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 صفحات ديگر

مردم سنندج مظفر صالح نيا و شريف ساعد پنا 
 را آزاد کردند

    ١٢شيث اماني همچنان در زندان است، صفحه           
شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا در ميان موجي از 

 شادي مردم سنندج از زندان آزاد شدند
 

 شاهرخ زمانی دستگير شد
 

محمد جراحي دستگير شد، نيما پوريعقوب و ساسان 
 به اداره اطالعات احضار شده اند واهبي وش 

  ١١صفحه  
 ميخواهم زنده بمانم

 ٤صفحه  

 غـرب بـا      دعواي:   انترناسيونال
جمـهـوري اسـالمـي بسـيـار بـاال              

تحريم خريد نفـت از      .   گرفته است 
ــهــوري اســالمــي از ســوي              جــم

اتحاديه اروپا کامال جدي شـده و        
آمــريــکــا آشــکــارا ژاپــن و کــره             
جنوبي و چين را تـحـت فشـار و              
تشويق قرار داده که خريد نفت از        

 
 بازتاب هفته

 
 رويدادهاي منطقه در يک نگاه

 محمد شكوهي   
 

 !تروريست ها" امنيت دسته جمعي"
 هادي وقفي

 
 !آماده فرار شويد: هشدار سردار

 ياشار سهندي
 

 فراخوان ما تشديد مبارزه براي بزير کشيدن رژيم است
 مصاحبه با حميد تقوائي درباره مناسبات غرب با جمهوري      

تصاوير نيمه برهـنـه او نـه فـقـط خشـم و                    
وحشت آخوندها و پاسداران و بـازجـو هـاي بـر              
سر قدرت جمهوري اسالمي را برانگيخته، کـه         
خواب همه پاسداران و بازجو ها و آخـونـدهـاي            

دگـر  " ،   " اصـالح طـلـب     " و صـد الـبـتـه           ( سابق   
هاي امروز در بـي بـي         "   ژورناليست" و  "   انديش

. را نيز آشفته کـرده اسـت    )   سي و راديو آمريکا   
بيش از اين، نمايش سينه او في الواقع موجـب          

و دل   "   ناموس پرستـان  " در خوابگه همه    "   زلزله" 
و مــدافــعــيــن   "   آبــروي زنــان مــيــهــن    " نــگــرانــان   

و بـازهـم     .   اخالقيـات مـردسـاالري شـده اسـت           
بيشتر، آنان که با ژست ترقـيـخـواهـي و حـتـي                

بـيـخـود    " چپگرايي نصـيـحـت مـيـکـردنـد کـه                 
اين روش اعـتـراضـي درسـت         " ،  " بزرگش نکنيد 

و غيره است، اکـنـون مـي بـيـنـنـد کـه                  "   نيست
قـرار نـيـسـت دسـت از            "   انقالب عليا المهدي  " 

اما در مقابل عزا و وحشـت و         .   سرشان بردارد 
زلــزــلــه در صــف ارتــجــاع، مــذهــبــيــون،                      
ناسيوناليست ها و سنت پرستان، طبـعـا مـوج       
شــادي و تــبــريــک و دفــاع پــرشــور از حــرکــت               
گلشيفته بسـيـاري از زنـان و مـردان جـوان و                    

در ايـران را فـرا         "   خالصي فرهنگـي  " شيفتگان  
 !  گرفته و آنها را گلشيفته کرده است

انـقـالبـي    .   اما اين هنوز ابتداي ماجـراسـت    
که عليا المهدي در مصر شروع کـرد و امـثـال              
گلشـيـفـتـه فـراهـانـي آنـرا ادامـه  مـيـدهـنـد،                         
مستقل از اينکه عليا ها و گلشيفته هـا خـود             
چه انگيزه و هدف بالفصلي داشتـه انـد، ريشـه         
هايي عميق دارد و از اين گستـرده تـر خـواهـد               

همچنانکه در مورد انقالب عليا المـهـدي   .  شد
، اين صرفا اعتراضـي مـوثـر بـراي         ) ١( گفتيم  

آزادي بيان نيست، فقط عليه اسالم سياسـي و           
اخالقيات عقب مانده و ضد زن نـيـسـت، ايـن              

مـيـگـويـد ايـن يـک           "   يک دنياي بهتر  " 
عليرغم اينـکـه    .   دخالت ظاهري است  

معموال توده وسيعـي در راي گـيـري            
شرکت ميکنند به يک حزب و يـا يـک        

جريان سـيـاسـي راي مـيـدهـنـد و بـا                  
اکثريت آرا آن حزب به پارلمان ميـرود        

ــدهــد             ــت تشــکــيــل مــي امــا .   و دول

دخالت در امـر     :   سيامک بهاري 
حکـومـت و تصـمـيـمـات دولـتـي               
موضوعي است که قدرت مردم را      
در تــعـيــيــن ســرنـوشــتــشـان نشــان          

سيستمـهـاي دمـکـراسـي        .   ميدهد
پارلماني با انتخابات ايـن امـر را           
مــمــکــن مــيــکــنــنــد ولــي حــزب           
کمونيست کارگري ايران در برنامه     

. رژيم اسالمي را قطع و محدود کنند      
و بنظـر مـيـرسـد مـوافـقـتـهـايـي هـم                   

بانک مرکزي جمهوري   .   صورت گرفته 
اسالمي هم از مدتي قبـل درلـيـسـت           

 
 حكومت شورايي يا پارلماني؟

 گفتگوي تلويزيون کانال جديد با کاظم نيکخواه          

٦صفحه    

٣صفحه   ٤-٥صفحات   

 
 از عليا المهدي تا گلشيفته فراهاني

 ٢١در قرن " انقالب زنانه"

هــفــتــه گــذشــتــه، تــونــس اولــيــن         
سالگرد انـقـالبـش را جشـن گـرفـت،               
انقالبي که مشعل فروزانش، با پيـکـر     
سوخته در آتش  مـحـمـد  بـوعـزيـزي               

کـارگـر جـوانـي کـه در            .   زبانه کشـيـد    
اعتراض به فقر و بيـکـاري و تـوحـش          

کسـي بـاور     .   سرمايه داري جان باخت   
نداشت  پـيـکـر گـر گـرفـتـه  جـوانـي                     

: توضيحي از انترناسـيـونـال     ( 
با اينکه اين نوشته اصغر کـريـمـي         
ادامه بحثهايي است که در نشريـه       
انتـرنـاسـيـونـال مـنـتـشـر نشـده و                 
ممکن است خوانندگاني از سابقـه      
بحث خبـر نـداشـتـه بـاشـنـد، امـا                

حاوي بحثـهـا و نـکـات سـيـاسـي               
است که بدون دنبال کردن بحثهـاي       
ــيــز کــامــال مــفــهــوم و                قــبــلــي ن
خواندنش براي درک همه جانبه تـر        
بــرخــي از مــواضــع حــزب مــفــيــد         

به همين دليل مـبـادرت بـه         .   است

 

١٠صفحه    

 
 انقالبات امروز و جنبشهاي ديروز

   شهاب بهرامي 

 

 مصطفي صابر   

 
 !دفاعي ناالزم از سنگري درهم شکسته

 در پاسخ به رفيق ريبوار احمد 
     اصغر كريمي  

٨صفحه    

٢صفحه    

 
 دنياي ديگري ممکن است

  ١٢از ايران، صفحه   -فرح صبري  
 نامه سرگشاده مينا احدي  به گيدو وستر وله

  وزير امور خارجه آلمان
 ٢صفحه  
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بنظر ميـرسـد   .   تحريم قرار گرفته است   
يک تغيير تـعـيـيـن کـنـنـده در رابـطـه                  
غرب و جـمـهـوري اسـالمـي صـورت              
گرفته و اينها تنهـا نشـانـه هـاي ايـن               

ارزيـابـي شـمـا از ايـن            .   تغيير هستند 
   مساله چيست؟

بـه نـظـر مـن هـم            :   حميد تقـوائـي      
تشــديــد تــحــريــمــهــاي اقــتــصــادي و          
تبليغات جنگي نشانه دور تازه اي در        
رابــطــه غــرب و جــمــهــوري اســالمــي         

البته هدف غرب تغيير نـکـرده        .   است
کــمــاکــان هــدف اعــالم شــده           .   اســت

متوقف کردن پروژه هسته اي  و هدف      
رام )   اسـتـراتـژيـک تـر       ( اعالم نشـده و       

کردن جمهوري اسالمي در چـارچـوب         
. سياستهاي غرب در مـنـطـقـه اسـت            

آنچه تغيير کرده شيـوه پـيـشـبـرد ايـن              
براي مدتها آمريـکـا و       .   سياست است 

ديگر دولتهاي غربي براي رسـيـدن بـه          
اهدافشـان راه مـذاکـره بـا جـمـهـوري                

شيـوه  .   اسالمي را انتخاب کرده بودند    
غالب مذاکـره مسـتـقـيـم و يـا غـيـر                   
مستقيم در حاشيه نشـسـتـهـاي بـيـن             
المللي و به شکل رسمي و غير رسمي        
و مخفي يا عـلـنـي بـود و نـه رو در                    
روئي و نـه حـتـي تـهـديـدات عـلـنـي                   

در ايـن رويـکـرد        .   نظـامـي  -اقتصادي
تحريم و اعمال فشار اسـاسـا بـعـنـوان            
ــرده               اهــرمــي در مــذاکــرات بــکــار ب

با روي کـار آمـدن اوبـامـا و               .   ميشد
دراز کردن دسـت دوسـتـي بـه سـمـت                
دولتها ونيروهاي اسالمي، اين شـيـوه        
ديپلماتيک تنظيـم مـنـاسـبـات حـتـي             

امـا در    .   نقش برجسته تري پيـدا کـرد       
يکسال اخير بدنبال انقالبات مـنـطـقـه       

.  شرايـط کـامـال تـغـيـيـر کـرده اسـت                 
و نـه جـمـهـوري         (   اکنون ديگر غـرب      

حاضر به ادامه اين تانگوي     )   اسالمي
ديپلماتيک نيست و راه تشديد فشار و       

ايـن  .   تهديدات علني را برگزيده اسـت      
تغيير روش البته بسياري از فاکتورها     

. در روابط في مابين را تغيير ميدهـد      
امکان مانور و انعطاف کمتر ميشود       
و هر عقب نشيني و پيشرفتي شـکـل          
شکست و يا پيروزي يکي از طـرفـيـن          

يک فضاي پر تـنـش   .   را بخود ميگيرد  
و انفجاري ايجاد ميشود و مانورهاي      
ديپلماتيک جاي خـود را  تـهـديـدات               
جنگي و خـط و نشـان کشـيـدنـهـا و                  

ــدهــد             ــي ــظــامــي م ــاي ن . رزمــايشــه
 .  وضعيتي که امروز شاهد آن هستيم

   براي جمهوي اسالمي که غرب     
شـيـطـان    " ستيزي و رجزخواني عـلـيـه          

ــزرگ ــي اوســت              "   ب ــت ــوي ــک رکــن ه ي
. وضعيت تازه بسيار نامطلـوب اسـت       

تا زماني که اين رجز خوانيهـا جـزئـي           
مـحـسـوب      -رتوريـک   -از جدل لفظي    

ميشد و بده بستانهاي مخفي و نيـمـه         
مخفي در سر مـيـز مـذاکـره مـبـنـاي               

نظير قضيه ايـران     (   روابط واقعي بود    
مقامـات رژيـم     )   کنترا در دوره ريگان   

رجزشـان را    .   مشکل چنداني نداشتند  
ميخـوانـدنـد و روابـط و مـعـامـالت                
اقتصادي و سياسي شان را  بـه پـيـش            

اما وقتـي جـدل لـفـظـي بـه              .   ميبردند
حال به شـکـل تـحـريـم          (   تقابل واقعي   

) اقتصادي و يا جنگ و حمله نظامـي      
تــبــديــل شــود  ديــگــر ادامــه روابــط             

اقتصادي با حفظ ظاهر      -ديپلماتيک  
مقابلـه  .   " ضدآمريکائي ممکن نيست  

يا بايد بـه سـيـاسـت          "   با شيطان بزرگ  
واقعي تبديل شود و يا کنار گـذاشـتـه       

و جمـهـوري اسـالمـي قـادر بـه              .   شود
عــمــلــي کــردن هــيــچــيــک ازيــن دو               

اگر در بـرابـر غـرب          .   آلترناتيو نيست 
و به هـر انـدازه چـنـيـن                -کوتاه بيايد   

هويت خـود را انـکـار کـرده و                  -کند
اسـتـراتـژيـک       -پايه هاي ايـدنـولـوژيـک      

حکومت خود را اره کرده است و اگـر           
بايستد و مـقـاومـت کـنـد از لـحـاظ                 
سياسي و اقتصادي در عرصه داخلـي       
و منطقه اي و جهاني خود را مـنـزوي      

در حـال    .     تر و مفلوک تـر کـرده اسـت          
حاضر جمهوري اسالمـي تـالش دارد         
که با تبليغات و مـانـورهـاي جـنـگـي             
صورت خودش را سرخ نگهدارد ولـي        
حتي در پس اين رجزخوانيها  نيـز بـن           
بست و استيصال رژيم و بـه اعـتـراف            

" هراس بعضي از مـقـامـات      " خودشان  
  .  کامال قابل مشاهده است

فـکـر مـيـکـنـيـد چـه             :   انترناسيونال
شرايطي باعث اين وضعيت جديـد در        
رابطه غرب با جمهوري اسالمي شـده        
است؟ شما به انقالبات منطقـه اشـاره         

چه رابطه اي بين  اين تحوالت  .   کرديد
و سياست غرب نسبت يـه جـمـهـوري            

  اسالمي وجود دارد؟  
انـقـالبـات يـکـسـال         :   حميد تقوايـي  

اخير شرايط سياسي را کامال به ضرر       
جمهوري اسالمي و مـوقـعـيـتـش در             

يک قـربـانـي     .     منطقه تغيير داده است   

اصلي تحوالت اخـيـر جـنـبـش اسـالم             
گرچه اين انقـالبـات در       .   سياسي است 

آغاز عليه ديکتـاتـوريـهـاي کـامـال و             
علنا وابسته به غرب نظـيـر تـونـس و             
مصرصورت گرفت اما حتي در همان      
انقالبات هم اسـالم سـيـاسـي کـامـال              
حاشيه اي و  بيربط و در مورد مصـر            
علنا همراه و حامي ضد انقـالب بـود          

جمهوري اسـالمـي     .   و هنوز هم هست   
در ابتدا سعي کرد انقالبات منطقه را    
اسالمي و تاييدي بر خط ضد غـربـي          
و ضد آمريکـائـيـگـري خـود قـلـمـداد               

اما اين تبليغات پـوچ تـر و بـي           .   کند
پــايــه تــر از آن بــود کــه حــتــي خــود                 

. گــويــنــدگــانــش آنــرا جــدي بــگــيــرنــد        
انقالبات مـنـطـقـه اگـر چـيـزي را در                  
رابطه با وضعيت سياسي ايران تاکيـد       

 ٨٨ميکرد حقانيت و اعتبار انقالب       
بود و نه حکومتي که جناياتش دسـت    
کمي از ديکتاتورهاي سـرنـگـون شـده          

. در مصر و تـونـس و لـيـبـي نـداشـت                
بخصوص امروز که انقالب در سوريـه       
دست اندرکار بزير کشيدن بشار اسـد،       
هم پيمان بسيار نزديک و اسـتـراتـژيـک          
جــمــهــوري اســالمــي، اســت ايــن هــم          
سنخي و هـمـسـرنـوشـتـي جـمـهـوري                
اسالمي با ديکتاتورهاي ساقـط شـده        
و رو به سقوط بيش از پيش بـرجسـتـه           
ميشود و موقعيت رژيم را نه تنها در        
عرصه سياست داخلي بـلـکـه در کـل            

. منطقه تـحـت تـاثـيـر قـرار مـيـدهـد                
ايــنــجــا در مــورد مــوقــعــيــت رژيــم             
اسـالمـي در جــامـعـه ايـران بـيـشـتــر                 
توضيح نميـدهـم چـون مـوضـوع ايـن              

 اما در منطقه . مصاحبه نيست
يک نتـيـجـه مسـتـقـيـم تـحـوالت               
يکسال اخير تضعـيـف و بـه حـاشـيـه               

سـوريـه  و         -رانده شدن محور  ايـران       
نيروهاي  وابسته به آن نظير حمـاس و          
حزب اهللا لبـنـان  و حـتـي دولـتـهـاي                  
پشتيبان اين بـلـوک نـظـيـر روسـيـه و                  

رژيـم اسـد در حـال          .   چين بـوده اسـت      
سقوط است، حزب اهللا ساکت و نظاره       

و هر جـا هـم مـثـل مـورد                 -گر است 
دفاع از قذافـي و يـا اسـد مـوضـعـي                 
مــيــگــيــرد بــيــشــتــر خــود را مــنــزوي         

،  حماس بـه الـفـتـح نـزديـک              -ميکند
ميشود و چين و روسيه نيز بناگزير از    
جمهوري اسالمي فاصله ميگيـرنـد و        
بـدنـبـال سـيـاســتـهـاي غـرب کشـيــده                

در مقابل اين بلوک، مـحـور       .   ميشوند
هــژمــونــيــک تــازه اي حــول تــرکــيــه و            
اتحاديه عرب و مشخصا عربستان و       

امير نشينهاي خليـج در حـال شـکـل             
گيري است که علنا در کنـار غـرب و            
عمال در برابر جمهوري اسالمـي قـرار      

 . دارد
زمينـه و عـلـت رويـکـرد جـديـد                

را بايد در ايـن      "   مساله ايران " غرب به   
اين شرايط از يـکـسـو         .   شرايط جست 

آمريکا و اتـحـاديـه اروپـا را از نـظـر                  
سياسي در موقعيت بمراتب قويـتـر و         
تعـرضـي تـري نسـبـت بـه جـمـهـوري                  
اسالمي قرار ميدهد و از سوي ديـگـر         
غرب را ناگزير ميکند که براي کنترل       
اوضاع انقالبي و متحول و غير قـابـل         
پيش بيني اي که در خاورميانه پـيـش         

. آمده است بفکر چاره انديشـي بـاشـد          
اين چاره انديشي براي کنترل اوضاع و      
حفظ منافع خود در شرايط جديد، که       

قـرار گـرفـتـن در طـرف            " اوبامـا آنـرا       
نـامـيـد، در مصـر بـه            "   درست تـاريـخ   

پيش کشيدن ارتش بجاي مبارک و در       
. ليبي دخالت نظامي ناتو منجـر شـد      

اکنون معضل دولتهاي غرب اينـسـت       
که در رابطه  با جمهوري اسالمي چـه          
طرح و سناريوئي را  بايـد در دسـتـور         

سناريوي ليبـي و مصـر در          .   بگذارند
مورد ايران کاربردي ندارد و بـه نـظـر             
من خود دولتهاي غـربـي هـم بـر ايـن               

جنبش اعـتـراضـي     .   واقعيت واقف اند  
 ٨٨که انقـالب       -و سرنگوني طلبانه    
و کال موقعـيـت       -آخرين برآمد آن بود   

چپ در جامعه ايران قويتر  از آنسـت            
که شيوه و سنـاريـوي کـنـتـرل اوضـاع               
نظير  مصر و ليبي قابل پـيـاده کـردن            

از اين بگذريم کـه در         -در ايران باشد    
خود ليبي و بـويـژه مصـر هـم هـنـوز                 

 . مساله کامال باز است
وزير خارجه روسـيـه روز گـذشـتـه            
غرب را متهم کرد که مـيـخـواهـد بـه             
نارضايتي و اعتراض در ايـران دامـن          

اين در واقع نوعي ابراز نـگـرانـي    .  بزند
از فضاي اعتراض و شـرايـط انـفـجـار            

. آميزي است که در ايـران وجـود دارد          
از روسـيـه و آمـريـکـا و                -براي همه    

ــا خــود جــمــهــوري                ــاي واحــد ت اروپ
روشــن اســت کــه  بــراي              -اســالمــي

باالگرفتن نارضائيها و اعتراضات در     
ايران  نيازي به اعمال فشـارهـاي دول           

سياسـتـهـاي جـمـهـوري         .   غربي نيست 
اسالمي باندازه کافي زمينه نارضائي     
و اعتراض را تا سر حـد يـک انـفـجـار                
فــراهــم کــرده اســت و در ايــن مــيــان              
همانطور که باال تر اشاره کردم زنجيره      
انقالبات در يکسال اخير نيز بـيـش از          

را بـر فـراز سـر          "   خطر انـفـجـار     " پيش  
اين تـحـوالت    .   باالئيها قرار داده است   

شرايط سياسي در ايران و مـنـطـقـه را        
به ضرر رژيم و به نفع مردم و آلترناتيو   
انقالب و سرنگوني رژيم بدست مـردم        

غـرب امـيـدوارسـت       .   تغيير داه اسـت    
اين شرايط را جمهوري اسـالمـي نـيـز           
ببيند و در مناسبـات خـود بـا غـرب             

خـطـر    " يعني از ترس     .   بحساب بياورد 
و دچـار شـدن بـه سـرنـوشـت               "   انقالب

مبارک و قذافي و بـزودي بشـار اسـد،            
تـوقـف پـروژه      (   به کنار آمدن با غرب     

اتمي و دست شستن از غرب سـتـيـزي     
ايـن اسـاس     .   رضـايـت بـدهـد      )   و غيره 

  .سياست تشديد فشارها است
تاثير ايـن تـغـيـيـرات         :   انترناسيونال

در رابطه غرب با جمهوري اسالمي بر     
زندگي مردم ايران چيست؟ از لـحـاظ          
اقتصادي و مـعـيـشـتـي و از لـحـاظ                 
سياسي و مبارزاتي اين تحول تـا چـه           
حد بر معادالت سياسي و اجتـمـاعـي         

   در جامعه ايران تاثير ميگذارد؟
تحريمهاي اقتصادي  :   حميد تقوايي 

تا همينجا فشار زيادي به توده مـردم         
که قبل از اين تحريمها نيز بـا فـقـر و              
بيکاري و گراني دست بگريبان بودنـد       

