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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  یزدي بابك
  ٢٠١٠ فبروری ٢٤

  
  

   كاره استچي ھیكورش مدرس
  

 ني معیخي حساس و مقاطع تارطي در شراجنبشھای اجتماعی و گاھی ھم احزاب ، چه چپ و چه راست، رھبران

. شودي به نام آنھا ثبت می بداي و ی به خوبخي زنند که در تاری مئی حرفھااي دھند و ی مئی ارائه و تزھااھيتئور

 ١٩٠٢ن در ي که لنی کتابني ارتباط مھمترنيدر ا. دن شوی نوشته مطي شراني افراد در ای کردھادي چه باًمعموال

 کرد نوشتن دي چه بای ھم ادای مطھری و مرتضیتعي شری مانند علی افرادیبود و بعدھا حت" ؟ کردديچه با"نوشت 

  .درآوردند

 سالھاست که .)اشتباه نشود، به گفته خود ايشان رھبر ھيچ جنبشی نيست، سر دسته يك محفل است(ی  مدرسکورش

 یچند صباح.  و ھر روز گامھای بلندتری نيز به طرف عمق ارتجاعش برمی دارد کردهري گتزھای ارتجاعیدر 

حمله " ،"انيبا حجارتشكيل دولت موقت " شد شاني کرد ادي چه بایھايتئور.  کردھا باشددي چه بانيسي کرد تئوریسع

 گانگستر ،"سر مرزھابحران سازی " ،"ی و رفسنجانی ھزار نفر به منزل خامنه ا١٠با ! و گرفتن قدرت سياسی

 نيسي تئورتيرھايش به سنگ خوردند،وقتی كه . و خياالت اينچنينی!  را مجازات کردناني و قاچاقچی در آوردنباز

 و حرکت و مبارزه ی اعتراضکجا ھر.  شد، و در واقع معترض به اعتراض به جمھوری اسالمیھا" کردديچه نبا"

 است، یستيونالي ناسست،ي نی سبز است، کارگرست،ي، اخ است، تف است، مال ما نند بود فرمودی در جريانا

 دي که چه بادي دشاني ایوقت  ... ودي منتظر باشد،يني، در منزل بنشديلت نک دخاد،يشرکت نکن....  است وئیبورژوا

ً چپ جامعه اين خوابھای ارتجاعی را با بن بست روبرو كرد رسما عليه  وپا در ھوا ماندند ھمه شيھا و نكردکرد

  . ن ھورا كشيدجنبشھای انقالبی و پيشروی چپ در جامعه شمشير كشيد و برای سركوب احمدی نژاد و پاسدار رادا

 و از ،"یزنده باد لغو کار مزد"، و "مرگ بر استثمار" مانند ئی کارگران با شعارھای روزدي شا،یدي را چه دخدا

 که در واقع يعنی وقت گل نی و .ستيشان اآن وقت البته وقت ا. ندياي باباني به خی مدرسكورشھمه مھمتر زنده باد 

  ! رقاص اين ميدان كذائی است و بدجوری ھم خودش را  سر كار گذاشته استًالبته فعال در عمل ايشان. يا ھيچ وقت

 مردم ونيلي م٤ ی بدھد حاال وقتلي دولت مشترک و موقت تشکاني خواست با حجاری می که روزی است کسجالب

 یمرگ بر جمھور "لياز قب" ساختار شکنانه "مي به قول ھر دو جناح رژی و شعارھاختهي رابانيدر تھران به خ

 م،يخواي نمی اسالمیجمھور"، "است نشانه مي بھانه است کل رژیموسو"، "هي فقتيمرگ بر اصل وال"و " یاسالم
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 مضحكتر از اين . ھست دست جمھوری اسالمیشي سبز است و رھبرويدگي مھمان كس دھنديم... و " ميخواينم

  ؟سياست كجا ميشود سراغ گرفت

 در ی را بھانه کردند و  بخشی که مردم موسوندي بی داند و می و متوسط ممي انسان نورمال و با عقل سلکي

 شعار دادند ان مردمو در چند روز بعد ھم"  ني حسري مني حساي"و "  مرا پس بدهیأ ریموسو" اول گفتند یروزھا

