۳
 بهار ميالني  -۱۴۴
 نويد مينائي  -۱۴۵
 آناهيتا ناصر  -۱۴۶
 آرش ناصري  -۱۴۷
 سيف اله نجفي -۱۴۸
 حبيب نصوحي  -۱۴۹
 اقبال نظرگاهي  -۱۵۰
 عليرضا نظري  -۱۵۱
 سمير نوري  -۱۵۲
 ستار نوريزاد  -۱۵۳
 کاظم نيکخواه  -۱۵۴
 افسانه وحدت  -۱۵۵
 هادي وقفي  -۱۵۶
 سعيد ولدبيگي  -۱۵۷
 سعيد ويسي  -۱۵۸
 Ozgurازگور يالسين     -۱۵۹

Yalcin ۱۶۰-  محمد ياوري 
 رحيم يزدانپرست  -۱۶۱
 بابک يزدي  -۱۶۲

 در کنگره هفتم حزب کمونيست کارگری ايران شرکت کنيد

 قابل توجه کليه اعضاي حزب 
 

 نفـر اسـت و       ۲۰۰جمع نمايندگان کنگره هفتم حزب  
انتخاب نمايندگان در دو مرحله سراسـري و مـحـلـي           

.  نـفـر اسـت       ۱۰۰صورت ميگيرد و سهميه هر کدام    
 کانديداي انتخابات سراسري ۱۶۲ليست زير اسامي 

اين ليست کامل نيـسـت و تـا آخـر وقـت روز                  .   است
فـرصـت هسـت تـا         )    مـهـر    ۱۲(  اکـتـبـر        ۴يکشنبه   

رفقائي که هنوز کانديد نشده انـد اطـالع دهـنـد تـا                  
انتخـابـات سـراسـري       .     نامشان به ليست اضافه شود  

 نـفـر     ۱۰۰کنگره هفتم حزب بزودي برگزار ميشود و  
از ميان ليست نهائي کانـديـداهـا بـعـنـوان نـمـايـنـده                

 نماينده ديگـر طـي     ۱۰۰کنگره انتخاب ميشوند، و    

انتخابـات مـحـلـي و بـدنـبـال انـتـخـابـات سـراسـري                        
 .انتخاب خواهند شد

 
 قابل توجه اعضاي حزب درخارج کشور

ورقه و پاکت ويژه راي گـيـري انـتـخـابـات سـراسـري                     
درخارج کشور همراه با ليست اسامي کانديداهـا در           
طول هفته آتي درميان اعضاي حزب تـوزيـع خـواهـد         

الزم است براي شرکت در انتخابات، حتما پاکت . شد
حاوي برگ راي را از کميته تشکيالتي خود دريـافـت     

 . کنيد
 

نحوه راي دادن در داخل کشـور جـداگـانـه بـه اطـالع               
 .اعضا خواهد رسيد

از کليه رفقاي کانديد کـه نـامشـان در لـيـسـت                 
نيست درخواست ميشود کـه حـداکـثـر تـا آخـر                

 اکتبر کـانـديـداتـوري خـود        ۴وقت روز يکشنبه    
براي انتخابات سراسري را از طريـق ايـمـيـل يـا           

 :تلفن زير اطالع دهند
 

Email:  konga-
re7@gmail.com 
Tel:  001-416-729-7257 

 فاتح بهرامي 
 مسئول انتخابات کنگره هفتم حزب 

 اسامي کانديداهای انتخابات سراسری کنگره هفتم حزب کمونيست کارگري ايران
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گزارش زير، در واقع گزارشي از سـفـر           
ام به نيويورك در اعتـراض بـه      يك روزه 

حضور احمدي نژاد در جلسـه سـاالنـه           
ــي    .   ســازمــان مــلــل اســت       هــر انســان

اي كـه در آن دخـيـل               باالخره از واقعه  
 . بوده، تعبير و احساسي دارد

مانهتان نيويورك، جائي كه مـقـر     
اصلي سازمان ملل در آن قـرار دارد،         
با تورنتو، كه از آنجا به تظاهـرات بـر           
عليه حضور احمدي نژاد مي رفـتـيـم،       

 كـيـلـومـتـر بـا مـاشـيـن                ٨٠٠حدود  
ساعت دوازده شـب روز      .   فاصله دارد 

 سپتامبر همراه با دوستان ديگري ٢٢
با دو ماشين سواري عـازم نـيـويـورك            

از آنجا كه هر ماشيني چنديـن   .   شديم
راننده داشت، جز توقفي نيـم سـاعـتـه        
در قرارگاه مرزي و يـكـي دو تـوقـف              
كوتاه، يكراست به طرف اعتـراض بـه       

 . احمدي نژاد حركت كرديم
ماشينهايمان را كه در پاركينگي 
پارك كرديم، بـا دوسـتـان ديـگـري از               
نيويورك قرار گـذاشـتـيـم در يـكـي از              
چهارراههاي اصلي شهر مانهتـان كـه        

 دقيقه اي با سازمان مـلـل     ٢٠حدودا  
فاصله پياده روي داشت، يكديـگـر را         
مالقات كنيم و به طرف سازمان ملل 

بعد از دقايقـي پـرچـم و        .   حركت كنيم 
بنرهاي سرخمان را همـانـجـا نصـب و          
حاضر كرديم و در يكي از شلوغ ترين       

تــريــن    هــاي يــكـي از شــلــوغ           خـيــابــان 
شهرهاي جهان به طرف سازمان ملل، 

هـاي سـرخ        با در دست داشـتـن پـرچـم         
اين صف نسبتا كوچك .  حركت كرديم 

. ابهتي بـه شـهـر نـيـويـورك داده بـود                
مردم گرچه مي دانستـنـد قـرار اسـت            
اعـتـراضــي بـه حضـور احــمـدي نــژاد              
بشود، اما ديدن پرچم سـرخ بـرايشـان           

از ايـن حـركـت عـكـس            .   جالبتر بـود   
. گرفته و فـيـلـمـبـرداري مـي كـردنـد                

تعدادي با خنده روئي سالم مي كردند 
و دست مي دادند و آرزوي مـوفـقـيـت      

راننده هائـي بـا تـأيـيـد و            . مي كردند 
الـبـتـه    ( خوشـحـالـي بـوق مـي زدنـد               

) . نيويورك شهر بـوق زدن هـم هسـت           
هاي ديگري هم كه عازم مـحـل       ايراني

اعتراض بودند، خسته نـبـاشـيـد مـي           
 .گفتند و خوش و بش مي كرديم

بعد از دقايقي باالخـره بـه مـحـل           
مـردم زيـادي از       .   اعـتـراض رسـيـديــم      

سراسر آمريكاي شمالي و اروپا آنـجـا        
جمع شده بودند كه به احـمـدي نـژاد و          
كساني كه اميدوار بودند در گوشه اي 
بـتــوانــنــد بـا ايشــان خــلـوت كــنــنــد،              

 . اعتراض كنند

جز پرچم و بنرهاي سـرخ رنـگ و            
مرگ بر جـمـهـوري      " بزرگي كه بر آنها    

آزادي، برابري، حكومـتـي   "، " اسالمي
و "   زنده باد سـوسـيـالـيـسـم      " ، " كارگري

غيره و با آرم و نام حزب كـمـونـيـسـت         
كارگري حك شده بـود، صـدهـا عـدد             
پرچمهاي سرخ رنگ كوچكتري كه بـر     

احـمـدي نـژاد      " و " آزادي و برابري"آنها  
به فـارسـي و انـگـلـيـسـي              " قاتل است 

نوشته شده بود را نيز با خود به محل       
به محض رسيدن . اعتراض برده بوديم

به ميان جمعيت دهها هزار نـفـره، كـه       
 هـزار    ٣۵پليس نيويورك آن را بالغ بر  

نفر تـخـمـيـن زده بـود، بـا در دسـت                    
داشتن پرچم بزرگي دهها عـدد پـرچـم          
كوچكتر را با خود به ميان جـمـعـيـت           
برديم و همراه با جـمـعـيـت بـر عـلـيـه                  

حضور احمدي نژاد و رژيـم جـمـهـوري        
پــرچــمــهــاي  .   اســالمــي شــعــار داديــم      

