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 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود      ۱۰ ٠ ٢  دسامبر         ۱ ،    ۹ ١٣٨   آذر         ۱۰  عبدل گلپريان     : سردبير   

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 ۳  صفحه 

ــا               ۳۰  ــادف بـ ــر مصـ ــبـ ــوامـ  نـ
نوزدهمين سـالـگـرد تشـكـيـل حـزب              

هركـس كـه     .  كمونيست كارگري است  
امروز به حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري             
مي انديشد همزمان به سوسياليسم و    
كمونيسم در قرن بيسـت و يـكـم مـي            

به انقالب كـارگـران و مـردم           .  انديشد
براي به زير كشيدن حكومت اسالمـي    
سرمايه دارن مي انديشد و به جنـبـش      
هاي انساني عليه توحش سنگسـار و        

 . اعدام و آپارتايد جنسي مي انديشد
 

اين حزب، حزبي اسـت كـه پـا بـه              
ميدان گذارد تا نماينده دنياي بهـتـري      

تــا نــمــايــنــده     .  بــراي بشــريــت بــاشــد       
خواستها و آرزوهاي عمـيـق كـارگـران           

تا سنگر مادي آزادي و بـرابـري   .  باشد
 سـال  ۱۹ و .  و حكومت كارگري باشد 

حيات اين حزب هرسال و هـرمـاهـش           

گرامي باد نوزدهمين سالگرد تشكيل       
 حزب كمونيست كارگري ايران     

با دوستي در تهران صحبـت مـي         
کــردم پــس از خــوش و بــش هــاي                    

راسـتـي اوضـاع      : هميشگي پـرسـيـدم        
چطور است با کمي مکـث در جـواب           

چي بگم اينجا همه چيز بـه هـم       :  گفت
ريــخــتــه،هــر روز انســان و انســانــيــت           
قربـانـي سـود جـويـي مشـتـي انـگـل                  
مفتخور مي شود،موجي در حـرکـت        
است که اگـر نـجـنـبـيـم سـر ايسـتـادن                  
ندارد و شروع کرد به شرح اتفاقـي کـه       
چند روز قبل شاهـدش بـوده و ادامـه             

از پيچ شميران رد مي شدم ديـدم    :  داد
عده اي ايستاده اند و سـرو صـداسـت             
جلو تر رفتـم ديـدم مـردي بـاالي يـک                
ساختمـان چـنـد طـبـقـه رفـتـه و مـي                    
خواست خودکشي کنـد،پـس از چـنـد           
لحظـه مـکـث رفـتـم دنـبـال کـارم بـه                    
کارگاهي که چند تن از دوستان در آن         
مشغول کار هسـتـنـد،از در کـه وارد               
شدم دوستي پرسيـد کـه چـرا ايـنـقـدر                
گرفته اي، گفتم به جـايـي رسـيـده ايـم              
کـه دارد مــرگ آدمــهـا بـرايــمـان بــي                

اهميت و عـادي مـي شـود ،پـرسـيـد                
مگه چي شده ،شرح ماجرا راتوضـيـح     
دادم و او بالفاصله گـفـت امـروز مـن             
هم که از نازي آباد رد مـيـشـدم ديـدم              

 .زني مي خواست خودش را بکشد
جمهوري اسالمي جـامـعـه را بـه            
چنين جهنمي تبديل کرده است،فسـاد    
،تـبـاهـي،مـرگ هـاي زودرس در اثــر              
فشار اقتصادي،اعتياد،خودکشي،تـن   
فروشي،کارتن خوابي،کار ميـلـيـونـهـا        
کودک در کـارگـاهـهـا و خـيـابـانـهـا و                  

 زنده باد حزب کمونيست کارگري      

 

 بهروز بهاري         

 

 در زنـدان      بامـداد جـهـارشـنـبـه        
اوين يـک جـنـايـت هـولـنـاک ديـگـر                  

در حاليکه از سـاعـات     . اتفاق افتاد 
اوليه صبح سه شنبه، جـالدان خـبـر          
اجراي حکم در ساعت پـنـج صـبـح            
روز چهارشنبه را به وکيل و خانواده    
شـهــال جــاهـد اطـالع داده بــودنــد،             

نبردي با ثانيه ها آغاز شـده بـود و              
 ســاعــت را بــا بــيــم و              ۲۴ شــهــال   

اضـطــراب و بــا امـيــد ونــاامــيــدي             
 .سرکرد

او صبح روز سه شـنـبـه در يـک            
تماس تلفني به من گفت که از همـه   

 

  !  شهال جاهد را كشتند  
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي           

بهنام ابراهيم زاده فعـال کـارگـري         
و عضـو    و فعال دفاع از حقوق کودک     
 نـزديـك     انجمن کودکان کار و خيـابـان   

او .   ماه است كه  در زندان اسـت    ٦ به  
 آذر مــاه تـوســط        ٢٢ قـرار اسـت در         

بـراي  .  جانيان اسالمي دادگاهي شود   
 ميـلـيـون تـومـان        ١٠٠ او قبال وثيقه  

تعييـن شـده بـود، امـا وثـيـقـه را از                    
خانواده اش  تحويل نگرفتند و بهـانـه    
آوردند كه ايـن وثـيـقـه از شـهـرسـتـان                 

پـس از آن      . است و بايد از تهران باشد 
.  بـازداشــت وي يـكــمــاه تـمــديــد شــد             

 آبـان بـراي او         ١٦ سپس قرار بود در      
دادگاه تشكيل شود كه  به بهانه عـدم   

حضـور نــمــايــنــده دادســتــان، دادگــاه          
تشكيل نشد و بدين تـرتـيـب در ايـن              
مدت بهنام را بـالتـكـلـيـف در زنـدان            
نگاهداشته و مرتب او و خانواده اش         

 .  را سردوانده اند
بهنام زير شكنجه و اذيـت و آزار          
قرار داشته و در اثر اين فشارها حتـي        

  آذر   ٢٢ جانيان اسالمي بهنام ابراهيم زاده را در       
 دادگاهي ميكنند  

 اسالم و اسالم زدايي   
 ١٩٩٩  نگاه، دفتر اول، ژانويه      ينشريه کانون پژوهش  " نگاه " مصاحبه با 
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 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 
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کسانيکـه بـراي نـجـات او تـالش               
او بسيار با .  کردند، تشکر ميکند  

روحيه بـود و از هـمـگـان تشـکـر                 
در پاي چوبه دار آنـگـونـه       .  ميکرد

که خبر ميرسد، او با صداي بـلـنـد          
گريه ميکرد و چنديـن بـار تـعـادل            

 .خود را از دست داده است
شـهــال هــمــانــگـونــه کــه خــود           

قرباني يک بـنـد   .  گفت، قرباني بود  
و بست کثـيـف پشـت پـرده، بـراي              
عدم پيگيري يـک پـرونـده قـتـل و               
براي خاک پاشيدن به چشم همـه در      
مورد قتلي کـه هـيـچـگـاه روي آن             