 نياھمه  چشمش را بر كورش مدرسی اما ." نشانه استمي رژکل بھانه است، یموسو"و " کتاتوريمرگ بر د" که

ند، بلكه عمق ارتجاع آن تئوريھا را برمال ستھ شاني ايھای خالف تئور اين اعتراضات نه تنھا بندد چونیھا مشعار

 و جالب اينكه ايشان ھم درست  شودیحت مانار" ساختار شکنانه "ی از شعارھامي ھم مثل رژشانيا. ھم كردند

ً واقعا. ست كارگری را به فحاشی می گيردھمانند رھبران رژيم از ھر دو جناح راديكاليسم جامعه و حزب كموني

 ی نجات خود ھم  اخطار می و برادهي شعارھا را دني ا به اضافه كورش مدرسیميجناح رژ جالب است که ھر دو

 ـ كورش مدرسی ھمصدا با اين جناح اظھار خوشحالی می  کشدی زند و می جناح مکي.  می چينند و ھم توطئهدھند

 کلمه کمتر، و کي و نه شتري کلمه بکي نه ی اسالمی را قبول دارد و جمھوری قانون اساسويدگي مرگي و جناح دكند ـ

  اصالی مدرسكورش شعارھا تکرار نشود و ني که اردي پذی می نژاد را ھم ضمنی احمدمي نجات رژی برایحت

  !نديبب را شاني مردم و مبارزه آنھا و شعارھاحاضر نيست

 شانيا. ستي نای ساده  كار کردنشداري که خود را به خواب زده بی کسی کرد ولداري بودشي که خواب باشد می راکس

  را چپ و اين وضعيت را به كل چپ می بندد و قطبندا شکست خورده شيھايخودش و تئور.  را به خواب زدهدخو

و برای  ً مجبور است برای اثبات اين وضعيت، خود نيز در شكست چپ جامعه، كه اتفاقا. می بيندشکست خورده

اطالع كورش مدرسی و حواريونش، تنھا حزب كمونيست كارگری نيست، بلكه اکثريت جامعه ای است كه بار ديگر 

 به ميدان آمده، شركت كند و دست به ھر افتضاح و ھر توطئه ای عليه ٥٧برای به كرسی نشاندن مطالبات انقالب 

  .اين چپ بزند

مطرح ميکند که چپ اگر در ايران شکست " آيا کمونيست در ايران پيروز می شود"منصور حکمت در سمينار مھم 

شل ِچون خودش را در اين ظرفيت و اين ا. بخورد از اين خورد ديدن و ريز ديدن خودش است که شکست می خورد

 اين ".ل ميدھند و قصد کسب قدرت ميکنندنميبيند، و گرنه سه تا وزير فرھنگ را کنار ھم بذاريد فوری حزب تشکي

ا می ھکتر از اينخيلی کوچ. شل و ظرفيت نمی بيندِخودش را در اين ا. مصداق دقيق امروز کورش مدرسی ھست

پيشنھاد می کنم کورش که ديگه دير شده .  ھم ھست و در نتيجه می خواھد كل جامعه را ھم قد خود بكندًبيند و واقعا

  .يگه اين سمينار را مرور کنندولی مريداش يک دور د

 خود را شهي رفته که منصور حکمت ھمادشي.  داندیھم م" ستيحکمت" خودش را شاني است که اني اخي تلخ تارنزط

 ني دانست و کورش ھمه ای م"، انسانگرا و دخالتگرستيمالي عملگرا، ماکزکال،يپراکت" خود را ستيو کمون

 کرد و حواله دادن کار و مبارزه و دي و چه نباینيده و خانه نش را فراموش کری کارگرستي کمونیخصلتھا

  . سپرده استی و وقت گل نامتي را به روز قیسازماندھ

  كورش مدرسی ھيچ كاره است

 شود که خوب یال مؤ سيشان از اديکأطور مشخص و با ته  چند مورد ب در زنان سوئدوي با رادی در مصاحبه اًراياخ

 ھست چرا شما در خارج ی موسوی به فرض جنبش در داخل تحت رھبر؟ديا ھست و کجدي کنیپس شما چه م