يــک نــتــيــجــه ايــن       .   وارد کــرده اســت     
تحريمـهـا افـزايـش بـيـش از شـصـت                 
درصدي قيمت دالر بوده اسـت و ايـن           
خود به افزايش سرسام آور و ناگـهـانـي      
قيمت بسياري از کاالهاي مورد نـيـاز        

اگر تحريمـهـا    .   مردم  منجر شده است    
ادامه پيدا کند کمـبـود دارو و مـواد              
غذائي و ديگر مواد اوليه و معيشتي       
نيز به مشکالت مردم اضافه خـواهـد       

کشورهاي غربي سياست تحـريـم      .   شد
اقتصادي را با  اعمال فشـار بـه رژيـم             
توجيه مـيـکـنـنـد ولـي بـه نـظـر مـن                    
قربانيان واقعي اين سياست در درجـه       

رژيـم حـتـي      .   اول مردم ايران هسـتـنـد       
 -ميتواند فقر و بيکاري و گـرانـي را            

که قبل ازين تحريمها نيز در جـامـعـه           
بــه گــردن تــحــريــم        -بــيــداد مــيــکــرد   

ــکــوشــد                ــدازد و ب ــان ــي ــصــادي ب ــت اق
نارضايتي و اعتراضـات مـردم را بـه            

 .سمت غرب جهت بدهد
در صورتي کـه ايـن شـرايـط بـه                

جنگ منجر بشود ابعاد فاجعه بسيار      
من وقوع جـنـگ     .   وسيعتر خواهد شد  

را در شرايط حاضر محتمل نـمـيـدانـم          
در ايـن مـورد در مصـاحـبـه هـاي                  -

اما اين احتمال     -قبلي توضيح داده ام   

١از صفحه    
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 3 ٤٣٦شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 !اساس سوسياليسم انسان است

وجــهــي از جــنــبــش هــا و انــقــالبــات             
شورانگيزي است که در سه سال اخـيـر          

 ايران، تا انقالب تونس     ٨٨از انقالب   ( 
و مصر و تا جنبش هاي ضـدسـرمـايـه           

عليه کل وضع موجود    )   داري در غرب  
اين جلوه اي مـوثـر و          .   بپاخاسته است 

توجه برانگيز از اعـتـراض عـلـيـه يـک               
دوره سياه و يک قهقـرا در تـاريـخ بشـر               
است که در سي سال گذشته بر جامـعـه       

ايـن بـهـمـان       .   بشري حـاکـم بـوده اسـت         
اندازه که اعتراض به اخالقيـات ضـدن         
زن و مردساالري اسالميـسـتـي اسـت،          
عليه نسبيت فرهـنـگـي و پـروژه هـاي              
فـــرهـــنـــگـــي و اخـــالقـــي راســـت و              
نئوکنسرواتيسم و ارزش هاي مسيحي     

و "   مصري" علياي  .   در غرب نيز هست   
بروشني دارند نشـان     "   ايراني" گلشيفته  

ميدهند که بـعـنـوان انسـان هـاي آزاد              
دسـت در دسـت هـم سـن و سـالـهــاي                   
اروپايي و آمريکايي خـود دارنـد بـراي           
جهاني ميجنگند که اختـيـار بـا خـود            

 .  انسان است
انـقـالب عـلـيـا        " اينکه در مـرکـز         

مساله رهايي زن، بـدن زن و           "   المهدي
اعتراض به اخالقيات و تلقيات حـاکـم        

.  مردساالر قرار دارد، اتفـاقـي نـيـسـت          
بردگي جنسي زن و اخالقيات حاکم بـر        
مناسبات جنسي و خانواده عـمـال بـه            
نيازهاي اقتصادي و سـيـاسـي بـردگـي           

. مدرن حاکـم بـر جـهـان ارتـبـاط دارد               
اينگونه اخالقيات در کنـار مـذهـب و           
ناسيوناليسم يک منبع ارتجاع و حفـظ       

از جـملـه در دهـه هـاي             .     انقياد اسـت  
اخير ديديم که چطور حجاب و آپارتايد       
جنسي رکن ايـدئـولـوژيـک يـک قـطـب                

اسـالم  ( اصلي ارتجاع سياسي جهانـي       
ديـديـم کـه در        .   بـوده اسـت    )     سيـاسـي  

عين حـال چـطـور تـوجـيـه حـجـاب و                    
فـرهـنـگ    "   آپارتايد جنسي تحت لواي      

در صـدر دسـتـور کـار           "   خودشان اسـت  
" پست مدرنيسـم  " و  "   نسبيت فرهنگي " 

قطب مقـابـل اسـالم سـيـاسـي يـعـنـي                 
در .     نئوکنسرواتيسم نـيـز قـرار داشـت         

نتيجه هر انـقـالبـي عـلـيـه دوره سـيـاه                 
و جــدال اســالم     "   جــنــگ تــروريســتــهــا  " 

سياسي و نئوکنسرواتيسم مي بايسـت      

. نيز تـبـديـل مـيـشـد        "   انقالبي زنانه" به  
. اين اتفاقي است که عمال افتاده اسـت       

 مـردم    ٨٨ديديم که نه فقط در انقالب       
ايران، که در انـقـالبـات خـاورمـيـانـه و              
شمال آفريقا و همـيـنـطـور در جـنـبـش               
هاي اعتراضي در اروپا و آمريکا زنـان        
و دختران جوان نقش برجسته اي ايـفـاء         

پس براي درک حرکـت عـلـيـا       .   ميکنند
المهدي و گلشيفـتـه بـايـد آنـهـا را در                 

نـدا آقـا     " کنار قهرمانان ديگري نظـيـر        
هـا، يـا دخـتـري کـه جـنـبـش                 "   سلطان

وسيـعـي عـلـيـه بـي مسـکـنـي را در                    
اسرائيل سازمان داد، دختر جواني کـه        
رهبر اعتراضات دانشـجـويـان شـيـلـي           
شد، يا در کنار زن جواني که شجاعانه        
در يک کنفـرانـس مـطـبـوعـاتـي زمـان              
قذافي تجاوز به خـود را افشـاء کـرد،               
در کنار زن جواني که تظاهـرات هـا را           
در يمن سازماندهي ميکند و غـيـره و          

 . غيره قرار داد
همانطور که انقالبات خـاورمـيـانـه        
و شمال آفـريـقـا و جـنـبـش هـاي ضـد                   
سرمايه داري در غرب صرفا شروع يک       
دوره پرتب و تاب انقالبات قرن بيـسـت         
و يکمي است، انقالب زنـانـه عصـرمـا           
هنوز جلوه هاي بسياري دارد کـه خـود          

اما فرق مـهـم آن       .     را نشان خواهد داد   
با حرکات و جنبش هـاي قـبـلـي بـراي              

براي مثال دو مـوج وسـيـع         ( رهايي زن   
جنبش رهايي زن اواخـر قـرن نـوزده و              

 ٧٠ و     ٦٠اوائل قرن بيست، و يا دهه        
بويـژه ايـن اسـت        )     قرن بيست ميالدي  

که امروز رهايي زن و رهـايـي جـوامـع             
انسـانــي از قــيـد و بــنــدهـاي مـلــي و                 
مذهبي و اخالقي و سنتي کـه بـردگـي           
مدرن بر دست و پاي آنها نهاده، بـطـور      

انـقـالب   .   بالواسطـه گـره خـورده اسـت          
زنانه يک وجه مهم و در عين حـال يـک           
خصلت جدايي ناپـذيـر انـقـالبـات قـرن             

 . بيست و يکمي است
 : انقالب عليا المهدي)١(

https://
www.facebook.com/
photo.php?
fbid=101505372789972
79&set=a.10150537278
782279.422184.593757
278&type=3&theater 

 
١از صفحه   ...از عليا المهدي تا   

هر چه باشد مقابله با خـطـر جـنـگ و              
تهديدات جنگـي امـريسـت کـه بـايـد              
مستقل از ضـعـف و قـوت احـتـمـال                 

در يـک    .   وقوع آن به پـيـش بـرده شـود            
تصوير عمومي و اسـتـراتـژيـک تـر بـه              
نطر من هم تحريمهاي اقتصادي و هم       
جنگ و تهديدات جنگي شـيـوه هـا و            
تاکتيکهائي در رابطه ميان باالئيها و      
براي تنظيم مناسبات بـيـن دولـتـهـاي          

. غربي و با جمـهـوري اسـالمـي اسـت            
چنين سياستهائي درهمان سطح و بـه         
همان اندازه که عملـي بشـود و حـتـي              
فضاي سياسي را تـحـت تـاثـيـر قـرار               
بدهد بـه ضـرر مـردم و مـبـارزات و                  

   . اعتراضات آنان خواهد بود
ســيــاســت حــزب    :   انــتــرنــاســيــونــال 

کــمــونــيــســت کــارگــري در قــبــال ايــن          
تــحــوالت چــيــســت؟ فــراخــوان حــزب         

  چيست؟
تنها پاسخ راديـکـال      :   حميد تقوايي 

و مطلوب و ممکن مـردم بـه شـرايـط             
حاضر تداوم و گسترش مبارزه عـلـيـه          

يـکـي از     .     جمـهـوري اسـالمـي اسـت         
نتايج منفي جنگ و تحريم اقتصـادي       
سر بلـنـد کـردن و بـجـلـو رانـده شـدن                    
نيروهائي در اپوزيسيون است کـه ايـن         
نــوع تــهــديــدات را بــهــانــه حــمــايــت             
مستقيم و  غـيـر مسـتـقـيـم از رژيـم                   

در .   جمهوري اسالمي قرار مـيـدهـنـد        
 -ايــران بــخــشــي از نــيــروهــاي مــلــي          

اسالمي رانده شده از حـکـومـت و در            
سطح جـهـانـي بـخـشـي از نـيـروهـاي                  

کـه  "   ضـد امـپـريـالـيـسـت         " باصطـالح    
محور انقالبيگريشان ضد آمريـکـائـي       

گري است از خـطـر حـملـه نـظـامـي و                 
تحريم اقتصادي پرچمي براي حـمـايـت     
ــهــوري اســالمــي               ــو از جــم ــت ــاک دوف

اين تالـشـهـا از هـم کـنـون              .   ميسازند
ــده اســـت          ــروع شـ ــون      .   شـ ــنـ ــم اکـ هـ

طومارهائي در محکوميت تحريمـهـا      
و حمله نظامي بـه امضـاي فـعـالـيـن               

ضـد  " اسالمي و همپالکيـهـاي         -ملي
در اروپــا روي      "     امــپــريــالــيــســتــشــان  

سايتها منتشر شده است و بيـشـک بـا           
بــاال گــرفــتــن خــطــر جــنــگ چــنــيــن             

. فعاليتهائي گستـرش خـواهـد يـافـت          
بــايــد در بــرابــر ايــن نــوع تــالــشــهــاي            

. ارتجاعي ايستاد و آنها را خنثي کرد      
راه دفاع از خواستها و مـنـافـع مـردم             
حمايت رسمي و يا عملي از هيـچـيـک          
از طرفين ايـن کشـمـکـش ارتـجـاعـي              

در قبال کشـمـکـش مـيـان دو            .   نيست
قــطــب ارتــجــاعــي اســالم ســيــاســي و         
ميليتاريسم نئـوکـنـسـرواتـيـسـتـي در            
غرب  اساس سياست ما از حمايت از        
قطب سوم، يعني توده مردمي بود که       
هيچ منفعتي در اين جدال ارتـجـاعـي         

امـروز هـم مـبـنـاي خـط و               .   نداشتند
. جهت گيري حزب ما هـمـيـن  اسـت             

سياست ما در قبال کشمـکـش مـيـان           
 -جمهوي اسالمي ودولتهاي غربـي          

در شکل مذاکره و معاملـه،  تـحـريـم             
اقتصادي،  جنگ و تهديدات جـنـگـي     

دامــن زدن و حــمــايــت از              -و غــيــره  
مبارزه مردم براي سرنگوني جمهـوري      

مــا مــردم ايــران را       .     اســالمــي اســت  
فــرامــيــخــوانــيــم کــه عــلــيــه شــرايــط           
فالکتباري که تحريمـهـا و تـهـديـدات            

جنگي در جامعه ايـجـاد کـرده اسـت             
بميدان بيايند و جمهوري اسـالمـي را         
هدف مستقـيـم مـبـارزات خـود قـرار              

تنها راه خاتمـه بـخـشـيـدن نـه             .   بدهند
تنها به تحريمها و خـطـرات جـنـگـي،             
بلکه فقر و بـيـحـقـوقـي و اخـتـنـاق و                   
شرايط طاقت فرسائي که بـر جـامـعـه           
حاکم اسـت بـزيـر کشـيـدن جـمـهـوري                

 . اسالمي است
  در سطح  جهـانـي مـا در بـرابـر               
ضد آمريکائي گري و حمايت عـمـلـي          
نيروهاي اسالمي و چپ شبه اسالمـي       
از رژيم ايران، آلترناتيو تحريم سياسـي      
جمهوري اسالمي و حمـايـت فـعـال از           
مبارزات مردم ايران براي بزير کشيدن      

مـخـالـفـت بـا        .   رژيم  را قرار ميدهـيـم      
تحريمهاي اقتصادي و مقابله با خطـر       
جنگ و حمله نظامي بيشک جزئـي از         
وطايف نيروهاي چپ و ازاديـخـواه در          
سراسر جهان است اما اين امـر تـنـهـا            
زماني از موضعي مترقي و بـه  نـفـع             

مردم شريف و متمـدن       -مردم ايران و    
خواهـد بـود کـه بـا             -در سراسر جهان  

محکـوم کـردن جـمـهـوري اسـالمـي،              
خواست طرد و منزوي کردن اين رژيـم         
جنايتکار و حمايت از مبارزات مـردم       

فراخوان ما به مـردم  . ايران همراه باشد 
جهان و به نيروهاي چپ و آراديخواه و         
اتحـاديـه هـا و سـازمـانـهـا کـارگـري                   
اينست که   دولتـهـاي کشـور خـود و               
سازمانهاي بين المللي را بـراي قـطـع           
رابطه با جمهوري اسالمي تحت فشار      
قرار دهند و با تمام قـوا از مـبـارزات             
مردم ايران بـراي بـزيـر کشـيـدن رژيـم                

 .*جمهوري اسالمي حمايت کنند

 ... فراخوان ما تشديد مبارزه براي 

 ! آقاي وستر وله گرامي
 

 عصـر  ،از زندان رجايي شهر کرج    
 سالـه بـا مـن         ۲۱ديروز زانيار مرادي    

تماس تلفـنـي داشـت و در حـالـيـکـه                 
 به من گفت حـکـم        ،صدايش ميلرزيد 

اعدام من و پسر عمويم لقمان مـرادي         

 ساله تائيد شده است و هر لـحـظـه     ۲۶
او از   .   ممکنست ما را اعـدام کـنـنـد          
آخريـن  .   من ميخواست که کاري بکنم    

جمله زانيار با من که بـا تـرس و لـرز                
تو بايد فکر   :    اين جمله بود   ،همراه بود 

کني من فرزند تو هستم و بـراي مـن             
 !! . ميخواهم زنده بمانم،کاري بکني
 ژانويه روز تولـد دخـتـر      ۱۹امروز  

من است و از صبح که کارم را شـروع            
 بـه ايـن جـملـه زانـيـار فـکـر                   ،کرده ام 

ميکنم و در نظر دارم هر امکانـي کـه           
دارم و هر کسي را کـه فـکـر مـيـکـنـم                 
توانايي تاثير در اين حکم ضد انساني       

 تا همه باهـم زانـيـار       ،را دارد خبر کنم   
 .را نجات دهيم

از شما که در جريان دستگيري دو       
 فـعـاالنـه      ،خبرنگار آلمـانـي در ايـران        

براي نجات آنـهـا تـالش کـرديـد و از                 
وزارت امــور خــارجــه آلــمــان کــه اگــر           
بخواهد ميتواند کارهاي زيادي انجـام      

 ميخواهم که اين امـر را جـدي            ،دهد
تلقي کرده و براي نـجـات جـان زانـيـار           
هــر امــکــانــي را کــه داريــد بــه کــار                

 .بياندازيد
کميته بين المللي علـيـه اعـدام و           
من در نظـر داريـم کـه بـا مـجـمـوعـه                   
اقداماتي در سطح بين الملـلـي کـمـک           

از شـمـا و       .   کنيم زانـيـار زنـده بـمـانـد           
وزارت امور خارجه آلمان انتظـار دارم        

 .که در اين مورد فورا اقدام کنيد
 
کمـيـتـه بـيـن          –با تشکر مينا احدي      

 المللي عليه اعدام
 

 ۲۰۱۲ژانويه  ۱۹

 
نامه سرگشاده مينا احدي  

به گيدو وستر وله وزير 
 امور خارجه آلمان

٢از صفحه    



 4 ١٣٩٠ دي٣٠  انترناسيونال 

  
 كمك مالي به تلويزيون كانال جديد

  هزار تومان  كمك مالي  آبانماه  حوزه انترناسيونال    ٦٠٠
  

 تلفن تماس با حزب از ايران
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر

ادامه مـنـاقشـات بـر سـر بسـتـن               
تنگه هرمز، تحريم خريد نفت ايـران و          

 باال گرفتن احتمال وقوع جنگ
مدتي است که جمهوري اسـالمـي       
باصطالح در پاسـخ بـه تـحـريـم هـا و                 
فشارهاي دول غرب براي مـواجـهـه بـا           
تالش حـاکـمـيـن مـذهـبـي بـمـنـظـور                  
دستيابي بـه سـالح هـاي هسـتـه اي،                
تمام جهان را به بسـتـن تـنـگـه هـرمـز                

نخـسـتـيـن بـار ايـن           .   تهديد کرده است  
مــعــاون اول   "   مــحــمــدرضــا رحــيــمــي   " 

احمدي نژاد و سرداران و فـرمـانـدهـان            
ارتــش و بســيــج بــودنــد کــه پــس از                
اظــهــارات مــقــامــات اروپــايــي و                

آمريکايي در مـورد احـتـمـال تـحـريـم              
خريد نفت ايران، در جـريـان مـانـور ده             

اعالم کردند که اگـر      "   ٩٠واليت  " روزه  
ايران نتواند نفت خود را بفروشد، هيـچ        
کشوري هم در منطـقـه خـلـيـج فـارس              
قادر به انجام چـنـيـن کـاري نـخـواهـد                

اظهاراتي کـه بـعـدهـا و پـس از                .   بود
اعالم فرستادن نامه اوباما به شـخـص        
خامنه اي و هشـدار در مـورد بسـتـن              

يـحـيـي رحـيـم        " اين تـنـگـه، از سـوي             
، مشاور عالي نظامي خامنـه      " صفوي

رحـيـم صـفـوي       .   اي، دقـيـق تـر شـدنـد          
ضمن تأييد نامه اوباما به خامـنـه اي          

جمهوري اسـالمـي     " اعالم مي کرد که     
مقتدرترين کشور منطقـه و تضـمـيـن           
کننده امنيت انرژي جهان است و ايـن          

گفته مـي    " !   امنيت دسته جمعي است   
شود اياالت مـتـحـده در آن نـامـه بـه                  
خامنه اي هشدار داده که بستن تنـگـه         

ي است که اگر ايـران    " خط قرمز" هرمز  
از آن عبور کند، بـا واکـنـش آمـريـکـا              

پس از اين تحـوالت     .   روبرو خواهد شد  
وزيـر نـفـت      "   علـي الـنـعـيـمـي        " بود که   

عربستان سعودي در يک مصاحـبـه بـا        
اظهار داشـت کـه     "   سي ان ان" تلويزيون  

اين کشور مي توانـد بـه آسـانـي جـاي              
خالي نفت ايران را در بازارهاي جهاني       

فقط کافي است شـيـر      " پر کند و اينکه     
الـنـعـيـمـي هـم         " .   فلکه ها را باز کنيـم     

ممکن است اين تنـگـه   " معتقد بود که  
بسته شود، اما پس از آن بـزودي بـاز              

، " علـي اکـبـر صـالـحـي          " !   " خواهد شد 
وزير امور خارجه ايران ايـن اظـهـارات          

خــوانــده اســت و     "   غــيــر دوســتــانــه  " را   
حاکمين ايران هم چند روزي اسـت در           
مقابل اين تهديدهـا و بـويـژه مسـئلـه              
احتمال تحريم خريـد نـفـتـي، سـکـوت             
کرده و ظاهرا آن هـذيـان گـويـي هـا و                
هماورد طلبي هاي سابق فعال فروکش      

اما، در آن سو و در جـبـهـه          .   کرده است 
غرب و اتحاديه اروپـا، سـايـه تـحـريـم              
نفتي روزبروز گسـتـرده تـر شـده و بـر                 
اساس آخرين خبرها مقامات اتحاديـه      
ــ               اروپا بر سر تحريم خريد نـفـت ايـران ـ
ــيــه               ــفــت هــاي اول ــيــرغــم مــخــال عــل
ــا                 ــان کــه ب ــظــيــر يــون کشــورهــايــي ن
امتيازات بسيار و بـازپـرداخـت هـاي            
طوالني مدت از جـمـهـوري اسـالمـي            
ـــ بـه تـوافـق اصـولـي                    نفت مي خرنـد ـ

رسيده و بررسي فني شيوه اجـراي ايـن           
 . تحريم را آغاز کرده اند

 درصـد از      ٤٠گفته ميـشـود کـه         
انرژي مورد نياز جهان روزانه از تنـگـه         
هــرمــز عــبــور مــي کــنــد، و ايــنــکــه             
جمهوري اسالمـي قـرار اسـت چـنـيـن              
گذرگاه مهمي را با بـکـارگـيـري مـيـن             
هـاي ثــابــت و شــنـاوري کــه از چــيــن               

امـا  .   خريداري کرده است، آغـاز کـنـد         
يــک چــيــز مســلــم اســت و آن ايــنــکــه             
کشاندن کار به چنين مرحله اي هـمـان       

