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حميد تقوايـي مـعـمـوال       :   كاظم نيكخواه 
كنگره هاي حزب كمونيست كـارگـري      
هركدام فوكوس معيني روي مسـائـل        

اين كنگره از نظر شـمـا     . خاصي دارند 
بعنوان ليدر حزب كمونيست كارگـري      
 تمركزش روي چيست و چه بايد باشد؟ 

خصوصيـت ايـن کـنـگـره          : حميد تقوائي 
اوضاع سياسي کامال ويژه و متفاوت    

در ايران انقالبي شـکـل   .   در ايران است  
گرفته است کـه تـا هـمـيـن جـا تـمـام                    
معادالت و چشم انداز سياسـي را در          
سطح کشوري و بين الـمـلـلـي بـه نـفـع              
مردم و به ضـرر جـمـهـوري اسـالمـي               

ايـن يـک نـقـطـه          .   متحول کـرده اسـت      
عــطــف تــعــيــيــن کــنــنــده در حــيــات            

اين وضعيـت  .   جمهوري اسالمي است 
بخصوص حزب ما را در مـوقـعـيـت             
بســيــار مســاعــد و آمــاده اي بــراي               

. پيشروي هاي بيـشـتـر قـرار مـيـدهـد             
جـنـبـش انـقـالبــي حـاضــر رعـدي در                

زمـيـنــه هــاي     .   آسـمـان بـي ابــر نـبــود          
انقالب جاري هم از نـظـر اجـتـمـاعـي               
يعني مبارزات بـخـشـهـاي مـخـتـلـف             
جامعه، و هم از لـحـاظ سـيـاسـي در                
سطح عملکرد جنبشها و احزاب قابل    

از ابـتـداي     .   رديابي و بازشناسي اسـت  
بقـدرت رسـيـدن جـمـهـوري اسـالمـي               
جامعه در حال جوشش بـوده اسـت و              
بويـژه در ده سـال اخـيـر مـبـارزات و                   
اعـتــصـابــات کــارگـري، اعـتــراضــات          
دانشجوئـي، مـقـاومـت و مـبـارزات              
مستمر زنان و کال اعـتـراضـات تـوده            
مـحــروم مــردم کـه بــارهـا تــا ســطــح               
شورشهاي شـهـري اوج گـرفـت مـدام               

ايـنـهـا اجـزا و         .     جريـان داشـتـه اسـت        
نمودهاي يک جنبـش تـوده اي عـلـيـه             
حکومت هستند کـه مـا در ادبـيـات             
حزبي همواره بعنوان جنبش سرنگوني 
طلبانه مردم از آن نام بـرده ايـم و يـک              
رکن اساسي مبارزه حزب ما هويت و    
شـنــاسـنــامــه دادن بــه ايــن جـنــبــش،             
معـرفـي و شـنـاسـانـدن آن در سـطـح                   
جامعه در ايران و در خـارج از ايـران،              
راديکالـتـر و عـمـيـق تـر کـردن آن و                    

. متحد و متشکل کردن آن بوده اسـت   
جنبش توده اي حاضر از نظر مضمون  
و اهداف و خصلتش ادامه اين جنبش    
سرنگوني طلبانه و ارتقـا کـيـفـي ايـن             
جنبش به سطح يک انـقـالب تـوده اي           

حزب ما همواره بر اين واقعيت  .   است
تاکيد کرده است که جمهوري اسالمي 

ــحــران عــمــيــق ســيــاســي                -بــا يــک ب
ايدئولوژيک روبـرو اسـت؛         -اقتصادي

جـامـعـه ايـن رژيـم را نـمـيـخـواهـد و                     
نميپذيرد و هر مـبـارزه و اعـتـراضـي              
حتي بر سر کمترين خواستهاي صنفي 
و رفاهي عمال و بطور عيني  مـبـارزه     

 . اي عليه رژيم است

 "كنگره انقالب
 مصاحبه با حميد تقوايى در مورد كنگره ھفتم حزب

در اين هفتـه شـاهـد اتـفـاق سـيـاسـي                 
اتـفـاقـي    .   مهمي در شهر اهواز بوديـم     