كوچك سريع در بين مردم پخش شدند 
و با مردم از هر طيف و گروه و سـنـي        
خوش و بش مي كرديم و به همديـگـر       

از سـاعـت     .   خسته نباشيد مي گفتيم   
 بعدازظهـر كـه     ٢ صبح تا ساعت ١١

ماتريال ميز كتـاب حـزب بـه مـحـل               
اعتراض رسـيـد از فـرصـت اسـتـفـاده               
كرده و با مردمي كه براي اولين دفعه     
بود مي ديدم، پاي صحبت را باز مي   
كــردم و در بــاره وضــعــيــت ايــران و                
موقعيت انقالب و همچنين اعتراض      

خـانــم  .   آن روز صـحـبـت مـي كـرديـم              
تقريبا هفتاد سـالـه اي كـه بـا ديـگـر                  

هــائــي    دوسـتــانــش بــر روي صــنــدلـي         
نشسته بودند، بلند شـد و مـن را در              
ميان اين همه جمـعـيـت بـغـل كـرد و                

خانم ديگـري گـفـت كـه مـي             .   بوسيد
خواهم چنـدتـا عـكـس از ايـن پـرچـم                  

آقائي كه آب براي فروش آورده . بگيرم

بـطـري   .   بود، يك بطري آب به من داد   
 !آبي كه نصيب رفيق ديگري شد

 
 استقبال گرم از ميز كتاب

وجود ميز كتاب حـزب كـمـونـيـسـت             
كارگري واقعه مـهـمـي حـداقـل بـراي              

در چـنـيـن فضـائـي در          .   خود من بود  
دســتـــرس قــرار دادن حــزب بـــراي                 
جمعيتي وسيعي كه از سـراسـر دنـيـا             
آمده و حزب را كمابين مي شناسنـد،     

 .حائز اهميت بود
 بـود كـه مـيـز         ٢ساعت دور و بر    

كتاب و اطالعيه و كـتـابـهـاي حـزب              
همراه فروغ . كمونيست كارگري رسيد 

ارغوان و دوستان ديگر سريعا ميز را       
با فـروغ ارغـوان پشـت مـيـز              .   چيديم

اولين بار بود كه چـنـيـن      . قرار گرفتيم 

با خـنـده و شـوخـي،         .   كاري مي كردم 
ده خـواسـت فـوري      " مردم را به گرفتن    

ــقــالب فــرا مــي                 "   مــردم در ايــن ان
وقتي كه جلوتر مي آمدند و . خوانديم

را مــي    "   ده خــواســت فــوري مــردم         " 
گرفتند، درباره روند انـقـالب بـا آنـهـا           
كوتاه حرف مـي زديـم و قـطـعـنـامـه                 

ــقــالب جــاري در ايــران               "  ــاره ان " درب
نشانشان داده و مـي خـواسـتـيـم كـه                 

دنيا " كتابهاي . نگاهي به آن بياندازند 
منصور حكمت "  سپتامبر١١پس از 

. در همان چند دقيقه اول فروش رفتند  
هر كسـي كـه بـه آن نـگـاه مـي كـرد                      
توضيح كوتاهي در باره آن مي دادم و 
ــه يــكــي از                    ــردم ك ــادآوري مــي ك ي
عميقترين تـحـلـيـلـهـا در ايـن رابـطـه                 

: دمكراسي"جزوات ديگر مثل .  است
را نيز معرفي مـي  "  تعابير و واقعيات 

كرديم و سريعا هر چه را همراه داشتيم  
كتاب ديگـري كـه     .   به فروش رسانديم  

مورد استقبال قرار گرفت و دربـاره آن      

با مراجعـه كـنـنـدگـان گـفـتـگـو مـي                  
. بـود "   يك دنياي بهتـر " كرديم، برنامه  

تعداد وسيعي از مراجعه كنندگـان آن      
را ديده بودند و حـداقـل از ايـنـتـرنـت                

تعداد زيـادي آن را        . پياده كرده بودند 
از ميز كتاب تهيه كردند و هـمـراه بـه          
قيمت آن، كمكي هم ميز كتاب حزب   

فروغ ارغوان كه مسـئـول     .   مي كردند 
ميزكتاب بود، آن روز را زياد بـر مـن           

 عددي ١٢ ـ ١٠حدود . سخت نگرفت
از برنامه هاي حـزب را بـه مـراجـعـه                
كننـدگـانـي كـه قصـد خـوانـدن آن را                  
داشتند اما پولي به همراه نـداشـتـنـد،        

گفتم كه ما قصدمان ايـن    .   هديه دادم 

است كه مردمي كه برايشان اهـمـيـت        
يكي .   دارد با برنامه حزب آشنا شوند  

از مراجعه كنـنـدگـان دوسـتـي را كـه               
ظاهرا بعد از سالها پيدا كرده بـود بـه         
ميز كـتـاب آورد و مـجـمـوعـه آثـار                  

 را بـراي      ٨ و ٧منصور حكمت، جلد  
 نسـخــه    ٣تـعــداد    .   وي هـديـه گــرفـت       

كاپيتال مـاركـس، تـرجـمـه جـمـشـيـد               
هاديان را با خود برده بوديم كـه آنـهـا           

تـوضـيـح    .   هم سريعا به فروش رفـتـنـد    
هاي زيـادي   اينكه جمشيد هاديان سال   

را صرف اين ترجمه كـرده و آن را بـا                 
وسـواس بــا مــتــن آلـمــانــي، تــرجــمــه             
سوئدي و فرانسوي مقابله كرده توجـه      

 .دور و بريها را بخود جلب مي كرد
ميزكتاب اما براي مـا فـرصـتـي          
بود كه نظر مراجعه كنندگان در رابطه 
بــا حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري و              
كمونيسم در ايـران و جـهـان را عـلـي                

الزم نـبـود در بــاره         .   الـعـمـوم بـدانـيـم        
چرائي ايـنـكـه آنـجـا هسـتـنـد چـيـزي                  

بدانيم؛ براي اينكه مسلم بود كه هـمـه    
از راههاي دوري به آنجا آمـده بـودنـد           
كه به حضـور احـمـدي نـژاد و بسـاط                

 . خوش و بش با ايشان اعتراض كنند
امــا گـــفــتـــگـــو دربـــاره حـــزب             

. كمونيست كارگري بـرايـم مـهـم بـود           
جـنـبـش    " مي خواستم بدانم كه درباره     

هـاي حـزب        و تحليل و تاكتـيـك  "   سبز
ده " دربـاره    !   مردم چه فكر مي كـنـنـد       

در بـاره حـزب       ! "   خواست فوري مـردم   
. كمونيسـت كـارگـري عـلـي الـعـمـوم              

چقدر اين حزب شناخته شده و چـقـدر        
مـردم تـا چـه انـدازه           .   محبوب اسـت   

حزب كمونيست كارگري را با چـپ و        
 ايـران تـداعـي مـي           ۵٧با كمونيسـم     

برايم مسلم بود كه چپهـائـي را     .   كنند
خــواهــم ديــد كــه بــه حــزب احســاس             
نـزديـكـي مـي كــنـنـد امـا حـزب در                   

ايـن را مـي       .   دسترسشان نبوده اسـت    
خـواسـتــم از نـزديــك شـاهــد بــاشـم و                 

 .مخالفتهاي ديگران را هم بشنوم
نـمــي دانـم بــراي كســي از شــمــا              
خوانندگان اتفاق افتاده كه تغـيـيـر در        
خــود را در عــرض دقــايــقــي كــوتــاه              

براي من اتـفـاق     .   احساس كرده باشيد 
ابتدا به نظرم مهم مي آمد كـه    .   افتاد

حتما توجه مراجعه كـنـنـدگـان را بـه              
ده " كـمـتـر بـه         .   كتابهايمان جلب كنـم   

ــوري مــردم          ــگــر     ! "   خــواســت ف و دي
. هاي حزب فـكـر مـي كـردم            اطالعيه

اما سريعا توجه مردم به اطالعيه ها، 
ام را به خود جلب كرد و بحث بـر    توجه

شـايـد   .   سر محتواي آنها مهمـتـر شـد      
اينطور بشود گفت كه مردمي كـه از         
سراسر دنيا، از انـگـلـيـس و آلـمـان و                 
اتريش، از تـورنـتـو، شـيـكـاگـو، سـن                
ديــگــو، ســانــفــرانســيــكــو، تــگــزاس،        
ــكــوور، هــيــوســتــون،            ــتــون، ون هــمــل
بالتيمور، واشنگتون، سياتل و غـيـره      
آمده بودند برايشـان مـوضـوع روز و             