ـــ       " و   "   خـودزنــي "  خـودکشــي ســيـاســي ـ
ــصــادي   ــت ــاري از           "   اق ــه بســي اســت ک

تحليلگران و فـعـاالن سـيـاسـي از آن                
خود کشي سيـاسـي و       .   سخن گفته اند  

اقتصادي رژيمـي کـه بـا هـزار و يـک                 
مشکل و بحران غيرقابل حـل مـواجـه          
بوده و از جانب ديگر، هنـوز تـکـلـيـف         
خود را با انقالب و خيزش اجـتـمـاعـي           

واقـعـيـت آن      .   مردم روشن نکرده اسـت    
است که بسته شدن تنگه هرمز جدا از         
پيامدهاي نظامي، خود ايـن رژيـم را           
که بخـش اعـظـم واردات و صـادرات              
خود را از طريق همـيـن تـنـگـه انـجـام                
ميدهد و در عين حال، در داخل هم با         
مشکالت گراني، تـورم و بـيـکـاري و             

حقوق هايي که پرداخت نکرده، مواجه      
است، در معرض خطـرات جـدي تـري           

 .قرار مي دهد
 بايد گفت بر خالف آنچه بسيـاري       
از حافظان نظم موجود و نـگـاهـبـانـان            
ديروز و امروز جمـهـوري اسـالمـي در            
داخل و خارج ايران مي گويند و تالش        
مي کنند دو گزينه جـنـگ و مـداخلـه           
نظامي و افزايش فشارها و تحريم هـا         
را، بعنوان تنها راهکارهايي مـعـرفـي         
کنند، گـزيـنـه سـوم و امـروز ديـگـر،                  
غيرقابل انکار و هر روز قـابـل پـيـش              
بيني ديگري هم مـدتـهـاسـت بـر روي             
ميز تمام حکومت هاي سرمايه  قـرار         

گزينه خيابان، انـقـالب و       .   گرفته است 
دخالتگري مستقيم مردم براي تعيـيـن      

هـمـان قـدرت،      .   واقعي سـرنـوشـتـشـان      
نيرو و آلترناتيو انساني کـه تـمـام ايـن             
نظم افسارگسيخته و فاسد جهان را بـه        

همان راه حل ها و    .   چالش کشيده است  
 ٢٠١١درس هايي که انقالبـات سـال          

پيش روي مردم جـهـان قـرار دادنـد و               
همان خطري که رژيم اسالمي و تـمـام           
حکومت هاي غيرانسانـي کـنـونـي را           

 .* بطور جدي تهديد مي کند

 

 بازتاب هفته

 هادي وقفي

" امنيت دسته جمعي"
 !تروريست ها

 !زنده باد سوسياليسم

، " بچه هاي خـوب سـپـاه        " يکي از   
آنطور که سازگارا از خود و هـمـکـاران          

سـردار  " قاتلش ياد مـيـکـنـد؛ بـه نـام                
مقاله اي در روزنـامـه        "   حسين عاليي 

اطالعات مـنـتـشـر کـرد و بـه جـمـع                   
کساني پيوست که به ديکتاتور نـامـه          

بـه  "   خيرخواهـانـه  " مي نويسند تا او را      
ترغيب کنند، قـبـل از        "   اصالح امور " 

ايشان در اين نوشته    ! "   دير شود " اينکه  
بــا شــبــيــه ســازي وضــعــيــت کــنــونــي          
جمهوري اسالمي بـه وضـعـيـت سـال             
آخر حکومـت شـاه، هشـدار مـيـدهـد              

 که رژيم شاه کرد که جلو   يهمه کارهاي 
سـقـوط حـکــومـتـش را بــگـيـرد، کــه                
نتوانست، جمهوري اسالمي نـعـل بـه          
نعل دارد تکرار مـيـکـنـد و  نـهـايـتـا                  

طـبـيـعـي اسـت کـه           :   " نتيجه ميگيـرد  
ديکتاتورها براي خود حق ابدي حاکـم       
بـودن بـر مـردم قـائـل هسـتـنـد و در                     
زماني که در کاخ سلطنت با همراهـان        

انـد     متملق و چـاپـلـوس احـاطـه شـده              
سـواالتـي   (   فرصت طرح اين سواالت      

که عاليي مقابل خامنه اي قـرار داده         
و به او هشـدار داده کـه سـرکـوب بـه                  

را نـدارنـد و       )     جايي نـخـواهـد رسـيـد        
افـتـنـد کـه مـثـل              زماني به فکـر مـي      

قذافي پس از موش و حشـره خـوانـدن          
مخالفين، مجبور شـونـد فـرار را بـر               
مقاومـت و ايسـتـاده مـردن تـرجـيـح                

 ".دهند
ايــن نـــوشــتــه آشــوبــي مــيـــان                

در جـواب    .   حکومتيان به راه انـداخـت     
در قبال بچه هـاي      (   بچه هاي بد سپاه     

خوب سپاه که سازگارا و عاليي نمونه       
نامه نوشتند و ضمن يـاد      )     آن هستند 

آوري به عاليي که در يـک صـف قـرار             
دارند او را مورد خـطـاب قـرار دادنـد              

پشتيبان واليت فقيه باشيم تا به      :   " که  
، بـعـد بـه        " مان آسيبي نـرسـد       مملکت

روش سي و دو سالـه ايـن حـکـومـت،              
ايجاد ارعاب توسط حزب اهللا روشـي        
که فقط خدا ميداند خود عاليي چقدر      
در سازمان دهي اين گونه روشـهـا در           
گذشته نقش داشته؛ گلـه اي از حـزب            
اهللا در برابر منزل سردار جمع شدنـد و         
او را در امتحان بصيرت مردود اعالم       

عاليي در توبه نامه مـانـنـدي         .   کردند
مـعـتـقـدم پشـتـبـانـي از             : "   تاکيد کـرد  

واليــت فــقــيــه مــوجــب مــي شــود تــا           

ــيــنــد               ــب . " مــمــلــکــت مــا آســيــبــي ن
شريعـتـمـداري در کـيـهـان نـوشـت او                 
توسط دشمن شکار شده بيشـتـريـن از          
اين بايد به غلط کردن بيفتد تـا طـرح            

عـلـي مـطـهـري        .   دشمن خـنـثـي شـود       
ضــمــن اشــاره بــه ســوابــق عــاليــي در           
خدمت به نظام و تجليل از خدمات او        

آيا در كشور مـا اگـر        :   . . . پرسيده است 
كسي مثال معتقد باشد كه مـديـريـت         

 و نــوع بــرخــورد بــا         ٨٨بــحــران ســال     
معترضان، كارآمد و مـنـاسـب نـبـوده         

. . . . است، حق دارد اظهار نظر كـنـد؟          
" شود؟    پس تكليف آزادي بيان چه مي     

روزنامه اطالعات ضمن اينکه تاکيـد      
کرده نوشتـه سـردار را قـبـل از چـاپ                 

" دلسوز نـظـام      " نخوانده چون ايشان را     
ميدانستند و از اينکه باعـث رنـجـش          

انــقــالب و   ) ضــد( يــاران و دلســوزان       " 
عـذر  "   نظام جمهوري اسالمي شده انـد     

 .خواهي کرده
حــقــيــقــت ايــن اســت کــارگــزاران         

حکومتهـاي ديـکـتـاتـوري وقـتـي بـه               
صرافت جدا شـدن از حـکـومـت مـي               
افــتــنــد کــه حــکــومــت در آســتــانــه               

تـاريـخ، بـخـصـوص        .   سرنگونـي اسـت    
تاريخ معاصر پـر از ايـن تـجـربـه هـا                 

ايشان وقتي مـيـخـواهـنـد جـدا           .   است

 
شوند ديکتاتور را نصيحت ميکـنـنـد      !آماده فرار شويد: هشدار سردار

هـمـراهـان مـتـمـلـق و            "   که مـواظـب      
" مـحـصـورش   " بـاشـد کـه        "   چاپلـوس    

ايشان فرامـوش مـيـکـنـنـد          !   کرده اند 
بهتر است بگويم خود را بـه آن    (  خود  

تا روز قـبـل از انـتـشـار            ! )   در ميزنند 
جــدايــي شــان از اطــرافــيــان خــاص              
ديکتاتور بودند که پستهاي مهمي را      

خـواص بـا     " در حکومت داشتند و از       
مـانـنـد    .   محسوب ميشدنـد  "   بصيرت

سردار عاليي کـه يـکـي از سـازمـان               
دهندگان اصلي سپاه پاسـداران اسـت        
و چنان وزنه اي در سپاه است است که      
ــه راحــتــي               ســرداران ديــگــر ســپــاه ب
نتواستند عليه اش نامه بنـويسـنـد و          

ياد کردند  "   برادر عزيز " از او به عنوان     
و خود را هـمـسـنـگـر ايشـان خـطـاب                

شــايــد تــنــهــا ويــژگــي ايــن           .   کــردنــد
جداشدگان اين است که خطر را حـس         

ميکنند و ميفهمند که همه روشهـاي       
سرکوب به بن بسـت رسـيـده و بـايـد                

در اين برهه از زمـان     .   آماده رفتن شد  
آنچه که در کشورهايي مانند مصر و       
تونس و ليبـي بـر سـر ديـکـتـاتـورهـا                 
آماده است اين کارگزاران را بـيـشـتـر            
ترسانده است چرا که شـاهـد هسـتـنـد            
 .مقاومت بي فايده است و بايد رفت

اعـتـرافـي    "   نامه سـردار عـاليـي       "
است که روشـهـاي بـانـد خـامـنـه اي                 
ديگر کارساز نيست، و  جـز ايـنـکـه               
گور جمهوري اسـالمـي را عـمـيـقـتـر              

نامه ها و نـوشـتـه        .   بکند ثمري ندارد 
امـثـال   "   مشفقانه و نـاصـحـانـه        " هاي  

عاليي و نوري زاد، دردي از جمهوري       
اسالمي دوا نخواهد کرد اما به مردم       
اين پيام را ميدهد که ايـن حـکـومـت            

 *.از درون در حال فروپاشي است

 ياشار سهندي 
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 !يک سال بعد از انقالب:تونس
در اين هفته انـقـالب تـونـس کـه              
سرآغاز انقالب هاي منطقه بود، يـک        

به همين مناسبـت بـرنـامـه         .   ساله شد 
هاي مربوط به جشن هاي انقالب کـه         
تــوســط  احــزاب دولــتــي و جــريــان               

بــرپــا شــده بــود،     "   الــنــهــضــه" اســالمــي
تبديل به صحنه هاي اعتـراض زنـان،         
ــيـــروهـــاي ســـکـــوالر              جـــوانـــان و نـ

ــرگــزاري جشــن             . شــد ــا ب هــمــزمــان ب
حکومتي هـا هـزاران نـفـر از زنـان و                 
جوانان با برپايي تظاهرات مـخـالـفـت         
خود را با سياسـتـهـاي دولـت جـديـد،             
بويژه سياستهاي اقتصادي و بيـکـاري       

تظاهرکننـدگـان    .   گسترده اعالم کردند  
خواهان بهبود اوضـاع مـعـيـشـتـي و              
سـرو ســامـان دادن بـه اوضــاع  مــي                

بـراسـاس نـظـر سـنـجـي هـاي               .   باشند
انجام شده در مـورد تـونـس بـيـش از               

 درصد مردم اين کشور از اوضـاع        ۶۷
ــه                  ــان ادام ــواه ــوده و خ ــاراضــي ب ن
اعتراضات و مبـارزات بـراي بـهـبـود            

امنيت مـردم    .   اوضاعشان مي باشند  
ونيروهاي مخالف جريانات اسـالمـي       
توسط دار و دسته هـاي وابسـتـه  بـه                

در معرض تهديد بوده " النهضه"حزب 
و فعالين سياسي و اجتماعـي، بـويـژه          
زنان و نيروهاي سکوالر روز به روز بـا         

. تهديدات بيشتري مواجه مي باشـنـد     
در مصــاحــبــه هــايــي کــه پــيــرامــون           
يکساله شدن انقالب تـونـس بـا افـراد            
مختـلـف صـورت گـرفـتـه، مـردم در                
پاسخ به اين سـوال کـه شـمـا بـعـد از                   
يکسال از گذشت انـقـالب فـکـر مـي              
کنيد که براي بهبود اوضاع چـه بـايـد            

انقالبـي ديـگـر،      :   " کرد، پاسخ داده اند   
در تونس بيکـاري    " .   راه ديگري نيست  

 ۸۰ درصـد مـي بـاشـد و               ۶۰باالي   
درصد جـوانـان کـه مـوتـور مـحـرکـه                 

دولت .   انقالب بوده اند، بيکار هستند    
و دست اندرکاران هيچ طرح و برنـامـه         

در .   اي بـراي بـهـبـود اوضـاع نـدارنـد              

فراخوانهايي که در حاشيه جشن هـاي       
حــکــومــتــي در مــيــان مــردم پــخــش          
گرديده است، از مردم و بويژه جـوانـان          
ــه                    ــه شــده اســت ک ــواســت ــان خ و زن
اعتراضات خود را در مقابل پارلـمـان        
مراکز دولتي و اداره هاي کارگسترش      

  .داده و صحنه را ترک ننمايند
 !ادامه محاکمه مبارک:مصر

در ايــن هــفــتــه  دوبــاره دادگــاه               
ايـن  .   محاکمه مـبـارک تشـکـيـل شـد           

چندميـن دوره از سـري مـحـاکـمـات               
مبارک مي باشد که در ميـان تـدابـيـر         
شديد امنيتي واعـتـراضـات خـانـواده          
ــيــان حــمــالت ارتــش و               ــان هــاي قــرب
نيروهاي نظامي به مردم، برگزار مـي        

با وجود اسناد و داليـل فـراوان،      .   شود
دادگاه ظاهرا نتوانسته اسـت بـعـد از            
چندين جلسه براي صدور حکم نهايـي       

هر چـنـد     .   بر عليه  مبارک اقدام نمايد    
سه هفته پيش قاضي مسئول پـرونـده         
اعالم کرد که احـتـمـال صـدور حـکـم               
اعدام براي مبـارک وجـود دارد، ولـي            
بايد داليل و اسنـاد کـافـي بـراي ايـن               

بــعــد از   .   امــر بــه دادگــاه ارائــه شــود         
ماهها مـحـاکـمـات و شـهـادت دادن              
اعضاي بلند پايه دولت رژيـم مـبـارک          
به نفع وي، مراجـع بـانـفـوذ درارتـش،             
براي جلوگيري از محکوميت مبـارک      
در دادگــاه  تــالــشــهــايشــان را شــدت           

در ايـن هـفـتـه وکـيـل             .   بخشـيـده انـد     
مـدرک  " مدافع مبارک اعالم کـرد کـه          

محکمي عليه رييس جمهوري سـابـق        
در هـمـيـن      "   مصر، پـيـدا نشـده اسـت         

رابطه قاضي پرونده مبارک و دادستان      
جمع آوري   :   "   به خبرنگاران گفته است   

مدرک دشوار است زيـرا بـازرسـان در            
 ."اين خصوص کمکي نکرده اند

در واکنش به اين ادعاهاي وکيـل        
مبارک، وکيـل مـدافـع  خـانـوادهـاي              
قربانيان ضـمـن رد ادعـاهـاي طـرف               

حسنـي مـبـارک از        :   مقابل اعالم کرد  
پنجم بهمن ماه مي دانست کـه مـردم          
کشته و زخمي مي شوند، ولي وي در         

اعتراف وکيـل  .   اين زمينه کاري نکرد   
مدافع مبارک ميني برعدم هـمـکـاري        
بازرسان و مراجع در باره تهيه اسـنـاد          
و مدارک جنايات دوره مـبـارک، خـود          
گواهي است بر دست داشتن مراجع با    
نفود نظاميان و دولت فعـلـي درگـم و            

نظاميان و  .   گور کردن اسناد و مدارک    
دولت فعلي چندان عالقه اي براي ايـن        

کار نداشته و نگـران رو شـدن پـرونـده              
در .   هاي جنايات خودشان مي باشنـد     

خاتمه جلسه اين هفته، دادگـاه اعـالم         
کرد که شاکيان و متهمان پرونـده يـک          
ماه فرصت خواهند داشت تا شـواهـد         
و دفاعيات خود را بـه دادگـاه، ارائـه             

در همـيـن حـال خـانـواده هـاي              .   دهند
قربانيان سرکوب ها و جـنـايـات رژيـم           
مبارک به اعتـراضـات خـود بـراي بـه              
سرانجام رساندن محاکـمـه مـبـارک و           

  .محکوميتش ادامه مي دهند
عقب نشيني دولت در :نيجريه

 !برابر اعتصابات کارگري
بــعــد از نــزديــک بــه يــک هــفــتــه              
اعتراضات و اعتصابات گسـتـرده بـر         
عليه حذف سوبسيدهاي انرژي توسط     
دولت نيجريه که باعث دوبـرابـر شـدن          
قيمت بنزين و ساير موادسوختي شده      
بود، باالخره اواسط اين هـفـتـه دولـت           
اعالم کرد که ازتصـمـيـم خـود عـقـب              

 ايــن تصــمــيــم دولــت      .   مــي نشــيــنــد    
گودالک جاناتان در حالي اتـخـاذ شـد           
که اواسط هفته گذشته بـه نـيـروهـاي            
سرکوبگر خود فرمان حملـه و سـرکـو           

 ۱۰ب معترضان را داده و بـيـش از              
نفر را کشته و دههـا را زخـمـي کـرده               

 .بود
اعتصاب قدرتـمـنـد کـارگـران در           
بخش هاي مختلف صنعت نفـت کـار        
استخراج، بارگيري و صادرات نفت را      
نه فقط در مناطق نفت خيز، بلکه در         
بنادر مهم  و اسـکلـه هـاي بـارگـيـري               

در حـمـايـت      .   عمال به تعطيلي کشاند   
از اعتصاب کارگران مردم در بـخـش          
هاي خدمات و اداره هـاي دولـتـي و              
دانشگاهها و مـدارس بـه خـيـابـانـهـا              

. آمــده و دســت بــه اعــتــراض زدنــد              
اعتصاب قدرتمند کارگـران نـفـت  و             
همراهـي مـردم بـا ايـن اعـتـراضـات                
دولت را محبور به مذاکره با اتحاديـه        

بـعـد از يـک روز          .   هاي کـارگـري کـرد      
مذاکره دولت اعالم کـرد از تصـمـيـم             
خود مبني بر حـذف سـوبسـيـد مـواد             

ايـن  .   سوختي فعال عقب مي نشـيـنـد        
يک موفقيت بـزرگ بـراي کـارگـران و             
مردم بود و باعث موجي از شادي در         

  .نيجريه شد
ادامه اعتراضات : سوريه

 !ودرگيريهاي شديد نظامي
در اين هفته درگيريهاي نـظـامـي         
مــيــان ســربــازان جــدا شــده از ارتــش            
سوريه بـا نـيـروهـاي وفـادار بـه رژيـم                  

ــهــاي   .   ادامــه داشــتــه اســت        درگــيــري

 ۳۰در   "   الزبدانـي "   نظامي در منطقه    
کيلومتري دمشق که براي چـهـار روز          
ــن                 ــري ــي ت ادامــه داشــت، از طــوالن
درگيريهاي نظامي مخالفـان اسـد بـا          
نيروهاي وفادار بـه رژيـم در طـول ده               

بر اساس اخبار   .   ماه گذشته بوده است   
و گــزارشـات مـنــتـشــر شــده بــخـاطــر             

" ارتش آزاد سوريـه " مقاومت نيروهاي  
که با حمايت مردم مـنـطـقـه صـورت             
گرفت، نيـروهـاي وفـادار بـه رژيـم بـا                

" ارتش آزاد سوريه  " پيشنهاد آتش بس    
براي پايان دادن به درگيريها موافـقـت        

در .   کرده و از مـنـطـقـه خـارج شـدنـد               
جــريــان ايــن درگــيــريــهــا تــعــدادي از           
نيروهاي نظامي رژيـم اسـد کشـتـه و             

از .   تعداد ديگري دستـگـيـر شـده انـد           
 نفر کشته شـده      ۲۰مخالفان رژيم نيز    

در مناطقي کـه ايـن درگـيـريـهـا              .   اند
ادامه داشت، مردم بـا شـنـيـدن خـبـر               
عقب نشيني نيروهـاي حـکـومـت بـه            
خــيــابــانــهــا ريــخــتــه و ضــمــن ابــراز             
شادماني، دست به تظاهرات گستـرده      

تـعـداد زيـادي از        .   بر عليه رژيم زدنـد     
نظاميان جدا شده از رژيم در شهرهاي       
درعا ، حمص و الزبداني که از مراکـز         
عمده فعاليت مخـالـفـان رژيـم اسـت،            

 . حضور دارند
از ســوي ديــگــر بشــار اســد در               
واکنش به سياستهاي اتحـاديـه عـرب         
بويژه اظهارات دولت قطر مـبـنـي بـر            
ضــرورت اعــزام نــيــروهــاي نــظــامــي         
کشورهاي عربي بـراي جـلـوگـيـري از            
ــاره در                ــه، دوب ــار مــردم ســوري کشــت
تلويزيون حکومتي ظاهر شده و ضمن    

محـکـوم کـردن دخـالـت کشـورهـاي              " 
، اعـالم    " عربي در امور داخلي سوريـه   

بدون پيکار تسلـيـم کشـورهـاي         :   " کرد
عربي نشده و در سوريه حمام خون بـه          

همزمان با اين تهـديـد      " .   پا خواهد شد  
اسد اتحاديه عرب و نماينده سـازمـان        
ملل قرار است در اواخر اين هفـتـه در           
باره ادامه حضور ناظران اين اتحـاديـه        
در سوريه عليرغم مخالفت رژيـم، بـه          

 .بحث و بررسي بپردازند
در همين حال سازمان مـلـل نـيـز          
خــواهــان ادامــه حضــور نــاظــران در            