که در طـول خـيـزش انـقـالبـي مـردم                  
اتفاقـي کـه حـاکـي از           .   ويژگي داشت 

عمق مبارزات مردم و نويد بخش بـه       
در .   ميدان آمدن قدرت کارگـران بـود       

 مهر کـارگـران     ٣٠ و ٢٩، ٢٨ روز ٣

لوله سازي خوزستان در اعـتـراض بـه         
ده ماه دستمزد پرداخـت نشـده خـود،         

 مـتـري تـا نـادري  در               ٢٤در مسير  
وسط شهر اهواز دست به راهپيـمـايـي     
زدند و مـردم ايـن شـهـر کـارگـران را                  

مقاله فرخ نگهدار از رهبران اکـثـريـت     
و جمهوريخواهان ملي تحـت عـنـوان         

رهــبــران جــنــبــش ســبــز و رهــبــري              " 
را بــايــد    "   جــمــهــوري اســالمــي ايــران      

بعنـوان پـالتـفـرم جـريـانـات پـرورژيـم                
قـلـمـداد    "   اکـثـريـت   " و   "   جمهوريخواه" 

اين مقـالـه تـالـشـي اسـت بـراي              .  کرد
متحد کردن محافل و شخصيت هاي    

سردرگم ايـن جـريـان حـول اصـالح و                
حــفــظ رژيــم عــلــيــه جــبــهــه چــپ و                
سرنگوني و الحق بايد از فرخ نگهـدار     
که اهداف و نيات واقعي اين طيف را       
خــيــلــي روشــن بــيــان کــرده اســت و               
همينطور از شيرين عبـادي کـه چـنـد           
روز قبل در سخنراني اش در دانشگاه  
کلرادو صـاف و سـاده و هـمـسـو بـا                   

همين پالتفرم اعـالم کـرده اسـت کـه              

 تظاهرات کارگران لوله سازي و مردم اهواز 
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حمايت کردند و به صف اعتراضـشـان    
حرکـت اعـتـراضـي اي کـه            .   پيوستند

ادامه خواهد داشت و تمام شهر را بـه        
حرکت درآورده است و مردم همـه جـا           

در اين حـرکـت   .  از آن سخن ميگويند 
مردم با شـعـارهـاي مـرگ بـر            اعتراضي  

ديکتاتور، مرگ بر سرمايه دار، زندگي در 
يـا مـرگ يــا       .   ايـران حـق مسـلـم مـاسـت            

عدالت، دولت کودتا استعفا ، اسـتـعـفـا،           
استاندار بي عـرضـه اسـتـعـفـا اسـتـعـفـا،                 
صداي اعتراض خـود را بـلـنـد کـردنـد و                  
. جمهوري اسالمي را به چالـش کشـيـدنـد          

بدين ترتيب کارگران لوله سازي خوزستـان     
به کل جنبش کارگري و جنبش انقالبي در 

 . کل جامعه راه نشان دادند
اتفاقي که در اهواز افتاد بيش از هـر      
چيز نشانگر واقعيت امروز جامعـه ايـران          

اينست که هر حـرکـت و     واقعيت  .   است
اعتراضي در شرايط انـقـالبـي امـروز           
ظرفيت ايـن را دارد کـه بـه حـرکـتـي                  
اجتماعي و گسـتـرده و بـه مـوضـوع               

. اعتراض کل جـامـعـه تـبـديـل شـود              
خصوصا خواستهاي کـارگـران عـلـيـه           
دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده، عـلـيـه              
تعرضات هر روزه رژيـم بـه زنـدگـي و             
مــعــيــشــتــشــان و عــلــيــه گــرانــي و                
دستمزدهاي نازل و عليـه بـيـکـاري و            

. غـيــره مســايــل کــل جــامــعــه اســت           
مسايلي که امروز موضوع اعـتـراض     

. هر روزه کارگران و کل جامعـه اسـت          
امروز بهترين فـرصـت اسـت کـه ايـن               
اعتراضات را به خيابان کشيد، مـردم    
را بــه حــمــايــت از ايــن اعــتــراضــات              
فـراخـوانــد و در ســطـح سـراســري بــه                

