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 ستھای انقالبیيسخنی با حزب م ل م و کمون
  

ش يبونال شرکت کرده اند، دل خويران ترياتی که در کارزار اانيم است که برخی جريک ماه و نيش از يھم اکنون ب

دی و يش سفيام اخوان با تمنا و ريبرخی از پ. وان الھه ھمچنان خوش کرده انديد" موقتی"ر حکم ئيبه سراب تغ

خوان و از ااز آنھا تمنا . را می کنند" موقتی"ر حکم ئي مان را باز گردان، تقاضای تغۀچاکرم و نوکرم که آبروی رفت

چشمتان کور می . نه که ھستي، ھم"ميم و اصالح ھم نمی کنير نمی دھئيتغ"که  نيدن و ايشنھا جواب سر باال و ن

که راھکار من  نيد بر ايکأاز پروفسور اخوان ت! د من پروفسور بوژا مسلک از اول سوارتان شوميد نگذاريخواست

شما که با ! است قرار داردي مان بر چنان سۀوان الھيدست و حکم ينبوده و ن" ز از خشونتيپرھ"ر از يزی به غيچ

جا يچرا توقع ب. دي اشنا بودءتورن و جان کوپر ابتدايس کاپيمن و ھمکارانم اقای مور" ز از خشونتيپرھ"است يس

  .ميبدھ" موقتی"م و مھر ابطال به حکم ياسی مان بزنير اعتقادات سيد که زيدار

ن توسط يئ، و فشار از پایکنند با مذاکرات پنھان یبونال متوھمانه فکر ميرانات شرکت کننده در تي اما برخی جر

که  غافل از آن. ر دھندئيوان الھه را تغيبونال، می توانند که حکم ديران تري اول و دوم اۀشھادت دھنگان در مرحل

 کنند و با مراکزی سالھاست جانبداری می" ز از خشونتيپرھ"دگاه ين کارزار خود از ديت شھادت دھندگان اياکثر

برال بورژوای طرفدار يھای سابق زندانی حکومت جمھوری اسالمی که سالھاست به استادان ل" چپ"متشکل از 

ل گشته اند و برخی از آنھا تزھای ي تبدامريکاز از خشونت کنونی دانشگاه ھای اروپا و يحقوق بشر و مدافع پرھ

 توسط جمھوری اسالمی و کشتار ۶٠ ۀاسی دھيان سيی زندانقتل ھا"شان را در خصوص  یليدکترای فارغ التحص

چنان مراکزی . ه داری جھانی نوشته اند، مرتبط ھستندينظام سرما" ز از خشونتيپرھ"است يدر انطباق با س" ۶٧

به )  و الھه امانی١ا، شکوفه سخیيفرنيالتی کاليکاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه ا( ھای سابق " چپ"از 

ن ھا ھستند که يھم. سم اعتقاد راسخ دارندياليز از خشونت در انطباق با منشور جھانی حقوق بشر امپرياست پرھيس

 . اسی برخوردارنديبونال از مقبولت سيران تريری از شھادت دھندگان کارزار ايکثۀ ان عديامروز در م
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ستی می باشند، کار فکری و آموزش ي کمونست انقالبی در جنبشي ھا که حامل فکری مارکسنيکادمسالی از يتعداد قل

ن دسته يا. ت قرار می دھندي بشرئیر جامعه و رھايدست و فقي تھۀک شان را آگاھانه در خدمت به طبقيھای آکادم

د می يت انقالبی مفيقات و فعاليران به تحقياسی ايطور مستقل و جدای از تمامی سازمان ھا و احزاب سه  باً اساس

  . پردازند

 و پروفسورھای بورژوازی تادانری از اسيران در جا انداختن نظرات تعداد کثيستی ايتسب به چپ و کمونجنبش من

ستی وارد يدی به جنبش انقالبی کموني گذشته لطمات شدۀک دھيستی ظرف ياليبرال طرفدار نظم حاکم امپريو ل

ا با يدگاھی سپردند، که يدان را به دي، میستين آوردن چشم انداز و دورنمای جنبش کمونئيآنھا با پا. ساخته است

رانی يو ا" دمکراسی برای ھمه"ز از خشونت می توان به يی و اعتقاد به پرھئمحکوم کردن قھر انقالبی توده 