بانـکـي مـون دبـيـر          .   سوريه مي باشد  
کل سازمان ملل در اين هفتـه ضـمـن           
دفاع از حضور ناظران اتحاديـه عـرب        
در سوريه، از دولت سوريه درخـواسـت        

بـحـران   " کرد که براي پـايـان دادن بـه              
بـان  .   با ناظران همکاري نمايد   "   سوريه

کي مون که در لبنان بسرمـي بـرد در        
يک کنفرانس خبري ضـمـن اشـاره بـه              
کشتار مردم  سـوريـه، از رژيـم اسـد                
درخواست کرد کـه بـه کشـتـار مـردم               

 . پايان بدهد
درواکنش هاي جهاني بـه اوضـاع        
سوريه، اواسط اين هفته روسيه اعـالم       
کرد که طرح جديدي در مورد سـوريـه          
تهيه کرده که قـرار اسـت در مـجـمـع                
عــمــومــي ســازمــان مــلــل بــه بــحــث           

روســيــه کــمــاکــان بــه     .   گــذاشــتــه شــود  
حـمــايــت از ســوريــه و مــخــالــفــت بــا            
سياستهاي کشورهاي غربي و بـخـشـا        
سازمان ملل در مورد سـوريـه ادامـه           

هـم رژيـم     " در طرح روسـيـه        .   مي دهد 
بشار اسد و هم نيروهـاي اپـوزيسـيـون           

" ها و اعمال خشـونـت       مسئول درگيري 
: روسـيـه مـي گـويـد         .   انـد    معرفي شده 

اين که تنها رهبري سوريه را مسئـول  " 
سـيـاسـت    " !   قلمداد کنيم، اشتباه است   

تاکنوني روسيه مـخـالـفـت بـا اعـزام               
نيروهاي خارجي به سوريه و مخالفـت       

. با تحريمهاي اين کشـور مـي بـاشـد            
نماينده روسيه در سازمان ملل اعـالم       
کرده است که هر گونه قـطـعـنـامـه بـر              
عليه سوريه  را در سازمان مـلـل وتـو            

تالش هاي اتحاديه عرب  .  خواهد کرد 
با پادر مياني سازمان ملل براي پيـدا        

. کردن راه حلي براي سوريه ادامه دارد      
در همين حال نيروهاي مخالـف رژيـم         
اسد روز سه شنبـه ايـن هـفـتـه اعـالم                
کــردنــد کــه از آغــاز حضــور نــاظــران            
اتحاديه عرب در ايـن کشـوربـيـش از            

 نفر کشته و صدها نفر زخمـي و    ۴۰۰
اتـحـاديـه عـرب       .   دستـگـيـر شـده انـد         

تاکيد ميکند که سـرکـوب و کشـتـار            
مردم ادامه داشته و توصيه مي کـنـد          
که موضوع سوريه در شوراي امنـيـت        

 .*سازمان ملل بررسي شود

 بازتاب هفته
 

رويدادهاي منطقه در 
 يک نگاه

!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

 محمد شكوهي   
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همانطور که گفتم حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ايران مـيـگـويـد ايـن دخـالـت              
ظاهري است اجـازه بـدهـيـد مـوضـوع             
دخالت مردم را از هـمـيـن جـا شـروع                

  کنيم شما چه فکر ميکنيد؟
بـبـيـنـيـد بـطـور          :   کاظـم نـيـکـخـواه       

مشخص بحث ما اين نيست کـه کـال           
بحث بر سـر     .   اين دخالت ظاهري است   

اين است که تا آنجا که دمـکـراسـي را            
بــعــنــوان حــاکــمــيــت مــردم تــعــريــف           
ميکنند، ظاهري اسـت و يـا واقـعـي              

از نـظـر     .   نيست و اصال معـنـي نـدارد        
تاريـخـي خـود هـمـيـنـکـه مـردم حـق                   
انتخاب کردن و انتخاب شـدن داشـتـه           
باشند، نمايندگان مجـلـس يـا رئـيـس           
جمهور يا مقامات مختلـف را مـردم          
انتخاب کنند، اين مـحـصـول مـبـارزه           
طوالني مدت کـارگـران و مـردم طـي             
طول تاريخ صـدسـال و دويسـت سـال              
گذشته تاکنـون بـوده و تـوانسـتـه انـد                

. اينها را با حاکميـن تـحـمـيـل کـنـنـد               
بنابراين شما اگر کشورهايي به مفهوم      
دمکراسي غربي را مقايسه کـنـيـد بـا           
حکومتهاي خود کامه، فرا قانـونـي و         
فردي شبيه حکومت شاهان و خلـفـا و      
ولــي فــقــيــه و جــمــهــوري اســالمــي و            
طالبان و امثالهم، بـه درجـات زيـادي           
مثبت و رو به جلو است و در يک حدي          

 . دخالت مردم را تامين ميکند
ولي اين اين هنوز با نقش تعـيـيـن          
کننده مردم بسيـار و بسـيـار فـاصـلـه               

. چـه رسـد بـا حــاکـمــيـت مــردم             .   دارد
مســئلــه ايــن اســت کــه ايــن وجــود                 
دولتهاي خود کامه اي نظير جمـهـوري       
اسالمي و طالبان و عربستان سعـودي       
و امثال اينهاست که باعث ميشود در       
جـايــي مــثـل غـرب کـه مـردم بـطــور                 
واقعي در سياستهـا دخـالـت اسـاسـي            
ندارند و سياست را يک اقليت پولدار و        
صاحب سرمايه تعيين ميکـنـد، و بـه           

يـک  " قول تظاهرات کنندگان اخير ايـن       
هســتــنــد کــه تصــمــيــم       "   درصــدي هــا  

ميگيرند کي جنگ بکنند، کي جنگ      
نکنند، چه حقوق و دستـاوردهـايـي را          
قطع کنند ويا چه چيز را قطع نکنـنـد،           
و همه چيز جامعه را هـمـيـن اقـلـيـت                
تعيين ميکـنـد، بـتـوانـنـد ايـن را در                  
افکار عمومي بعنوان حکومت مـردم       

در غير ايـنـصـورت       .   بر مردم جا بزنند   
مردم بـطـور وافـعـي ايـن احسـاس را                 

. ندارند که در جـامـعـه دخـالـت دارنـد             
کارگر صبح تا شب به سر کار مـيـرود           
و جان ميکند و قدرت تولـيـد او طـي             
بيست سال گذشته صد برابر شده است       
و همان دستمـزد را مـيـگـيـرد و حـق                 

جنـگ شـروع     .   تصميم گيري نيز ندارد   
ميکننـد مـردم حـق تصـمـيـم گـيـري                 
ندارند و هزاران کار ديگر ميـکـنـنـد و        

 .مردم حق تصميم گيري ندارند
اساس مسـئلـه ايـن اسـت کـه در               
سيستم دموکراسي نوع غـربـي مـردم          
ميتوانند بين دستـجـات ثـروتـمـنـد و             
سرمايه دار حاکـم يـکـي را انـتـخـاب               

 سـالـه مـثـال        ۴کنند که براي يک دوره      
رئيس جمهور شود يا کساني از هـمـان       
صاحبان سرمـايـه نـمـايـنـده مـجـلـس               

 سال آنها به نيـابـت   ۴شوند، و طي اين   
از مردم هـر تصـمـيـمـي مـيـخـواهـنـد                
ميگيرنـد و کسـي نـمـيـتـوانـد کـاري                 

بارها شده مردم بطور ميليونـي      .   بکند
به خيابان آمده اند و اعالم کرده اند که         
با اين سياست مخالفيم مـثـل هـمـيـن           
االن در يــونــان، پــرتــغــال، فــرانســه و             
ايتالـيـا دارنـد بـا سـيـاسـت ريـاضـت                  
اقتصادي که دولتها تصميم گرفته انـد       
مخالفت ميکنند ولي دولت ميگويـد      

 .  من دولتم و ميتوانم تصميم بگيرم
تفاوت مسلـه هـمـيـنـجـاسـت کـه              
حکومت شورايي که ما از آن صحبـت        
ميکنيم بطور واقعي حاکمـيـت مـردم         

بطور واقعي مردم حـق دارنـد و          .   است
اين امکان را دارند کـه هـر روز و هـر                
لحظه که خواستند نمايـنـدگـانشـان را           
عزل و نصب بکنند، سيـاسـتـهـايـي را            
کنار بزنند و اگر بخش قابل توجهي از        
مردم يا انتخاب کننـدگـان نـخـواهـنـد            

و ايـن از      .   سياست عـمـلـي نـمـيـشـود          
طريق سيستم شورايي عملي و امکـان       

  .پذير است
حکومـت شـورايـي      :   سيامک بهاري 

يک ضامني دارد که عمال اراده مـردم         
را تامين ميکند، اين چـيـسـت مـگـر             
قــدرت انــتــخــاب نــيــســت؟ خــوب در          

  .پارلمان هم همين وضع است
همانطور کـه اشـاره      :   کاظم نيکخواه 

کردم و شاهد هستيم انتخابات عـمـال         
نشان داده و نشـان مـيـدهـد کـه بـراي                 
ضــمــانــت دخــالــتــگــري مــردم کــافــي         

ضامن دخالتگري مـردم خـود       .   نيست
. مردم هستند، خود قدرت مردم اسـت   

ايــنــطــور نــيــســت کــه بــه فــرض خــود            
سيستم شورايي تضمين کننده بـاشـد،       
باالخره بايد اتفـاقـاتـي افـتـاده بـاشـد،              
قدرتي از اقليتي بايد گرفـتـه بـاشـنـد،            

انقالباتي معموال صورت ميـگـيـرد و         
. سوال بـعـد از ايـن مـطـرح مـيـشـود                  

مردمي که قدرت را گرفته اند چگـونـه        
ميتوانند حـکـومـت کـنـنـد؟ چـگـونـه               
ميتواانند آن قدرت را در دسـت خـود            

مــعــمــوال حــتــي وقــتــي       .   نــگــه دارنــد  
انقالبات شده است نمايندگان و سـخـن     
گويان و مبلغين طبقه حاکم مي آيـنـد         
وميگويند خوب ديگر انـقـالب شـد و         
حاال قدرت را بدهيد دست يک اليتـي،        
عده اي که کار حرفه اي بلـد هسـتـنـد،        
دولتمدار حرفه اي هستـنـد، سـيـاسـت           
مدار هستند، با سواد هستند و غـيـره         
و غيره و شما کارگران و مردم به خـانـه      

در نــتــيــجــه ارتــش،      .   هــايــتــان بــرويــد   
نيروهاي مسـلـح، پـلـيـس و غـيـره را                 
سعي ميکنند نگه دارند و دوبـاره يـک          

ايـن  .   اقليتي بر مردم حـکـومـت کـنـد           
اتقافي است که همين االن در مصـر و          
تونس و ليبي دارد جلوي چشم ما مي        

بحث ما بـر سـر ايـن اسـت کـه                 .   افتد
مردمي که انقالب ميکنند، مـردمـي       
که نميخواهند جامعه اينطور باشد که      
هست چـطـور مـيـتـوانـنـد حـکـومـت                 

ميليونها نفر چگونه ميتـوانـنـد       .   کنند
حکومت کنند؟ تجربيات تاريخي کـه       
تا بـه حـال وجـود داشـتـه نشـان داده                   
بهترين سيستمي که تضمين مـيـکـنـد       
مردم بتوانند قدرت را در دسـت خـود           
نگه دارند و اعمال اراده کنند و کسـي          
نتواند به بهانه هـاي مـخـتـلـف مـثـل                

مردم همه نميتوانند حکومـت     " اينکه    
و غيره قـدرت را از دسـتـشـان              "   کنند

شـوراي  .   بگيرد، سيستم شورايي اسـت    
مــردم در مــحــالت، در شــهــرهــا و                

ايـن اسـاس     .   شـواراهـاي سـراسـريشـان       
مسله است و تجربيات تاريخي نشـان        

در غير اين  .   ميدهد که اين وجود دارد    
صورت شما انتخاب مـيـکـنـيـد و در             

 سال آيـنـده آنـهـا هسـتـنـد کـه                  ۴طي  
مثال شـمـا هـمـيـن          .   تصميم ميگيرند 

االن براي نمونه به صحنه سيـاسـت در          
چـقـدر   .   آمريکا و انگلستان نگاه کنيـد   

بطور واقعي مردم در تعيين سياستهـا       
و حقوق و شرايط اجتماعي اخـتـيـار و        

آمـريـکـا    .   نقش دارند؟ عمال بسيار کم    
نــمــونــه تــيــپــيــکــي اســت کــه در آن                
دمــوکــراســي هســت و مــردم قــدرت           
انتخاب دارند، اما در تمام طول تاريخ       
اين کشور اين طور بوده که مردم بـيـن           
حزب دمکرات و حزب جـمـهـوريـخـواه          
که هر دوي آنها نمايندگـان مسـتـقـيـم            
بورژوازي و طبقه سـرمـايـه دار بـزرگ             
آمريکا هستند و خودشان هم معمـوال       
از سرمايه داران بـزرگ هسـتـنـد حـق               

و کسانـي  .  دارند يکي را انتخاب کنند 
که در آن چهارچوب انتخاب ميـشـونـد         

از سياستهاي اين دو حزب بهيـچ وجـه          
مـثـال االن اوبـامـا را           .   خارج نميزننـد  

انتخاب کرده اند و عده اي هم دو سـال          
پيش با انتخـاب اوبـامـا بـه او امـيـد                 

. بستند که تغييرات زيادي خواهد شد      
ولي عمال در چارچوب همان سياستـي       
عمل ميکند که قبال بوش شروع کرده       

ايـن  .   بود و هـمـان را ادامـه مـيـدهـد               
واقعيتي است که در تمـام کشـورهـاي          

 . دمکراتيک ميشود ديد
سوال اينسـت کـه بـاالخـره راهـي              
وجود دارد که ما اکثـريـت مـردم، مـا             
نود و نه درصدي ها بتوانيم جامعـه را        

. خودمان اداره بکنيم؟ ما ميگويم بلـه   
ما ميگوييم تجربيات انقـالبـي نشـان         
داده است که دوره هايي مردم امـکـان          
دخالت داشته اند که از طريق سيسـتـم         
شــوراهــايشــان مســتــقــيــم و هــر روزه          
تصميم گرفته اند و و تصميماتشان را        

اين سيستم وجود دارد،   .  اجرا کرده اند 
اين سيستم تجربه شده اسـت، هـر جـا           
حتي مواقعـي کـه مـردم بـطـور خـود                
بـــخـــودي بـــه مـــيـــدان مـــي آيـــنـــد              
شوراهايشان و مجمع عمومي شان را       
در محالت و شهرها تشکيل ميدهنـد    

  .و سعي ميکنند دخالت کنند
شما در مورد ايـران     :   سيامک بهاري 

 ميليون  ۷۰مثال زديد و گفتيد چطور      
آدم ميتـوانـنـد در حـکـومـت شـرکـت                

در بـرنـامـه حـزب کـمـونـيـسـت               .   کنند
کارگري ايـران از شـوراهـاي مـحـلـي،              
شوراهاي سراسري، کـنـگـره سـراسـري          

مـن از    .   شوراها و غيره صحـبـت شـده      
شما ميخواهم يـک تصـويـر واضـحـي             
ارائه بدهيـد کـه مشـخـص شـود ايـن                

  .شوراها چه هستند
 ۷۰اينـکـه چـطـور         :   کاظم نيکخواه 

ميليون ميتـوانـنـد در امـور جـامـعـه               
دخالت و تصميم گيري کنند، را اجـازه        
بدهيد اول را جواب بدهم تا بعد برسيم        

يـک  .   به شوراهاي سراسـري و مـحـلـي          
تجربه تاريخـي مـال چـنـد هـزار سـال                
پيش وجود دارد که دوست دارم بـه آن           

از نـظـر تـاريـخـي مـنـشـا               .   اشاره کنـم  
. دموکراسي آتن پيش از ميـالد اسـت        

آن موقع يعنـي حـدود سـه هـزار سـال               
بـود،  "   شـهـر    -دولـت " پيش که آتن يک      

 هزار نـفـر جـمـعـيـت         ۶۰آن شهر حدود  
 هـزار    ٦٠يعني مردم آزاد آن        .   داشت

چون آن دوران، دوران بـرده          .   نفر بودند 

داري بود و بخـشـي از سـاکـنـيـن ايـن                
ــه           ــت ــب ــر ال ــه ــردم آزاد   " ش حســاب "   م

عده اي برده بودند و عده اي       .   نميشدند
امـا آن    .   هم حالت بينابيـنـي داشـتـنـد         

 هزار نفر هر دو  مـاه يـکـبـار در                  ۶۰
استوديو يا آمفي تـئـاتـر بـزرگ شـهـر               
جمع ميشدند و در مورد سيـاسـتـهـاي          

و بـعـد   .   دوماه آينده تصميم ميگرفتند 
از ميان جمعيت عده اي بعـنـوان اداره          
کنندگان جامعه يا همان دولت تعييـن       

. و اين حالت نـوبـتـي داشـت         .   ميشدند
يـعـنـي حـتـي انـتـخـاب             !   دقت کـنـيـد     
که احيانا عده اي چـنـديـن          .   نميکردند

بار انتخاب شوند و به سيـاسـتـمـدار و            
. دولتمداران حـرفـه اي تـبـديـل شـونـد              

 نــفــر تــعــيــيــن      ۵۰۰تــعــدادي مــثــال      
 ماه زمـام امـور را          ۲ميشدند که اين    

 ســال   ۲۰۰حــدود   .   بــدســت بــگــيــرنــد   
اين .   سيستم آتن به اينصورت کار کرد     

شکل خالص دمـوکـراسـي مسـتـقـيـم             
اين نـفـي عـمـلـي دولـت مـافـوق               .   بود

مردم و بوروکراسي حرفه اي و مـافـوق         
مستـقـيـمـا مـردم دخـالـت            .   مردم بود 
و سياستگزاري ميکردند و   .   ميکردند

ايـن ابـتـدايـي       .   مجري سياست بـودنـد     
ترين شـکـل و پـايـه اي تـريـن شـکـل                    

ما االن در    .   دموکراسي مستقيم است  
دوره اينـتـرنـت و تـکـنـولـوژي بسـيـار                 
عظيمي قرار داريم که مردم از اين سـر         
تا آن سر دنيا با يک کليک مـيـتـوانـنـد              
نظر بدهند و بـگـويـنـد بـا سـيـاسـتـي                  

يا با نـمـايـنـده اي         .   موافق يا مخالفيم  
مـيـلـيـونـي      .   موافـق و يـا مـخـالـفـيـم             

ميتواننـد شـرکـت کـنـنـد و تصـمـيـم                  
چه برسد به سطح يک شـهـر و           .   بگيرند

. اين فـقـط يـک مـثـال بـود              .   يا روستا 
ميخـواهـم بـگـويـم کـه اگـر در بـرابـر                    
دخالتگري مردم مقاومـت و مـقـابلـه           
وجود نداسته باشد که همـيـشـه وجـود           

و در   ( داشته که مردم دخالت نکنـنـد         
، ) دوره کـنـونـي بـيـشـتـر از هـمـيـشـه                  

امــکــان دخــالــتــگــري مــردم بصــورت        
مثال مـبـارک را       .  ميليوني وجود دارد 

مردم از طريق همان وسائل اينتـرنـتـي          
و ارتبـاط جـمـعـي سـرنـگـون کـردنـد،                 
توانستند از طـريـق وسـائـل ارتـبـاط               
جمعي تماس بگيرند و جمع بشـونـد و          
تظاهرات و تجمع و انـقـالب کـنـنـد و              

و يـا    .   حاکـمـيـن را بـيـرون بـيـنـدازنـد               
ميخواهم بگويم ما در     .   انقالب تونس 

١از صفحه    
 

 ...حكومت شورايي يا
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٦از صفحه    
چنين دوره اي هستيم و اين ارتباطـات       

تــازه ادقــت   .   در حــال گســتــرش اســت      
کنيد که گر امروز اين امر در دسـتـور           
بود که مـا مـردم چـطـور مـيـتـوانـيـم                   
حکومت کنيم و جامعه را اداره کـنـيـم      
و در مورد آن بطـور جـمـعـي تصـمـيـم                
بگيريم، مـيـشـد از هـمـيـن سـيـسـتـم                  
موجود انواع و اقسام امکانات عملي       
را براي دخالتـگـري مـيـلـيـونـي مـردم               

بنابراين بسيار روشن است    .   ايجاد کرد 
که امروز ايـن امـکـان وجـود دارد از                

. طريق ارتباطات پيشرفته ارتباطـاتـي     
همانطور کـه گـفـتـم شـوراهـاي مـردم               
تجربه اي بوده که از همان اول هـر جـا          
مردم انـقـالب کـرده انـد و هـرجـا کـه                   
ــراي                    ــد ب ــدان آمــده ان ــي ــه م مــردم ب
دخالتگريشـان مـجـامـع عـمـومـي و              
شواراهايشان را تشـکـيـل داده انـد و              
امروز اين امکان بسيار بسيار بيشـتـر        

  .از هميشه وجود دارد
امـا نـکـتـه اي کـه            :   سيامک بهاري 

من مطرح کردم و منتظر هستم راجـع         
به آن هم صحبت بـکـنـيـد چـگـونـگـي              
تشکيل شوراهاي سراسري و مـحـلـي          

  .است
دخـالـتـگـري     .   بلـه :   کاظم نيـکـخـواه    

مردم بطور همزمان و ميليوني به ايـن         
 مـيـلـيـون بـطـور           ۷۰شکل نيست که     

هــمــزمــان يــک ســيــاســتــي را بــطــور             
مردم در   .   سراسري اجرا و پياده بکنند    

محله اي، بخشي، شـهـري و اسـتـانـي             
زندگي ميکنند و شوراهـايشـان را در          

و .   همين بخشها تشـکـيـل مـيـدهـنـد            
. نهايتا شوراها يک حالت هرمـي دارد       