تـوده  .   انقالب پيش رو مـهـمـتـر بـود            
مردم را علي العموم نمي شود از سـر       
اينكه ما در باره دمكراسي چـه فـكـر       
مي كنيم و يا كاپيتال ماركس درباره     

مي شود تـوجـه   .   چه است، بسيج كرد  
روشنفكر و كتابخوانهاي حرفه اي را         
از اين سر به جرياني جـلـب كـرد، امـا          
توده مردم از سر اينكه درباره انقـالب     
و اعتراض پيش رو چه مـي گـوئـي و           
چه نظري داري به جرياني حساس مي    

 .شوند
اولين برخوردي كه توجه ام را بـه         
خود جلب كرد و به آن حسـاس شـدم،           

ده خواست فـوري  " گرفتن نسخه اي از     
توسط مراجعه كننـده اي بـود       ! " مردم

كه بـه حـرفـهـاي ديـگـرم زيـاد تـوجـه                   
به ايشان قطعنامه را پيشنهـاد  .   نكرد

كردم كه نگرفت و شـروع بـه خـوانـدن             

 "!انقالبا ص ال ح ا ت   م ر د ،   ز ن د ه   ب ا د   "
 گزارشی از نيويورك

 

 ناصر اصغري

 ١١صفحه      
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بعد از ايـنـكـه آن را در          .   كرد..."  ده " 
عرض دو دقيقه اي خواند، كـنـجـكـاو      
شد و ديگر اطالعيه هـا را گـرفـت و              
پيشنهادم براي خريدن برنامه حزب را     

در همين گير و دار بـود      .   نيز پذيرفت 
 ساله اي كـه پـرچـم      ٢٠ ـ ١٩كه جوان  

سازمان مجاهدين خلق  را دور خـود         
پيچيده بود به ميز كتاب نزديك شد و 

. صميمانه سالم و احـوال پـرسـي كـرد         
فارسي را راحت حـرف نـمـي زد امـا                

. اصرار داشت كه فارسي حـرف بـزنـد          
مــيــخــواســت از هــمــاهــنــگــي بــيــن            

. اپوزيسيون جمهوري اسالمـي بـدانـد       
از رابطه حزب با جـريـانـات ديـگـر از              

هاي طرفدار رفسنجـانـي ـ     "سبز"جمله  
موسوي، ناسيوناليستهاي پروغربي و 

حـدود ده    .   همچنين مجاهدين پرسيد  
دقيقه اي بـرايـش تـوضـيـح دادم كـه                 
حزب درباره مجاهدين چه فـكـر مـي           

با حساسيت برايش توضيح دادم . كند
كه مسئله شخصي نيست و سـيـاسـي        

گفتم كه از هميـن اعـتـراضـات       .   است
جــاري مــعــلــوم شــد كــه اخــتــالفــات            
مجاهدين با رژيـم عـمـيـق نـيـسـت و               
دســت بــه دامــن خــبــرگــان شــده كــه              

توجـه اش را      .   منتظري را رهبر كنند   
به اين جلب كردم كه شعار مجاهـديـن     
در اين اعتراض از مرگ بر خامنه اي     

. و مرگ بر احمدي نژاد فـراتـر نـرفـتـه           
گفتم كه از مرگ بر جمهوري اسالمي    

از مـوقـعـيـت       .   واهمه پيـدا كـرده انـد        
مذهب در جامعه و اينكه مجاهـديـن     
يك فرقه مذهبي اسـت و چـگـونـه بـا               
اينكه شايد چنين بـه نـظـر بـرسـد كـه                
مجاهدين از لحاظ لجستيكي نيرو و     
امكانات داشته باشـد، امـا نـيـروئـي            
نيست كه نماينده هـيـچ خـواسـتـي از              

بـرايـش جـالـب بـود          .   توده مردم باشد 
اما در عـيـن حـال بـر هـمـبـسـتـگـي                     
نيروهاي اپوزيسـيـون بـر عـلـيـه رژيـم               

در آخــر يـك نسـخـه از            .   تـأكـيـد كـرد      
برنامه حزب به زبان انگليسي را به او       
هديه دادم كـه اصـرار كـرد پـولـش را                

 . بپردازد
دوستي كه مجموعه آثار منصور 
حكمت را براي رفيقش هـديـه گـرفـتـه          
بود، گفت كه حزب را مـرتـب دنـبـال            
مي كند و خوشـحـال بـود كـه مـا را                  

تعدادي اطالعيه حزب .   آنجا مي ديد  
را گرفت كه به شهر محل سـكـونـتـش      

با خنده و شوخي بهش گفتم كـه  .  ببرد
خوب است كه دنبال مـي كـنـد، امـا              
انتظار داريم كه بيشتر از دنبال كـردن        
حـزب را نـمــايــنـدگــي كـنــد و بــه آن                   

خداحافظي كرد و گفت به آن . بپيوندد
 .فكر خواهم كرد

رفيقي كه خودش را از فـعـالـيـن             

دانشجويان آزاديخواه و برابـري طـلـب         
معرفي كرد گفت كه با هـيـچ جـريـان              
سياسي فعاليت سازماني نـمـي كـنـد           
اما جرياناتي را كه بـا اسـم مـنـصـور              
حكمت فعاليت مي كـنـنـد را دنـبـال             

در باره تحلـيـل عـقـبـمـانـده          .  مي كند 
حزب كورش مدرسي نكاتي را گـفـت       
و گفت كه با اين تحليلشان خودكشي       

 . سياسي كردند
دوست عزيزي را كه سـالـهـا بـود            

. نديده بودم، جـلـو آمـد و سـالم كـرد               
وقتي متوجه شد كه به ياد نمي آورم،     
خودش را معرفي كرد كه در اين حين    
گرم گرفتيم و براي دقايقي پشت ميـز        

گفتم كه انتظار دارم در ايـن دور    .  آمد
و تحوالت حتما ديـگـر عضـو حـزب            

. بشود و فعاليتش را سـازمـان بـدهـد           
گفت كه فراخوان حميد تقوائي را ديده 

 .است
بـــا يـــكـــي از اعضـــاي حـــزب               
مائوئيستهاي آمريكا در باره نظـرات       

او حـرف مـي       "   سه جـهـان    " مائو و تز    
زدم و نظرش را جويا شدم و همچنـيـن    
اينكه چين تحت رهبري مائـو اولـيـن        
كشوري بود كـه حـكـومـت كـودتـاي              
پينوشه را به رسميت شناخـت و شـاه            
ايران از دوستان و متحدين مائو بـود        

 ساله ٢٣ ـ ٢٢مي پرسيدم كه جواني  
با كاله مذهبي يهوديها نزديك شـد و        

شما مي خـواهـيـد ايـران را بـا              "گفت  
توجـه ام را از        !"   كمونيسم آزاد كنيد؟ 

دوست مائوئيست به ايشان برگـردانـم       
و گفتم شناخـت شـمـا از كـمـونـيـسـم                 
چيست؟ با اعـتـمـاد بـه نـفـس گـفـت                  

گــفــت ايــنــهــا     ! "   لــنــيــن، اســتــالــيــن     " 
گفت كه بيشتر .   ميليونها آدم كشتند  

گفتم دوسـت  . از هيلتر يهودي كشتند 
عزيز نمي دانم كدام خاخامـي چـنـيـن          
اطــالعــاتــي بــهــت داده اســت، امــا             

گـفـتـم    .   اطالعات غلـطـي بـهـت داده         
حتما كه خبر داري هميـن االن دولـت         
ــســم روس،                ــي ــال ــاســيــون ــه و ن روســي

قهرمانان دمكراسي غربي، روزنـامـه       
نگاري را به جرم ايـنـكـه گـفـتـه اسـت              
استالين آدم كشته به دادگـاه كشـانـده          
اند كه به قهرمان ملي شان اسـتـالـيـن         
توهين كرده و گويا اطـالعـات كـذب          

