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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  صبا راھی 

   ٢٠١۵ جنوری ١۵

  
 !آزادی عقيده و بيان و تضادھای آشکار برخی از مدعيان آن

 
 

  ھا؟"غربی"يم؟ يا تنھا برای دان را برای ھمه مجاز می" اھانت يا توھين يا دست انداختن"آيا ما آزادی 

 ھا ؟" غربی"دانيم يا تنھا برای  را برای ھمه مجاز می" انتقاد "آيا ما آزادی 

  ديگران چه مرده چه زنده روش علمی و درست يا طنز است؟" اھانت يا توھين يا دست انداختن "اً آيا اس

  گری گرفت؟ءا به باد ظنز و انتقاد و افشاآيا روش ھای ديگر علمی وجود ندارد تا نظرات يک فرد مرده يا زنده ر

کنند که سبب ايجاد تفرقه در صفوف مبارزاتی کارگران و  ھا، ھرگز کاری نمی) مارکسيست لنينيست(کمونيست ھا 

ھمانطور که لنين آموزگار راستين و دلسوز واقعی کارگران . زحمتکشان و محرومان عليه سرمايه داری درنده گردد

شوند کسی دم در کارخانه از آنھا سين جين نمی کند که دين شما  ران برای يک اعتصاب آماده میگويد وقتی کارگ می

  .چيست

آموزش و تعليم و تربيت در ھر عرصه چه زندگی اجتماعی چه زندگی سياسی اساس برخورد علمی با پديده ھا می 

  .باشد

 ما ھرگز ۀدر خان! بی خدا بود و مادرم مسلمانبی مذھب و ) کارگر صنعتی( بزرگ شدم که پدرمۀ  ھفت نفرۀدر خانواد

ی اش مورد سرزنش و ئخاطر بی دينی و بی خداه ديده نشد که پدرم به مقدسات مادرم توھين کند يا مادرم پدرم را ب

کرد و  شد و برايش سحری آماده می گرفت پدرم زودتر از او بيدار می تحقير قرار دھد، حتی مادرم وقتی که روزه می

ما نه به باورھای دينی و ! شد که روزه برای سالمتی اش خطرناک است ی بسيار شيرين به مادرم يادآور میبا لحن

در اصل در يک محيط آزاد، مملو از عشق و احترام ھر کدام دين و ! یئدينی و بی خدا مذھبی مجبور شديم و نه به بی

 و وقتی پدرم ُمرد، با آن!  زندگی انتخاب کرديمۀوزمر را بر حسب مطالعه و تجارب رئیبی دينی يا خداباوری و بی خدا

کرد  که مادرم زن تحصيل کرده ای بود که دوش به دوش پدرم کار می دليل اينه  ما را بۀکه خيلی ھا به غلط خانواد

 که رفتار دين و با خدا شويم، چرا  زن ساالر می دانستند، ولی مادرم ھرگز ما را زير فشار قرار نداد که بايد باۀخانواد

ما نيز در اين محيط از رفتار !  ما گذاشته بودۀثير خودش را روی ھمأپدرم با مادرم آنقدر آزادانه و محترمانه بود که ت

 عکس ھمسايه ای داشتيم که سعی داشت مادرم هب! پدر و مادرم آموخته بوديم که باورھای خود را به ديگران حقنه نکنيم

 و سعی بسيار زياد ھم داشت که مرا که کوچکترين فرزند خانواده  چوب مذھب بارآوردرا وادار کند تا ما را در چار
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االتی که ؤبودم با دين کند، پس از تالش ھای بسيار او که با شکست مواجه شده بود به مادرم گفته بود که اين جزغل با س

   !کند پرسد مرا ھم از راه بدر می از من می

در اصل علت ! شرح مختصری از شرايط زندگی ام را خوانديد ممنونم ر باال،ود و سطکه لطف کردي تا ھمين جا از اين

 :ر باال دو علت داشتونوشتن سط

به نظرات راست، " انتقادھای تند و تيز و بی رحم" عدم درج نوشته ھای من در سايت ھای مختلف، به دليل :علت اول 