يعـنـي شـوراهـاي مـحـالت تشـکـيـل                
ميشوند و نماينـدگـان ايـن شـوراهـاي            
محالت فرضا در کـنـگـره شـوراهـاي             
بــخــش جــمــع مــيــشــونــد و ســپــس                
نــمــايــنــدگــان آن کــنــگــره در کــنــگــره           
شوراهاي شهر و بـعـد شـوراي اسـتـان              

و نهـايـتـا نـمـايـنـدگـان            .   جمع ميشوند 
ايــنــهــا مــيــشــونــد کــنــگــره ســراســري         
نمايندگان شوراها که نـقـش دولـت را            

ولي تفاوت ايـنـجـاسـت        .   ايفا ميکنند 
که شوراهايي که در محالت تشـکـيـل        
شده اند کارشان فقط ايـن نـيـسـت کـه              
يک نماينده اي انتخاب کنند و به خانه        

آن شوراها بطور مـداوم     .   هايشان بروند 
. وجود دارند و مداوم عمل مـيـکـنـنـد          

مردم سر کار ميـرونـد و مـي آيـنـد و                 
زندگي شان را ميکـنـنـد، و در عـيـن               
حال عضوي از يک شورا يا چنـد شـورا       

شوراي محله، شوراي بخـش،     .   هستند
. شوراي شهر و شوراي کارخانه و غيـره    

و در مـورد سـيـاسـتـهـاي مـربـوط بـه                  
محيط زندگي و کار خودشان تصمـيـم        
ميگيرند و در عـيـن حـال در مـورد                 
سياسـتـهـاي سـراسـري هـم از طـريـق                 
نماينـدگـانـي کـه انـتـخـاب کـرده انـد                  

اين يک شماي کـلـي      .   تصميم ميگيرند 
از سيستم شورايي است که من مـثـال          

ولي همانطور که گفتم با توجـه       .   ميزنم
به سيستمهاي ارتباطي بسيار عـظـيـم        
و تکنولوژي بسيار پيشرفتـه و مـدرن          
امروز، اين دخالتگري مردم از سـطـح         
پايين تا بالترين سطـح و تـمـام امـور              
جامعه بسيار تسهيـل خـواهـد شـد و              
هرروز حالت مسـتـقـيـم تـري خـواهـد               
گرفت و مدام تحول پـيـدا مـيـکـنـد و               

 .پيشرفت ميکند
امـا نـکـتـه اي         :   سيـامـک بـهـاري      

مـثـال   .   هست، انـتـخـاب و تـخـصـص           
انتخاب قضات در حالي کـه قضـاوت         
ــه                    ــخــصــصــي اســت و ب يــک امــر ت
تحصيالت و يک تجربه معيـنـي نـيـاز           
دارد، آيا مـرجـعـي کـه صـالحـيـت را                
تعيين ميـکـنـنـد دوبـاره خـود هـمـان                
شوراها هستند؟ صـالحـيـت تـعـيـيـن             
ميکنند ويا راي ميدهند چطور عـمـل    
ميکنند؟ اگـر مـمـکـن اسـت هـمـيـن                

 .نمونه انتخاب قضات را مثال بزنيد
 قضات اساسا بـايـد      : کاظم نيکخواه 

حالت مستقل داشته بـاشـنـد و خـوب            
معلوم است که هر کسي هر کـاري کـه       
بخواهد بکند بايد يک درجه تخـصـص        

ولــي اســاس مســئلــه      .   داشــتــه بــاشــد   
ايــنــطــور نــيــســت کــه مــردمــي کــه              
ميخواهند انتخاب کنند هيچ آگـاهـي       
اي از هيچ چيـز نـدارنـد و مـيـرونـد و                  

. کساني را يک شبه انتخاب ميکـنـنـد        
اين تصويـري اسـت کـه رسـانـه هـا و                  

حتـمـا   .   جامعه کنوني از مردم ميدهد    
روندهاي ويژه اي براي شناخت بهتريـن       
کساني که صـالحـيـت دارنـد تـعـريـف              

بــطـور واقــعـي مــردم نـگــاه          .   مـيـشـود   
ميکنند ببينند چه کساني ميتـوانـنـد        
در امـر قضـاوت و دادرسـي و غـيـره                 
تصميمات درستي بگيرند و انـتـخـاب        

به هر حال اساس مسئله اين      .   ميکنند
است که قضات با راي اکثـريـت مـردم           

هيچ کسي، هيـچ    .   بايد انتخاب بشوند  
بــانــدي و يــا اقــلــيــتــي وانســانــهــاي              

و يـا مـثـال        "   متخصص و بـا سـوادي      " 
استادان دانشگاه نبايد تعييـن کـنـنـده          

مسئله انتخابـي بـودن      .   اين امر باشند  
جنبـه عـمـلـي       .   آن از جانب مردم است    

روال انتخابات بستگي به دوره زمـانـي    
دارد که ما در آن تصمـيـم مـيـگـيـريـم               
ولي جـامـعـه بـايـد ايـن را بـدانـد کـه                     

تصميم گيري قضات مستقل از دولت      
و هر ارگان ويژه اي اسـت و اکـثـريـت                 

در خـود ايـن       .   مردم تصميم گرفته انـد  
سـيــســتــم قضــايــي طــبــعــا بــر اســاس          
تخصصها،  تقسيم کار و غيره و غيـره        
صورت ميگيـرد ولـي هـمـانـطـور کـه               
گــفــتــم دخــالــتــگــري مــردم در تــمــام            

ــنــکــه  .   تصــمــيــمــات اســاس اســت        اي
تــخــصــصــات را چــکــار مــيــکــنــيــم،          
دانشگاه تشکيل ميدهيم و يا آنهـايـي        
کــه انــتــخــاب مــيــشــونــد چــه مــقــدار           
تخصص دارند و غيره و غيره را طبعـا         
در موردشان تصميم بايد گرفتـه شـود         
و کساني انتخاب بشوند کـه بـتـوانـنـد            

ولـي مسـئلـه      .   درست تصميم بگيـرنـد    
ايــن اســت کــه مــردم روشــن بــاشــنــد             
کساني وجود ندارنـد کـه بـتـوانـنـد در               
قضاوت دخالت خصوصي و شخـصـي       

ايـن روال دخـالـتـگـري هـا و               .   بکنـنـد  
اعمال نفوذ شخصي و باندي کال بـايـد         

  .کنار زده شود
 سوال ديگر اينـسـت     : سيامک بهاري 

کــه آيــا حــکــومــت شــورايــي هــمــان             
جمهوري سوسياليستي يـا حـکـومـت          
کارگري است کـه حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري اعالم ميکند و يا چيزي وراي       

  آن است؟
جواب اين سوال بلـه  :   کاظم نيکخواه 

ببينيد وقتي ما ميگـويـيـم       .   و نه است  
از يـک سـيـسـتـم          "   حکومت شـورايـي    " 

حکومتي صحبت ميکنيم که چگـونـه    
و روال تـعـيـيـن         .   جامعه اداره ميشـود   

. سياستها و اجراي سياستها چـيـسـت        
يکي ميگويد سيستم پارلمانـي و مـا          

مــا .   مــيــگــويــيــم ســيــســتــم شــورايــي      
مخـالـف ايـن هسـتـيـم کـه سـيـسـتـم                    

بـراي  .   پارلماني در جامعه حاکم باشد      
اينکه سيستـم پـارلـمـانـي سـاخـتـاري              
اسـت کــه بـا حــاکــمـيــت يــک اقــلــيــت              

کـمـا ايـنـکـه در حـال             .   خوانايـي دارد   
بـه نـام مـردم        .   حاضر شاهد آن هستيم   

در مجلس مينشينند و پولهاي کـالن        
ميگيرند و تصمـيـمـاتشـان بـر اسـاس            
سياستهاي اسـت کـه سـرمـايـه داران              

يک نمونه آن را چـنـد         .   تعيين ميکنند 
معلوم .   ماه پيش در انگستان روکردند    

کـه يـک سـرمـايـه          "   روبرت مرداک " شد  
دار بزرگ و صاحب اصلي شـرکـتـهـاي           
متعدد انتشاراتي و تبليغـاتـي اسـت،         
طي بيش از ده  دوره مختلف از قـبـل             
از دوره تاچر تا هم اکنون کـه کـامـرون            
بر سر کار است، تعيين کرده اسـت کـه           
چه کسي نـخـسـت وزيـر بـاشـد و چـه                   

و ايـن درصـورتـي        .     حزبي حاکم باشـد   
است که مردم راي هـم داده بـودنـد و                

معلوم شد مـرداک     .   انتخابات شده بود  

تصميم گرفته است که در دهه هشتـاد        
حزب کارگر و نيل کيناک به حکـومـت         
نرسد، و تاچر و حزب محافظه کـار دو       
دوره به قـدرت بـرسـد، بـعـد تصـمـيـم                  
گرفـتـه دو دوره تـونـي بـلـر انـتـخـاب                    
بشــود، و امــروز کــامــرون و حــزب                

در روز   .   محافظه کار  انـتـخـاب شـود         
روشن و در برابر چشم مردم رو کـردنـد           
که بنا بر شواهد و اسناد آقاي مـرداگ         
چون سرمايه دار بزرگي است و بر روي     
مطبوعات و تـلـويـزيـون سـلـطـه دارد               
تصميم گرفته است چه کسي نـخـسـت          
وزير باشد و چه حزبي حاکم باشـد و و            

يـن سـيـسـتـم        .   چه حزبي حاکم نـبـاشـد      
اما سيستم شـورايـي،      .   پارلماني است 

سيستـم دخـالـتـگـري هـر روزه مـردم                 
 . است

ما وقـتـي از سـيـسـتـم شـورايـي                 
صحبت ميکنيم از نـحـوه حـکـومـت             
کــردن و نــحــوه اداره جــامــعــه حــرف              
مــيــزنــيــم امــا وقــتــي از جــمــهــوري              
سوسياليستي صحـبـت مـيـکـنـيـم از             
حکومتي حرف ميزنيم کـه اهـداف و           
اساس آن بر اين است که اجـازه نـدهـد             
اقليتي صاحب وسائل توليد باشـنـد و         
اساس جامعه سود نباشد، مـانـع ايـن           

. باشد و در اين چارچوب عمـل بـکـنـد           
طــبــعــا جــمــهــوري ســوســيــالــيــســتــي        
جمهوري شورايي است و بـا سـيـسـتـم             

هـر جـمـهـوري       .   شورايي عمل ميکنـد   
سوسياليستي اي اگر بخواهـد واقـعـي         

. باشد بايد با سيستـم شـورايـي بـاشـد            
تفاوت فقط در اين است کـه وفـتـي از          
سيستم شورايـي صـحـبـت مـيـکـنـيـم               
بطور مشخـص در مـورد نـحـوه اداره              
جامعه صحبت ميکنيم مثل سيسـتـم      

ــتــي  ــتــي از جــمــهــوري            .   دول ولــي وق
سوسياليستي صحـبـت مـيـکـنـيـم از             
اهداف وسيعـتـري، از خصـوصـيـت و             

ايـن را    .  ماهيت آن دولت حرف ميزنيم 
هم بگويم که اساسا اين امـکـان پـذيـر            
نيست که جامعه با سيسـتـم شـورايـي           
اداره بشود ولي با ايـن حـال سـرمـايـه               

چون منافـع سـود و        .   داري حاکم باشد  
مصالح اقليت را با سيستم شورايي و         

. دخالتگري مردم نميشود تامين کـرد      
سيستـم شـورايـي اگـر واقـعـي بـاشـد                 
سيستمي است که عـمـال در خـدمـت             

فـرض کـنـيـد       .   اکثريت مردم قرار دارد   
ــالب                   ــق ــردم االن در مصــر ان ــه م ک
مــيــکــنــنــد و يــا در ايــران جــمــهــوري           

سوال ايـن  .   اسالمي را به زير ميکشند    

اسـت کــه مـردم چـگـونــه مـيــتـوانـنــد                
جامعه را اداره کـنـنـد و چـطـور بـايـد                 
اداره بکنند؟ ما ميگـويـيـم بـه شـيـوه              

اين سيستم تضمين ميـکـنـد      .   شورايي
که مولتي ميلياردرها و مفتخورها و       

و ايـن    .   سرکوبگـران کـنـار زده شـونـد           
جهت گيري اساسا يـک جـهـت گـيـري              

يـعـنـي مـردم       .   سوسيـالـيـسـتـي اسـت        
صاحب جامعه باشند نـه يـک اقـلـيـت             

بطور خالصه تفاوت ظريفـي     .   مفتخور
وجـود دارد و در عــيـن حـال ايـن دو                   

  . تنيدگي نزديکي دارند
بعنوان آخرين سـوال    :   سيامک بهاري 

اگر حزب کمونيست کارگري به قـدرت       
برسد چطور مردم را سازمان مـيـدهـد          

  که حکومت شورايي بر پا کنند؟
بـه قـدرت رسـيـدن         :   کاظم نيکخـواه  

ما .   حزب يعني به قدرت رسيدن مردم     
از همان موقعي که اين حزب تشکـيـل     
شده است جهت گـيـري، اسـتـراتـژي و              
برنامه مان اين بوده که بـه جـامـعـه و              
مردم نشان بدهيم که چطور ميتوانـنـد        
از شر حاکمـيـت يـک اقـلـيـت خـالص                
بشوند و چرا مردم حق دارند انـتـخـاب       
کنند و چرا مردم  حق دارنـد صـاحـب             

سياسـت مـا     .   جامعه باشند و الي آخر    
از پايه اين است کـه مـردم بـه قـدرت                

اينطور نيـسـت کـه يـک حـزب             .   برسند
مجزا از مردم معنا دارد و قـدرت را             
مـيــگــيــرد و بــعـد مــردم را ســازمــان             

به قدرت رسيدن حزب يـعـنـي        .   ميدهد
حزب در راس مردم انقالبي بـه قـدرت         

به قدرت رسيدن حزب به ايـن        .   ميرسد
معناست کـه خـودبـخـود بـه درجـات               
زيادي حتي قبل از اينکـه انـقـالب بـه             
سر انجام رسيده باشد کارگران و تـوده          
مردم در حد زيادي سازمان پيدا کـرده         

چون ما مـدافـع جـدي سـيـسـتـم               .     اند
که مـردم خـودشـان          -شورايي هستيم   

ــد در                   ــنـ ــنـ ــکـ ــالـــت بـ ــر روزه دخـ هـ
سرنوشـتـشـان، در آيـنـده و سـيـسـتـم                  

در نـتـيـجـه        –اقتصادي و غيره وغيره     
پيشروي اين حزب به عمال به مـعـنـاي          
پيشروي مردم و سازمانيابي شـورايـي        

و بــا بــه قــدرت        .   مــردم خــواهــد بــود     
رسيدن حزب اين جـهـت گـيـري پـيـش              

در واقع اينکـه حـزب بـه          .   خواهد رفت 
قدرت بـرسـد يـعـنـي ايـنـکـه مـردم و                   

. اکثريت جامعه به قـدرت رسـيـده انـد           

 
 ...حكومت شورايي يا

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید ... 
سوسیالیسم به چه “ خطر”سوسیالیسم و بدون 

 !منجالبی بدل میشود

٨صفحه    



 8 ١٣٩٠ دي٣٠  انترناسيونال 

انتشار آن در نشـريـه کـرده ايـم و در                  
عين حال لينکهاي تمام نوشـتـه هـاي          
قبلي مربوطه را در پايان اين نـوشـتـه           
آورده ايم که خوانـنـدگـانـي کـه مـايـل               
باشند بتواننـد آنـهـا را در ايـنـتـرنـت                 

 .) دنبال کنند
*** 

موقعي  که سطور اول پاسخ رفيـق        
ريبوار احمد را ديدم خوشحال شدم کـه          
اينبار با لحن دوستانـه اي وارد بـحـث           

بــا خــوانــدن کــل مــطــلــب        .   شــده اســت  
متوجه شدم که تفاوت زيادي با نوشتـه        
قبلي او ندارد و کماکان الفاظ تـوهـيـن          
آميز در نوشته اش کم نيست با اينهمـه   
من قصد ندارم لحن و زبانم را تـغـيـيـر             

ريبوار احمد مفصل بـه نـوشـتـه           .   بدهم
من پاسخ داده و منهم مناسب ميدانـم        
که به برخـي از نـکـات ايـن مـجـادـلـه                   

 . مفصل پاسخ بدهم
اولين نکته اين اسـت کـه ايـنـقـدر              
آش شور است که خود شما هم که جـزو          
هم خط هاي کـورش مـدرسـي بـوديـد              

در .   استعفا را بر ماندن تـرجـيـح داديـد         
چنين بحبوحه اي همچنـان در سـنـگـر            
سياسـي کـورش مـانـدن زيـادي غـيـر                

اين سنگري بـراي هـيـچ        .   سياسي است 
و يا بهتر است گفتـه      .   مبارزه اي نيست  

شود بخواهيد نخـواهـيـد ايـن تـزهـا و               
تئوري ها عمال در مـقـابـل مـردم، در             
مـقــابــل ســازمــانــهــاي کــمــونــيــســت و        
انقالبي و همراهي با همان تبـلـيـغـاتـي           
است که بخشي از حکـومـت اسـالمـي           

در بهترين حالت ايـن    .   مشغول آن است  
سنگري براي کاري نکردن و پاسيفيسم      

هم جامعه ماهيت واقعـي  .  کامل است 
و زميني ايـن تـزهـا و تـئـوري هـا را                    
عريان کـرده اسـت، هـم بـحـران حـزب                 

سرنوشت محتوم آنهـا را      "   حکمتيست" 
نشان داده است و هم حتـي اسـتـعـفـاي             

. خود شما دال بر اين  سـرنـوشـت اسـت         
حيف است که وقت خودتان را بيـش از          

. اين به دفاع از اين خط صـرف کـنـيـد             
. اين سنگر کامال در هم شکسته اسـت       

بجاي دفاع از آن بـايـد اشـکـال کـار را                
دفـاع شـمـا از ايـن تـزهـا پشـت                  .   ديد

ماسک تعدد نـظـرات زيـادي نـاالزم و              
 . زيادي غير سياسي است

نکته مهم ديگر مساله تبـيـيـن از          
در ايــن   .    در ايــران اســت      ٨٨انــقــالب   

مــورد دوســت دارم جــملــه اي از يــک              
را کـه    )   منصور حـکـمـت     ( نوشته نادر   

 در   ١٩٩١درمورد رويـدادهـاي سـال          
کردستان عراق و در پاسخ بـه عـبـدالـه             

مـبـارزه   :   " مهتدي است اينجا نقل کنـم     
مردم هيچوقت براى يـک کـمـونـيـسـت            

مشروط بر اينـکـه فـرد        .   دار نيست   لکه
قادر باشد دقيقا مبارزه برحق مـردم را         
از پشـت ايـدئـولـوژى و تـبـلـيـغـات و                   
حرکات سياسى طبقات حاکمـه بـيـرون         
بکشد و مـرز ايـنـهـا را بـا هـم نشـان                    

کسـى عـمـال و واقـعـا مـبـارزه                .   بدهد
دار ميکند که اين مـرز را        مردم را لکه  

حـمـايـت از      .   انکار و کمرنگ ميـکـنـد      
 بـدون    ٥٧مبارزه مردم ايـران در سـال           

افشـاى جــريــان مــذهــبــى و مــلــى کــه            
مشغول مال خود کردن مـاحصـل ايـن           

. حرکت اعتراضى بـود مـمـکـن نـبـود             
دار کـردنـد        کسانى انقالب ايران را لکـه    

که آن را بپاى خمينى نوشتنـنـد، بـراى           
او نامه دادند و آنجا دنبـال بـيـشـتـريـن              

. " دوستان براى حال و آينده شان رفتـنـد       
و مــتــاســفــانــه کســانــي مــثــل حــزب            

ــيـــســـت  "  ــتـ ــمـ ــبـــارزه     "   حـــکـ امـــروز مـ
آزاديخواهانه و حق طلبانه مـردم ايـران         

 را به حساب جـنـاح هـائـي       ٨٨در سال   
از حکومت مـيـگـذارنـد و مـوضـعـي               

 . تماما ضد انقالبي ميگيرند
جنبش اعتراضي توده اي در سـال        

.  يک جنبش اصـيـل مـردمـي بـود            ٨٨
صفوف حکومت بهم ريـخـت و مـردم            
بدرست و با هوشـيـاري از شـکـاف در              
باال استفاده کردند پـايشـان را الي در            
گذاشتند و نيروي ميليوني خـود را بـه           

ميدانم که االن کـه ايـن        .   خيابان آوردند 
جنبش ناتمام مانده است زبان عـده اي         
دراز شده که بگويند چه شـد، بـه کـجـا              

اما بحق بودن اعتراضات را از        .   رسيد
سر مـوفـقـيـت يـا عـدم مـوفـقـيـت آن                    

ــد         ــن ــکــن ــي ــم ــي ن ــاب ــود درصــد     .   ارزي ن
اعتراضات و انـقـالبـات حـق طـلـبـانـه               
مردم در طـول تـاريـخ در کشـورهـاي                
مختلف شکست خـورده و يـا نـاتـمـام              

هــيــچ انســان شــريــفــي       .   مــانــده اســت   
اسپارتاکوس و کمورنارهاي پـاريـس را       
به خاطر شکستشان مـحـکـوم نـکـرده            

کسي که کمي به اوضاع قبـل از         .   است
 تعمق ميکرد يا فقـط در خـيـابـان           ٨٨

ها راه ميرفت ميتوانست صداي زلزـلـه    
بزرگي را که بر متن بـحـران جـمـهـوري             

. اسالمي در راه بود تشـخـيـص بـدهـد            
اگر چهار روز بـه کـانـال جـديـد نـگـاه                    
ميکرد ميتوانست ببيـنـد کـه اوضـاع           

بـه اول    .   آبستن تحوالت مـهـمـي اسـت        
 يعني درست شش هفته قبل از       ٨٨مه  

 و جـنـبـش پـرشـور            ٨٨شروع انقـالب     
اعتراض به اعدام فاطمه و حکم اعـدام        
دالرا نگاه مـيـکـرد و يـا بـه مـنـاظـره                   