گفـتـم تـو درسـت         .   منتشر كرده است  
ميگي استالين آدم كشت، امـا هـيـچ        
مي داني كه استالين چـه كسـانـي را             

گفتم كه استالين در اواخر دهه . كشت
 تـعـداد     ١٩٣٠ و اوائل دهـه      ١٩٢٠

زيادي کمونيسـت و رفـقـاي لـنـيـن و                
گفتم . اعضاي حزب بلشويك را كشت

كه غـرب، و ظـاهـرا خـاخـامـهـا هـم                   
دوسـت دارنـد لـنـيــن و اسـتــالـيـن را                  

گـفـتـم    .   همطراز و يكي معرفي كنـنـد    
كه دولت شوروي تحت رهبري لـنـيـن           

دست مذهب را از زندگي مردم كوتاه       
كرد اما استالين همان مـذهـب را بـه            
زنـدگــي مــردم و تــحــمــيــق آنــان بــاز              

اطــالع نــداشــت كــه دولــت         .   گــردانــد
شوروي تحت رهبري لنين كشورهـاي       
مثل فنالند و لهستان و غيره را كه به    
زور شمشير تزار ضميمه روسيـه شـده          
بودند، آزاد كرد و لنين گـفـت كـه هـر          
كشوري كه مي خواهد مي تـوانـد از            

بهش گفتم كه اغلب . روسيه جدا شود 
كشورهاي آن دوره تصميم گرفتند كـه        
در چهارچوب دولت شوراها بماننـد و     
كشورهائي مثل فنـالنـد و لـهـسـتـان              

. تصميم گرفتند كـه مسـتـقـل شـونـد            
اطالع نداشـت كـه لـنـيـن بـدهـيـهـاي                 
كشورهاي مثل ايران به دولت تـزار را      
بخشيد و گفت كه مردم اين كشـورهـا    
چيزي به مردم روسيه بدهكار نيستند  
و گفت كه زورگوئي تزاريسم ربطي بـه    

از .   دولــت طـــبــقـــه كــارگـــر نــدارد              
غيرجنائي كردن هـمـجـنـسـگـرائـي و             
بدنيا آوردن فرزند بدون پدر در دولـت        

در حـالـيـكـه ايـن          .   لنين برايش گفـتـم   
اطـالعـات بـرايـش جـالـب بـود، امــا                
دوســت مــائــوئــيــســتــمــان از ايــنــكــه          
استالين را شريك جرم دمكراتها كرده   
بودم، ناخرسند ميزكـتـابـمـان را تـرك           

در آخر چند اطالعيه انگليسي و . كرد

يك جلد بـرنـامـه حـزب را بـه دوسـت                
جوان يهودي دادم و گفتم كه اينـهـا را      
با ماتريالي كه تا بحال مطالعه كـرده       

 .است مقايسه كند
خانم ميانسالي به مـيـزكـتـابـمـان         
نــزديــك شــد و بــعـــد از ســالم و                         
احوالپرسي و بـحـثـهـاي كـوتـاه مـن،               
گفت كه بيشـتـر عـالقـه بـه مـطـالـب                 

يك نسـخـه نشـريـه         .   ضدمذهبي دارد 
در دست داشت و گفت كـه    " روشنگر" 

چنين چيزهائي آگاهي بـه مـردم مـي           
گفتم كه مـا  .  دهند و راهگشا هستند 

از كمك كنندگان اصلي نشريـه مـورد      
نظر شما هسـتـيـم امـا مـخـالـفـت بـا                  
مذهب بـه تـنـهـائـي نـمـي تـوانـد در                    

. زندگي مردم تغيير كيفي ايجاد كنـد   

گفت فكر نمي كند كمونيسم كمـكـي         
گفتم كـه دولـت       .   به حل مسئله بكند  

شوروي تـحـت رهـبـري لـنـيـن اولـيـن                 
دولتي در جهان بود كه حق رأي بـرابـر     
به زنان و مردان را قانون كرد و دسـت      
مذهب را از دخالت در زنـدگـي زنـان            

هر آنچه را كه در باره لنين . كوتاه كرد
. و كمونيسم الزم بود به ايشان گـفـتـم        

در آخر گفت كه با كمونيسم مخالفتي 
ندارد، اما مطمئن نيست كـه چـنـيـن            

گــفــتــم  .   چــيــزي امــكــان پــذيــر اســت        
امكانپذيري آن به فـعـالـيـت انسـانـهـا            
بستگي دارد و گفتم كه تنهـا راه ايـن         
موضوع هم اين است كـه انسـانـهـاي             
مثل شـمـا بـيـايـنـد و بـه ايـن حـزب                      
بپيوندند تا چنين چـيـزي را مـمـكـن              

گفتم كه تنها با گرفـتـن قـدرت      .  كنيم
دولتي است كه مي شـود مـذهـب را             
امري خصوصي كرد و دسـتـش را از           

مـثـالـهـائـي      .   زندگي مردم كوتاه كـرد    
برايش زدم كه قبول كرد بي مـذهـبـي            
احتياج به كمك دولتي دارد كه بتواند    

و قبول كـرد كـه حـتـي           .   نهادينه شود 
سكوالرترين حـكـومـتـهـاي سـرمـايـه            
داري هم به مذهب و تحميق مذهـبـي    

 .احتياج دارند
در هميـن حـيـن بـود كـه صـداي                

. مرگ بر جمهوري اسالمي رساتر شد 

ها كه سازماندهندگـان  " سبز"صفي از  
آن قبال به مسئولين حزب كمونيسـت     
كارگري گفته بودند تصميم گرفته اند       
كسي را با پرچم سرخ آنجا راه نـدهـنـد       
و شعارها هم بايد توسط آنها تعـيـيـن        
شود، از آنجا رد مي شد كه با شنيدن     
شعار مرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي،               
شـروع بـه سـر دادن شـعـار مـرگ بــر                   

صـحـنـه    .   جمهـوري اسـالمـي كـردنـد         
توده اي ـ اكثـريـتـي هـا و         . جالبي بود 

سفارتي ها را مي شد ديد كه كـامـال         
صداي رساي مـرگ    . اند دستپاچه شده 

بــر جــمــهــوري اســالمــي جــمــعــيــت             
 . معامالت آنها را بر هم زد

بعد از پايان راهپيمائي صـف بـه          
اصطالح سبزها، يـك گـروه سـه نـفـره              

ــر و دو پســر              (  ــت ــك دخ ســراســر  )   ي
ــا      ٢٠ســبــزپــوش      ــه        ٢۵ ت ــه ب  ســال

آرمان كـه  .   ميزكتاب ما نزديك شدند   
نسبتا كنجكاوتر بود پرسيد كه چـنـد         

سئـوال  . گروه و حزب چپ ايراني داريم 
بـه نـظـر      "   گير دادنـي   "از آن سئوالهاي  

گفتم زياد هستند كه مـن    .   مي رسيد 
اسم همه شان را نمـي دانـم، امـا مـي            
شود گفت كه چندتائي اصلي هستنـد    
و در جامـعـه نسـبـتـا شـنـاخـتـه شـده                   

حزب كمونـيـسـت كـارگـري،        .   هستند
حزب كمونـيـسـت ايـران، راه كـارگـر،              
حزب توده و اكثـريـت را اسـم بـردم و              
گفتم به نظر من بقيه بيشتر بـه فـرقـه           
هاي مذهبي و يا گـروهـهـاي حـاشـيـه          
سياست شبيه هستند و نمي تـوان بـه        
عنوان جرياني سياسي بـه حسـابشـان          
آورد؛ بلكه بيشتر فرقه ها و مـحـافـل          

ضمنا تاکـيـد   .   دوستان نزديك هستند  
کردم که از اينهايي که اسم بردم بعضا  
اصال و به هيچ مـعـنـا چـپ نـبـوده و                 

آرمان گفـت كـه اكـثـريـت و            .   نيستند
. توده كه ديگر وجود خارجـي نـدارنـد         

گــفــتــم اتــفــاقــا هســتــنــد امــا آنــقــدر            
منفورند كه حاضر نيستند خـودشـان        
را با آنچه كه واقعا هسـتـنـد مـعـرفـي           

گــفـتــم كــه هــمـيــن صــف بــه            .   كـنـنــد  
اصطالح سبزها را آنها در هـمـدسـتـي         
با سفارتي ها سـازمـان داده انـد و از             