 .بررسي دقيق نشد
بـعــد از قـتــل هــمـســر نــاصــر              
محمد خاني،حکومت اسالمي در   
صدد يافتن يک قاتل بود کـه او را        
بکشد و پرونده را مختومه اعـالم         
کند چه کسي بهتـر از يـک زن کـه               
ميتوانند از او تصـويـر شـيـطـانـي             
بسـازنــد و عـلــيــه او فضـا ســازي               

آنها شهال را شکـار کـرده و       .  کنند
با شکنجه و آزار و اذيت بيرحمـانـه    
او را وادار به اقرار کردند و سـپـس         

. حکم اعدام شهال را صادر کـردنـد    
ــده              ــرون ــه اصــطــالح قــاضــيــان پ ب
هيچگاه به ابهامات متعـددي کـه        
وکالي پرونده مـطـرح مـيـکـردنـد،          
نيم نگاهي نيز نيانداختند و شهـال      

. را بارها تا پاي چـوبـه دار بـردنـد              
نکـشـتـنـد      اگر او را از نه سال قبل       

بدليل اعتراضات بـيـن الـمـلـلـي و             
اعتراضات گسترده در داخل ايـران     

شـهـال   .  به اين حکم وحشيانـه بـود       
يـک مـورد شــنـاخـتـه شـده بـود و                  

حـکـومـت جـرات نـمـيـکـرد او را                 
 .اعدام کند

اکنون کـه نـگـاهـهـا بـه ايـران                
جلب شده و بدليل کمپين جـهـانـي         
نجات سکينه، نفرت و انزجار بيـن     
الملـلـي عـمـيـقـي عـلـيـه اعـدام و                   
سنگسار در دنيا در جريـان اسـت،         
حکومت اسالمي تصميم گـرفـت،       
يــک زن ســرشــنــاس ديــگــر را کــه             

قصـد اعـدامـش را داشـت،              قبـال 
بکشد تا نشان دهد کـه از کشـتـن             

 .دست نميکشد
اين يک جنايت بـيـشـرمـانـه و             
وحشتناک بود که جز نفرت و خشم    
عميق مردم، چيزي بـراي جـانـيـان           

حـکـومـت    .  در پي نخواهد داشـت     
ــان درو خــواهــد               اســالمــي طــوف

مــردم ايــران و ايــن بــار                  .  کــرد 
دنيا ديدند کـه     ميليونها نفر مردم  

در ايران مشتي جالد و جنايـتـکـار     
سر کار هستند که بـه راحـتـي آب             
خوردن جنايت سازمان ميدهنـد و     
با اين جنايات نفس مـيـکـشـنـد و            

دسـتـگـاه    .  ادامه حيات مـيـدهـنـد       
قضايي ايـن حـکـومـت، دسـتـگـاه             
سازمان دهي جنايت عـلـيـه مـردم         

تصــمــيــمــات بــه اصــطــالح      .  اسـت 
قضات اين دسـتـگـاه مـبـتـنـي بـر                

. هيچ استاندارد بين المللي نيسـت    
بي عدالتي محض و تصـمـيـمـات           
سياسي و سازمان دادن بيـرحـمـانـه       
قـتــل و جــنـايــت، عـمــلــکـرد ايــن              

 .دستگاه جنايتکار است
کميته بين المللي عليه اعـدام       
از همگان دعوت ميکند که خشـم     

و انزجـار خـود را بـه يـک حـرکـت                  
مـا  .  بزرگ عليه رژيم تبديل کنـنـد     

بايد در هـمـه جـا بـه ايـن جـنـايـت                  
بـايـد   .  وحشيـانـه اعـتـراض کـنـيـم           

نشان دهيم که حکومـت اسـالمـي        
ايران با اين جنايات نميتواند بـراي     

ما اين حـکـومـت    . خود عمر بخرد 
را نميخواهيم و با نيروي خـودمـان     
ميتوانيم اين حکومـت را بـه زيـر            

اين تنها راه مرهم نـهـادن      .  بکشيم
به زخم عـمـيـقـي اسـت کـه بـر دل                   

شهـال و شـهـالهـا نـهـاده              خانواده  
اينهـا مشـتـي جـالد و           .  شده است 

آدم کش هستند که براي زهر چشـم    
گرفتن از مـردم مـعـتـرض، شـهـال            

اعتراض بـه ايـن       .  جاهد را کشتند  
جنايت بيشرمانـه را بـه اعـتـراض            
عليه حکـومـت اسـالمـي تـبـديـل             
ــه ايــن                      کــنــيــد و در هــمــه جــا ب
وحشـيــگـري حــکـومــت اســالمــي         

 !اعتراض کنيد
  

مينا احدي سخنگوي کميته   
 بين المللي عليه اعدام      

 ۲۰۱۰  دسامبر  ۱ چهارشنبه 
به وقت اروپاي    ٤ ساعت 

 مرکزي
com.aol@minaahadi              آدرس ايميل جـهـت جـلـوگـيـري از

رباتهاي هرزنامه مـحـافـظـت شـده         
اند، جهت مشاهده آنها شمـا نـيـاز       
به فعال ساختـن جـاوا اسـکـريـپـت              

 داريد 
  

 ٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣ 

 !  شهال جاهد را كشتند  
با اين تالش، بـا ايـن جـدال آنـچـنـان                  
عجين شده است كه جـدا كـردن آنـهـا           
حـتــي بــراي دشــمــنــانــش نــيــز ســاده            

چه كسي امروز مـيـتـوانـد از        .  نيست
انقالب عليه جمهوري اسالمي سخن      
بگويد و از ايـن حـزب نـگـويـد؟ چـه                  
كسي از مبارزات برجسـتـه كـارگـران          
در سالهاي گذشته تاكنون مـيـتـوانـد          
حرف بزند و جاي پاي مـحـكـم حـزب         
ــن                 ــيــســت كــارگــري را در اي كــمــون
مبارزات ناديده بگيرد؟ جنبش ضـد        
اعدام، ضد سنگسار و ضد آپـارتـايـد        
جنسي و ضد فقر و ضد سـركـوب بـا         
نام حزب كمونيست كارگري عـجـيـن        

جنبش آزادي و بـرابـري و         .  شده است 
انســانــي در ايــران بــا نــام حـــزب                     

. كمونيست كارگري عجين شده است   
حزب كمونيـسـت كـارگـري نـمـايـنـده              
مدرن و پيشـرو يـك جـدال طـبـقـاتـي                
كارگري، نمايـنـده جـبـهـه انسـانـي و                
راديكاليسم در برابر كل جـبـهـه ضـد          
انسـانـي مـفــتـخـوران و مــرتـجـعـيــن               

ايـن حــزب    .  صـاحـب ســرمـايـه اســت        
سنگر تـاريـخـي و غـيـر قـابـل چشـم                  

پوشي تامين اختيار و رفـاه و شـادي         
 . و اميد براي بشر امروز است

بـي تــرديـد بــراي دســتــيـابــي بــه             
اهداف و خواستـهـا و آرزوهـايـي كـه               
اين حـزب بـا حـرارت از آنـهـا دفـاع                   
ميكند، بايد بسيـار بـيـش از ايـنـهـا              