کانديدهاي خود رژيم گوش ميـداد کـه         
 ســال تــاريــخ حــکــومــت        ٢٨چــگــونــه   

اسالمـي را بـدسـت خـود در مـقـابـل                  
چشمان ميليون ها نفر محاکمه کـردنـد      

به اينـهـا شـکـسـت         .   ميتوانست بفهمد 
طرح هاي مختلف ناجا براي سـرکـوب         

هـمـان   .   زنان و جوانان را اضافـه کـنـيـد          
جواناني که در ادامه کشـمـکـش هـاي            
هرروزه در خيابانها و اماکن عمـومـي،        

ترکيب جمـعـيـتـي      .   به سر رژيم ريختند   
که به خيابان ها آمـد، شـعـارهـايشـان،            
تعرضاتشان و تداوم اعتراضاتشان هـم       

امـا حـتـي اگـر         .   همين را نشان ميـداد    
مبارزه مـردم صـرفـا عـلـيـه تـقـلـب و                   
مضحکه انتخابـات هـم بـود جـنـبـش              

ميدانم که تحليل کـورش و    .   بحقي بود 
حزب حکمتيست، که شمـا هـم بـنـظـر             
ميرسد همان موضع را داريد، اين بـود        
که جنبش سرنگوني در ايران شـکـسـت         
خورده و راست دست باال پيـدا کـرده و            
احمدي نژاد نماينده ناسيوناليسـم شـده        
و غيره و کسي که بـا ايـن عـيـنـک بـه                   
اوضاع ايران نگاه ميکرد نميـتـوانسـت        

 را ادامـه مـبـارزات مـردم           ٨٨انقالب  
به تجربه مصر اشـاره کـرده ايـد           .   ببيند

در واقـع داريـد       .   که همين را بـگـوئـيـد       
ميگوئيد در ايران که اعتراضات تـوده        
اي نبود، مبارزات کارگري حق طلبانـه       

!  ادامه آن باشـد    ٨٨اي نبود که انقالب     
اما واقعيت اين اسـت کـه شـمـاهـا بـه                
واقعيت اين مبارزات کاري نـداشـتـيـد          

نـه  .   چون بدرد تحليل هايتان نميـخـورد      
 را   ٨٨فقط مبارزه بحق مردم در سال        

به کيسه جناح هاي حکومت ريخـتـيـد         
 را  ٨٨بلکه سالها مبارزه مردم قبل از       

ميدانيد ايـن شـمـا        .   هم انکار ميکنيد  
با چنيـن تـحـلـيـل        ! را کجا قرار ميدهد 

هاي مشعشعي عجيب نيسـت کـه بـه           
 ٨٨نفي حـق طـلـبـانـه بـودن انـقـالب                  

برسيد، آنرا ارتجاعي بخوانيد و عـلـيـه         
شـايـد يـکـي از         .   آن مـوضـع بـگـيـريـد         

حماسي ترين مقاومت هـاي مـردم در          
سه دهـه اخـيـر عـلـيـه زن سـتـيـزي و                      
تحميل قوانيـن مـذهـبـي بـه مـردم را                
مترقي نميدانيد يا اصال بـاور نـداريـد           

. که چنين مبارزه اي در کار بوده اسـت         
باور کنيد ايـن مـبـارزات در ابـعـادي               
وسيع و توده اي و هرروزه جريان داشتـه         

رژيم سالها قبل آمار دستگـيـري   .   است
و جريمه و اخطار به زنان را بيش از يک          

. ميليون نفر در سـال اعـالم کـرده بـود             
اعتراضات کارگري هم يـک روز قـطـع            

ظـاهـرا بـايـد بـراي شـمـا              .   نشده اسـت   
مبارزات قهرمانانه و طـوالنـي مـدت           
ــيــشــکــر هــفــت تــپــه،               کــارگــران در ن
اعتصاب قهرمانانه کـارگـران شـرکـت          
واحد که به دستگيري بيش از هزار نفـر         

از آنها انجاميد، اعتصابـات کـارگـران         
کيان تاير و مخابرات راه دور شـيـراز و           
صدهـا اعـتـصـاب کـارگـري ديـگـر و                 
اعتصابات سراسري و باشکوه معلمـان      
و اعتراضات وقفه ناپذير دانشـجـويـان         
را رديف کنم تا باور کنيد که در ايـران            

 کــوهــي از     ٨٨هــم قــبــل از انــقــالب          
مبارزات توده اي بـاشـکـوه و عـمـيـقـا               
آزديخواهانه جريـان داشـتـه و انـقـالب             

  يک تصادف نبوده است؟ ٨٨
بعالوه هيچوقت يک مبارزه  را بـر         
اساس آنچه خـود مـيـگـويـد يـا حـتـي                 

. رهبرانش ميگويند قضاوت نميکننـد    
اواخـر  .   بگذاريد يک خاطره را نقل کـنـم       

 بـا نـادر درمـورد شـرکـت            ١٩٩٦سال  
مردم کرمانشاه در مراسم تدفـيـن مـال         
محمد ربيعي امام جمعه ايـن شـهـر و             
شعارهايشان عليه رژيم که مـنـجـر بـه            
درگيري با سرکوبـگـران شـد صـحـبـت             

سوالم اين بود که آيـا نـبـايـد            .   ميکردم
ــه مــردمــي کــه مــخــالــف               خــطــاب ب
حکومتند بگوئيم چرا در مـراسـم يـک           
امام جمعه، گيرم سني مذهب، شرکـت       

نادر به درسـت تـوضـيـحـش           .   ميکنيد
اين بود که توازن قوا همينقدر به مـردم         

مــردم طــرفــدار هــيــچ     .   اجــازه مــيــدهــد  
فـکـر مـيـکـنـنـد در            .   آخوندي نيستنـد  

مراسم يک آخوند اين امـکـان را پـيـدا              
ميکنند که مرگ بر جمهوري اسالمـي       

و .   بگويند و اعتراضشان را بيان کنـنـد    
شما يادتان هست که مـوقـعـي کـه بـا               
بستن روزنامه سالم وابسته به جنـاحـي        

، مـردم در      ٧٨از حـکـومـت در سـال            
تهران به خيابان ها ريخـتـنـد نـادر يـک              
لحظه مکث نکرد که آنرا بعنوان شروع       
جنبش توده اي براي سـرنـگـونـي رژيـم             

 کـه بسـيـار        ٨٨معرفي کند؟ انـقـالب       
پيشروتر، شفاف تر، راديکال تر و تـوده        
اي تر بود و به همين داليل ماههـا هـم          

در نوشته قبل اشاره کـردم      .   ادامه يافت 

که بحث فقط بر سر اين نيست کـه يـک         
دولت متعارف است يا نه، مساله ايـن         
اســت کــه خــط حــاکــم بــر حــزب                       
حکـمـتـيـسـت جـمـهـوري اسـالمـي را                 
ــد، گــفــت جــنــبــش              مــتــعــارف خــوان
سرنگوني شکست خورده است، راسـت      
دست باال پيدا کرده است، احمدي نـژاد        
نماينده ناسيوناليسم ايـرانـي شـده، در           

و . . . .   منطقه موقعيت مهمي يافته و        
نتيجه طبيعي اين تحليل ها ايـن بـود           
که موقعي که مردم دسـت بـه خـيـزش             
زدند يا بايد قـبـول مـيـکـرد کـه هـمـه                   
تحليل هايش غلط است و يـا مـبـارزه         
مردم را  بعنوان يک حرکت ارتـجـاعـي           
معرفي ميکرد که تئوري ها و تحلـيـل         

حـــزب .   هـــايـــش خـــدشـــه دار نشـــود         
. حکمتيست دومـي را انـتـخـاب کـرد            

الـبـتــه   .   مـوضـعـي تــمـامـا ارتـجــاعـي           
کورش تحليل و موضع حزب درمـورد        
جنبش توده اي و سرنگوني طلبـانـه در       

 را هـم ديـگـر سـالـهـا               ٧٨مرداد سال   
است که بخشي از جنبـش سـرنـگـونـي            
طلبانه مردم نميداند و تئوري ديـگـري         

نـمـيـدانـم شـمـا در ايـن              .   براي آن دارد   
مورد چه فکر ميکنيد امـا کـورش در        
راست روي و بي ربطي به تحوالتي کـه          
از بدشانسي او در چند ساله اخير مدام        
چپ تر و انقالبي تر شده  اسـت کـامـال             

جامـعـه اي بـا        !   منسجم و پيگير است   
اين همه تب و تـاب کـه يـک روز آرام                  
نميشود و يک روز رژيـم را بـي بـحـران               
نميگذارد، هر انسان انقالبي را به شـور        
مياورد اما تئوري هـائـي هـم مـانـنـد               
تئوري هاي کورش هستند کـه آدم هـا           
را به خواب ميبرند و احسـاسـي بـراي             

 . هيچ امر جدي ايجاد نميکنند
جالب ايـن اسـت کـه بـر سـر ايـن                   
مســالــه جــدالــهــاي تــنــدي در حــزب             

يادتان است کـه بـه       .   صورت گرفته بود  

 
 ... دفاعي ناالزم از 

ما حزبي نيستيم که مـثـال مـقـامـات            
حزب فردا بـطـور اتـومـاتـيـک بشـونـد               

ايـن  .   اينطور نـيـسـت     .   مقامات دولت 
مردم هستند که باالخره بايد تصـمـيـم         

شوراهاي مردم بايد تصـمـيـم        .   بگيرند
و بسته به نفوذ اين حزب و يـا       .   بگيرند

هر حزب ديگري در ميان مـردم اسـت          
که اين احزاب در اداره جامعه و آيـنـده          

اين بـطـور     .   جامعه نقش پيدا ميکنند   
کلي پاسخي است که من ميتوانـم در         
رابطه بـا ايـن سـوال در ايـن فـرصـت                   

يعني همانطور که گفـتـم    .   کوتاه بگويم 
فکر ميکنم که با توجه به جهت گيري        
و برنامه و اسـتـراتـژي ايـن حـزب کـه                 
مـيـخـواهـد جـامـعـه يـکـبـار و بــراي                   

هميشـه از شـر اقـلـيـت مـفـتـخـور و                    
بيخاصيت که طي قرون و اعصار بنام       
برده دار و فئودال و اربـاب، و اکـنـون              
سرمايه دار بر جامعه حکـومـت کـرده          
خالص شود،  هر درجه پيـشـروي ايـن           
حزب به معناي پـيـشـروي کـل مـردم              

  .خواهد بود
از شما سپاسگذارم   :   سيامک بهاري 

 .بخاطر شرکت در اين مصاحبه
ــن                ــه اي ــي ک ــال صــادق ــازي از ن
مصاحبه را براي انترنـاسـيـونـال        
پياده کرده اند صميمانه تشـکـر        

 .*ميکنيم

 
٧از صفحه   ...حكومت شورايي يا  

٩صفحه    

١از صفحه    
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حميد تقوائي ميگفتند داريـد انـقـالب         
سواري ميکنيد و مرتب از انقـالب دم         

دقيقا بدليل هـمـيـن تـحـلـيـل             !   ميزنيد
هاي درست ما بود کـه بـا شـروع ايـن                
انفجار براي موضـعـگـيـري نـيـازي بـه              

در اين مقطع   .   مباحث کشاف نداشتيم  
مشـغـول سـفـت       "   حکـمـتـيـسـت     " حزب  

کردن تئوري هـاي دولـت مـتـعـارف و              
شکست جنبش سرنگوني و امـثـالـهـم          
بود و ما برعکس همچنان بحران هـمـه         
جانـبـه حـکـومـت را مـيـديـديـم و بـه                     

چـهـارمـاه    .   استقبال انقالب مـيـرفـتـيـم       
قبل از شروع انقالب، حميد تقوائي در       
سوئد حتي عـنـوان سـخـنـرانـي اش را               

 و انقالب آتي اعالم کـرد و         ٥٧انقالب  
اولين سوالش ايـن بـود کـه آيـا واقـعـا                 
خبري هست و پاسخش اين بود که بلـه      
طوفاني دارد شکل ميگيرد و انقـالبـي        
در راه است و بايد به استقبالش رفت و          
در سخنرانـي ديـگـري در هـمـان دوره               
جامعه ايران را به ديگـي تشـبـيـه کـرد           
که درش را بسته اند و آتشش را دارنـد           
زياد ميکنند و هر لحظه ممکن اسـت         

در شرايطي که کـورش و        .   منفجر شود 
حزب حـکـمـتـيـسـت مشـغـول غـور و                 

تــوســط !   تــفــحــص حــول فــتــح قلــه هــا        
احمدي نژاد و جمهوري اسالمي بـودنـد        
ما داشتيم جامعه را عليه اعدام بسيج       
ميکرديم و مشغول اول مه تـوفـنـده آن           
سال بوديم و جامعه ناآرام ايران و تکـان      

آيـا  .   هاي عميق آنرا دنبـال مـيـکـرديـم          
براي شما چيز قـابـل تـعـمـقـي در ايـن                 

  زمينه وجود دارد؟ 
انقالب در روز عاشورا 

 ! ممنوع
به تظاهرات روز قدس و عـاشـورا          

 اشاره کرده ايد تا به خـيـال          ٨٨در سال   
خود هم ارتجاعي بودن اين مـبـارزه را           

و هم سياست غلط حـزب      !   اثبات کنيد 
بـايـد از شـمـا         .   کمونيست کـارگـري را     

مـمـنــون بـاشــم کــه کـار مـرا در نـقــد                   
مواضع و متد بـغـايـت نـادرسـت تـان               

روز عاشـورائـي کـه قـرار          .   ساده کرديد 
بود روز رژيـم و روز نـوحـه خـوانـي و                   
سينه زني باشد، ميـلـيـون هـا نـفـر بـه                 
خيابان آمدند تا به سربازان امام زمـان         
حمله کـنـنـد، مـراکـزشـان را بـه آتـش                  
بکشند، دختر و پسر قـاطـي شـونـد و              
پايکوبي کنند و دست بـزنـنـد و هـورا              

ايـن روزي در ادامـه مـبـارزه             .   بکشند
نکند فکر ميـکـنـيـد مـردم          .   مردم بود 

بــراي عــزاداري پشــت ســر کــروبــي بــه           
خيابان آمده بودند؟ روز قـدس هـم بـه              

تا بـحـال نـمـيـدانسـتـيـم             .   همين منوال 
انقالب در برخي روزها ممنوع اسـت و       

ــول                 ــوژي از مــردم ف ــول ــدئ ــيــس اي ــل پ
شايد هم واقعا نميـدانـيـد در         !   ميگيرد

.  در تـهـران چـه گـذشـت           ٨٨عاشوراي  
جهت اطالعتان يکـي از فـرمـانـدهـان            

اگر اشتباه نکنم فـرمـانـده        ( باالي رژيم   
گـفـتـه    )   نيروهاي انتظامي تهران بـزرگ  

بود که اگر شش نـقـطـه تـهـران تـوسـط                
تظاهرات کننده ها به هم وصل ميـشـد    

کاري که مردم در   .   رژيم سقوط ميکرد  
اين روز به سر رژيم آوردنـد و وحشـتـي             
که به دل نيروهاي سرکوب و سران رژيم        
انداختند توصيف ناپذير اسـت و بـراي          
شما کار راحتي است که خط بـطـالنـي           

  . روي کل اين مبارزه بکشيد
 جهان ناآرام 

در بعد جهاني نيز انقالب در ايـران        
پــيــش درآمــد انــقــالبــات مــنــطــقــه و            
اعتراضات جهاني ضد سـرمـايـه داري         

نشان ميداد که جهان در شـرايـط          .   بود
جـهـان در     .   اوايل دهه نـود قـرار نـدارد         

خـيـزشـي عـلـيـه         .   حال يک خيـزش بـود      
ديکتاتـوري هـا، عـلـيـه فـقـر، عـلـيـه                    
بــيــحــقــوقــي، عــلــيــه بــي افــقــي و بــي           

انـقـالب در ايـران و مصـر و               .   آيندگي
تونس و لـيـبـي و سـوريـه در زمـان و                   
شرايط و دوره مشابهي اتفاق افـتـاد و           

. مشابهت ميان اين انقالبات کم نـبـود       
فکر ميکنم ايـنـهـا بسـتـگـي دارد بـه                
اينکه هـر حـزب و سـازمـانـي بـا چـه                    
عينکي به جـامـعـه نـگـاه مـيـکـنـد و                  

  . امرش چيست
 ٢٠٠٤انشعاب 

 اشــاره   ٢٠٠٤بــه دوره انشــعــاب        
رفيق ريبوار شما کـه يـادتـان         .   کرده ايد 

است قـرار بـود بـه پـلـنـوم بـرويـم امـا                     
رفقائي که بعدا انشعـاب کـردنـد بـراي            
پلنوم قيد و شرط گذاشتند و از پـيـش            

. مشــروعــيــت آنــرا زيــر ســوال بــردنــد          
چگونه رفتار ما را با کـودتـاي اقـلـيـت           

که خودتان هم آنـرا      "   حکمتيست" حزب  
محکوم کرده ايد مقايسـه مـيـکـنـيـد؟          
اگر چيزي بـراي مـقـايسـه وجـود دارد               

 نـفـر     ٢١برخورد امضاکنندگان بيانيه     
. با کودتاي امروز جنـاح کـورش اسـت          

از نظر سياسي هم انشعاب را رفـقـائـي          
تحميل کردند که نابجا طرح ليدرشيـپ       
و ليدري را با يک راي اضافه بـه حـزب             
تحميل کردند که مواضع سياسـي اش        

ليدري که قرار بود    .   شکست خورده بود  
متحد کننده کميته مرکزي حزب باشد      
خود به محور دو شـقـه کـردن کـمـيـتـه                

نـه بـعـدا بـلـکـه از             .   مرکزي تبديل شد  
بعيد ميدانم شمـا و      .   همان شروع بحث  

ــقــا در حــزب                 بســيــاري ديــگــر از رف

و يا حـزب کـمـونـيـسـت            "   حکمتيست" 
کارگري عراق امروز مايل بـه دفـاع از           
ايـنـهـمـه پـافشـاري بـراي لـيـدر کــردن                  

انشعاب را بـحـث هـاي         .   کورش باشند 
سياسي بسيار راستي که خطـوطـش را        
در مطلب قبل گفتم ايجاد کرد و مـيـخ      
آخر انشعاب را کورش در آخرين جلسـه        
دفــتــر ســيــاســي زد کــه روش مــرا بــا              
پــولــپــوت و اولــتــرا پــولــپــوتــيــســم و             
استالينيسم و تفتيش عقايد و تحميـل        
توبه نويسـي و غـيـره مـقـايسـه کـرد،                 
حرفهائي که بـا کـمـي رنـگ و لـعـاب                 

 نفره تبديل شـد و    ٢١سياسي به بيانيه   
ــراز حــزب                   ــر ف ــرچــم انشــعــاب را ب پ

بيانيه اي کـه صـرفـنـظـر از            .  برافراشت
مضمونش تصميم به انشـعـاب بـود و            
اين صريحا در بيانيه هم گفته شده بـود        

اگـر پـلـنـوم بـه ايـن پـالتـفـرم راي                    " که  
نـاچـارا راه مـا از هـم جـدا                . . .   نـدهـد     

بنظر شما با اين رفـتـارهـا    " .   خواهد شد 
جائي بـراي ادامـه فـعـالـيـت مشـتـرک                
باقي مانده بود؟ بنظر شما اکـنـون کـه            
فرصت فکر کردن بيشتـري بـراي شـمـا          
وجود داشته است ما بـايـد بـه چـنـيـن                
تهديدي تن ميداديم، به پلنوم ميرفتيم      
و به پالتفرمي که مخالفش بوديـم راي         
ميداديم تا انشعاب صـورت نـگـيـرد؟           
يعني کت بسته خود را به ايـن نـظـرات            

اگـر  !   و اين تهديدات تسليم مـيـکـرديـم        
کمي به عقب تر برگرديم بـه نـظـر مـن               
انشعاب در همان جلسه دفتر سـيـاسـي         

تصـور مـن     .   به نقطه قطعي خود رسيد    
اين است که برخي اقدامات عـامـدانـه          
انجام شد که انشـعـاب رسـمـيـت پـيـدا             

تا آنروز مباحث بهرحال سـيـاسـي       .   کند
اما در اين جلسه از بحث سياسـي     .   بود

فراتر رفت و فضا را وارد فـاز ديـگـري             
. آنهم با يک فرافکني همـيـشـگـي        .   کرد

همينطور که اينبار هـم بـحـث کـورش             
تحت عنوان حـزب حـکـمـتـيـسـت يـک               
دفتر سياسي دارد و کـودتـا بـر اسـاس             
اين بحث، سرقت سـايـت يـک حـزب و              
اقدامات مشابه چـنـد نـفـر هـوادار او               

يـعـنـي هـر دو         .   انشعاب را قطعي کرد   
بار موقعي که کورش مواضع سيـاسـي    

انشعـاب  .   اش پيش نرفت انشعاب کرد    
البته في نفسه هميشه بد نيست و اگـر          
مباحث سياسي به جائي رسيده بـاشـد         
که سازماني را فلج کند بهتر اسـت بـه            
شيوه متمدنانه اي طرفيـن از هـم جـدا             

اما بحث بر سـر تـبـيـيـن از آن                .   شوند
انشعاب و فرافکني کردن و ديگـران را         
مسئول آن دانسـتـن و بـرايـش تـئـوري               
تعدد نظرات درست کردن حتي از نـظـر         

ايـنـبـار    .   اخالقي هم مسئوالنه نـيـسـت      
هم کورش و همفکرانش ميتـوانسـتـنـد         
بگويند بحثمان پيش نـرفـتـه، اقـلـيـت              

. شده ايم و راهمـان را جـدا مـيـکـنـيـم                
امکانات حزب از جمله سـايـت و اسـم            
حــزب و نشــريــه و غــيــره را تــحــويــل              

بـنـظـر    .   اکثريت ميدادند و مـيـرفـتـنـد          
شما اين روش سالمتري نبود؟ اينـرا بـا          