 توھين برخی از نوشته ھای مرا به نوعی مثالً    سايت ھا ھمزنم و برخی از را حدس می اين عبارتی است که خودم آن

 به رھبران سياسی و يا نظرشان، يا به رھبران ديگر سازمان ھا يا گروه ھای سياسی، يا چيزی در اين رديف قلمداد می

" نداختن مذھبآزادی اھانت و دست ا" اخير به نظر اين قلم سوگوار ۀکنند، اکثر اين سايت ھا ھم در ھفت کردند و يا می

رفتار يک بام و دو ھوای اين عده   !ھولناک اخير، ترور کاريکاتوريست ھای فرانسوی ترور شدند، به عبارتی سوگوار

دانم که خيلی ھا می  می.  بورژوازی کارگر ُکش دست به قلم شومۀ آزادی بيان و عقيدۀ مرا وادار کردتا در باراً مجدد

ھورا بکشيم و قلم ھای " غرب "ۀ، اما قرار نيست که ما برای آزادی بيان و عقيد"کردآی بابا باز دوباره شروع " گويند 

کسانی ۀ  سانسور قرار دھيم؛ ھست؟ آنھم مورد ظلم و ستم شکنجۀخودمان را بشکنيم و خود را مورد ظلم و ستم شکنج

مورد  خاطر عقايديشان سم بهسفانه در شکنجه گاه ھای رژيم ددمنش اسالمی وابسته به امپرياليأکه برخی ھايشان مت

  . قرار گرفته اندئیشکنجه ھای قرون وسطا

 ديگر را طبقاتی ارزيابی نکند بی شک به بيراھه رفته و ۀدين يا ھر پديد  که خود را مارکسيست لنينيست بداند و کسانی

ه تضادی با سرمايه داری که تمامی اديان و مذاھب ھيچ گون ائیجاز آن! آورد  سر از دامن امپرياليستھا در مینتيجاً 

گيرند و در راستای   ھا و سوره ھای آنھا مانند موم در دست سرمايه داری شکل میتندارند به ھمين دليل ھم آي

  !کنند فروگذاری نمی" مخالفت با خدا"پاسداری از منافع آن از ھيچ سرکوبی تحت عنوان 

ستھا در کنفرانس گوادالوپ پس از سرنگونی شاه نوکر خصوص از زمانی که در ايران اسالم توسط امپرياليه امروز ب

 توسط کارگران و زحمتکشان و نيروھای کمونيست و انقالبی و ساير آزاديخواھان، به قدرت ، قبلی شانۀدست به سين

 واقعی خود، سرکوب ستمديدگان برای منافع ستمگران را در اشکال و ابعاد مختلف به نمايش در ۀھرچنشانده شد مذھب 

در اروپا نيروھای مترقی و روشنفکر؛ !  سال پيش از سر گذرانده است۵٠٠ تاريک را حدود ۀاروپا نيز دور رد،آو

که مسيحيت را از بطن جامعه و  نويسندگان و ھنرمندان و کارگران و زنان بھای بسيار سنگينی را پرداخت کردند تا اين

با اين وجود ھمين چند سال پيش بود که در پاريس ! اننددخالت در تمام عرصه ھای زندگی شان به کنج کليسا ھا بر

داد به آتش کشيده شد که در آن يک نفر جان خود را از دست داد،  را نشان می"  مسيحۀآخرين وسوس" لم ئی که فسينما

ی سرمايه دار!  مسيحيت در کنج کليسا ھاست؟ خيرآيا واقعاً .  تروريست ھای سينمای پاريس مسلمان نبودندقاعدتاً 

ھمچنان از مسيحيت نيز برای خاموش کردن خشم ستمديدگان استثمار شده، برای دخالت در جسم زنان در امر مھم سقط 

! کند مريکا استفاده میاعنوان ابزاری برای عقب راندن جوامع مختلف حتی در اروپا و ه جنين، اين حق مسلم زنان، ب

دھند ھر روز بنيادگرايان مسيحی سد راه زنانی  نين را انجام میمريکا عمل سقط جا در  که قانوناً ئیدر جلوکلينک ھا