. راديكال شدن شعارها وحشـت دارنـد     
بيست دقيقه اي با هـم از تـفـاوتـهـاي              

در باره حزب . اين جريانات حرف زديم
كمونيست كارگري خواستند بـيـشـتـر         

توضيحات من و اينكه حزب  .   بدانند
در رابــطــه بــا ايــن انــقــالب نــظــرش               

آرمـان  .   چيست، برايشان جـالـب بـود        
گفت كه در صف سـبـزهـا بـودنـد كـه              

. مسئوليـن صـف بـيـرونشـان كـردنـد             
گفت كه در حين شـعـار دادنـهـا، ايـن              

پالكارد بزرگ تاشدني اي را (پالكارد  
در آورد كه رويش نـوشـتـه شـده بـود،             

را ") اصالحات مرد، زنده باد انقالب"

 . . . اصالحات مرد ،            “                        ١٠از صفحه          

 ١٢صفحه      
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بلند كرديم و چـنـدتـن از مسـئـولـيـن                
سريعا دور ما را گرفتند و گفتنـد كـه        
بايد از صف خارج شويد و گرنه پليس 

گفتم كه اينها مثل آن .   صدا مي زنيم  
روباهي هستند كه دمش را به دم شتر 
بسته بود و شـتـر هـر جـا مـي رفـت،                

گفتم كه بـا رفـتـن      .   روباه مجبور برود 
جمهوري اسالمي به زباله دان، ايـنـهـا      

گـفـتـم كـه       .   هم مضمحل مـي شـونـد       
پروسه سـرنـگـونـي رژيـم شـروع شـده                

آرمان كه بيشتـر از دو دوسـت         .   است
ديـگـر دخـيـل در بـحـث بـود، گـفـت                    
! درست است، اما بيست سـال ديـگـر         

گفت اين رژيم چنان خـودش را مـثـل            
ميخ كوبيده كه فعال تا بـيـسـت سـال             

سـر هـمـيـن       .   ديگر بايد منتظر مـانـد     
موضوع دقايقي بحث كـرديـم كـه بـه            

در بـيـن     .   موضوع ديگري پرداخـتـيـم     
بحثها گفت اينطوري كه پـيـش مـيـره        
شــايــد ســال آيــنــده بــا هــم در ايــران                 

هر چهـارتـا بـا هـم         .   همديگر را ديديم  
گـفـتـم مـعـلـومـه كـه             .   زديم زير خنده  

زيـاد  "   بـيـسـت سـال      " خودت هم به آن      
بهرحال در آخـر چـنـد تـا             !   باور نداري 

كـه ابـتـدا      ( اطالعيه و برنـامـه حـزب          
گفتند پول خرد همراه ندارند و من هم    
رايگان سه نسخه برنامه حزب به آنهـا      
داده بــودم، در آخــر هـزيــنــه آنــهــا را                

 دالر هم كمـك مـالـي      ١٠پرداختند و  
را برداشتند و تلفن و اي ميل )   كردند

 . براي تماس رد و بدل كرديم
خانمي از دسـت مـردم ايـران كـه              
انقالب اسالمي كردند و يك حكومت 
مذهبي و اسالمي را سـر كـار آورنـد              

در برابر بحثم كه مـردم  . عصباني بود 
ايران مـردمـي مـذهـبـي نـيـسـتـنـد و                  
غيره، اصرار داشت و مثال مـي آورد       
كه مردم ايـران مسـلـمـان هسـتـنـد و                 

. انقالب را هم بـخـاطـر اسـالم كـردنـد           
، در انـقـالب       ١٩٠٦گفتم كه در سال  

مشروطه ايـران، انـقـالبـيـون، مـرشـد              
خمـيـنـي شـيـخ فضـل اهللا نـوري كـه                   
مخالف مشـروطـيـت بـود را جـلـوي               
مجلس تيرباران كـردنـد و كسـي هـم              

گفتم كه خميني و به .  مخالفتي نكرد 
اصـطـالح رهـبـران مـذهـبـي انـقــالب               
هيچوقت نگفتند كه ما انقـالب مـي       
كنيم كه اسرائيل را از روي كره زميـن        

هيچكدام از آنها نگفت كه .   پاك كنيم 
 سـال    ٨ما مي خواهيم جنگي بـراي         

طول بدهيم و ميليـونـهـا مـردم را بـه             
كشــتــن بــدهــيــم و دمــار از روزگــار              

گفتم كه خميني با . جامعه در بياوريم
شعار و مـطـالـبـات رفـاهـي مـردم و                 
اينكه هـمـه در حـكـومـت ايشـان از                  

منـد خـواهـنـد        آزادي بيان و غيره بهره    
. بود، توجه مردم را بخود جـلـب كـرد      

گفتم كه براي دزديدن انقالب مردم در 
. پشت پرده توطئه چيده شـد و غـيـره            

توضيح دادم كـه ايـران نـه پـاكسـتـان                
است كه بخاطر اسالم از هند جدا شـد      

و نه عربستان كـه بـر مـبـنـاي اسـالم                 
ضمن صحبت قبول كرد .  تشكيل شد 

كه مردم در بـرابـر تـبـعـيـد خـمـيـنـي                    

اعتراضي نداشتند؛ اما اينـكـه مـردم        
عـلـي الـعــمـوم مـذهـبــي هسـتـنـد از                  

 .اصرارش كوتاه نيامد
 سـالـه بـا        ٢٠ ـ ١٨دو پسر جوان  

چند تن از دوستان بحث مـي كـردنـد             

كه چـرا فـعـالـيـن حـزب كـمـونـيـسـت                   
. هـا نـبـودنـد      " سـبـز  " كارگري در صف    

بحث گرمي بين اينها در جريان بود و   
اصرارشان اين بود كه جامعه از حـزب   

اصرار داشتند كه جنبش . انتظار دارد
ــراي تــداوم                ســبــز پــوشــشــي اســت ب

به نوشته مهرنوش موسوي .  اعتراض
كه جنبش سـبـز را شـكـسـتـه خـورده                

ــود، اعــتــراض داشــتــنــد            . دانســتــه ب
دوستان برايشان توضيح مي دادند كه 
در خارج كشور چه كساني سعي مـي       
كنند آزادي بلند كردن پـرچـم سـرخ را           
محدود کنـنـد و چـه کسـانـي تـالش                

ميکنند اعتـراض مـردم را مـحـدود            
از جواب كورش پارسا به بابـك  .   کنند

يزدي و اينكه عدم بلـنـد كـردن پـرچـم           
سرخ و همچنين اينـكـه سـفـارتـي هـا             
رسما در اكثريت اين تظاهراتها دسـت   

اصرار ايـن دو جـوان       .   دارند اشاره شد  

آن بــود كــه نــمــي شــود بــه ايــنــجــور               
مـي  .   محدوديتهاي ارتجاعي تن داد    

گفتند كه اكنون وقت انقالب اسـت و       

ضدانقالب به هر حـربـه اي مـتـوسـل              
 .خواهد شد

مشغول بحث با يكي از فـعـالـيـن       
سابق حزب كمونيست ايران بـودم كـه        
صــداي رســاي مــرگ بــر جــمــهــوري             

. ام را به خود جلب كـرد      اسالمي توجه 
براي لحظاتي بحث را قطع كرديم و به   
طرف دوستاني كـه پـرچـم جـمـهـوري              
اسالمي را از دست يـكـي از شـركـت            
كنندگان در اين تجـمـع گـرفـتـه بـود،               

ــم      ــر        .   حــركــت كــردي صــداي مــرگ ب
جمهوري اسالمي از هر طـرفـي بـلـنـد         

تعدادي از شركت كـنـنـدگـان       .   شد  مي
انگليسي زبـان بـدون ايـنـكـه بـدانـنـد                

كـنـنـد       معني آنچه را كـه تـكـرار مـي          
چيست، با احساسات جمعيت با تمام    

را "   مرگ بر جمهوري اسالمـي " وجود  
پـرچـم جـمـهـوري        .   كـردنـد     تكرار مـي   

اسالمـي در مـيـان شـادي و هـلـهلـه                  
 .معترضين به آتش كشيده شد

دوستي از نيويورك به پـاي مـيـز            
آمد و گفت كه حزب را مـدتـي اسـت            
گم كرده بـود و مشـخـصـات داد كـه                