 مـقـايسـه    ٩١جدا شدن از حکا در سال  
در آن دوره اکــثــريــت بــاالئــي          .   کــنــيــد

داشتيم اما اختـالف کـه  حـاد شـد و                 
امکان با هم بودن نمانـد اسـم حـزب و              
امکـانـات را بـداليـل مـعـقـولـي رهـا                  
کرديم و رفتيم حزب ديگري سـاخـتـيـم           
اما اينبار همه چيز برعکس است عـده        
اي اقليت هستند و اسم و امکانـات را          

. آنهم به اسم حکمتيـسـم     !   بلند ميکنند 
ميدانم شما اينرا محکوم کرده ايد امـا        
خواهش ميکنم هفـت سـال بـه عـقـب              
برگرديد ببينيد شبـيـه ايـن مـاجـرا در              

  اتفاق نيفتاد؟ ٢٠٠٤سال 
 در   ٢٠٠٤درمورد اين انشـعـاب        

حزب کمونيست کارگري عـراق بـا بـي           
احترامي به رفقائي کـه جـدا شـدنـد و               
حزب ديگري ساختند ميگوئيد که مـا       
آنها را بيرون کشيديم و اسم حزب روي         

علت جـداشـدن آنـهـا را           !   آنها گذاشتيم 
. هم رفتار غير مسئوالنه ما ميـدانـيـد        

اما مثل اينکه يادتان رفـتـه کـه شـمـا              
رفقائي کـه قصـد شـرکـت در کـنـگـره                 
حزب کمونيست کـارگـري را داشـتـنـد            

. تهديد به اخراج و سپس اخراج کـرديـد       
اينطور نيسـت؟ امـروز چـگـونـه ايـنـرا               
توضيح ميدهيد؟ کادرهاي شما حتـمـا    
بايد از بيانيه بسيار راست و ارتجاعـي        

 نـفـره حـمـايـت مـيـکـردنـد؟ شـمـا                  ٢١
تحليل تان از حـزب مـا هـر چـه بـود                   
چگونه اعضاي  شمـا حـق شـرکـت در              
کنگره ما را بعنوان مهـمـانـان کـنـگـره             
نداشتند؟ ميتوانيد اينرا کمي توضيـح      
دهيد؟ شما در استـعـفـايـتـان از حـزب              
حکمتيست نوشته ايد کـه در جـامـعـه            
ايــران صــالحــيــت ايــنــرا نــداريــد کــه             

اجـازه  . . .   .   آلترناتيوي اعالم کـنـيـد و          
ندارم سوال کنـم کـه هـفـت سـال قـبـل                  
آشنائـي شـمـا و سـايـر رفـقـاي حـزب                   
کمونيسـت کـارگـري عـراق بسـيـار از               
امروز نسبت به جـامـعـه ايـران کـمـتـر                

ــود ــود درصــد اعضــاي حــزب              .   ب و ن
کمونيست کارگري عراق به ايـن دلـيـل          
که مبـاحـثـات در حـزب مـا بـه زبـان                   
فارسي بود قادر به خواندن آنها نشـدنـد         
و يا بدليل مشغله هـاي خـود فـرصـت             

بـه هـمـيـن       .   آنرا نداشتند و نـخـوانـدنـد        
دليل جـوانـب مـخـتـلـف بـحـث هـا و                    

ــد            ــن ــدانســت ــي ــم ــات را ن ــالف ــا .   اخــت آي
مسئوالنه نبود که حتي اگر شمـا و يـا            
رفقائي بـه نـظـرات کـورش سـمـپـاتـي                 

داشتيد حرفتان را ميزديد اما حـزبـتـان     
را وادار به موضعگيري رسمـي عـلـيـه           
حزب کمونيست کارگري نـمـيـکـرديـد؟         
حتي اجازه يک سمـيـنـار کـه دو طـرف             
بحث حرفشان را با صفوف شما بـزنـنـد          
تا آشنائي بيشتري نسبت به دو طـرف          

شـتـابـزده و      .   بحث بوجـود آيـد نـداديـد         
همان روزي که انشعاب صورت گـرفـت        
به حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري عـراق                 
تحميل کرديد که فورا موضع بگيرد و        
تهديد اعضايتان که اگربه کنگره حـزب      
کمونيست کارگري ايران بـرونـد اخـراج          

راسـتـي آيـا امـروز هـم کـه               .   ميشونـد 
رفتار اقلـيـت حـزب حـکـمـتـيـسـت را                 
محکوم ميکنيد معني اش ايـن اسـت         
که اگر اعضايتان در پلنوم يـا کـنـگـره             
ــراج                   ــد اخ ــن ــن ــرکــت ک ــن حــزب ش اي

 ميشوند؟ 
درمورد لطمه به حزب کمونـيـسـت        
کارگري عراق چرا لـطـمـه را کـيـلـوئـي               
نگاه ميکنيد؟ ميگوئيد فقط چند نفـر       

چند نفر بايد جدا ميـشـدنـد     .   جدا شدند 
امـا بـحـث      !   تا براي شما مهم مـيـبـود        

بسيار فـراتـر از نـفـرات اسـت دوسـت                 
شما تصميم سـيـاسـي خـطـائـي            .   عزيز

پشت سياست هاي نـادرسـتـي       .   گرفتيد
رابطه تان را با يک حزب کـه تـا           .   رفتيد

آنروز در کنار هم بودند قطـع کـرديـد و             
شرکـت کـنـنـدگـان در کـنـگـره اش را                   

االن هـم نـوشـتـه ايـد            .   مجازات کرديد 
تاکنون فقط رفـيـق شـمـال عـلـي نـظـر                 

کـمـونـيـسـت      ( متفـاوتـي از دو حـزب            
داشــتــه )   کــارگــري عــراق و کــردســتــان      

رفيق ريبوار من ايـن بـوچـون را            .   است
حـتـي اگــر     .   بسـيـار سـطـحـي مــيـدانـم           

بپذيريم که فقط رفيق شمال علـي نـظـر       
متفاوتي دارد، اين کـم اسـت؟ اگـر ده             
نفر و بيست نفر شـدنـد چـي؟ کـمـاکـان              
همينطور حرف ميزنيد؟ نوشته ايد کـه        
رفقايتان را به اعالم عـلـنـي و آزادانـه               

کار خـوبـي    .   نظراتشان تشويق ميکنيد  
ميکنيد اما در اينصورت کـارتـان در          
دفاع از اخراج عصام و جليل و سمير و         

توسط شما بسيار مشـکـل       . . .   ستار و   
 ايـن    ٢٠٠٤چـرا در سـال         .   تر ميشود 

حق را براي رفقايتان قائل نـبـوديـد؟ و            
کال چقدر صفـوف حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري عراق به ايـن بـاور رسـيـد کـه                
بايد رابطه اش را با حزب کـمـونـيـسـت            
کارگري قطع کند و از حزبي پشتيبانـي    
کــنــد کــه بــنــيــانــگــذارش بــا مــواضــع          
سوسـيـالـيـسـم رم مـيـدهـد، مـجـلـس                  
موسسان، نافرمـانـي مـدنـي و دولـت             

 نـفـره از حـزب          ٢١حجارياني و بيانيه    
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١از صفحه    
ــاور کــنــيــد ايــن                 جــدا شــده اســت؟ ب
تناقضات در ذهن بسياري از اعضـاي        
کــمــيــتــه مــرکــزي و کــادرهــاي حــزب          

اگـر  .   کمونيست کارگري عـراق هسـت       
اين مساله شامل   .   نباشد عجيب است  

نـفـس ايـن      .   مرور زمان هـم نـمـيـشـود         
 صرفـنـظـر    ٢٠٠٤تصميم شما در سال     

از ترشح چنين تئوري هـائـي در حـزب            
کمونيست کـارگـري عـراق، خـود يـک             
لطمه سياسي بسـيـار بـزرگ بـه حـزب              

 . کمونيست کارگري عراق بود
به جدائي حزب اتـحـاد و بـرخـورد           

اينقدر رفتار  .   ما به آنها اشاره کرده ايد     
ما شفاف و روشن بود و اينقدر رفـتـار           
مستـعـفـيـون ايـن دوره شـهـره عـام و                   

" حکمتيست" خاص بود که حتي حزب      
هم از راه دور کم و بيش متوجه مساله         
شده بود و موقع تقاضاي ايـنـهـا بـراي             
پيوستن بـه حـزب حـکـمـتـيـسـت هـم                  

توضيح بـيـشـتـري الزم         .   جوابشان کرد 
نيست جوابتان را قبال حـزب خـودتـان           

. داده اســت  " )   حــکــمــتــيــســت" حــزب   ( 
 . يکبار ديگر آنرا مطالعه کنيد

و بـاالخـره دوسـت عـزيـز نـه مـن                 
شکارچي هستم نه حزب شـمـا مـيـدان           

منـظـورتـان الـبـتـه پشـت ايـن               .   شکار
عبارت نامناسب و نامحترمانه روشن     

متاسفانه نگرش شما به مسـالـه    .   است
مـنـظـورم از      .   تماما غير سياسي است   

بگذاريد خيالتـان  .  جنبه اخالقي نيست 
را راحت کنم که ما اختالفات سياسـي        
عميقي با اکثريت حزب حکـمـتـيـسـت          
داريم اما همانـطـور کـه در اطـالعـيـه               
حزب هم رسما نوشتيم معتقديم به هـر        

از "   حکمتيـسـت  " درجه بخشي از حزب     
سياست هاي راسـت فـاصـلـه بـگـيـرد               
مثبت اسـت و واقـعـا هـر عضـوي از                 

که بخواهد بعنـوان    "   حکمتيست" حزب  
يک انقالبي فعاليت کنـد چـاره اي جـز             
اين ندارد که کـل نـگـرش، مـواضـع و               
سياست ها و روش هاي حاکـم بـر ايـن             

مـا بـه     .   حزب را هرچه عميقترنقد کنـد    
سرنوشت تک تـک رفـقـائـي کـه از هـر                 
جناح سالها با هـم بـوده ايـم اهـمـيـت                 

قائل هسـتـيـم و فـکـر مـيـکـنـيـم يـا                      
اميدواريم که تعداد هرچه بيـشـتـري از          
آنـهــا هـرچــه هـمــه جــانـبــه تـر از ايــن                  

رفـتـار مـا      .   سياست ها فاصله بگيرنـد    
. بسيار مسئوالنه و با پـرنسـيـپ اسـت          
. چيزي را کتمان نکرده ايم و نميکـنـيـم         

هرچه بنظرمان رسيـده در هـمـان دوره            
 بـه    ٢٠٠٢مباحث داغ در سـال هـاي          

. بعد گفته ايم و کـمـاکـان مـيـگـوئـيـم                
تفاوت ما و شما ايـن اسـت کـه شـمـا                 
همچنان از سياست هائي که منجر بـه       
ايــن بــحــران شــده دفــاع مــيــکــنــيــد و            

نگه ميداريد  "   آب را گل آلود   " همچنان  
و ما تالش ميکنـيـم فضـا را شـفـاف               
کنيم و زمينه هاي ايـن بـحـران و گـل               

هـر  .   آلود بودن فضا را تـبـيـيـن کـنـيـم              
هوادار خيلي دور اين حزب هم ميدانـد        
که اين بحـران يـک شـبـه ظـاهـر نشـده                  

سياست هائي يـک حـزب را بـه             .   است
پاسيفيسم کامل کشانده و با سيـاسـت        
هاي انحالل طلبانه تکميل شـده اسـت          
و عده اي کم کم متوجه اين شده انـد و            

و .   دارنــد راهشــان را کــج مــيــکــنــنــد          
آنوقت شما تصور ميکـنـيـد بـا بـحـث              
تعدد نظرات که ابداع کننده اش خـود           
زيـراب آنـرا زده اســت راه پـيــش پــاي                
اعضاي اين حزب ميگـذاريـد؟ ديـديـد          

در چـنـيـن      .   که اين راه جواب نمـيـدهـد       
شرايطي بلند کردن پـرچـم تشـکـيـالت            
داري به هر قيمت باور کنيد يک لحظـه         

. هم دوام نمياورد و راه به جائي نميبـرد   
اين برخوردي به شدت غير سياسي بـه         

و ايـن   .   يک مساله عميقا سياسي است    
 .  ديگر چيزي بيش از خودفريبي است

نــکــات مــتــعــدد ديــگــري هــم در         
نــوشــتــه شــمــا هســت کــه وارد آنــهــا              

فقط يـک جـملـه در انـتـهـاي              .   نميشوم
نوشته ام مـيـخـواهـم بـگـويـم و قصـد                 
اهانت ندارم ولي بيان ديگري جـز ايـن           
پيدا نميکنم که بـگـويـم کـار شـمـا بـه                 
رجزخواني در حين فـرار مـيـمـانـد کـه               

کـوتـاه بـيـائـيـد         .   چندان جالب نـيـسـت      
 . دوست بسيار عزيز

 دستتان را صميمانه ميفشارم 

بيکار، اين چنين طومار ديکتاتـورهـا       
را بر چيند ، اين چنين سـرمـايـه داري            
نظم نويني را به مـخـمـصـه بـيـانـدازد               
،اين چنين مشعل قيام ها و انقالبـات        
منطقه را فروزان سازد و التحرير را در     

در يـک    .   چهار گوشه جهـان بـرپـا دارد         
کالم، آينده اي ديگر، آينده اي انسانـي   
تر و ممکن بودن دنيائي بهتر را نـويـد          

آيــنــده اي کــه در آن، تــاريــخ،               . دهــد
بــورژوازي را واداشــتــه اســت کــه در             
هيئت دوستدار انقـالب ظـاهـر شـود،           
انقالب را خشونت و کشتار  نـنـامـد،            
فرياد و اعتراض بندگان عليه تازيـانـه        
را شورش نگويد، از ديـکـتـاتـورهـاي            
آدمـــخـــوارش فـــاصـــلـــه بـــگـــيـــرد ،          
سخنگويـانـش را مـدافـعـيـن واقـعـي               
آزادي و کرامت انساني معرفي کند و       
شايد به اميد معجزه اي براي رهـائـي          
از اين اوضاع در گوشه اي کز کـرده و            

آري هـمـه ايـنـهـا          .   به انتظار بنشـيـنـد     
صورت گرفت چـون بـوعـزيـزي تـنـهـا               

او در قامت ميليونها کـارگـر و        .   نبود
انسان زجرکشـيـده و بـه جـان آمـده و                 

او جـرقـه اي بـه          .   خشمگين، زنده بـود   
يک سيستـم ضـد انسـانـي و در حـال                 

 . انفجار زد
بــورژوازي تــاريــخــا بــا ژســتــهــاي        
رياکارانه حقوق بشري و بي مقـدارش،       
با دنائـت، پسـتـي و رذالـت هـر روزه                 
اش، پستي ها و رذالت هـاي گـذشـتـه            
اش را مشروعيت مي بخشد و هـرگـز         
در انــتــظــار مــعــجــزه اي نــيــســت کــه           

بايد خود را به روز کنـد    .   رهايش سازد 
. تا بتواند اين موج را پشت سر گـذارد        

ديگر با پارلمان و دمکراسـي بـازي و           
حقوق بشر بشر کردن، گوش فـلـک کـر           

ديگر مدال ليبراليـسـم و       .   نخواهد شد 
آزادي فردي اش را نمي تواند به گـردن         
بياويزد و عکس بگيرد چـرا کـه بشـر             
امروز ياد گرفته است که با ليبراليسـم    
و آزادي فــردي هــنــوز شــانســي بــراي           

جـامـعـه انسـانـي        .   آزادي  وجود نـدارد    
دگرديسي سرمايه داري  از فـاشـيـسـم          
تا نظم نوين جهاني اش را تجربـه کـرد       
نظمي کـه جـهـانـي را  بـه تـوحـش و                     
افالس کشاند واينک ميتوان گفت کـه        
دارد عبور از اين نظم ضد انسـانـي را            

بـورژوازي  کـه تـا          .   تجربـه مـي کـنـد        
ديروز تـاريـخـش را مـايـه مـبـاهـات                 
جامـعـه بشـري قـلـمـداد مـي کـرد و                   
تراژدي هـمـيـن تـاريـخ سـيـاه را گـواه                   
جاودانگي خويش مي پـنـداشـت و بـا           
فرو ريختن ديوار برلين، عـربـده هـاي           
اعالم پايان تاريخش، حال هر جـنـبـده          
اي را منقلب مينمود، امروز دارد بـه          
خود دلخوشي ميدهـد کـه انـقـالبـات            
امروز فقط براي دمـوکـراسـي از نـوع            

و نميخواهد قبول کند که     .   غربي است 
اين سوت پايان تاريخ اوست که ايـنـک         

 .   به صدا درآمده است
محمد بـو عـزيـزي الـهـام بـخـش                
جوانان شجاعي بود  که پـيـشـقـراوالن         
جنبش آزاديخواهي ، پيشروان لشـکـر       

 درصــدي و  بــرهــم زنــنــده نــظــم               ٩٩
جـوانـانـي کـه پـرچـم           .   سرمايـه بـودنـد     

آزادي و کرامت انساني را در پـهـنـاي         
بـو عـزيـزي      .   گيتي به اهتزاز درآوردنـد   

الهام بخش جنبشي شد کـه بـورژوازي         
را به بن بست کشـانـد، جـنـبـشـي کـه                

را بـه    "   دولتـهـاي مـاوراء مـردم        " نفس  
جـنـبـشـي کـه صـفـحـه             .   چالش کشيد 

جديدي ازتـاريـخ مـبـارزه طـبـقـات و                
مبارزه براي رهائي ازچنگال سـيـسـتـم         

آيا ايـن نسـل       .   سرمايه داري را گشود   
قادر خواهد شد اين بار را به سر منزل         

 مقصود برساند؟
اگر نسل جواني کـه در تـحـوالت           
دهــه هــاي گــذشــتــه نــتــوانســت فــراي         

تحوالت سياسي معاصر خويـش گـام        
بردارد ومهرش را به تـاريـخ تـحـوالت           

اجــتــمــاعــي هــم عصــرش        -ســيــاســي
بکوبد، اگر اين نسل بسان نسل پـا بـه           
سن تر و قديمي تر طبقه اش، آرزوهـا           
و رؤيــا هــايــش را در تــخــيــل يــا بــه                
عبارتي ديگر در اساطير جستجو مي      
کرد، اما جوان امروز گرچه تکيـه  بـر            
شانه همانهـا  دارد  امـا افـق و دور                   
نماي ديگري را مـي بـيـنـد و دنـيـاي                 

نه آنگـونـه    .   بهتري را بشارت مي دهد    
 .که در ده� هفتاد شاهدش بوديم

دهه هفتاد در ايـن مـيـان شـايـد               
بــيــشــتــر از هــر دوره اي بــراي نســل               

دهـه  .   جوانش ملتهب و پر حادثه بـود       
اي پر حادثه با جنبش هاي گونـاگـون،         
از جنبش گي ها تا فـمـنـيـسـتـهـا، از                
جنبش ضد جنگ تا جـنـبـش رهـائـي            
فرهنگي، از قيام هاي چپ دانشجوئي     
تا عشق آزاد و هـيـپـيـسـم و بـاالخـره                 
سلطه بالمنازع  موزيک  بيتل ها  بـه           
مثابه عصيان و طغيان نسل جوان بـر         

در وودسـتـوک     .   عليه دولت و کـلـيـسـا       
پيام اين نسل عاصي و طغـيـانـگـر بـا             
نواي گيتار و پيانو در هـم آمـيـخـت،              

بـاب ديـالن، جـيـمـي            -يانيس چاپلين 
بـيـتـلـز و دهـا            -سانتـانـا    –هنريکس  

گروه و خواننده نامي ديگر، انقالبي را       
فرياد کشيـدنـد کـه پشـت کـلـيـسـا و                  
فرهنـگ مسـلـط اربـابـان را بـه لـرزه                  

دنيائي را بشارت دادند که در      .   درآورد
آن انسان موجودي تحقيرشده، اسير و       
برده، ترک شده و جدا گشته از هـويـت            

، اگـــر     . انســانـــيــش نــخـــواهــد بــود           
محدوديت هاي  تاريخي جـنـبـشـهـاي          
ده� هفتاد مانع تحقق آرمانـهـايشـان        
گرديد، امروز با پا به ميدان گذاشـتـن          

 درصـد    ٩٩کل طبقه  يـعـنـي هـمـان              
معروف ، تحقق خواستهاي عـمـيـق و          
انساني  اين جنبش  جهانـي بـيـش از             
پــيــش  امــري مــمــکــن و ضــروري                

 .*   بنظرميرسد

 
 ... انقالبات امروز و 

 ... دفاعي ناالزم از  

 :لينک ساير نوشته هاي مربوط به اين بحث
http://www.azadi-b.com/J/2012/01/

post_342.html  
http://www.azadi-b.com/J/2012/01/

post_328.html  
http://www.azadi-b.com/J/2012/01/

post_177.html  
http://www.azadi-b.com/J/2011/12/

post_286.html  
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ديماه  مـظـفـر          ٢٩روز پنجشنبه   
صالح نيا و شريـف سـاعـد پـنـاه  در                  
میان موجی از شادی جمعيت حاضر      

آزادي .   در محل از زنـدان آزاد شـدنـد           
شريف ساعد پناه و مظفر صالـح نـيـا           
را به آنها و به خانـواده هـايشـان و بـه                
مردم شهر سنندج و هـمـه انسـانـهـای             

 . آزاديخواه تبريك ميگوئيم
ز خانواده هـاي كـارگـران        يامروز ن 

زنداني و تعدادي از مردم شهر سنندج    
در اعـتـراض بـه دسـتـگـيـري مـظـفـر                  
صالح نيا، شريف ساعد پناه و شـيـث          
اماني و بـا خـواسـت آزادي فـوري و                 
بدون قيد و شرط آنها همچون روزهاي      
قــبــل در مــقــابــل ســتــاد اطــالعــاتــي         