 با درايت کامل تصميم به امر سقط جنين گرفته ھاآن  ) به لينک يک مراجعه کنيد(قول يکی از پزشکان ه شوند که ب می

  !منع کنندامر اند، تا آنھا را از اين 

با دست درازی در جسم زنان خود را " چپ مدرن "در ميان اپوزيسيون رژيم ضد زن اسالمی منصور حکمت در لباس

 )لينک دو (  .در رديف بنيادگراھای مذھبی قرار داد

. به آن اشاره شود  ود دارد که الزم است کمی بيشتر در اين نوشتهجاز موضوع اصلی دور نشويم، واقعيت ديگری و

 حاکم دريافته است که مرز آزادی ۀت، که طبقاروپا مسير طوالنی تاريخی را سپری کرده تا امروز به اينجا رسيده اس
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  تا آن حدی که سرمايه داری را نشانه گيری نکند! باز گذارد" حدی"ھای مختلف از قبيل آزادی بيان و عقيده را تا 

  . به نفع سود و چپاولگری سرمايه داری استخواھد به بار آورد که اتفاقاً  ج و مرجی که میوگرنه ھر ھر

 نظير شاه و ئیط تاريخی و سياسی در خاورميانه و آسيا يکسان است؟ آيا امپرياليست ھا با ديکتاتورھااما آيا اين شراي

 يدۀتوان از آزادی بيان و عق کنند تا جامعه را مدام رو به عقب برانند ھمان اندازه می  ما تحميل میۀمال که بر جامع

  سخن گفت که در جوامع غربی؟" آزادنه"سخن 

آيا   است؟" طنز و انتقاد"ن و دست انداختن ديگران کار درستی است؟ آيا دست انداختن و توھين کردن  مگر توھياً اساس

ديگر ساخته شده است؟  ما شاھد نيستيم که چگونه جوک ھای قوم ھای مختلف در ايران برای دور کردن اقوام از يک

ختن عقايد مسلمان يا مسيحی يا يھود يا ھر دين و دربار شاه و مال بوده و است؟ آيا دست اندا" خنده "ۀی که مايئجوکھا

بدانيم اما اگر کسی مانند " مجاز" ديگر کار درست و منطقی است؟ آيا ما حاضريم توھين به مقدسات مسلمان ھا را ۀفرق

صاحب اين قلم به نظرات ارتجاعی و ضد زن فردی مانند منصور حکمت برخورد کرد سايت ھا نوشته ھای او را بايد 

گذاشته که ديگر از اين رياکارانه تر ممکن " آزادی بيان" تيغ سانسور ببرند؟ از جمله سايتی که اسم خود را ھم زير

  !نيست

را به راحتی  اما اين قلم و نظير آن ند ا قائلیاينگونه سايت ھا برای آزادی بيان کاريکاتوريست ھا احترام عجيب و غريب

  !می شکنند

غرب "ه افراد برای من يادآور فرھنگ شاه جالد که عاشق چشم آبی ھا بود و فرھنگ رفتار بيگانه پرستی اين گون

 داد است؛ بسياری از مردم تا که يک چشم آبی در خيابان تھران يا مراکز توريستی می را در جامعه رواج می" پرستی

 به تھران می آمد و با ودمانحتی يک کرد و لُر خ شد اما اگر يک افغان يا   شان سرازير میۀديدند آب از لب و لوچ

زدند بيا و ببين که چه فيس و افاده ھا  ی محلی اش وارد شده بود و با ھمان لھجه ھای شيرين ھم حرف میلباس زيبا

خيلی ھايشان ھنوز خود را از ! کرد شد و کالشينکف نژادپرستی شان قلب فلک را سوراخ سوراخ نمی طبق طبق نمی

يک روز در سالن غذاخوری يک کمپ پناھندگی يک زن ايرانی با اشاره به يک جوان ! نددان می" ھيتلر "ئینژاد آريا

شما ." اگه غذا نخوری به اين لولو ميگم بياد بخوردت ھا" خورد گفت  ھيکل دار سياھپوست به بچه اش که غذا نمی