 و تحت پرچم اونھا موي برھا و با سبزموي بشگراني لشکر ددي ما چرا بادي گوی مشاني اد؟يماھھاست حضور ندار

 یزي ناپرھ تنھاشاني اد؟ي زنی و حرف خودتان را نمدي روی پرسد خب چرا مستقل نمی مصاحبه کننده م.ميمبارزه کن
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 را بر ھم ی اسالمی و بساط جمھورميما در دانشگاه لندن رفت" آورد که ی ھشت ماه کرده اند را مثال منيکه در ا

در ھمين . است کوچه زده  آن خودش را بهاي، دهي لندن را ھم خودش کامل ندانشگاه دلم احتماال فايشان". ميزد

آنجا ھم سررشته . فلش شركت كرده، به ايشان اطالع غلط داده اند ايشان در اين چند سال از فعاليت محکهاعتراضی 

 ني ا كه فرمان صادر كنند رفته بودهادشي شاني ا.ايشان و ھوادارانش كاره ای نبودند. اعتراضات دست ديگران بود

   .دي در منزل بمان ھم روز رایکي

 ی مردم را با جنبش ارتجاعیب کنون شرمانه مبارزه و انقالی مصاحبه بني از ایگري در قسمت دی مدرسکورش

شعور  ايشان. نامدي می ارتجاعی جنبشزي را ن٥٧ انقالب و مبارزه مردم در سال ی کرده و حتسهيطالبان مقا

 انقالب  آن ازیبا چه شھامت"  شکست نخوردگانخيتار" که منصور حکمت در مخاطبين خودش را دستكم گرفته

  . کندیدفاع م

لطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و تحقيرى را که شالوده آن را تشکيل ميداد مردم حق داشتند رژيم س"
مردم حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواھند، ساواک نخواھند، شکنجه گر و . نخواھند و به اعتراض برخيزند

ن کرد دست به  ھاى اعتراض کشتارشالوهمردم حق داشتند در برابر ارتشى که با اولين ج. شکنجه گاه نخواھند
  ". حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى بود٥٧انقالب . اسلحه ببرند

 ی جمھور،یاستقالل ، آزاد. " تر از امروز بودی ارتجاعیليخ)  کورشتيبه روا( زمان شاه که شعارھا در

 ني از مبارزیليمان ھم خالبته در آن ز...  و بي من هللا و فتح قرنصر ،ی سالم بر منتظر،یني، درود بر خم"یاسالم

نان،  "لي بردند از قبتي خود به جمعی روزآن با دانش و توان یگري دی و شعارھارفتندي کورش را نپذیھايتئور

 كورش تي مردم به رواايآ ...و" کارگر نفت ما رھبر سرسخت ما"و " ی برابری،آزاد "ايو " ،یمسکن، آزاد

 در آن دي باستھاي کموناي و حکومت شاه را به مصاف بکشند؟ آختهي رھااباني در آن زمان ھم حق نداشتند به خیمدرس

 کردند، مھر خود را به جنبش ی دخالت منکهي ااي کردند؟ ی کرد وضع مدي چه نبای و تئوررفتندي ھم به خانه مطيشرا

    گرفتند؟ی آن را به دست میرھبر)  توانستندیاگر م (ما تمااي و ی زدند، بخشیم

 در جھان شکل نگرفته و شکل نخواھد یه اقط نچي در ھی حرکتچيھكورش مدرسی  ثل تئوريھایئی مھاي تئوربا

 برنامه ی و بی عملی و بیتيولؤ مسیب. امدهي نداني آخر خود در اول به می با حرف و شعارھای انقالبچيھ. گرفت

 و طرفدار منصور ستينو خود را کمھاي تئورني با ای است ولیبودن  و راحت در کنج عزلت  نشستن حق ھر کس

  . مضحک استگريحکمت خواندن د

 امروز ني ھمی و زندگمي امروز مردم دخالت کنني در سرنوشت ھممي خواھی گفت ما می حکمت مدام ممنصور

  ! بکندی کاری قرار است وقت گل نی مدرسكورش سمي و کمونميمردم را عوض کن

 