بايد بيـش از ايـنـهـا ايـن            .  تالش كرد 
حزب را تقويت كرد و ابـزارهـايـش را         

و اين تالش همه رهـبـري     .  صيقل داد 
و كادرها و اعضاي اين حزب است و       

در سالگرد تشكيـل ايـن     .  خواهد بود 
حزب ياد منصور حكمت بنيانـگـذار        
حزب كمونيست كارگـري را گـرامـي          
ميداريم و همه كارگران و انسـانـهـاي          
شريف و تشنه خالصي از ستـم هـا و          
رنجها و مشقات و استثمار مـوجـود      
را به پيوستن به صفوف اين حزب فرا     

 .  ميخوانيم
 آزادي برابري حكومت كارگري   

 زنده باد سوسياليسم   
 حزب كمونيست كارگري ايران    

   ۲۰۱۰  نوامبر ۲۶ 
 ۱۳۸۹  آذر ۵  

 ...گرامي باد نوزدهمين سالگرد    

مجازات اعدام بايد فورا لغو                            
اعدام يا هر نوع مجازات                        .  گردد    

  متضمن تعرض به جسم افراد                      
)  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره                          (

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است                       
 همچنين مجازات حبس ابد                       

 .بايد لغو شود            

 

شنوايي گوش سمت چـپ خـود را از            
دست داده و از بيماري گوارشـي رنـج         

در اعتراض به ايـن فشـارهـا      .   ميبرد
و بازداشت  و وضعيت بالتـكـلـيـفـش        

 مهر بـه مـدت     ٧ در زندان، بهنام  در     
پانزده روز دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا              
زد، تا اينكه سرانجام وي را بـه بـنـد             

 .  اوين منتقل كردند٣٥٠ 
جــرم بــهــنــام دفــاع از حــقــوق               

كــارگــر، دفــاع از حــقــوق كــودك و               
مـبـارزه  بـراي يـك زنـدگـي انسـانـي                   

بهنام ابـراهـيـم زاده، مـنـصـور           .  است
اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابـي،    
غالمـرضـا غـالمـحـسـيـنـي و هـمـه                 
زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان            

 .آزاد شوند
 

کــمـپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         " 
 "زنداني

 شهال دانشفر
0044-77798 98968, 
Shahla_Daneshfar@y

ahoo.com 
 بهرام سروش

@Soroush.Bahram
 7852-0044com.gmail

338334, 
براي امضاي طومار اعـتـراضـي        
كمپين براي آزادي كارگران زنـدانـي و       
پيگيري اخبار مـربـوط بـه كـارگـران             
زنداني به وب الگ ويژه ايـن كـمـپـيـن           

 .سر بزنيد
-them-free://http

/p/com.blogspot.now
html.page-blog 
 ٢٠١٠  دسامبر ١  -٨٨  آذر ١٠ 

 ... جانيان اسالمي بهنام ابراهيم زاده را         

 . اساس سوسياليسم انسان است   
سوسياليسم جنبش بازگرداندن     

 . اختيار به انسان است 
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 ۱ از صفحه  

 

 !  سوسياليسم راه نجات ما است       
 

اقليتي         .  سال است از زندگي ما دزديده اند                         ٣١ 
مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و                                        

.  زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده است                               
سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند                                        

ثروت هاي مملکت را                   . ما را به خيابان رها کرده اند                   
قشر کوچکي باال کشيده اند و ما را از هست و                                      

 .  نيست ساقط کرده اند               
 

سپاه و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي و                                     
مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم                                         

دادگاه و زندان ساخته                 .  آنها را به جان ما انداخته اند                   
اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و                                        

 .  شالق و جريمه هاي سنگين محکوم کرده اند                                  
 

گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا                                     
رسانه     .  ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم                            

هايشان مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي                                         
سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و                                 .  ميدهند       

کمونيست ها بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند                                            
 .  و ثروت خود را افزايش دهند                       

 

.  گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم                                    
تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است،                                             

راهي جز سوسياليسم                  .  سهم ما از زندگي همين است                     
براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و                                        

يا سرمايه         .  بيکاري و زندان و شالق و شکنجه نداريم                              
داري و حکومت دزدان اسالمي يا سوسياليسم و رفاه                                             

 .  و آزادي     
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                                       
 !  زنده باد سوسياليسم              

 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                      

صدها محروميت از بـهـره مـنـدي از             
 .امکانات رفاهي

 
براي پايان دادن به تمام بـدبـخـتـي         
هـا و مصــايـب و بـراي بـازگــردانــدن                
شادي ،رفاه و آزادي براي همـه گـان و             
ــوالي                ــجــات بشــريــت از هــي ــراي ن ب
ــارزه اي                   ــد مــب ســرمــايــه داري بــاي
متشکل را سازمان داد،برايش حـزب       
الزم است و اين حزب هم اکنون وجـود   

ــامــه                 ــرن ــرس اســت ب دارد ،در دســت
ــلــي              ــش روشــن وعــم ــش،اهــداف ــاي ه
است،حزب کمونيست کـارگـري، آري        
براي بازگرداندن اخـتـيـار بـه انسـان و              
بدسـت آوردن آنـچـه شـايسـتـه انسـان                
ــهــره کشــي ،                   ــراي مــحــو ب اســت ،ب
مــحــوکــار کــودک ،فــقــرو اعــتــيــادو            
فحشا،و خالصي از نکنت جـمـهـوري         
اسالمي بايد در اين حـزب مـتـشـکـل          

 .شد

حزب کمونيست کـارگـري امـيـد           
مردم ايران، اميد ميليونها کـارگـر و           

 .مردم زحمتکش است 
 

نوزدهمين سالگرد تاسيس حـزب     
کمونـيـسـت کـارگـري را بـه تـمـامـي                  
کارگران و تمامي انسانـهـاي عـاصـي          
از توحش سرمايه داري، تـبـريـک مـي        

 .گويم 
  

 ۲۰۱۰  نوامبر ۲۸ 

 ... زنده باد حزب کمونيست     

 آذرماه ١٠ صبح روز چهارشنبه  
جمهوري اسالمي دست بـه جـنـايـت          
بزرگ ديگري زد و شهال جاهد را بـه      

ايــن اقــدامــي از ســر        .  قـتــل رســانــد   
زبــونــي و درمــانــدگــي حــکــومــت            

زنـي را از سـلـولـش           .  اسالمي اسـت  
 تـا بـه     بيرون ميکشد و به دار ميزند    

مــيــلــيــونــهــا مــردم خشــمــگــيــن و            
 .را نشـان دهـد      !  مـعـتـرض قـدرتـش       

بايد با به اين آدمکشان حالي کـنـيـم      
 . که تاوان سنگيني خواهند پرداخت

حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـن           
جنايت را شديدا محکوم مـيـکـنـد،          
به خانواده شهال جـاهـد صـمـيـمـانـه              
تسليت ميـگـويـد و از هـمـه مـردم                 
ايران، از مخالفين اعدام و شکنجـه،     
از خانواده هاي زندانيان سـيـاسـي و            
جانباختگان، از زنـان مـعـتـرض بـه             
بيحقوقي، از کـارگـران و جـوانـان و              
دانشـــجـــويـــان و از هـــمـــه مـــردم               
ميخواهد در مراسـم يـادبـود شـهـال           