د من ايرانی ھستم گفت خانم  تاکسی که افغان بود وقتی که فھميۀيک رانند.  نمونه ھای بيشتری را می شناسيدحتماً 

دھد،  ناراحت نشی ھا رژيم ايران نژادپرست ترين رژيم در دنيا است و اين فرھنگ را ھم در جامعه گسترش می

او می سوخت که بايد در ۀ  و دلم برای خانوادئیگو خانواده اش در ايران بودند، گفتم چرا ناراحت بشوم واقعيت را می

  !می در ايران پناھنده باشند بی ھيچ حق و حق انسانیرژيم ددمنش سرمايه داری اسال

 مطلب را ۀ تان سر نرود و ادامۀ يا قھوه برای خودتان درست کنيد يا يک آبجو باز کنيد تا حوصلئیب، يک چاوخ

  .بخوانيد

 !خواھند؟ خير می" غير"آيا فقط سايت ھای ايرانی خارج از کشور آزادی بيان را برای 

آن نشريه  استاندارد انگليس نيز يکی دو تا از کامنت ھای مرا سانسور کرد و مدعی نيز بود که گاردين چاپ ۀروزنام

ھمين نشريه برای کاريکاتوريست ھای فرانسوی مجلس عزاداری ترتيب داده بود و سر دبير آن از ! را رعايت نکرده ام

که  ما چرا کامنت مرا درج نکرده بود برای اينا! عنوان ھمدردی باال ببرنده کارکنانش خواسته بود که قلم ھايشان را ب

که يک مشت گرگ مثل بوش و بلر و سرکوزی، اوباما و ديويد کامرون و امثال آنھا خود را " :در آن نوشته بودم

کنند آنوقت کسی آنھا را  دانند و در دنيا ھر جنايتی را در راستای منافع امپرياليستھا اعمال می رھبران قلدر دنيا می

شود آن يکی  خب بوش و بلر و اوباما و کامرون يا ديگران چه فرقی با محمد دارند؟ چطور می..." يست نمی داندترور
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 ۀيا قلدر که شايست" گرگ"شود لقب  طرز شنيعی برانگيخت اما نمیه را کاريکاتور کرد و تعصبات پيروان نادانش را ب

  کار برد؟ه بوش و بلر و اوباما و سرکوزی و مرکل و غيره است را ب

 . بورژوازی کارگر ُکش استۀ اينھا سوگوار آن ھستند آزادی بيان وعقيدۀشود که آزادی بيانی که ھم مالحظه می 

 اخير من از طريق ۀحمالت مجدد توھين آميز برخی از ھواداران منصور حکمت طبق معمول به نوشت :علت دوم  

 ۀکردم که اگر دم دستشان بودم احتمال حمل خواندم فکر می وقتی اين توھين ھای چاروداری را می! ايميل می باشد

زير چتر آزادی بيان و   "کمونيسم کارگری"مضحک تر از اين نمی شود، که اين جماعت زير اسم . زيکی ھم بودف

 يعنی از اين بيشتر رياکاری در حق! شوند  و از آنھا ھم دلسوزترش می کنند عقيده و انتقاد بورژوازی سينه زنی می

  !کارگران ممکن نيست

 ارسال می....) داد، زنده باد آزادی بيان سانسور سايت ھا امکان درج را نمی(مطلبی نوشته بودم که از طريق ايميل

  )لينک سه( .شد

برم تا شايد با خواندن اين نوشته ھم کمی شرم کند ھم برود  از ميان آنھا يکی را برای شما انتخاب کردم، اسم او را نمی

  : ياد بگيرد، او در يکی از ايميل ھايش نوشتیطالعه کند و چيزم  کمی

  به دھن گشاد و جا کش سياسی "

جناب دھن گشاد اول خودت را معرفی کن  حاال که دھن گشادت را باز کردی ميشه بگی مشگلت با منصور حکمت چيه؟

کجاتو منصور حکمت  و ببينمنرو مخفی شو زير اسم مستعار و خانه تيمی بعدن دھن گشادت را که باز کردی بگ