ز از يپرھ"م از ير مستقيطور غه ران، بيه زنان اي خشونت علۀک جانبيا با عمده کردن يافت، و يدست " کيدمکرات"

و " زھوشيت"ن ھای يسيا اکادميان استادھا ين جري ایاسی ھر دويدگاه سيجه مشترک دو. کنند یصحبت م" خشونت

 خشونت اعمال شده در ۀشين است که ھر دو ريست ھای انقالبی در اياز کمون" قتريال"و " محترمتر"پروفسورھای 

ن انحراف به يا. ده داری جھانی جدا می کننيران از طرف نظام ارتجاعی جمھوری اسالمی را از کل نظام سرمايا

  . ل گشته استيک دھه تحميش از يران به مدت بيستی انقالبی ايجنبش کمون

ونال شرکت نموده يران تربيخصوص آن دسته که در اه ران ، و بيستی ايسازمان ھا و احزاب منتسب به جنبش کمون

ران را سالھاست که سد کرده ياستی يشروی جنبش کمونيع، اعتالء و پياند، با دامن زدن به چنان انحرافی جلو ترف

ک توده ھای انقالبی و يدئولوژياسی و ايران، جلو رشد سي و پروفسورھا در چپ اتادانج نظرات اسيآنھا با ترو. اند

دان يستھای انقالبی ميجای اتکاء به قدرت و آگاھی توده ھای تحت ستم و استثمار و کمونه ب. ستھا را گرفته انديکمون

 مبارزه ۀی از صحنئج و ارتقايستھای انقالبی را با چنان ترويو توده ھا و کمون. روفسورھا داده اندرا به استادھا و پ

 ! حذف نموده اند

 . ندين انحراف را از صفوف خود بزدايح کنند، و ايد نقادانه به چنان انحرافی برخورد صحيستھای انقالبی بايکمون

 . ر متعارف و ھمچنان عصبی حزب م ل م، پرداختيوردھای غد به کنکاش برخي باال باۀدر پرتو نکات مطرح شد

م ير مستقيطور غه  بءاز ابتدا. رجه رفت و دست از پا درازتر بازگشتيونال شيران تربيانی که با سر به درون ايجر

 نشيو االن در باتالقی که اخوان و متحد. غ نموديج و تبليران، پروفسور اخوان را ترويمرکز اسناد حقوق بشر ا

  ! می شودترش روشناشتر تالش می کند عمق بی اصولی يش ساخته است دست و پا می زند، و ھرچه بيبرا

به (سم جھانی ياليامپر" منسوخ"مذھبی و قطب " منسوخ"روی سوم و مستقل از قطب ارتجاع يل نيآنھا اصل تشک

سم يالي که منافع امپرئیرويرا بر نچشم خود . ر پا گذاشتنديرا که سالھاست موعظه کرده اند را ز) امريکارھبری 

ن آن دو قطب ارتجاعی که يرا در کشاکش ب) ام اخوانيران به رھبری پروفسور پيمرکز اسناد حقوق بشر ا(جھانی 

ران يگفتند اشکال ندارد با ورود به ا. ن می کند، بستنديي نظم جھانی را در برابر حرکت توده ھای زحمتکش تعۀصحن

 . مير پا گذاريصل را زن اي ابونال فعالً يتر

  . ش بوديک من روغن رويده بودند که يه ديشان آش شله قلمکاری تھيم چگونه اخوان ھا براينيبب

ز ا! ات را به جمھوری اسالمی دادنديدگی به آن جناي رسۀفيابش در الھه وظيقت يون حقيسيپروفسور اخوان و کم

قای شمالی مانند آل يفراج و ي در جلامريکا ۀشانددول مرتجع عربی دست ن(کشورھای شورای ھمکاری اسالمی 

ات جمھوری اسالمی يدگی به جنايتقاضای رس" حکم کارزار"رامون يون دائمی پيسيل دادن کميبا تشک) سعود
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کتاتورش در يستی و دول ھمدست دياليعنی دول امپري" ( جھانیۀجامع"از دولت ھا، نھادھای مدنی و ! کردند

 ! دگی کنديران رسي به نقض حقوق بشر در اخواستند که) سراسر جھان

جای پرداختن به حکم ه  شان از الھه بۀقتی پس از بازگشت خجوالنين حزب با چشم بستن به چنان حقيو حاال ھم