وسيعا شرکت کنند تا اعتـراضـشـان        
را به اعـدام شـهـال و بـه حـکـومـت                   

در .  اعدام و سنگـسـار نشـان دهـنـد           
همه شهرها، مدارس و دانشگـاهـهـا        
و کــارخــانــه هــا بــه هــر شــکــل کــه               
ميتوانيد از جمله با پخش تراکـت و      
اعالميه، با نصب عکس شـهـال بـر           
در و ديوار و يا شـعـارنـويسـي نشـان            
دهـيــد کــه بــا اعــدام و آدمــکــشــي              

بـه جـمـهـوري اسـالمـي           .  مخالـفـيـد   
حالي کنيد که همه جا در کـمـيـنـش         

 . نشسته ايد
کـمــيــتـه بــيــن        در خــارج کشـور     

 ٤ المللي عـلـيـه اعـدام روز شـنـبـه                  
دسامبر فراخـوان بـه آکسـيـون هـاي             

ــي داده اســـت            ــراضـ ــتـ حـــزب  .  اعـ
کمونيست کارگري ضمن حمايـت از     
اين فراخوان، از همه مردم آزاديخـواه     
ميخواهد که مقابل سفارتخـانـه هـا         
ــگــري هــاي جــمــهــوري              و کــنــســول
اسالمي و يا در مراکز شهرها جـمـع      

شوند و اعالم کـنـنـد کـه حـکـومـت              
اعدام و جنايت بـايـد گـورش را گـم               

جمع شوند و بگويند که اعـدام   .  کند
جنايت است و بايد متوقـف شـود و        
تمامي احکام اعدام بايد بـدون قـيـد         

 . و شرط لغو گردد
به جمهوري اسالمي بايـد نشـان       
دهيم که هر اعدامـي بـه مـوجـي از             
اعتراض عليه اين حکومت تـبـديـل        

بايد کاري کنيم کـه ديـگـر        .  ميشود
جرات نکنند حتي يک نفـر را اعـدام         

 . کنند
اعدام قتل عمد دولتي است،     

جنايت است و در ايران و در همه جا        
 !  بايد متوقف شود

 مرگ بر جمهوري اسالمي   
 زنده باد جمهوري سوسياليستي    

 
 حزب کمونيست کارگري ايران    

  ۲۰۱۰  دسامبر ۱ 
 ١٣٨٩  آذر ١٠ 

 فراخوان به اعتراض عليه اعدام شهال جاهد      
 عليه حکومت اعدام و سنگسار     

 ١ ســحــرگــاه روز چــهــارشــنــبــه            
دسامبـر جـمـهـوري اسـالمـي شـهـال               
جاهد را عليرغم اعـتـراضـات وسـيـع           

او را بـه      .  بين المللي بـه دار آويـخـت         
دار آويخت که توان آدمکشـي اش را        
نشان دهد تا جامعه سراپـا اعـتـراض         

اما اعدام شـهـال بـا        . را مرعوب کند 
موج عظيمي از خشم و نفرت عـلـيـه            
جمهوري اسالمي و دستـگـاه تـولـيـد           

 . جنايت مواجه خواهد شد
  

کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام             
هـمـه مـردم شـريـف و آزاديـخـواه در                  
ايران را فرا ميخوانـد کـه در مـراسـم               
يادبود شهال هرچه وسـيـعـتـر شـرکـت           
کنند و ضمن همبستگي بـا خـانـواده        

شـهـال، انــزجـارشـان را بـه مـجــازات               
 . وحشيانه اعدام نشان دهند

 
کميته بين المللي عليه اعـدام از       
ــه                   ــم ــيــا، از ه ــدان دن ــه شــهــرون هــم
ــفــيــن اعــدام                ــهــا و مــخــال ســازمــان

 دسـامـبـر      ٤ ميخواهد که روز شنبـه       
در مقابل سفارتخانه هاي جـمـهـوري          
اسالمي و در مراکز شـهـرهـا تـجـمـع            
کنند، حکومت آدمکشـان اسـالمـي        
را شديدا محکوم کنند و يـکـپـارچـه             
اعالم کنند که اعدام جنايـت اسـت و        

 . بايد متوقف شود
 

جمهوري اسالمي بايد بداند که     
 .  طوفان درو خواهد کرد

 
 کميته بين المللي عليه اعدام      

 ۲۰۱۰  دسامبر ۱ 

 عليه حکومت اعدام و سنگسار     
 در ايران و در خارج کشور      
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 وجود و عمـلـکـرد جـريـانـات و            : نگاه

دولتهاي اسالمي در سالهاي اخير در       
خاورميانه و شمال آفـريـقـا، در عـيـن            
حال سبب اختالفاتي در بـرخـورد بـه             
ــتــهــاي                ــانــات و دول مــذهــب و جــري

هسـتـنـد کسـانـي        .  مذهبي شده است  
دولـتـهـا و جـريـانـات           " که ميگويـنـد      

اسالمي و مذهب اسالم را بايد از هـم     
آنچه کـه در ايـن کشـورهـا             .  جدا کرد 

ميگـذرد، ربـطـي بـه اسـالم نـدارد و                 
ناشي از درک و اسـتـنـتـاج غـلـط ايـن              

بـه  ".  جريانات و دولتها از اسالم است    
نبايد عليه مـذهـب      " عالوه ميگويند   

موضع گرفت و حرفي زد، چـون ايـن            
توهين به عقيده مردم است و بـاعـث        

نظـر شـمـا      "...  تفرقه بين آنها ميشود 
 در اين مورد چيست؟ 
   مـن ايـن را             : منصور حکـمـت   

اي چـنـيـن       درک ميکنم که منافع عده   
اقتضا مـيـکـنـد کـه تـا حـد امـکـان                    
اسالم را از زير تيغ خشم مردمـي کـه           
قرباني يا شاهد جنـايـات غـيـر قـابـل            

. انـد، بـدر بـبـرنـد            توصيف اسالميون 
من اين را درک ميکنم که ابـعـاد ايـن          

[جــنــايــات و ايــن هــاالکــاســت                    
halocaust]   چنان است که حتـي

در ميان صف اسالميون هم کسـانـي          
پــيــدا مــيــشــونــد کــه نــمــيــخــواهــنــد           
مسئوليت اين همه پليدي و زشتي را      
بر عهده بگيرند و الجرم به نـظـر مـن            
طبيعي است که در چنـيـن اوضـاعـي          

و رابـطـه آن بـا          "  اسالم راستين " بحث  
يـک بـار ديـگـر بـاال            "  اسالم پراتـيـک   " 

اما از نظر مـنِ کـمـونـيـسـت،         . بگيرد
منِ آتئيست، از نـظـر مـا شـاهـدان و               
قربانيان جنايات اين اسـالم، از نـظـر             
من و امـثـال مـن کـه در يـک جـدال                     
سهمگـيـن اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي و                  
فکري با اين هيوال بسر ميبريـم، ايـن       
اظهارات و توجيهات از فـرط رنـدي،          