بـنـا بـر      . جمهوري اسالمي جمع بودند 
اخبار منتشر شـده از سـوي كـمـيـتـه                
كردستان حزب كمـونـيـسـت كـارگـري           
ايران ماموران جمهوري اسـالمـي بـه          

فاصله يـك سـاعـت و نـيـم سـاعـد و                   
مظفر را از زندان آزاد كردند، تا بلـكـه          
مردم نتوانند جمع بمانند و موفـقـيـت         

امـا وقـتـي      .   خود را جشـن بـگـيـرنـد           
شريف ساعد پناه در ساعت حدود سه       
و نيم عصر از زندان آزاد شـد، تـجـمـع             
كنندگان همچنان در مـحـل بـودنـد و            
بدنبال آزادي صالح و مظفر در فاصله       

 متري پشت زندانـي مـراسـم بـا         ٢٠٠
شكوهي را به مـنـاسـبـت آزادي آنـهـا             
برپا كردند و با نثار گل مبارزات آنـان         

در تجمع اين روز نيز     .   را ارج گذاشتند  
حضور پرشور زنان چشـمـگـيـر بـود و             
مراسـمـي كـه بـراي آزادي مـظـفـر و                  
صالح برپا شده بود،  توجه مردمي را         
كه از محل عـبـور مـيـكـردنـد جـلـب                
ميكرد و موضوع  به خبر مهم شادي        

در ايـن    .   بخشي در شهر تـبـديـل شـد          
مراسم شريف سـاعـد پـنـاه و مـظـفـر                

صالح نيا از تالش جانـانـه اي كـه در              
اين دو هفته براي آزادي آنـهـا صـورت         

بـديـن   .   گرفته بـود، قـدردانـي كـردنـد           
ترتيب تجمع كنندگان در مقابل ستاد      
خبري، در حاليكه مظفر و صـالـح را          

 . همراه داشتند محل را ترك كردند
اين موفقيـت نـتـيـجـه دو هـفـتـه                
مبارزه پر شـور در شـهـر سـنـنـدج و                  
برپايي تجمعات اعـتـراضـي هـر روزه           
در مـقـابـل سـتـاد خـبـري اطـالعـات                 
جمهوري اسالمي در اين شهـر و نـيـز            
ــيــجــه جــمــع آوري طــومــارهــاي               ــت ن
اعتراضي در ميان كارگران و حمايـت       

اين موفقيـت  .   از كارگران زنداني است 
بــطــور واقــعــي بــراي آزادي تــمــامــي           
كارگران زنداني و زندانيان سياسي در       

در .   برابر جـامـعـه راه نشـان مـيـدهـد              
ادامه اين شكل از مبارزات است كـه         
ميتوان شيث اماني و ديگر كـارگـران         

زنداني را نيز از چنـگ جـنـايـتـكـاران             
 .جمهوري اسالمي رها كرد

ــر             ــراب جــمــهــوري اســالمــي در ب
گســتــرش اعــتــراضــات كــارگــري و            
وضعيت انفجاري جامعه و در ادامـه         
تعرض هر روزه به زندگي و مـعـيـشـت       
كارگران و توده هـاي مـردم، فشـار و              
تهديـد بـر روي فـعـالـيـن كـارگـري و                   
فــعــالــيــن ســيــاســي در عــرصــه هــاي          

با .   مختلف مبارزه را شدت داده است   

كارزاري جهاني و اعتراضي سراسـري       
است كه ميتوان اين تهاجم را سد كرد        
و تمامي كارگران زنداني و زنـدانـيـان           

 . سياسي را از زندان رها ساخت
همه كارگران زندانـي و زنـدانـيـان           
سياسي بايد فورا و بدون قيد و شـرط         

 .از زندان آزاد شوند
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  ٢٠١٢ ژانويه ١٩، ٩٠دي  ٢٩

 
شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا در ميان موجي از شادي : ٣٢اطالعيه شماره 

 مردم سنندج از زندان آزاد شدند

بنا بر اخبار منتشر شده، بـدنـبـال      
دستگيري شاهرخ زمانـي از فـعـالـيـن            
كارگري شناخته شده در شهر تـبـريـز و           
عضو كميـتـه پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد                 
تشكل هاي كارگري، محمد جـراحـی،        
کارگر اخراجی عسلویه و يكي ديـگـر        
از اعضاي اين كميته توسط مـأمـوران        
اطالعات جمهوري اسالمي در مـنـزل        

طبق خبرمحمـد   .   خود بازداشت گرديد  
جراحـي در تـمـاسـي تـلـفـنـي از بـنـد                     
قرنطينه زندان تبريز خبر داده است کـه        
او و شاهرخ زمانی برای اجرای حکم به        

 .اند زندان برده شده
 دي مـاه      ٢٥شاهرخ زمـانـی روز        

ــا                دســتــگــيــر گــرديــده و هــمــزمــان ب
دستگيري وي محمـد جـراحـي، نـيـمـا             
پوريعقوب و ساسان واهبي وش نيز بـه        
اداره اطــالعــات اســتــان آذربــايــجــان          

بـه گـفـتـه مـحـمـد            .   احضار شده بودند  
جراحی دستگيري وي و شاهرخ زماني      

صورتي غافلگيـرانـه و بـرای اجـرای              به
بر اسـاس رأی    .   حکم انجام گرفته است   

شعبه يکم دادگـاه انـقـالب جـمـهـوري              
 ۲۷اسالمي در  تبريز کـه در تـاريـخ               

مرداد ماه تشکيل شده بـود، شـاهـرخ           
 سـال حـبـس تـعـزيـری،             ۱۱زمانی به    

محمد جـراحـی بـه پـنـج سـال حـبـس                   
تعزيری، نيما پوريعقوب به شـش سـال         

وش بـه      حبس تعزيری، و ساسان واهبی    
شش ماه حبس تعزيری، محکوم شـده        

 .اند
در متن رای صادر شده اتـهـامـات        

تشکيل گروه غيرقانونی مخالـف    " آنها  
مشارکت در فعاليت تبـلـيـغـی     " ، " نظام

مشارکت در اجتـمـاع و       " و  "   عليه نظام 
" تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيـت      

عـنـوان شـده      "   توهين به رهـبـری    " و نيز   
 .است

مــحــمــد جــراحــي بــارهــا تــوســط         
جانيان اسالمي دستگير و زنداني شده      

 ٩٠ خــرداد     ٣٠از جــملــه  در         .   اســت
 اجـراي    ١١بدنبال احضـار بـه شـعـبـه             

احــكــام دادگــاه انــقــالب دســتــگــيــر و          
 ٥زنداني شده بود و سرانجـام بـعـد از              

سـال  .   ماه زندان به قيد وثيقه آزاد شـد         
 روز در بازداشت بود و   ٤قبل از آن نيز  

 بـه جـرم       ٨٦قبـل از آن هـم در سـال                
مبارزاتش در دفاع از حقـوق كـارگـران          
دستگيـر و در پـي آن از كـار اخـراج                    

 . گرديده بود
ــراضــات              ــطــي كــه اعــت در شــراي
كارگري هر روز گسترش بيشتري مـي        
يابد جمهوري اسالمي بر فشار خود بـر    

. روي فعالين كارگري شدت داده اسـت       
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي از انـــفـــجـــار           
اعتراضات مردم به جان آمده كـه زيـر           
فقر و فـالكـت هـر روزه لـه شـده انـد،                    

با كـارزاري جـهـانـي در           .   وحشت دارد 

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  shahla_daneshfar@yahoo.com   شهال دانشفر          

00447779898968 
  بهرام سروش 

                    com.gmail@soroush.bahram 
0044-7852 338334      

./p/com.blogspot.now-them-free://http 

بنا بر اخبار منتشر شده  شـاهـرخ         
زماني عضو كميـتـه پـيـگـيـري بـراي              
ايجاد تشكلهاي كارگري و از فعالـيـن        
كارگري در شهر تبريز روز يـكـشـبـنـه            

.  دي در محل كارش دستگير شد      ٢٥
كميته حمايت از شاهرخ زماني ضمن      
اعالم اين خبر از ناروشنـي وضـعـيـت           

وي و مــحــل نــگــاهــداريــش گــزارش           
 .ميكند

 خـرداد    ١٧شاهرخ بـار قـبـل در           
 مهر پس از ١١ دستگير شد و در ٩٠

بازداشت در قبال وثـيـقـه صـد           ماه     ٥
 . ميليون تومان آزاد گرديد

 سـال حـكـم       ١١به شاهرخ زماني    
كه دادگاه تجديـد    .   زندان داده شده بود   

نظر جمهوري اسالمي نيز اين حكم را       
امـا  بـدنـبـال اعـتـراض             .   تاييـد كـرد    

مجدد شاهرخ زمانـي پـرونـده او  بـه               
 دیوان عالی رژيم انـتـقـال         ٢٩دادگاه  

ولي اين پرونده هنـوز بـه        .   یافته است 
دادگاه اجرای احـکـام  تـحـویـل داده              

 .نشده است
شــاهــرخ زمــانــی بــه دوســتــان و           
خانواده ی خود اعالم کرده بود کـه در          
صورت بازداشت مجدد همـانـنـد بـار          
گذشته در اعـتـراض بـه مـحـاکـمـه و                
دستگيريش  دست به اعتصاب غذای  

 .نامحدود خواهد زد
شاهرخ زمـانـي هـمـانـنـد ديـگـر               

كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي            
بخاطر مبارزات برحقش براي حـقـوق        

پايه اي كارگران و داشتن يـك زنـدگـي        
دســتــگــيــري .   انســانــي در بــنــد اســت      

شاهرخ زماني و حكم جـنـايـتـكـارانـه            
 سال زندان به او را بـايـد وسـيـعـا                ١١

شاهرخ زمـانـي و هـمـه          .   محكوم كرد 
كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي            

  . بايد فورا از زندان آزاد شود
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

  ٢٠١٢ ژانويه ١٨، ٩٠ دي ٢٨

 ٣١اطالعيه شماره 
 شاهرخ زمانی دستگير شد

 

 
 ٣٣اطالعيه شماره 

محمد جراحي دستگير شد، نيما پوريعقوب و ساسان 
  به اداره اطالعات احضار شده اند واهبي وش 

مقابل  اين فشارها و تهاجم جمهـوري        
اسالمي به مبـارزات كـارگـران و كـل            

 . مردم بايستيم
همه كارگران زنـدانـي و تـمـامـي             

زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيـد        
 .و شرط از زندان آزاد شوند

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
  ٢٠١٢ ژانويه ١٨، ٩٠ دي ٢٨
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

طبق اخبار دريافـتـي از سـنـنـدج            
امروز مظفر صالح نيا و شريف ساعد       

 ميلـيـون    ۸۰پنا هر کدام با قيد وثيقه       
تومان از زندان مرکـزي سـنـنـدج آزاد            
شدند و به محض آزاد شدن در مـيـان            
حلقه محبت و استـقـبـال گـرم تـجـمـع               

 نفـر بـودنـد       ۱۵۰کنندگان که بيش از     
تجمع کنندگـان آنـهـا را         .   قرار گرفتند 

در آغــوش گــرفــتــنــد و تــاج گــل بــه               
گردنشان آويختند و آنها را گـل بـاران           

ــواده هــا و دوســتــان و             .   کــردنــد خــان
همـراهـان ايـن دو فـعـال کـارگـري بـا                   
پــخــش شــيــريــنــي در مــيــان تــجــمــع           
کنندگان و عابرين در خيابان همانـجـا        
در مقابل زندان مراسم با شکوهي بـه          
مناسبت آزادي اين دو فعـال کـارگـري          

شـور و شـوق تـجـمـع            .   برگـزار کـردنـد     
کنندگان همراه اين دو چهره مـحـبـوب         
مردم سنندج فضاي رزمنده اي را بـه           
نمايـش گـذاشـتـه بـود و بسـيـاري از                  

 . خوشحالي اشک شوق ميريختند
همزمان که مـردم ايـن دو فـعـال              
کارگري را در آغـوش مـيـکـشـيـدنـد                
تعدادي از جوانان با گرفتن عـکـس و           
فيلم اين صحنه هاي پـر از مـبـارزه و              

مـردمـي   .   جسارت را ثبت مـيـکـردنـد       
 ديماه تا کنون هر روز با       ۱۵که از روز    

تجمع اعتراضي خـود تـمـام وقـت در             
مقابل زندان و دادگاه و حراست سـپـاه          
بودند و خواهـان آزادي عـزيـزان خـود             

 امـروز تـالش و مـبـارزه             ،شده بودنـد  
شان به نتيـجـه رسـيـد و بـا غـرور بـه                    

زنده باد مـردم     .   همديگر تبريک گفتند  

 . مبارز و آزاديخواه سنندج
کمـيـتـه کـردسـتـان حـزب ضـمـن                
تبريک اين پيـروزي بـه خـانـواده هـاي               
کارگران زنداني، بـه مـردم سـنـنـدج و              
همه فـعـالـيـن کـارگـري و انسـانـهـاي                 
آزاديخواهي که در اين مدت بـا تـمـام           
توان خود در اين تالش شـريـک شـدنـد            

ما به مـظـفـر صـالـح          .  درود ميفرستد 
نيا و شـريـف سـاعـد پـنـا و خـانـواده                   
هايشان تبريک ميگوييم و استـقـامـت        

. و پايـداري آنـهـا را ارج مـيـگـذاريـم                 
مردم سنندج اين بار هـم نشـان دادنـد            
که عليرغم فشار نيروهاي سـرکـوبـگـر         
کوتاه نيامدند و با عزم و اتحاد و باور         

 ارگانهاي حکومـت را      ،به نيروي خود  
وادار به عقب نشيني و آزادي عـزيـزان         

  . خود کردند
 ! کارگران،مردم سنندج

ــارزه و اعــتــراض                ــا مــب شــمــا ب
جسورانه و متحدانه خود توانستيد دو      
نفر از عزيـزان خـود را از زنـدان رهـا                 

اما شيث امانـي هـمـچـنـان در            .   کنيد
شـيـث بـه جـرم دفـاع از              .   زندان اسـت   

حقوق خود و هم طقبه اي هايش قـبـال       
به زندان محکوم شده بـود کـه سـپـس             

اکنون به جرم   .   اين حکم نقض شده بود    
اينکه به بازداشت مظفر صالح نـيـا و          
شريف ساعد پناه اعتراض کرده اسـت       
او را بــازداشـت و بـه زنــدان مـرکــزي                

طـبـق گـفـتـه هـاي           .   سنندج بـرده انـد      
مقامات قضايي رژيم اسالمي، شيـث    

 .  روز در زندان بماند۱۱۸بايد 

شيث امانـي يـکـي از رهـبـران و               
چهره هاي شناختـه شـده و مـحـبـوب              
کــارگــران و مــردم ســنــنــدج اســت و              
جمهوري اسالمي ميخواهد با زنداني      
کــردن او مــانــع ادامــه اعــتــراض و               
نارضايتي مـردم از شـرايـط فـالکـت              
باري بشود که به جامعه تحميل کـرده         

الزم است مـردم و تشـکـلـهـاي             .   است
کارگري و همه فعالين کارگري در يـک        
اقدام متحدانه خواهان آزادي شـيـث و         
لغو همه پرونده سازيهاي تا کنـونـي و          
لغو وثيقه عليـه فـعـالـيـن کـارگـري و                

 . ساير زندانيان سياسي بشوند
شيث امـانـي و خـانـواده اش تـا                
کنون در ميان حمايت و محبت مـردم        
سنندج و همراهان و همکاران خود بـا         
افتخار در مقابل همه زورگـويـئـيـهـاي          

اين حمايـتـهـا بـايـد         .   رژيم ايستاده اند  
وسيعتر و گسترده تر شود و تـا آزادي           

مبارزه مردم سنندج   .   شيث ادامه يابد  
و نقش برجسته زنان آزاديخواه در ايـن         
مبارزه  در روزهاي گذشته بـار ديـگـر           
نشان داد که مردم قادرند شيث و همه        
عــزيــزان زنــدانــي خــود را از دســت                
شکنجه گران و سـرکـوبـگـران نـجـات              

  . بدهند
زنده باد همبستگي مـبـارزاتـي مـردم          

 !سنندج
  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت               
 کارکري ايران

 ٢٠١٢ ژانويه ١٩، ١٣٩٠ ديماه ٢٩

  
 مردم سنندج مظفر صالح نيا و شريف ساعد پنا را آزاد کردند

 شيث اماني همچنان در زندان است        

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر

kazem.nikkhah@gmail.com 
 شھال دانشفر: دستيار سردبير

 بھروز مھرآبادي : هماهنگ آننده صفحه بازتاب
 anternasional@yahoo.com: ای میل

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

هفته اي که گـذشـت خـبـر هـفـت              
 تاي آنـهـا زنـان بـوده         ٦خودکشي که     

. اند را شنيدم و بسيار متـاسـف شـدم          
تقريبا همگي آنها تـحـت فشـار هـاي            
خانوادگي و خشـونـت هـاي خـانـگـي             

مـيـتـوان    .   دست به خود کشي زده انـد      
فهميد که وقتـي هـمـه فشـارهـا روي              
ســرت آوار شــود، مســائــل مــالــي و            
مشکالت روزمره از يک طـرف، تـازه          
تحت خشونت و بـدرفـتـاري و کـتـک               
کاري هم که باشي چه جهنمي بـرايـت          

که مجبورت ميکنـد   .   ساخته ميشود 
دست به چنين کاري بزني و و زنـدگـي          

ولي اگـر تـنـهـا         .     را از خودت بگيري   
يک درصد اميد داشته باشي کـه ايـن           
وضع ميتواند تغـيـيـر کـنـد مـيـتـوان               
دنياي ديگري ساخت، آنوقت  زندگـي       
ــد داشــت کــه                  ــدر ارزش خــواه ــق آن

. بخاطرش بجنـگـي و مـبـارزه کـنـي             
شايد خيليها بگويند تغيير اين دنـيـا         
بــا ايــنــهــمــه مــنــجــالبــي کــه بــا آن               

درگيرهستيم اگر هـم امـکـان داشـتـه            
ولـي  .   باشد کار بسيار سـخـتـي اسـت          

بايد گفت سختي تغيير دادن اين دنيا       
از تحمل اينهمه بـدبـخـتـي و زشـتـي               

ما ميتوانيم ايـن دنـيـا      .   بيشتر نيست 
. را با نيروي عظيممان تغـيـيـر دهـيـم           
. ميتوانيم دنياي ديگري داشته باشيم    

چطور يک درصد اقليت مفـتـخـور بـه            
زور و اسـلــحــه و زنــدان و شــکـنــجــه               
ميتوانند اينهمـه کـثـافـت را بـر سـر                
بشريت نـگـهـدارنـد و مـا بـا قـدرت                  

 ٩٩مــيــلــيــونــي مــان، بــا اکــثــريــت            
درصديـمـان نـمـيـتـوانـيـم دنـيـاي کـه                  
خودمان سازندگان نعمات آن هستـيـم       
را به طرز انساني و درخور شـان بشـر            

 امروزي اداره کنيم؟
تـنـهـا کـافـيـسـت          !   ما ميتـوانـيـم    

دست به دست هم بـدهـيـم و مـتـحـد                
شويم و با پرچم يک دنـيـاي بـهـتـر بـه                 
جنگ اين دنياي دسـت سـاخـتـه يـک              

زنـده بـاد اتـحـاد         .     درصد يهـا بـرويـم      
انسانها براي تـغـيـيـرو بـر پـايـي يـک                  

 *دنياي بهتر

 
 دنياي ديگري ممکن است

از ايران-فرح صبري    

 ساله از ۲۱اين صداي لرزان جواني 
زانـيـار مـيـگـويـد کـه            .   زندان کرج است  

حکم اعدام او و پسر عـمـويـش لـقـمـان               
تائيد شده ولي مقامات زندان رسما بـه         

او در حـالـيـکـه         .   آنها چيزي نگفتـه انـد      
بسيار مضطرب بـود بـه مـا گـفـت کـه                

 هـر    ،من بسيـار نـگـرانـم       .   کاري بکنيد 
لحظه ممکنست ما را صـدا کـنـنـد و               

اين يک ديالوگ در فيلم و يا .اعدام کنند
صحنه اي از يک داستـان و فـيـلـمـي از                
قرون وسطي نيست اين گفتگويي اسـت        

 .که در اين روزها اتفاق افتاده است
 سـالـه و      ۲۱زانيار  .   بايد کاري کرد  

 ساله را قصد دارنـد در مـال            ۲۶لقمان  
عام در شهر مريوان و يا در کرج و تهران 

زانيار از دنـيـا درخـواسـت         .   اعدام کنند 

او انتظار دارد   .   ميکند که کاري بکنند   
که هر کدام از مـا و هـر کـس بـنـا بـه                      
امکانات و موقعيتي که دارد بخشي از 
وقت خود را به اين امر مهم اختـصـاص     

مـا از امـروز بـراي          .   دهد و کاري بکند   
نجات جان زانيار و لقمان اقدامـاتـي را          
در دسـتـور مـيـگـذاريـم از هـمـه شـمـا                    
دوستان و از همه سـازمـانـهـاي مـدافـع             
حقوق انساني و از نهادهاي عليه اعدام       
دعوت ميکنيم که همه دست بـه دسـت      
هم داده و با دادن پوشش خبري بـه ايـن           

 بـا اعـتـراض و امضـا طـومـار                ،واقعه
اعتراضي و با سازمان دادن تظاهرات و 
ميتينگ کاري کنيم که زانيار و لقـمـان       

 .اين وظيفه ما است. زنده بمانند
کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام از            

همه توان و امـکـانـات خـود اسـتـفـاده                 
خواهد کرد که جـلـوي ايـن جـنـايـت را                 

اينرا زانيار از ما و از همه شمـا         .   بگيرد
 .درخواست ميکند

زانيار در زندان و تـحـت شـکـنـجـه              
. مجبور به اعتراف عليه خود شده است

و اکنون نيز در چنـد قـدمـي چـوبـه دار                
به اين جنايت وسيعا و متحـدانـه        .   است

 .بايد اعتراض کنيم
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۲ ژانويه ۱۹
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