 راه ئیت اجراأيستی در مورد ھيانه، سکتارينترنتی شان پشت نقد انتقام جويت ايکارزار در الھه، در سا" موقتی"

ن يانتقام ا! نترنتيک در ايباز ھم سنگر، باز ھم شل. اند، و مشغول بازی ھای مجازی شده اند کارگر سنگر گرفته 

 . ک ندارديالکتيسم دياليچ ارتباطی با نقد علمی ماتريحزب از راه کارگر ھ

ست که نداند نقد ياما ک. ران استيستی در جنبش چپ ايونيزيش راست رويراگک ي ۀندي راه کارگر نمائیت اجراأيھ

رون آمدن حکمش نوشته شده يو قبل از ب" دادگاه الھه"ش، قبل از ي راه کارگر به حزب م ل م دو ماه پئیت اجراأيھ

دن برای زد و بند ھای پنھانی و يزی مگر وقت خري چئیت اجراأيو ھدف حزب م ل م با حزب توده خواندن ھ! است

خصوص آن دسته از ھواداران بی ه ه ھواداران و بن حال دلگرمی دادن بيالتماس و دعا کردن از اخوان ھا و در ع

ھوادارانی که به دستور رھبری حزب ! لهين حزب که فکر می کنند تشکل و سازمان ھدف است، و نه وسي اۀتجرب

د يتا شا. کارزار کوتاه آمدند" مشی دادخواھی"ت ين حزب در مورد دفاع و تقويش بر مشی حاکم اياز انتقادات خو

ن يا. طور علنی به مخالفت با مواضع رھبری حزب پرداخته د بيفکر کردند نبا. ر دھدييش را تغمواضع انحرافی ا

ن خاموشی و کنار گذاشتن يکه ا غافل از آن!  حزبی می دانستندۀتيف اتوري تضع،کار را بنا به درخواست رھبری

 . ن حزب ننمودير مواضع رھبری اييچ کمکی به تغيجسارت نقد ھ

ری کند به خاطر فشار وارد آمده بر خود مجبور شده است که يزش درونی جلوگيکه از ر نيحزب م ل م برای ا

مبارزه ۀ ديچيپۀ  باال برند تا بتوانند در صحنسم مرتباً يدانش خود را از مارکس"د که ينما " فموظ"ھوادرانش را 

د در ين حزب می گويا."! رنديست ھا قرارنگيونيزينند و در کنار رويسم را ببيونيزيسم و رويطبقاتی فرق مارکس

 راه ئیت اجراأيد به اسنادی که ھيست، ولی نبايچ مھم ني چپ سابق و پروفسور اخوان قرار گرفتنشان ھستادانکنار ا

 ئیت اجراأيچون ھ! رون داده است، وقعی گذارندي و کانادا بامريکاستھای ياليکارگر در مورد ارتباط اخوان با امپر

 راه کارگر از ھمان رھبری ئیت اجراأيسم ھيونيزياداران موظفند دانش خودشان را از روعنی ھوي! ی استئتوده 

! افت کننديده است، دريتسم در غليونيزيبونال و دفاعش از اخوان به راه رويران تريحزب م ل م که خود در مورد ا

ام اخوان ياه کارگر در مورد پ رئیت اجراأيعنی اسنادی را که ھيسم، يونيزيبا رو" مبارزه"منظور حزب م ل م از 

ن حزب از ھوادارانی که با اخوان مرزبندی ين ايبرای ھم. ان ھودارانش بی اعتبار کنديرون داده است را در ميب

 فاصله ئیت اجراأيسم ھيونيزيبونال مرزبندی دارند، می خواھد که از رويران تريشان با ايقاطع دارند و برخی ھا

رون آمده است، پس يه بي حزب توده و ابر قدرت روسۀمورد اخوان داده است از جعبرند، چون مدارکی که در يبگ

شتر !  کنندءن حزب اتکايرند و فراموش کنند و مبادا به آن اسناد ھمچون خود رھبری ايده بگيد آن اسناد را ناديبا

ک يش را يخط قرمز خودر واقع حزب م ل م . سف بار است أار تين حزب در مورد چنان اسنادی بسيدی ايدی نديد