مــبــانــي .  احـمــقــانــه جــلــوه مــيــکــنــد       
عقيدتي اسالم، مباني قرآنـي اسـالم،       

انکشاف تاريخ اسالم، هويت و تعـلـق      
سياسي اسالم و اسالمـيـون در جـدال           

تـر     آزادي و ارتجاع در عصر ما عيـان       
تر از آن اسـت کـه      و غير قابل پوشاندن 

اجازه بدهد بـحـث روايـات مـخـتـلـف              
اسالم و وجود و احتمال وجود روايـت        
ديگري از اسالم، ولو در آيـنـده و در               

تـريـن      کُرات ديگر، که در آن ابـتـدايـي         
حــقــوق و عــواطــف بشــري لــعــن و                
لگدمال نشـده بـاشـد، جـدي گـرفـتـه                

بــه نــظــر مــن، ايــن نــهــايــت             .  بشــود
حــرمــتــي بــه عــلــم و بــه شــعــور                  بــي

اجتماعي انسان زمـان مـاسـت، اگـر             
        هملي که اسالميـونهر توجيه و هر م
در حالِ هزيمت به روي جـامـعـه پـرت           
ميکنند را به عنوان مـبـحـثـي بـراي             
تجزيه و تحليل و موشکافـي عـلـمـي         

فرد در اسالم، چه راستـيـن   ...  بپذيريم
حـرمـت      حقوق و بـي       و چه غير آن، بي    

کـودک  .  زن در اسالم برده اسـت   .  است
. در اســالم در رديــف احشــام اســت              

عـقـيـده آزاد در اسـالم مـعـصـيـت و                   
مـوسـيـقـي     .  مستوجب عقوبت اسـت    

سـکـس، بـدون جـواز و           .  فسـاد اسـت    
ــلِ                       ــپـ ــر کـَ ــذهـــب بـ ــدون داغِ مـ بـ

ايـن  .  مرتکبينش، گناه کـبـيـره اسـت        
. دينِ مرگ و خون و عـبـوديـت اسـت           

انـد، امـا        راستش همـه اديـان هـمـيـن          
بيشتر اديان را بشريـت آزادانـديـش و            
آزاديـخـواه در طـول صـدهــا سـال در                

اين يـکـي را هـرگـز         .  قفس کرده است  
چرخ ميزنـد  . نگرفتند و مهار نکردند 

 . و نکبت مياورد
 

دفاع از موجوديت اسالم تحـت لـواي       
بحث احترام به باورهاي مردم، به نظر     

در .  اعتبار و ريـاکـارانـه اسـت          من بي 
مــيــان مــردم، بــاورهــاي مــخــتــلــفــي         

بنابراين بحث نه بر سر احتـرام   .  هست
بــه بــاورهــاي مــردم، بــلــکــه بــر ســر               
انتخاب باورهاي قابـل احـتـرام مـردم          

هر کس هر چه بگـويـد، بـه هـر         .  است
حال همه دارند بـاورهـاي بـاب مـيـل               

و .  خـودشـان را انـتـخـاب مـيـکـنـنـد                
الجرم آنهـا کـه تـحـت لـواي حـرمـت                  
باورهاي مردم، نقد به اسـالم را پـس             
ميزنند، دارند فقط انتخاب مـعـنـوي       
و سياسي خود را بـيـان مـيـکـنـنـد و                

اسالم را به عـنـوان يـک عـقـيـده             . بس
قابل احترام برميگزينند و فقط بـراي      

     ــلـــقـــي " مشـــروعـــيـــت دادن بـــه    "  خـ
ــتــخــابشــان، عــقــايــد خــود را در                 ان

عـرضـه   "  اعتقادات مـردم  " بندي    بسته
اي، بـه       من به هـيـچ خـرافـه      .  ميکنند

هيچ ناحقـي، حـتـي اگـر هـمـه مـردم                 
جهان به آن صـحـه بـگـذارنـد، احـتـرام             

اين را البته حـق هـر کـس          .  نميگذارم
ميدانم که به هر چه مـيـخـواهـد بـاور            

امـا مـيـان احـتـرام بـه             .  داشته بـاشـد    
آزادي عقيده افراد با احترام به عقـيـده     

مـا بـر فـراز        .  افراد فرق اساسي هست 
ايـم و داور ايـن دنـيـا                جهان ننشسـتـه   

بازيگران و شرکت کنـنـدگـان    . نيستيم
اي از ايـن       هر يک گوشه.  در آن هستيم 
جهاني هستيم کـه بـه        -جدال تاريخي 

نظر من از آغاز تا امروز بر سر آزادي     
و بــرابــري انســانــهـا در جـريــان بــوده              

من به خرافاتي که بـا آنـهـا در          .  است
حـال جــنـگـم و زجـر انسـانـهــا را در                    

 . ام، احترام نميگذارم چنگال آن ديده
   يک مساله ديـگـر در ايـن          : نگاه

مورد که نـه فـقـط تـوسـط بـرخـي از                  
جريانات سياسـي و مسـتـشـرقـيـن و              

هــاي گــروهــي غــرب گــفــتــه              رســانــه
ميشـود، بـلـکـه در بـيـن بـعـضـي از                    
متفکرين و روشنفکران اين کشـورهـا       
هم طرفدار دارد، اين اسـت کـه مـردم           
اين کشورها مسلمانند و آنچه کـه در      
آنها جريان دارد، براي مثال موقعيـت     
زنان و حجاب اجباري، جزو فـرهـنـگ       

آيا بـه نـظـر شـمـا،          .  شان است و هويت 
مردم ايران مسلمانند؟ ايران کشـوري       
اسالمي است؟ و آيا مالحظـات فـوق        
صحيح هستند و بايد آنها را رعـايـت         

 کرد؟ 
ــصــور حــکــمــت        ــفــس          : مــن    ن

بـنـدي کـردن         بندي کردن و بستـه    دسته
واقعيت مرکبي نظـيـر يـک جـامـعـه،             

گرايانه مذهبـي   زير يک برچسب تقليل   
يا قومي و ملي، بـخـودي خـود گـواه          
اين است که ما با يک تبيـيـن عـلـمـي          

. جـويـانـه روبـرو نـيـسـتـيـم                يا حقيقـت  
اي    کسي که جامعه ايـران را جـامـعـه            

اسالمي نام ميگذارد، درسـت نـظـيـر         

کسي که آن را آريـايـي، شـاه پـرسـت،              
ايـرانــي، شــيــعـي و غـيــره تـوصــيــف              
ميکند، دارد در قـلـمـرو پـروپـاگـانـد              

سؤال اين است که چه .  حرکت ميکند 
کساني و در چه چهارچوب سياسي و         

اي    اي دارد ايـران را جـامـعـه              تاريخي
اسالمي تـوصـيـف مـيـکـنـنـد و چـه                 
نتايجي ميخواهند از ايـن تـوصـيـف           

براي مثال معـلـوم اسـت کـه         .  بگيرند
رژيم اسالمي بـايـد جـامـعـه ايـران را               