. حتما با وي در تماس مـداوم بـاشـيـم        
تعداد زيادي ادبيات و اطالعيه هـاي         

 دالر هـم كـمـك          ٢٠حزب را گرفت و  
دوســت .   مـالــي بــه مـيــزكــتـاب كــرد          

 دالر كـتـاب گـرفـت و         ۵٠ديگري هم  
دوستي .    دالر هم كمك مالي كرد۵٠

سر ميز كتاب آمد و مـن را بـا اسـم               
معلوم بود كـه سـايـتـهـا و          .   صدا كرد 

. كـنـد     نشـريـات حـزب را دنـبـال مـي              
تعداد زيادي اطالعيه برداشت و گفت  

 .برد كه با خودش به باستون مي
 (Eddie Goldman)دوستي  

را كه در فيسبـوك بـا وي آشـنـا شـده                 
بودم، تعدادي عـكـس گـرفـتـه بـود و              
گفت كه امشب روي فيسبوك خواهـد      

عــكـســهـاي زيـادي از پــرچـم و              .   بـرد 
بنرهاي سرخ حزب كمونيست كارگري 

گـزارش نسـبـتـا كـوتـاه و             .   گرفته بود 
از اينكـه هـمـه      .   جالبي تهيه كرده بود 

احزاب و مـحـافـل چـپ در آمـريـكـا                  
مشــغــول اوبــامــا شــده و هــنــوز هــم             
سرمست از پيروزي ايشان هستند دل      

پرسيدم كه چگـونـه اسـت      . پري داشت 
به جز يك جريان مـائـوئـيـسـت كسـي              
اينجا بـعـنـوان يـك نـيـروي سـيـاسـي                  

گفت كه آنقدر .   متشكل حضور ندارد  
كـه دوسـت احـمـدي نـژاد هسـتـنـد و                   

وي شـده انـد     "   ضدامپرياليسم" عاشق  
كه هر كسـي را كـه مـخـالـف ايشـان                  
باشد، حـتـي كـارگـران و زنـان را هـم                  

 !همدست سازمان سيا مي دانند
از جنيفر نمي توان اسم نـبـرد كـه          
چند ساعتي زودتـر كـار را تـعـطـيـل                
كرده بود تا خود را به آنجا بـرسـانـد و        

ــودش               ــول خـــ ــقـــ ــه   " بـــ ــفـــ ــيـــ وظـــ
خودش را ادا " انترناسيوناليستي

تعدادي از دوستاني را كـه    .   كند
از شهرهاي ديگـر بـه نـيـويـورك           
آمده بودند و مي خواستنـد روز      

 سپتامبر هم بر عليه حضور ٢٤
ــيــويــورك                ــژاد در ن ــمــدي ن اح
اعتراض كنند، به خانه اش بـرد        
تا خرج هتل و خـورد و خـوراك          
نــپــردازنــد و شــب را در آنــجــا             

 .استراحت كنند
. صحنه هاي زيبا زياد بودند

يك صحنه زيباتر و شايـان ذكـر          
اي علني بود كه     حضور يك توده  

در حال پخـش اطـالعـيـه حـزب            
فعالين سياسي احزابي . توده بود

كه آنجا بودند بـه سـمـت مـردم              
رفتند و اطالعيه جريان خود  مي

را بـــدون مـــعـــرفـــي حـــزب و              
آن .   دادند  سازمانش، به آنها مي   

آيا "پرسيد كه  اي اما اول مي توده
خواهيد اطالعيه حزب تـوده      مي

با دو سـه نـفـري در          " را ببينيد؟ 
حال بحث بودم كه وقتي ايشـان         
آمد و اين سئوال را كرد، همه به 
وي خنديديم و او هم بدون اينكه 
برويش بياورد كه چقدر حـزب و         
سياستش منـفـور اسـت، سـراغ           

 .كسان ديگري رفت
 بعدازظهر جمعيت ٦ساعت  

شـب  .   يواش يواش پراكنـده شـد      
قبل در راه سـانـدويـجـي خـورده            

فضـاي  .   بوديم با يك ليوان چـاي    
آن اعــتــراض مــن را كــامــال               

تـمـام ايـن      .   غافلگير كـرده بـود      
مـدت كــه در بــيــن مــردم مــي             
چرخيدم و پشت ميزكتاب حزب   
با مردم به بحث و گفـتـگـو مـي        
كردم، به خستگي و گرسنگي و    

هوا گرم . بي آبي فكر نكرده بودم
و شرجي بـود و در ايـن مـدت                

حـدود  .   مرتب عرق مي ريـخـتـم      
 كــه آن تــب و تــاب            ٦سـاعــت    

. خوابيد احساس سر درد داشتـم    
 ١٨مــتــوجــه شــدم كــه حــدود            

ساعت است آب بدنم رفته و بـه         
سريع يك .   آن بي توجهي كرده ام 

بطري آب نصفه كـه در مـقـابـل             
آفتاب آنجا نيمه جوشـيـده بـود،       

كـه بسـاط     هـمـيـن      .   سر كشـيـدم   
ميزكـتـاب و پـرچـمـهـا را جـمـع                  
كرديم، متوجه خستگـي و سـرپـا         

گرسـنـگـي    . شدم ساعته ٨ايستادن  
هم يـواش يـواش خـودش را نـمـايـان                 

يك اعتراض و حركتي مـوفـق و     .  كرد
مفيد و پربار، ارزش آن را دارنـد كـه               
انسان يك روز خستگـي، تشـنـگـي و            

 . گرسنگي بكشد
 

 حزب كمونيست كارگري
 سپـتـامـبـر روز مـوفـقـي در              ٢٣روز  

ــه حضــور آدمــكــشــان                ــراض ب اعــت
جمهوري اسالمي در نـيـويـورك و در            
الس زدن سران دول غربي بـا احـمـدي          

براي من از ايـن جـهـت هـم           .   نژاد بود 
ــود كــه مــي ديــدم حــزب                   جــالــب ب
كمونيست كارگري چـقـدر مـحـبـوب            

بحثهاي اين حزب چقدر در دل     .   است
تــوده مــعــتــرض بــه رژيــم اســالمــي             

دهها انساني کـه آنـجـا بـا         .   ملموسند
هم حرف زديم و احساس نزديـكـي بـه          
حزب و اهداف آن كردند، برايـم ثـابـت         
كرد كه حزب كمونيست كـارگـري در          

مـعـتـرضـيـن بـه جـمـهـوري              جمـع    
. اسالمي بالفعل مـحـبـوب اسـت        

اين حزب را بايد به دل جامعه برد  
و اين محبوبيت را كـه در سـطـح            
بسيار وسيعتري بالقوه وجود دارد    

 * . بايد بالفعل کرد

 . . . اصالحات مرد ،            “           ١١از صفحه          
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و شريف و دانشگاه آزاد و خواجه نصير  و         
دانشگاه رودهن روي داد قابل پيش بيـنـي     

همه کس اين را پيش بيني مي کـرد     .   بود
و درست به همين دليـل بـود کـه احـمـدي                

 ۶.   نژاد از آمدن به دانشگاه منصرف شـد      
مهر يک خبرگزاري  حکومتي اعالم کـرد          
که قرار است احمدي نژاد براي افتتاح سال   
تحصيلي به دانشگاه برود، دانشجويان از       
همان شب و با شنيدن خبر دسـت بـه کـار            
شدند تا به استقبـال ديـکـتـاتـور مـفـلـوک               

مثل پارسال پـنـهـان    ممکن است .   بروند
از دانشجويان و بي خبر دانشگاهي را 
قرق کنند و چند ساعتي احمدي نـژاد     
را به دانشگاهي ببرند، ولي بـي شـک          
همين هم موجب اعتـراضـات زيـادي          

ولي امسال اوضـاع بـراي     .   خواهد شد 
جمهوري اسالمي خراب تر از آنيسـت     
که رئيس جمـهـورش را بـه دانشـگـاه              
بفرستد و اصـال بـا سـال قـبـل قـابـل                   

 .مقايسه نيست
اينکه حکومت اسـالمـي جـرات         
نمي کند بلندپايه ترين مقـامـانـش را       
به دانشگاه بفرستد، اينکه مـقـامـات       