است ير سيز" رانيمرکز اسناد حقوق بشر ا"ستی ياليدگاه و راھکار امپريش از دي خوۀنانيگر بر دفاع شرمگيبار د

د کرده يکأ راه کارگر، تئیت اجراأيی ھای ھئتوده " سميونيزيرو" پرطمطراق مبارزه و مرزبندی با ۀسازشکاران

 . است

ک به اخوان، بارھا گفته ي چپ ھمنظر نزد سابقاً تادانام اخوان و اسياز پروفسور پنانه ين حزب با چنان دفاع شرمگيا

ام اخوان يد که پينيمگر نمی ب! ده استيستی نديالياست که سندی دال بر پول گرفتن آقای اخوان از دول امپر

 در مورد ارتباط یئت اجراأيپس مدارکی را که ھ! ستی در کارزارياليپروفسور حقوق است و نه سرآشپز غذای امپر
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 و دست ئیت اجراأيش بسوی انتقام از ھيپ! د فاقد اعتبار خوانديرون داده است را بايستی بيالياخوان با دول امپر

شرو يحزبی که قرار بود پ)! شکوفه سخی(  چپ متحد اخوان در کارزار سابقاً تاداندن بر سر اخوان و اسينوازش کش

به جای پرداختن به و . نانه کرده استيونال سکوت شرمگيران تربيوان اي دئی نھاا باشد حاال در برابر احکاميپرولتار

از اوضاع آنچنان عقب مانده است و ! کند یانه مي انتقامجوۀ حملئیت اجراأيوان به ھي دۀی حکم پنچ گانئشه ينقد ر

، که فکر می کند لش به خاطر مخلوط شدن آب و روغن موتورش، آنچنان به روغن سوزی افتاده استين تحليماش

اھی که در ھنگام حرکتش از لوله اگزوزش خارج می شود و ھستی اجتماعی ھواداران يستھای انقالبی دود سيکمون

  ! ننديسم نموده است، را نمی بيد به آپورتونيت شديران را دچار مسمويستی ايو جنبش کمون

 ، و پروفسورھای دانشگاهتادانونال و پا دادن به اسيران تربياست غالب بر اين حزب با انتخاب آگاھانه اش از سيا

ام يبونال توسط پروفسور پيتر" قطعی"و " ئیحکم نھا"رون آمدن يد تا بيم گرفته است که باي تصممتوھمانه فعالً 

 . ری کندينترنتی و انتقام گياخوان، خود را سرگرم بازی ھای ا

ی که از بابت احکام اخوانی زياز مخمصه و آبرو ر"  جلوفرار رو به"فعال برای " ما"عنی ين کار حزب م ل م يا

سم نوع روسی با مارک يونيزيم و از روي بند می کنئیت اجراأيم، فعال به ھير کرده اي دادگاه الھه که در آن گۀگان۵

تی به سياليک معجون را با استفاده از واکسن ضد اسناد ارتباط اخوان و دول امپريی بر آن زدن، ئتوده ۀ آبرو باخت

و از ھواداران می . مئيون می نمايه آن مدارک واکسنه سيو آنھا را عل!). ونيواکسنه س(م يخورد ھواداران می دھ

 ".شروين حزب پين بر ايآفر! ميب عوض شدن آن حکم را بدھيمنتظر سراب باشند تا ترت" کينزد "ۀنديم تا آيخواھ

 "!هللا که حتما گربه استءشا ان

منجالب «ل م مجبور به انتشار نظر خود با استفاده از شگرد درغپردازی شگرف در ن که حزب م يجالب ا

منجالب «جاد فضای مسموم و فرھنگ يا"بونال يران ترين اان کار را برای مخالفياست، ولی ھم» نترنتىيا

 !عجبا! می داند» نترنتىيا

ستی ياليبونال از مراکز امپريران تريا" گفته است ئیت اجراأين رقم که ھين حزب با تکرار دروغ گوبلزی از ايا

نانه يش نسبت به دفاع شرمگيران ناراضی و شکاک خودافکر می کند می تواند تا ابد ھوا" افت کرده استيپول در

ن سری يبه خواندن ا" موظف"اخوان را فقط " رانيمرکز اسناد حقوق بشر ا"ستی يالي امپرۀاش از پروژ