اي اسالمي توصيف کـنـد، تـا          جامعه
به وجود يک حـکـومـت اسـالمـي در              

واضـح  . جامعه رنگ مشروعيت بزند 
سـتـيـز     است که يک راسيست و مهاجر   

اي اسالمـي   غربي بايد ايران را جامعه    
بخواند تا شکاف ميان آدمـي کـه از            
ايران آمده است را با مردم مـحـل بـاز       

واضح است که .  و پرنشدني نگاه دارد 
يک ژورناليست نان بـه نـرخ روز خـور            
بايد اين عبارت را استفاده کند و ايـن    
بــاور را اشــاعــه بــدهــد، چــون مــدل               
تبليغي و نـگـرش مـحـافـل سـيـاسـي               
حاکم در جامـعـه غـربـي امـروزه ايـن               

بــه هــمــيــن تــرتـيــب مــحــافــل          .  اسـت 
دانشـگــاهـي از ايـن الــگـو تــبـعــيــت               
ميکنـنـد، افـکـار عـمـومـي در ايـن                 

 . جهت سوق داده ميشود و غيره
ــن                  ــه اي ــن اســت ک ــت اي ــي ــع واق

. بندي کـاذب اسـت     گذاري و دسته  اسم
گـذاري، از هـر سـو کـه              هدف اين اسم  

باشد، اين است که کاراکتـر اسـالمـي        
قوانين و مناسبات حاکم بر جـامـعـه           
ايران، نه محصول يک تحميل و فشـار    
سياسي، بـلـکـه نـاشـي از نـگـرش و                   

. بارورهاي خود مـردم قـلـمـداد شـود            
اگر واقعا حجابـي بـر سـر زنـان ايـران                
است، انتخـاب خـودشـان بـاشـد و از               

شـان بـه جـهـان مـايـه                نگـاه اسـالمـي     
بـگــيـرد، چــقـدر وجـدانــهــا در غــرب              

تر ميشود، چقدر معـامـالت و         آسوده
هاي رژيمهاي دمکـرات و      بند و بست  

ــران و                     ــکـــ ــفـــ ــنـــ الس زدن روشـــ
 [yuppie[ ژورناليستهاي ياپي    

غربي با دولت ايران موجه مـيـشـود،          
چقدر خفه کردن صـداي اعـتـراض زن           
آزاده و اپوزيسيون انـقـالبـي ايـران بـه              

جـدا  "اي ناراضي افراطي و  عنوان عده 
بـنـدي      بسته. تر ميشود ساده" از مردم 

مذهبي و فرهنگي و قومـي و مـلـي            
مـردم، هـمــيـشـه قـدم اول در انـکــار                 
حقوق يونيورسال و جهان شمول آنـهـا          

کُشـي     اگر نسـل .  به عنوان انسان است 
ادامه يـک   [Rwanda[در روآندا  

سنت آفريقايي است، اگـر سـنـگـسـار            
يک رسم اسالمـي مـردم ايـران اسـت،            
اگر حجاب بخشي از فرهـنـگ زن در          

اسـت، اگـر شـوهـر         "  جوامع اسالمي " 
دادن دختر نُه ساله رسم و رسـوم خـود       
مردم آن ممالک است، آنـوقـت واقـعـا           
ميشود فراموششـان کـرد، مـيـشـود           
تحقيرشان کرد، ميشود بـمـبـارانشـان       
کرد و در پشت ديوار بلند مـدنّـيـت و        
کّـام                دمکراسي غـربـي زيـر دسـت حـ

امــا اگــر    .  خــودشــان رهــايشــان کــرد      
معلوم شـود کـه ايـن انسـانـهـا چـون                  

داري و      اي سرمـايـه     ديگران در جامعه  
در يک بازار جهاني، تولـيـد و زيسـت           
ميکنند، اگر معلوم شود که ايـن راه          

ها و قـوانـيـن اسـالمـي بـه زور               و رسم 
گاه و اعـدام و گشـت          زندان و شکنجه 

خياباني و دشنه و اسيد و سـنـگـسـار          
بـه ايـنـهـا تـحـمـيـل شـده اسـت، اگـر                      
معلوم شود که اين مردم نـظـيـر هـمـه          
جاي ديگر تشـنـه آزادي و بـرابـري و                

اند، اگر معلـوم شـود کـه          رفع تبعيض 
تــريــن خصــيــصــه ايــن مــردم،               قــوي

عليرغم همه اين فشارها، عطـشـشـان      
براي فرهـنـگ و زيسـت نـوع غـربـي                 
اســت، آنــوقــت تــمــام ايــن عــمــارت              

فريبانه فروميريـزد     ايدئولوژيکي عوام 
و خسارات غيرقابل توصيفي بـه بـار        

 . مياورد
اي اسـالمـي      جامعه ايران، جامعه  

رژيم استبدادي حاکم بر ايـران    .  نيست
يک رژيم اسالمي است، که عـلـيـرغـم         
همه اين فشـارهـا، هـنـوز نـتـوانسـتـه                
است مردم را مجبور ناگزير کـنـد تـا          
ــر خــود                   ايــن هــويــت اســالمــي را ب

مـــن يـــک غـــاز بـــراي           .  بـــپـــذيـــرنـــد
روشنفکري که با ارجاع به آمار ثـبـت         

هـر   "  مذهب رسمـي " احوال و مقوله     مـ
گـذاري ريـاکـارانـه          تأييد پاي اين اسـم     

. مــيــگــذارد، ارزش قــائــل نــيــســتــم          
پذيرش اين مقوله، و از آن بدتر تبليـغ      

اي    اين مقوله، يک رکن تداوم فـاجـعـه          
ــران و کشــورهــاي                    ــه در اي اســت ک

 . زده جريان دارد اسالم
مـذهـب   "   نظرتان در مورد      : نگاه
" پروتستانـيـسـم اسـالمـي       " و "  مترقي

هـاي     ها، از شخـصـيـت      چيست؟ خيلي 
فـرهــنــگـي گــرفــتـه تــا سـازمــانــهــاي             
سياسي، ميگويند بايد از شريعتـي و     

 اسالم و اسالم زدايي      
 

 ١٩٩٩  نگاه، دفتر اول، ژانويه                       ي نشريه کانون پژوهش                 "  نگاه    "مصاحبه با           

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
سروش و ساير دگرانديشـان اسـالمـي          

. دفـاع کـرد    "  سنت گرايـان  " در مقابل   
ميگويند با ميدان دادن و حمايـت از        
اينان، اوضاع جامعه و زندگـي مـردم       

نـظـر شـمـا در ايـن            .  درست مـيـشـود    
 مورد چيست؟ 

   پروتستانيـسـم   : منصور حکمت 
اسالمي اگر بناسـت پـروتسـتـانـيـسـم            
باشد، بايد انشعابي ديني ايجاد کـنـد      

[و قـــــبلـــــه و هـــــيـــــرارشـــــي                      
hierarchy]       مـذهــبـي جـديــدي

ايجاد کنـد و تـوده مـردم را بـه ايـن                    
کاري کـه    .  اسالم نوع ديگر فرابخواند  