در هيچ مـراسـمـي، از جشـن            حکومتي  
گرفـتـه تـا خـتـم جـرات حضـور نـدارنـد،                    

مـي تـوانـيـم و بـايـد             معنيش اينست که ما  
عرصه را بـه دسـت بـگـيـريـم، کـه مـردم و بـه                            
خصوص جوانان به جريانات حکومـتـي،  اجـازه            

مردم هوشـيـارانـه ايـن را         . ابراز وجود نمي دهند 
تشخيص مي دهند و اتفاقا سير اتفاقات را بـه           
اين طرف مي برند که نيروها و افراد بيشتـري را      

در واقـع    .   به صف انقالب و سرنگونـي بـکـشـنـد         
جوانان و دانشجويـان دارنـد اجـازه حـرف زدن و               
اظهار نظر کردن را به کساني کـه حـرف دل شـان         

که خط و جـهـت بـدهـنـد و          را بزنند، کساني    
سازمان شان بدهند، کساني که نـمـايـنـده            

عـلـي   .   مطالباتشان باشند مي دهنـد    
االصــول مــا کــمــونــيــســت هــا، مــا             
سوسياليست ها چنين نماينـدگـي اي        
داريــم و بــه واســطــه ســيــاســت هــاي              
راديکال و انساني مان مي توانيـم، و        
بايد چنين نقش منحصر بـه فـردي را         
به خوبي ايفا کنيم و از ايـن فـرصـتـي           
که انقـالب در اخـتـيـار مـا گـذاشـتـه                  
استفاده کنيم زيرا چنين فرصت هـاي         

طاليي هميشه براي ما کمونيست هـا   
 .مهيا نيست

حکومت اسالمي چند ساليـسـت     
براي فرستادن مقاماتش بـه دانشـگـاه       که  

ولي اين بـار مشـکـل        . دچار مشکل است 
جدي ست، انقالبي در جريان است کـه هـر       
اتفاق در آن به تغيير تـوازن قـوي بـه نـفـع              

اگـر  .   يکي از طرفـيـن مـنـجـر مـي شـود                
سرشکستگي اي مثل سال هاي قبل براي       
احمدي نژاد اتفاق بـيـفـتـد، در اوضـاع و                

فرصـتـي   . احوال کنوني قابل جبران نيست 
براي تثبيت مجدد و يا آبرو خـريـدن و يـا             

هر اتفاقـي مـي     .   مهار اعتراضات نيست  
ايـران امـروز     .   تواند به انفجاري بدل شـود      

چشم تـمـام دنـيـا بـه            .   زير ذره بين است 
اتفاقـات ايـن روزهـاي ايـران دوخـتـه                

مردم دنيا مي خـواهـنـد شـاهـد        .   شده
سقوط وحشي ترين و ارتجاعي تـريـن       
حکومت دنيا باشند، حکومتي که با  

سـال پـيـش       چهار صـد       قوانين هزارو 
زندگي و  انسانيت را از مـيـلـيـون هـا          

 .نفر در ايران گرفته
 سال جنايت ، تحمـيـل   ۳۰بعد از  

مــجــازات هــاي قــرون وســطــايــي بــه           
جامعه، تحميل فقر و اعتياد، تحميل 
قوانبن ارتجاعي اسالمي به جامعه ،     
سرکوب هر صداي مخالف و از بـيـن         
بردن هر گونه آزادي بـيـان و عـقـيـده،             
سرکوب شديد زن و وضع قوانين ضـد     
زن و اعمال آپـارتـايـد جـنـسـي  و در                   
مجموع تحميل غـيـر انسـانـي تـريـن              
شــرايــط زنــدگــي بــه مــردم تــوســط              
جمهوري اسالمي، مردم بعد از سـال          
هـا اعــتــراض و مــبــارزه در اشــکــال             
مختلف، اين بار به صورت ميليونـي        
براي تعيين تکليف نهايي با جمهوري 

هـر نـاظـر      .   اسالمي به ميدان آمـدنـد      
حتي بي طرفي کـه ريـگـي بـه گـفـش                
نداشته باشد، هر کس که منافعي در         
ابقاي جمهوري اسالمي و نظم حـاکـم          
ــا ديــدن حضــور                 ــاشــد، ب ــداشــتــه ب ن
ميليوني و گسترده مردم در خـيـابـان         
ها و در عرصه هاي مختلف مـبـارزه         
با جمهـوري اسـالمـي نـامـي بـه جـز                  
انقالب، انقالبـي بـراي سـرنـگـونـي و              

پــايــان دادن بــه عــمــر عــامــل تــمــام              
مصيبت ها و بدبختي ها و بر قـراري      
آزادي و برابري و حکومتي که انسـان        
مالکش باشد بـراي ايـن واقـعـه نـمـي              

 .تواند انتخاب کند
در اين ميان نيروهاي مـخـتـلـفـي           
سعي بر منحرف کردن انقالب داشتنه 
و دارند، يکي با پرچم اسالم و ادعـاي        

پرشـکـوه   " بازگرداندن جامعه به دوران   
و با رنگ و بوي اسالمي دادن   ! "   امام

به اعتراضات مي خواهد بين مردم و    
انقالب قرار بگـيـرد و انـقـالب را بـه                

از جمله اين نيروهـا  .   شکست بکشاند 
امثال موسوي و ساير نـيـروهـاي پـرو          
رژيم هستند  که مي خواهند با حفـظ   
نظام انقالب را منحرف و در نـهـايـت         

. رام کنند و بـه شـکـسـت بـکـشـانـنـد                
انقالبي که از جمله براي خـالـصـي از            
شر قوانين عقب مـانـده و ارتـجـاعـي            

انقـالبـي کـه      .   اسالمي در جريان است   
اتفاقا مي خواهد کاري کند که دوران    

پـرشـکـوه    "  و دوران     ۶۰سياه سالهاي   
انـقـالبـي    .   در آينده تکرار نشـود "   امام

که از جمله نيروهاي اصلي اش  زنـان        
و جــوانــان و دانشــجــويــان هســتــنــد،           
نيروهايي کـه اتـفـاقـا يـک لـحـظـه بـه                   
قوانين ارتجاعـي اسـالمـي تـمـکـيـن             

از اين رو کار ايـن نـيـروهـا       .   نکرده اند 
بســيــار ســخــت اســت چــرا کــه مــي               
خواهند همان هايي که بعد از جنـگـي    

 ساله براي سرنـگـونـي حـکـومـت         ۳۰
اسالمي بـه خـيـابـان آمـده انـد را بـا                    

ايـن واقـعـيـت       .   آشتي بدهداسالم و امام   
است که سياست امثال موسوي و خـط و            
جناح و جنبشـش را نسـبـت بـه مـردم و                  
انقالب نـامـربـوط مـي کـنـد، هـرچـه بـر                   
آرامش و رفتن به مساجد و تکايا اصـرار          
کردند، هر چه گفتند قرآن مـي خـوانـيـم و          

بـدمـان   "   مـرگ بـر    " هر چه گفتند از شعار     
مي آيد، مردم به حسابشان نياوردند و کار 

 .خودشان را کردند
البته بـدون شـک امـثـال مـوسـوي و                
دوستانش هنوز امکان کار علنـي دارنـد،       
هنوز براي هـر کسـي آسـان تـر اسـت بـه                    
. فراخوان امثال موسوي به خيابان بـيـايـد        

اما اينکه مردم به فـراخـوان مـوسـوي بـه             
خيـابـان مـي آيـنـد را نـمـي تـوان دلـيـل                       

محبوبيت او و سياسيت هـايـش دانسـت            
چرا که مردم براي روز قدس هم به خيـابـان     
آمدند و روز قـدس را بـر سـر جـمـهـوري                    

از مسابقه فوتـبـال   .   اسالمي خراب کردند  
گرفته تا  نماز جمـعـه و روز قـدس و بـاز                 
شدن مدارس و خالـصـه هـر اتـفـاقـي کـه                 
امکان مشارکت عمومي را در جـامـعـه           
فراهم مي کند براي مردم فرصتي است تا  
اعتراضات خود را ادامه دهند و به همين    
دليل براي جمهوري اسالمي به مصـيـبـت      