پا ه الخره ھواداران باحزب م ل م، از آن وحشت دارد که ب! ت خود کندي سا"نترنتیيمنجالب ا"دروغپردازی در 

گانه ي نمی خواھد قبول کند که ن حزب فعالً يا. ن بس استازدن به مخالفو بھتان  کتمان ،دروغ : نديزند و بگويخ

که  ني به مجرد ان بود کهي ائیت اجراأيبونال از جمله ھيران ترين ااعده ای از مخالف" عصبی"و برخورد " گناه"

مرکز "ستی سالھاست برای ورود ياليبونال است از مراکز امپريران تريام اخوانی که قاضی القضات ايدند پيفھم

 ۀفيرد، به حس وظيسم جھانی پول می گيدر بازی کردن در چارچوب منافع امپرال" رانياسناد حقوق بشر ا

بونال که يران ترين و شرکت کنندگان در ااو عده ای از موافق. ستی و شرافتمندانه دست به کار افشای آن شدنديکمون

ستی باخبر يالي امپرۀبونال گذاشته بودند، را از چنان دام پروژيران تريالتی شان را دفاع از اياسی و تشکيھستی س

! کشندم گرفتند که بر آن اسناد خط بطالن يانات ھمچون حزب م ل م با انتخاب آگاھانه تصميبرخی از جر! نمودند

نی ي سنگۀنيشان ھزيرون آمدن از آن برايسم انقالبی جدا نمودند، و وارد منجالبی شدند که بيکاليراه خود را از راد

 ۀام اخوان را در صحنيپ" شاه "ۀگاھی مھر. ل گشته استيا نبودن تبدي بودن ألۀن حزب امروزه به مسي األۀمس. دارد

دان بازی يو گاھی به خاطر تجربه نداشتن در م! و می کندشطرنج خطرناکی که شروع کرده است، عقب و جل

اه ياخوان س" شاه "ۀر پا گذارد و مھريانه زيه گردطور لجوجانه و اراه ن بازی را بيطبقاتی شطرنج می خواھد قوان
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 طبقاتی ۀت آن است که در بازی مبارزياما واقع!  راه کارگر معرفی کندئیت اجراأيرنگ خود را به عنوان ھ

اما ھنوز مات نگشته ! ش شده استي کداً يجی که شروع کرده است، به خاطر عدم تجربه و آماتوری بودن، شدشطرن

وان الھه متفاوت يد" ئیحکم نھا"رون آمدن يد خود را بر بيبی و کمکی است و اميروی غيو کماکان منتظر ن! است

ت ي حقۀتيکه اخوان و کم!  احساس می کندالً ارتجاعی الھه گذاشته است، اما خطر مات شدن را کام" حکم موقتی"با 

 حزب م ل م فعالً "! ميم و اصالح ھم نمی کنير نمی دھييتغ" د يابانه بگوحارزار دوباره با توپ تشر بورژواماب کي

اما .  سر انتقام دارد راه کارگر استفاده می کند و فعالً ئی اجراھيأتری از ي انتقام گۀنيقت از گزين حقيجای قبول اه ب

اج دارد که يموتوری که به روغن سوزی افتاده است احت. ش بردي را به پءر رفتن به قھقراين مسيا ابد نمی تواند چنت

قت يون حقيسيکم"ق مرتبط با ي طبقاتی و حقاۀات مبارزيواقع! ن آن گردديگزينی جاينی شود و موتور نويبازسازی نو

ن يم که ايدواريولی ام. ن حزب وارد خواھد آوردير االخره ھمچون پتک محکمی ضربه ای بر ساکارزار ب" ابي

. ر دھدير مسييدی تغيل جديش را عوض کند و بر رير خوين حزب مسيم که ايدواريام! ضربه کاری و مھلک نباشد

ستی ير مارکسياست بازی غيسر است، و با سيراند م یر فعلی که در آن ميی مسئشه يکال و رين تنھا با انتقاد راديا

 . ش گرفته است، امکان چنان امری وجود نداردين حزب پي اکه فعالً 

 ۀش از پروژير مستقميست، بلکه فراتر از آن، دفاع غيونال نيران تربيمشکل حزب م ل م تنھا دفاعش از ا