. شــايــد بــهــائــيــت قــرار بــود بــکــنــد            
ــکــوه  هــاي يــک اســتــاد دانشــگــاه              ش

مذهبي از حکومتي که نـاگـاه بـه او             
جفا کـرده اسـت را نـمـيـتـوان بـا ايـن                    
تحوالت و چرخشهاي بزرگ تـاريـخـي     

ــرد            ــاس ک ــي اســالم در    .  در غــرب ق
روبناي خاورميانه و ايران امروز و در     
رابطه با اقـتـصـاد سـيـاسـي جـامـعـه                 
ــدارد کــه                   ــقــشــي را ن ــي، آن ن کــنــون
ــت در دوران عــــروج                    ــحــــيــ مســ

تطبـيـق   . داري در غرب داشت  سرمايه
يافتن اسالم با سير تکوين اقتـصـادي      

. اي فـرعـي اسـت          اين جوامع، مقولـه   
اين سير اقتصادي، مستقل از حـال و       
هـواي اسـالم و چــنـد و چـون قــدرت                 
تطبيقش با جامعه مدرن به هـر حـال          

جامعه ايران احـتـيـاجـي     . طي ميشود 
و  [Martin Luther[به لوتر  
نـدارد،   [John Calvin[کالون  

چون حـاکـمـيـت اسـالم بـر آن نـه يـک                    
هژموني عقـيـدتـي، روانشـنـاسـانـه و             
ساختاري، بلکه يک سلطه سيـاسـي و          

پليسي اسـت کـه بـه طـرق سـيـاسـي                   
 . برانداخته خواهد شد

   مطـبـوعـات ايـران را کـه            : نگاه
هـاي فـراوان و          ورق ميزنيد، به بـحـث     

کشّافي درباره رابطه حکومـت ديـنـي       
و مردم، دين و آزادي، دين و تـعـقـل،         

ــي و                   ــدنـ ــه مـ ــعـ ــامـ ــن و جـ ... ديـ
در مورد اينها چـه فـکـر      .  برميخوريد

ميکنيد؟ رابطه مذهب و در ايـنـجـا            
اسالم، با حاکميـت مـردم و جـامـعـه              

را چگونـه  ...  مدني و آزادي و تعقل و 
 ميبينيد؟ 

 مــذهــب،    :   مــنــصــور حــکــمــت    
ايـــدئـــولـــوژي رســـمـــي يـــک دولـــت            

در .  العاده خشـن در ايـران اسـت             فوق
نتيجه براي قشر روشـنـفـکـري کـه در           
ايران زيست ميکند، هر مـوضـوعـي          
بــايــد در مــتــن اســالم و بــه عــنــوان               

بـيــنــي اســالمــي       اي از جـهــان        گـوشــه 
بررسي بشود ويا الاقل تنـشـهـاي هـر            
نظري با اسالم حاکم مورد اشاره قـرار      

مباحثي نظـيـر حـقـوق بشـر،          .  بگيرد
آزاديــهــاي مــدنــي، نــظــام ســيــاســي،          
سياست اقتصادي، علم، فـرهـنـگ و          
هنر و غـيـره هـمـه مـبـاحـث مـهـم و                    
مبـرمـي هسـتـنـد کـه الـيـت فـکـري                   
جــامــعــه در هــمــه جــا دائــمــا بــه آن                

در ايران به همه اينها بـايـد   .  ميپردازد
ايـن بـه     .  اضافه شـود   "  اسالم"عبارت  

             اين معني نيست کـه اسـالم در خـود
پروبلماتيک مورد بحث جـاي عـلـمـي         

ــبــار          .  مشــروعــي دارد     ــک اج ــن ي اي
شناسانه يـا    سياسي است و نه شناخت    

ــاريــخــي      ــزودي       .  حــتــي ت ايــن دوره ب
مـيـگــذرد و مـجــالت ايــران بــه ايــن               

تـر، بـدون        مفاهيم در يک قالـب جـدي     
الزام تطبيق چيزي با اسالم و يا نشـان     
دادن تناقض چيزي با اسالم، خواهنـد     

ــظــر مــن مــبــاحــث             .  پــرداخــت  ــه ن ب
اپوزيسيون مجاز و منتقدين قانـونـي       
در يک رژيـم اسـتـبـدادي هـيـچ وقـت                 
نبايـد در صـورت ظـاهـر آنـهـا و بـر                    
مبناي تعاريف و مقوالتـي کـه خـود           

. بـه دســت مــيـدهــنـد، جـدي گـرفــت              
مباحث واقعي در جامعه ايران وقتـي      
به جلوي صحنه و صفحات نشـريـات        
داخل کشور رانـده خـواهـنـد شـد کـه                

بـنـابـرايـن،     .  اختناق سست شده بـاشـد   
ــات                ــب نشــري راســتــش مــن مــطــال
روشنفکري داخـل کشـور را از نـظـر               
محتوايـي مـهـم و جـدي و مـربـوط                  

اي کـه       بيشتر جدال سـيـاسـي   .  نميدانم
پشت رابطه و کشمکش دولـت و ايـن        
مجالت هست به نظر من قابل توجـه      

 . است
 بـه عـنـوان آخـريـن سـؤال،               : نگـاه 

نظرتان درباره وضعيت جـنـبـش ضـد           
ــران                   مــذهــبــي در قــرن اخــيــر در اي
چيست؟ فکر ميکنيد اين جنبش چـه    
مختصات و چه جايگاهي در مبـارزه    
و تالش عمومي توده مردم براي يـک       

 زندگي بهتر دارد؟ 
   هـم جـنـبـش             : منصور حکمت 

مذهبي و هم جنبش ضد مذهبـي در     
ايران براي بخش اعظم قـرن بـيـسـتـم،             

رِنـدهـاي بـيـن              الـمـلـلـي        تحت تـأثـيـر تـ
تري قرار گرفـتـنـد کـه بـه ايـنـهـا                   مهم

رنگي متفاوت از کشمکش مذهب و    
. روشنگري در اروپاي قـرون قـبـل زد           

اشاره من به انقالب اکـتـبـر و ظـهـور              
. شوروي و باالخره جنـگ سـرد اسـت          

هــم اســالم و هــم روشــنــگــري ضــد                
تـر     اسالمي در متن يک تـالقـي مـهـم         

هـاي تـاريـخـي          المللي، در ظرفيت  بين
ديگري قـالـب زده شـدنـد، يـا شـايـد                  

. بـتـوان گـفـت از نــو تـعـريـف شـدنــد                  
روشنگري ابتدا به بـخـشـي از تـحـرک           
سوسياليستي در جـامـعـه بـدل شـد،              
اما خيلي سريع با ظهـور شـوروي بـه             
عنوان يک اردوگاه بورژوايي جـهـانـي،     
عمال به يک جنبش ابزاري و دم بـريـده       

به نظر من لبه انتـقـادي و     .  تبديل شد 
ــزي آزاد       مــذهــب  ــه و        ســتــي ــديشــان ان