از ايـن رو امـروز بـه            .   تبديـل شـده اسـت       
خيابان آمدن مردم با هر فراخواني دليل بر 
محبوبيت و دنباله روي مردم از فـراخـوان       
دهنده نيست، بلکه بايد خـواسـت واقـعـي           

 سـالـه شـان را بـراي             ۳۰مردم و مبـارزه     
آزادي و برابري و رفاه ديد و بـر آن اسـاس             

 .موقعيت نيروهاي موجود را سنجيد
بدون شک مردم از اختالف بااليي هـا     
و جناح هاي حکومت استفاده کرده انـد و        

اختالفات جناح ها در .  به خيابان امده اند 
جمهوري اسالمي موضوع تازه اي نيسـت    
ولي شکاف جناح ها دقيقا به دلـيـل بـاال           
گرفتن اعتراضات مردم به قـدري عـمـيـق         

هـم کـه زمـانـي حـل            "   آقا" شده که معجزه  
المسائل حکومت بود، خود بـه مـوضـوع          

يعني اين .   مورد مناقشه تبديل شده است 
شکاف ها هم معلول اعتراضات گستـرده        
مردم است و هم خود امـکـانـي بـه دسـت                
مردم مي دهد تا براي اعتراض به خيابـان   

ولي واقعيتي که نمي تـوان انـکـار      .   بيايند
کــرد، آشــکــار شــدن و بــاال رفــتــن دوز                  
سرنگوني طلبي و راديکال شدن دم بـه دم          

 .استانقالب و اعتراضات 
ــان              ــان و جــوان ــقــش دانشــجــوي ن
کمونيست در ايـن مـيـان از اهـمـيـت               

هر تجمعي را .   ويژه اي برخوردار است 
عرصه مـبـارزه بـا جـمـهـوري              بايد به 

مـردمـي کـه بـه         .  اسالمي تبديل کرد 
خيابان آمده اند، مردمي که با شور و   
اشتياق، با اميد و آروزي پـايـان دادن         
به عمر منحوس جـمـهـوري اسـالمـي          
دست به عمل زده اند جز با سرنگونـي   
حــکــومــت اســالمــي از پــاي نــمــي              

انقالب هدفش اين است و به .   نشينند
ايـن  .   کمتر از اين رضايت نـمـي دهـد           

در عـرصـه     .   مهم به رهبري نياز دارد     
دانشگاه حضور دانشجويان و جوانـان       

ــژه اي                 ــيــســت از اهــمــيــت وي کــمــون
 .برخوردار است

دانشجويان در دانشگاه هر اتفـاق      
هــر مــوضــوعــي را بــه تــجــمــع و                و

ايــن .   اعــتــراض تــبــديــل مــي کــنــنــد        
بهتريـن مـاتـريـال بـراي کـمـونـيـسـت                 

جـوانـان و دانشـجـويـان چـپ             .   هاست
هستند که در اين فضا بايد رهبري را      
به دست بگيرند، مطالبات واقـعـي و         
خواست هاي به حق مردم و جوانان را    
نمايندگي کنند، فرموله کنند و چه به 
صورت شعار و چه به صورت بـيـانـيـه      

 .در اختيار مردم و جوانان قرار بدهند
شـعـارهـايـي کـه دانشـجـويـان بــا               
قدرت در دانشگاه ها عليه حکـومـت     
اسالمي مي دهند ازجـملـه مـرگ بـر            
ديکتاتور، چه رهبر، چه دکتر اشاره به 
اين واقعيت دارد کـه دانشـجـويـان از             
زبـان مـردم مــي گــويـنــد حـکــومــت              
ديکتاتوري اي کـه بـا سـرکـوب مـي               
خواهد جامعه را منکوب و مرعـوب     
کند و به اين واسطه حکومت کنـد را          
نمي خواهند و خواهان سرنـگـونـي آن          

مرگ بـر ديـکـتـاتـور يـعـنـي             .   هستند
حکومت ديکتاتوري اي که با قوانين     
ضد زن و اعمال آپارتايد جنسي نيمي     
از جامعه را بـه بـد تـريـن وضـعـيـت                    
کشــانــده را نــمــي خــواهــنــد، يــعــنــي            
حکومتي که بازوهاي سرکوبش را در   
دانشگاه و کارخانه دراز کـرده و        
بــا حــراســت و کــمــيــتــه هــاي              
انظباطي هر گونـه آزادي اي را          
نابود کرده نمي خواهـنـد، تـمـام          
آزادي و برابري را مي خواهند و  
به اصالح بخشـي از حـکـومـت           

اسـالمـي رضـايـت نـمـي           وحشي  
ــد  ــن ــان     .   ده ــان     دانشــجــوي و جــوان

کمونيست با بيان ايـن واقـعـيـات، بـا            
مطرح کردن مطالبات انسـانـي و بـه            

جامعه مـي تـوانـنـد رهـبـري             حق  
دانشـجـويـان را بـه         اعتـراضـات     

دست بگيرند، مي توانند و بايد   
اين وظيفه خطـيـر را بـه عـهـده              
بگيرند و صداي رساي انـقـالب         
براي سرنگوني رژيـم مـنـحـوس          
اســالمــي و بــرقــراري آزادي و            

 .*در جامعه باشندبرابري 

چـه جـاي     "   دانسته و مـي نـويسـد       
مهم انکار است که مجلسي چنان     

در زمانه اي چنين خطير به نهادي بي    
آنــچــه بــر آن      .   اثـر مــبــدل شــده اســت        

مجلس مي رود نه به نفع نظام است و 
نه به نفع مردم و نه تضـمـيـن کـنـنـده                 

 ۹۸بيش از جمهوريت و اسالميتي که  
 به آن راي ۱۳۵۸درصد مردم در فروردين  

 ."دادند

ــامــه كــروبــي و مــوضــع               بــررســي ن
رفسنجاني و هـمـچـنـيـن مـدح و ثـنـاي                   
آرامــش و ســكــوت تــوســط مــوســوي،              

دشـواري را كـه كـل          موقعيـت بسـيـار        
جناحهاي مخالف خـامـنـه اي در آن             

. قرار گرفته اند بروشني بيان ميكـنـد        
اينها ميخواهند به خمـيـنـي و نـظـام              
اسالمي آويزان بمـانـنـد و آنـرا حـفـظ               
كنند، اما در عين حال خودرا حامـي        

سرنگوني طـلـب   مردم و رهبر مردم    
معرفي كنند و اين يـك تـنـاقـض            

ــه اي و        .   درخــود اســت    خــامــن
احمدي نژاد و باند قمه كشـان و       
سركوبگران و شكـنـجـه گـرانـش         
مبتكر و باني زندان و شكنجه و 
قتل و كشتار نيستند بلكه دارند 
دقيقا خط هـمـان امـامشـان را           

مردم ميـلـيـونـي     . پياده ميكنند 
هم اگر در برابر گلوله سينه سپـر    
ميكنند و در صفوف ميليـونـي       

بميدان مي آيند روشن است كـه        
بــراي بــازگشــت دوره خــمــيــنــي        
نيست بلكه براي به گور سـپـردن    
سنت و نظامي است كه خمينـي   
به كمك همه ايـن جـنـاحـهـا بـر               
كوهي از درد و رنج و مصـائـب         

هاشمـي و    .  مردم پايه ريزي كرد 
ــقــالب            مــوســوي از وحشــت ان
مشغول بند بازي و تالش بـراي         

. پيدا كردن نقطه سازش هستنـد   
كروبي اما با درك اينكه مردم از 

ايــن ســازشــهــا و مــمــاشــاتــهــا           
منزجرند ميخواهد با افشاگـري     
جنايات، و دفاع از خط امـام و         
نظام اسالمي، مانع رويگردانـي     

هردو اما . مردم از اين نظام شود
راهـي بـراي     .   اشتباه مـيـكـنـنـد       

حفظ نـظـام اسـالمـي و سـنـت               
. خـمـيـنـي بـاقــي نـمـانـده اســت              

سازش و مماشات اينها بـا هـم          
نيز به همين دليل چندان عملـي       

 .*و ممكن بنظر نميرسد

 . . . انقالب ، دانشگاه و                            ۱از صفحه          

 بازتاب                                            ٥از صفحه          
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