 !است" ابيقت يون حقيسيکم"ام اخوان و يستی پياليامپر

ن به خانواده ھای شھدای يده ای از منسوبحضور ع"ا يگری متوصل شده است که گويب به دروغ دين حزب عنقريا

ھم مخالفتی با آن ) م ل م( به ابتكار شخصی خودشان بود و حزب ن دادگاه اساساً يران در ايستھای اي كمونۀياتحاد

بونال در آن شرکت نداشته يران تريل و تکامل كارزار اي از تشکیچ مقطعيدر ھ) م ل م(ک کالم، حزب يبه . نداشت

ن وصف خود را موظف دانست که در مقابل حمالت يبا ا. دماتش سھمی برعھده نداشته استو در زحمات و خ

ن داده شد، موضع ابونال به مخالفيران تريبونال و جواب ھای ناروائی که از درون ايران تريقانه به كارزار اينارف

 ." ری کنديگ

ک ادعای ي" ن داده شدابونال به مخالفيران تريجواب ھای ناروائی که از درون ا"ن حزب در رد يری ايموضع گ

 ! ده انديرا ند" دفاعی"ن يچ مقطعی چنيبونال در ھيران ترين اصولی ااو مخالف. کاذب است

 خود را به دوستان حزب م ل م لطفاً . اجی ندارنديچ احتين حزب ھياز طرف ا" دفاعی"ن کارزار به آن چنان لمخالف

ده اند ين ھر چه ديمنتقد. دن کارائی نداردين جسبيلو چسب محکم ايران کبا ھزا. دين اصولی کارزار نچسبانيمنتقد

. از طرف حزب م ل م بوده است" رانياسناد حقوق بشر ا"نانه از يبونال و دفاع شرمگيران تريت ايدفاع محکم و تقو

ت کارگری سيحزب کمون"، "رانيقوق بشر احمرکز اسناد "اند که شما در کنار ده اند و درک کرده ين ديمنتقد

وحدت نموده " ستيحزب حکمت"ن از يکه به تازگی با عده ای از منشعب( ست کارگری ي، حزب اتحاد کمون"رانيا

ستی و ياسی رفرميدگاه سيت، بدون مرزبندی با ديتش و سازمان اقليالين و عوامل جاسوس امپري، سازمان مجاھد)ندا

سم ضد انقالبی و يانات رفرمين جريدگاه ھای ايرز خود را با د ملطفاً . ديضد انقالبی آنھا، در کارزار شرکت کرده ا

دگاه حزب م ل م با آن يد اختالف ديو روشن کن! ديران روشن کنيستی ايسم برای جنبش انقالبی کمونيونيزيرو

  ! ستيبونال چيرن ترياست شرکت در ايستی بر سر سيونيزيسم رويانات مھلک و مسموم به آپوتوتونيجر

بونال يران تريجواب ھای ناروائی که از درون ا"رد (ن ادعاھای کاذبی ي از چنم که لطفاً ي می خواھن حزبيما از ا

اعتبار . بونال دست بردارديران تريکال ايست انقالبی و رادين کمونابرای وسوسه کردن مخالف"!) ن داده شديبه مخالف

ی کارکرد و ئشه ينی ريو به جای آن به بازب. بردال نؤر سياسی ما را با چنان ادعای ناروا و کذبی به زيو شرافت س
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ک سال گذشته يبونال ظرف يران تريش و اين خويمشی انحرافی اش در قبال کارزار و برخوردھای ناروا به منتقد

  . ن ادعای شما را جدی گرفتي نمی توان چند، اصالً ير نداده ايير خود را تغيد و مسيتا زمانی که چنان نکرد. بپردازد

منت شمرده ي وقت را غارتجاعی دادگاه الھه، فوراً " حکم موقت"رون آمدن گند ين است که با بين حزب ايامشکل 

لی آھسته و بدون سرو صدا ي، خئی اجراھيأتم روسی با يونسيزياد حزب توده و ارتباط روياست که با زنده کردن 

الی ه ان بی سرو صدا فلنگ را ببندد و در البقول دوسته ب. بونال خارج شوديران تريو دفاع از ا" تيتقو "ۀاز صحن

حضور عده ای از "ن اعالم موضع شود که ي راه کارگر، مجبور به ائی اجراھيأتانه اش از يانتقام جو" نقد"