  . سوزونده که با تنفر از اون که ديگه زنده نيست که خودش جوابت را بده

در ضمن اين ايميل را ھم بزار تو ھمان . ذھنی ميکنيم ببينم چه پخی ھستیئیبعدن يواش يواش با ھم يک راھپيما

  ".ن تا ايميل بعدیفعلن ھمينھا وره دستت باشه باشون بازی ک.ليستی که قبلن گذاشته بودی

البته وقتی که برايش نوشته شد که منصور حکمت اسم واقعی اش ژوبين رازانی بود و ھرگز از اين اسم استفاده نکرد و 

شود؟ ديگر جوابی به  عوض يازده اسم مستعار ديگر داشت، آيا اين فحاشی ھای چاروادری شامل حال او ھم میه ب

  !ايميل داده نشد

شدت مسموم ه  چريکی چيست؟ اينھا تحت تبليغات بۀ تيمی چيست و نه مبارزۀداند خان نه می احتماالً  اين فرد 

چرا؟ يکی از رھبران . زنند  کمونيست ھای چريک چنين لمپن وار و چارواداری حرف میۀ ضد مبارزهرھبرانشان ب

  :اين فرد به خود من گفت

 رو در ادبيات جامعه ما حاکم بود؟ ھمون فرھنگ چريکی صبا يادته که چه فرھنگ غم و ناله و يکی مياد يکی مياد" 

  ...ھمش به مردم ميگفت يکی مياد يکی مياد ھيچ کار نکنين منتظر باشين، تا اينکه خمينی اومد... رو ميگم

گفتم اون که فرھنگ چريکی نبود، اون فرھنگ خادمين سرمايه داری بود، چريکھا که ھفت سال تمام در زمين دشمن 

 آنھا بود که به مردم شھامت و اميد داد و شد الگوی مبارزه با دشمن، کجا ۀی از جانشان مايه ميگذاشتند، مبارزداشتند حت

حتی ادبيات و سروده ھای آنھا عليه خمودگی بود سروده ای . آنھا منتظر بودن که امپرياليستھا برای مردم يکی را بياورد

بنياد ظلم و / مثال شير ژيان   /برخيز ای جوان/  خواب غفلت برآیھان برآی از/ ھان بپا ای خلق ايران بپا :نظير

  ...ز ريشه برَکن/ استبداد را 

... ايدت از جان گذشتبصبا يادته اون سرود چريکھا چی بود؟ خلق ترکمن خلق ترکمن در راه وطن ب: بار ديگر گفت 

   "...چريکھا چه ناسيوناليست بودن ميگفتن برين خودتون بکشين در راه وطن
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لبخندی به ايشان زدم و گفتم چريکھا به يک پديده به اسم امپرياليسم به درستی باور داشتند و دارند و اين سروده به 

معنای اين بود که وطن بايد از يوغ وابستگی به امپرياليسم بيرون بياد، و برای اينکار بايد از جان ھم گذشت چون دشمن 

  .که نمياد دو دستی وطن را رھا کند

  "خب امپرياليسم که اونجا نبود:" فتگ 

  "خب نوکرش، سگ زنجيری اش شاه جالد که اونجا بود" "گفتم

  .سکوتی برقرار شد

  ."صبا برو زندگی تو کن فکر انقالب نباش: " روزی ديگر گفت 

  !گفتم باشه ميرم واسی خودم عشق ميکنم تا عمو سام بياد برای مون انقالب کنه و يه خمينی ديگه بياره 

 عين اين محاوره را با منصور حکمت در کنفرانس لندن وقتی که زنده بود داشتم وقتی جوابی نداشت يکی را صدا می 

که سندی برای آموزش ھای مسموم فردی که  چرا اين محاوره را نوشتم؟ برای اين. برايش بگويد" جوک جديد"زد تا 

 چريکی در ايران را شخص منصور ۀاين سالخی تاريخ مبارز ۀھم. آن ايميل چارواداری را برايم داد به شما ارائه دھم

 خاصی با چريکھا یدر اصل منصور حکمت بود که دشمن. حکمت در بين ھواداران ريز و درشت خود ترويج داده بود