محاباي اين جنبش محو شد، چـرا      بي
کـه اکـنــون آخــونــد مــلـي و مــذهــبِ               

بـخـشـي کـه          خلقي، و الهيات رهـايـي      
ميتوانست مؤتلـف اردوگـاه شـوروي         
در مقابل آمريکا باشـد، کشـف شـده          
بود و اسالمِ قابل دفاع يا قابلِ مـدارا        

با استالـيـنـي شـدن و         .  يافت شده بود  
ايست شدن جامعـه روشـنـفـکـري          توده

ايران و ورود مالحظات تاکتيکـي در       
اي    برخورد به مذهب به عنوان پـديـده       

که از قرار ميتوانست عليه سـلـطـنـت        
و آمريکا کارساز باشد، دور ارفاق بـه     
اسالم و بعد حتـي تـطـهـيـر آن شـروع                

در قطب مقابل، اسالم ضـد    .  ميشود
کمونيست به يک اسلـحـه قـوي غـرب          
در جنگ با کارگر و کمونـيـسـم ايـران        

اين بارورهـاي مـذهـبـي       .  بدل ميشود 
مردم و قدرت اسالم به مثابه يک دين     
نبود که جمهوري اسالمي را ساخـت،    
بلکه نياز موکّلـيـن سـابـق رژيـم شـاه               
براي ادامه سياست سرکـوب چـپ در         
ايران بود که اسالمِ در حال اضـمـحـالل     
و منزوي خميني را به جلوي صـحـنـه          

همه اينها، خيلـي خـالـصـه،       . کشانيد
انـديشـي    به اين معناست که جدال آزاد  

با اسـالم بـه عـنـوان يـک مـذهـب بـه                    
سرعت تحت تـأثـيـر فـعـل و انـفـعـال                  

هــاي مــخــتــلــف جــامــعــه، و             بــخــش

الـمـلـلـي، بـا           هاي بين همينطور قدرت 
اسالم سيـاسـي و جـنـبـش اسـالمـي،               

اگـر کسـي سـي سـال           .  قرار ميگـيـرد   
قبل از يک موضع آتئـيـسـتـي بـنـيـاد               
اسالم را به ريشخند و نقد ميگـرفـت،     
نه فقط از طرف دستگاه اسالم، بلـکـه    

اسـتـبـداديـون        از طرف خلقيون و ضـد      
کـمـا ايـن      .  مورد حمله قرار ميگرفت   

هـا، و       که امروز هم همـان اردوگـاهـي      
شــان    کســانــي کــه نــگــرش ســيــاســي         

مـحـصـول آن اردوگــاه اسـت، بـه مــا                
منتقدين قاطع اسالم و مذهب حـملـه      

از نظر اينها انقالبيـگـري و      .  ميکنند
خواهي نه در کـوبـيـدن اسـالم و               ترقي

مــذهــب، بــلــکــه در کــنــار آمــدن و               
همزيستي بـا آن و ابـداع يـک اسـالم                  

 . و غيره است" امروزي"و " نو"
به نظر مـن، امـروز جـنـبـش مـا               

اسـت و نـفـرت        )  کمونيسم کـارگـري   ( 
عميق توده وسيع مردم ايران و بـويـژه         
زنان و جوانان در ايـران از اسـالم، کـه            
ماتريال يک تحول جدي ضد مذهـبـي         

. و اسالم زدايانه را در ايران مـيـسـازد       
اگر مردم ايران بناست چيزي از جنـس   
سعادت را تجربه کنند، ايـن جـنـبـش            

مطمئنم کـه در ايـن       .  بايد پيروز شود 
مسير، و با تکان خوردن مـردم، يـک            
قشر از روشنفکران آزادانديش، روشـن   
و روشنگر، بـه ايـن جـبـهـه خـواهـنـد                  

 . پيوست
به نقل از انتـرنـاسـيـونـال، نشـريـه             
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران،         

  ١٣٧٧ اسفند  - ٢٨ شماره 
کــلــمـات انــگــلـيــســي داخــل         []

کروشه را سـايـت حـکـمـت بـه مـتـن                   
 . اضافه کرده است

 ...اسالم و اسالم زدايي   

 

 انقالب انساني   زنده باد  
 براي حکومت انساني   



 
547شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

با سرنگوني اين حکـومـت و بـا مصـادره امـوالـي کـه سـران                     .  عامل فقر جمهوري اسالمي است    
رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميـتـوان بـالفـاصـلـه آب و بـرق و گـاز                          

با ميليـاردهـا دالري کـه هـر مـاه صـرف                 .  و طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد  
بـا کـوتـاه کـردن دسـت            .  زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکن مناسـب سـاخـت      

امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانه مملـکـت مـيـتـوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي هـمـه                                
. نيروي کار و متخصص و امکانات بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـه مـردم وجـود دارد                      .  کودکان فراهم کرد 

 . بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت
 

 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                      
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                      
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                   

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است      

 

 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم     
 

ميخواهد رياضت اقتصادي را                           .  حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند                                                                             
به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل                                                                               "  هدفمند كردن يارانه ها                      " تحت عنوان           

شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و                                                                  !  ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                                         .  كند   
 .  هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند                                        

 
پاسخ ما امتناع                .  يارانه دولتي به کاالهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايش يابد                                                                        .  پاسخ ما روشن است                 

 .  دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                                      
پاسخ ما دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده و                                                 .  پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                                                     

 .  سراسري است          
 

از شورش گرسنگان                  .  خودشان ترسيده اند                  .  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض باال گرفته است                                                               
.  اما صفوفشان يکدست نيست                       .  دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسانند                                                                     .  صحبت ميکنند           

در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محالت شهرها متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و                                                                                                              
خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در                                                     .  بهداشت و تفريح و در يک کالم زندگي انساني حق مسلم ما است                                                        

 .  سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم                                                               
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسالمي اش                                    
 !  زنده باد سوسياليسم                  

 حزب کمونيست کارگري ايران                           

  
 حکومت اسالمي نميخواهيم     

  
چـمـاق   !  چماق سـرکـوب اکـثـريـت عـظـيـم مـردم               :  مذهب در دست جمهوري اسالمي يک چماق است   

سـنـگـسـار و شـالق و اعـدام و تـعـزيـر و قصـاص                           !  حمايت از غارتگران و چـپـاولـگـران امـوال مـردم               
 . اسالمي را بکار گرفته اند تا از اموال آيت اهللا ها و صاحبان سرمايه پاسداري کنند

شر قوانين اسـالم را بـايـد از سـر جـامـعـه کـم                       !  حکومت آيت اهللا هاي ميلياردر را بايد بزير کشيد 
 !   کرد

 ! دست خون آلود مذهب از دولت و جامعه کوتاه
  

 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              
 

 هر روز ۲۷۵۰۰: ، عمودي، سيمبل ريتFEC:۵/۶، ۱۱۲۰۰هات برد فرکانس : کانال جديد
  KBC دقيقه بامداد به وقت ايران در شبکه ۳۰ تا ۲۲/۳۰از ساعت 

 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ تلفن تماس با حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ تلفن تماس و پيامگير 

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما          

 .برداشته شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  