 به ابتكار شخصی خودشان بود و ن دادگاه اساساً يران در ايستھای ايه كمونين به خانواده ھای شھدای اتحاديمنسوب

رد که يلی سعی می کند که موضعی بگين مورد ھم خيجالب است که در ا." مخالفتی با آن نداشتھم ) م ل م(حزب 

اسی يت شرکت سيولؤحرف شنو و جان برکفش را ناراحت کند و ھم از مس" نيمنسوب"نه ! خ بسوزد و نه کبابينه س

 !آن شانه خالی کند" تيتقو"التی خود در کارزار برای يو تشک

التی نداشته است، ياسی و تشکيبونال دخالت و شرکت سيران تريد اگر واقعا در کارزار ايبگود ين حزب بايآنوقت ا

فقط با ابتکار شخصی و نه با " رانيستھای اي کمونۀين به خانوه ھای شھدای اتحاديحضور عده ای از منسوب"و 

 الھه، حضور نوال  دوم درۀن حزب صورت گرفته است، چگونه می شود که در مرحلي اۀبرنامه و تحت برنام

ن حزب برای شھادت دادن، ياسی ايد و مشارکت سئيأ، بدون تیاحير رين تاجميق جانباخته حسيمحسن، ھمسر رف

  ! ديد که به اطالع عموم برسانين مورد چه ادعای کذبی را حاضر نموده ايفراھم شده باشد؟ در ا

 خانم مارگارت کنستلر دختر امريکائیل مترقی يد پاسخ دھد که ارتباطش با فراھم کردن شرکت وکيحزب م ل م با

  ست؟يدر دادگاه الھه چ) امريکا در ٧٠ و ۶٠ۀ کال دھيل مترقی و راديوک( ام کنستلريليو

شبرد کارزار يالتی در پياسی و تشکيچ دخالتی به لحاظ سي ھمانگونه که حزب م ل م ادعا می کند که ھاگر واقعاً 

بونال دعوت کرده يران تريلی را به شرکت در کارزار اين وکياشته است، چرا چنونال از آغاز تا کنون نديران تربيا

  است؟

ن کارزار، ادعاھای کذب، دفاع يبا شرکت در ا" شرويجدی پ"ک حزب يت خود را به عنوان يشما مشروع! دوستان

ن يم جھانی را در اسياليانی که اھداف امپريبه عنوان جر" ابيقت يون حقيسيکم"ام اخوان و ي تان از پۀنانيشرمگ

حداقل شجاع ! ديادی از دست داده اي می گذارند، تا حد زءدادخواھی در تقابل با جمھوری اسالمی به مرجله اجرا

چ ينصورت ھير ايدر غ. ديريت به عھده بگيولؤالتی تان در کارزار مسياسی و تشکيد و نسبت به شرکت سيباش

 . گری در جلو شما قرار نداردي دۀنيگز

  !ن ماجرا کجاستي ائینھاۀ ن پرديست فرجام بدترين ماجرا آنجاست که معلوم ني قسمت انيبدتر

اسی يبونال شرکت سيران تري که در ائیالت ھايو تشک" کارزار"دان يام اخوان توپ را به مين است که پي مسلم ااما

م يد آگاھانه تصميدان دور، باو حزب م ل م سرانجام در زمانی مشخص و نه چن! التی کرده اند، انداخته استيو تشک

  ! ا نهيکنند " تيتقو"را  کماکان دفاع می کنند و ھمچنان می خواھد آن" روند دادخواھی"ن يا از ايرد که آيبگ

  .کامران کارگر

 سم جھانی و حکومت جمھوری اسالمیياليسرنگون باد نظام امپر

 سم و حکومت کارگری ياليبرقرار باد سوس

  

٢٠١٢-١٢-١٢   
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  پاورقی

" شكوفه سخی/ آزادی از پرچم "ۀخانم شکوفه سخی به نوشت" ز از خشونتيپرھ" با نظرات ئیشناآ برای -١

 : ديمراجعه کن

د فرھنگ يم خارج از کشور است که از بازتوليان مقيرانيخی تمام اياخالقی و تارۀ فين وظيا" شان معتقدند، يا

  ."ميم و به چالش بکشيآگاھانه نقد کنم، آن را يری کني جلوگئیخشونت و خفقان، فرھنگ تک صدا
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