 او بود ئیشخصی دوران دانشجوۀ که تجرب  ديدگاه طبقاتی بود؟ يا اينۀ چريکی داشت، آيا اين دشمنی از زاويۀو مبارز

 نيمروز آنرا تا حدی فاش ساخته بود که او که اسم واقعی اش ژوبين رازانی بود به ساواک قول ھمکاری ۀکه روزنام

شود  کرد؟ خب اينگونه مسائل وقتی مطرح می داده بود؟ آيا به ھمين علت بود که از اسم واقعی اش استفاده نمی

گونيد که از اين  کنند يا می اسخ دادن يا فحاشی میجای په را ندارند و ب طرفداران منصور حکمت تاب شنيدن آن

 حزبش برای ۀالبته الزم به تکرار مکررات است که منصور حکمت در اولين کنگر. ھا برای ما ارسال نکنيد" ايميل"

او " آزادی بيان بی قيد و شرط" و اين اولين آموزش  ابراز ظھور خود جنبش کمونيستی ايران را بارگاه ابلھان ناميد

  .بود

توان مورد توھين قرار داد اما ارتجاع   سال پيش را می١۴٠٠دھند که ارتجاع  حال چرا برخی ھا به خود اجازه می 

را نمی توان؟ و اگر اينکار بشود توھين است؟ و مورد غضب " کمونيزم کارگری" قرن بيست و يکم زير پرچم 

 سياسی پروامپرياليستی و پرو صھيونيستی ۀکند، چھر ين نمیگيرد؟ تازه اين قلم که توھ سانسور اکثر سايت ھا قرار می

  .کند  میءژوبين رازانی معروف به منصور حکمت و يازده اسم ديگر را افشا

کمونيست ھای چريک   نسل قبلی از ھر قشری و دسته و گروھی، در ايران و در خاورميانه و در دنيا می داند که 

آنھا به ميدان آمده بودند تا در عمل نيز به کارگران . اپذيری با دشمن خلق بودند سميل مبارزه، مقاومت و سازنش نئیفدا

 ۀ امپرياليسم و سگ زنجيری اش شاه جالد مبارزۀ از سلطئیو زحمتکشان و محرومان نشان دھند که تنھا راه رھا

کار بردن نام واقعی ه و از ب  کردند  آنھا ھم با اسم واقعی خود مبارزه میۀھم. ژی ھم تاکتيک استيمسلحانه ھم سترات

  !که نداشتند ھيچ باعث افتخار خلق ھم بودند" شرم"شان ھم 

 کپی کردم، که تحت آموزشھای ماکياوليستی از طرفی اين فرد که يکی از ايميل ھای چارواداری اش را در اينجا عيناً  

پس کسی حق ندارد نظرات و چون منصور حکمت ُمرده  می نامد، معتقد است که" کمونيست"خود را  حزب حکمت

 استدالل را واقعاً .! که او ديگر زنده نيست که خودش جواب دھد ، برای اين کندءمواضع ارتجاعی او و حزبش را افشا

 ١۴٠٠شوند که بايد به پيامبر اسالم که  ھم مدعی می" نوابغ عالم"بينيد؟ اين عين خود ارتجاع نيست؟ خب ھمين  می

  .خواھند توھين کنند سال پيش ُمرده ھر چه می

خواھد که بنده جزو طرفداران بيسواد او  البد می. گويد که اين قلم با تنفر از منصور حکمت می نويسد از طرفی ھم می

  .باشم و برايش ھورا بکشم
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 تکليف کند که با جنين تعيينبه جسم زنان دست درازی کند و برای آنھا   راستش من ھر کسی مثل خمينی و حکمت 

انحرافات سياسی منصور حکمت بايد بی . کنم  میءخواسته ھای خود چه کنند نظرات ارتجاعی شان را افشاھای نا

حال اينطور ھم شده، منتھی برخی ھا بسيار با مالحظه و رفيق بازی اينکار را ه که تا ب  شود، کما اينءرحمانه افشا

دانم، زيرا که نظرات او در راستای خدمت به  میکرده اند، اما من منصور حکمت را رفيق خودم يا رفيق کارگران ن

  . کارگران و زحمتکشان و محرومان استۀامپرياليسم، دشمن قسم خورد

بازھم ھر کسی که مثل خمينی و منصور حکمت تن فروشی را شغل رسمی زنان به حساب آورد و از قَبَل آن ھم ماليات  

  .دانم  کارگران و زحمتکشان و محرومان میۀدشمن قسم خوردکسب کنند نظرات او در راستای خدمت به امپرياليسم، 

ھر کسی که مثل خمينی و حکمت دم از آزادی بيان بی قيد و شرط بزند اما وقتی کسی به خود آنھا انتقاد کرد را مورد  

ظرات دانم و با تنفر ن  کارگران و زحمتکشان میۀبی شک آنھا را دشمن قسم خورد  غضب دار و دسته اش قرار دھد،

  .کنم  میءماکياوليستی و ارتجاعی شان را افشا

ھر کسی که مثل حکمت اسرائيل، صھيونيست تروريست پيشه، اشغالگر و سرکوبگر و کودک ُکش را به رسميت  

  .کنم  میءقلمی مملو از تنفر نظر ارتجاعی و پروامپرياليستی اش را ھمواره افشا  بشناسد با

 کارگران باال رود و منافع بورژوازی کارگر ُکش را ۀمنصور حکمت از شان  ينی واز ھمه مھمتر ھر کسی که مثل خم 

  .کند  میءبه پيش برد اين قلم با بی رحمی تمام و با تنفر بسيار ماھيت خادمی شان را به امپرياليسم افشا

در خانه و سرقت دآر و زيکی يا شکستن  فۀارواداری، که يکی از آنھا در باال بھترين آن بود، و يا حملچتوھين ھای  

  .ندار و امثال آن نمی تواند اين قلم را مرعوب و از نوشتن واقعيت ھا و افشای ديدگاه ھای آلوده و ضدکارگری بازدارد

 سايتی ھم ھستيد که برای آزادی بيان کاريکاتوريست ھای فرانسوی سوگوار شديد آيا اين ۀدن محترمی که گردانۀخوانند 

که آزادی بيان و عقيده را در راستای   و اين نيد؟ انتشار آن بستگی به جايگاه طبقاتی شما داردک نوشته را منتشر می

  .بريد کار می منافع چه طبقه ای ب

  .از شما که وقت گذاشتيد و اين نوشته را خوانديد صميمانه سپاسگزارم 

زادی بيان، افغانستان آزاد، بابا، اين نوشته برای سايت ھای روشنگری، گزارشگران، پيک ايران، اتحاد کارگری، آ

شما ھم اگر سايتی داريد که برای شما ارسال . شود آشتی، روزنه، مبارزان کمونيست، ھفته، جھت انتشار ارسال می

  .دئيرا درج نما توانيد لطف کرده آن نشده می

   

  ٢٠١۵ جنوریچھاردھم /  ١٣٩٣ ]جدی[ست و چھارم دیيب

  :يک  

years-40-speak-doctors-abortion-us/21/nov/2014/world/com.theguardian.www://http  

  :دو

html.18_post-blog/2012/12/com.blogspot.neweshtejat://http  

  :سه

  باز ھم کاريکاتورھای سفارشی امپرياليستی و ھم آوائی حزب حکمت با آن

html.7_post-blog/2015/01/com.blogspot.neweshtejat://http  

html.14_post-blog/2015/01/com.blogspot.neweshtejat://http  

  

  :يادداشت
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  !ھمکار نھايت عزيز خانم صبا

ضمن ابراز امتنان از ارسال نوشتۀ تان، ما نه تنھا آن را با ويراستاری ھای . درود ھای گرم متصديان پورتال را بپذيريد

زم و بدون کوچکترين تصرفی در متن آن منتشر نموديم، بلکه ھيچ خوف و ھراسی ھم از ھيچ دم و دستگاھی نداريم ال

  .تا از ابراز موافقت خود با محتوای نوشتۀ تان خودداری نمائيم

  !قلم افشاء گر تان را به مانند ھميشه توانمند می خواھيم

 AA-AAادارۀ پورتال

  

 
  