اتفـاقـي کـه در اهـواز           .   حرکت درآمد 
افتاد ميـتـوانـد الـگـويـي بـراي هـمـه                 

 . کارگران در همه شهرها باشد
بسياري از مراکز کارگري، بـا     اکنون  

مســالــه دســتــمــزدهــاي پــرداخــت نشــده           
 مـهـر     ٢٠همين هفته قبـل در      .   روبرويند

ماه بود که کارگران مخابرات راه دور در           
 ماه حقوق معوقـه  ٩شيراز در اعتراض به  

خود در وسط اين شـهـر دسـت بـه تـجـمـع               
اين کارگران در مرکز . اعتراضي زدند 

اين شهر چندين بار تجمع اعـتـراضـي        
بايد با فراخواندن مردم بـه    .   داشته اند 

حمايت از ايـن مـبـارزات، کـل شـهـر                
شيراز را همچون شهر اهواز بـه تـکـان       

هميـن کـار را مـيـتـوان در              .   در آوريم 
يا بطور مـثـال   .   تمام شهرها انجام داد 
 نفر از رهـبـران       ٥در نيشکر هفت تپه  

کارگـران بـه اسـامـي عـلـي نـجـاتـي،                  
فريدون نيکوفر، قربان عليپور، جليـل      
احمدي، محمـد حـيـدري  را احـکـام                

حراست کارخانه حـتـي   .  زندان داده اند 
آنها را مـمـنـوع الـورود بـه کـارخـانـه                 

 کــارگــر    ٥٠٠٠.   اعــالم کــرده اســت     
نيشکر هفت تپه با خانواده هايشان و     
مردم شهر نيروي عظيمي هستند کـه      
ميتوانند در مـقـابـل ايـن گسـتـاخـي               

مـيـتـوانـنـد رژيـم را عـقـب               .  بايستند
برانند و وادارشان کنند که اين احکـام     
را لــغــو کــنــنــد و بــا مــبــارزه خــود                 

. رهبرانشان را به سر کار بـازگـردانـنـد          
ميتوانند با خواست زنداني سـيـاسـي         
آزاد بايد گردد، پرچمدار مبارزه بـراي       
آزادي تمام زندانيان سياسـي از زنـدان        

 . باشند
همچنين  گراني و افزايش سرسام     
آور قيمت ها، دستمزدهـاي زيـر خـط           
فقر و گرسنگي و بـي درمـانـي و بـي             
مسکنـي، بـيـکـاري و عـدم تـامـيـن                 

شغلي، همه و همه مسايل کل جامعه 
ــي امــروز           .   اســت ــقــالب در اوضــاع ان

بهترين فرصت است که کارگران جـلـو         
بيايند و  پـرچـمـدار خـواسـتـهـاي کـل               

 .  جامعه باشند
در همين هفته جمهوري اسالمـي     
طرح حذف يارانه هـا را کـه دو سـال                 
اسـت دارنـد دور آن مــي چــرخـنــد و                 
جــرات عــمــلــي کــردنــش را نــدارنــد،            

قيمت گاز و آب و برق و . تصويب کرد
نان و همه چيز قرار است چندين بـرابـر     

مجلس اسالمي موافقت خـود    .   شود
را با حذف چندرقاز يارانـه اي کـه بـه               
برخي کاالهاي اساسـي مـثـل گـنـدم،            
شکر، برنج، روغن پرداخـت مـيـشـد،          

مردم بي پناه و بـي      . اعالم کرده است 
تامين در چنگـال گـرسـنـگـي و فـقـر                
بيشتر رها شده اند، کارگران در هـمـه           
شهرها ميتوانند در صف اول مـبـارزه    

ميتوان از   .   عليه اين تعرضات باشند   
کارگران لـوـلـه سـازي         الگوي اعتراض   

. اهواز و جلب حمايت مردم درس گرفت
امروز بيش از هر وقـت شـرايـط فـراهـم            
است که اعتراض خود را بـه بـيـرون از               
کارخانه و به قلب جامعه ببريم و با جمع 
شدن در ميادين شهرها و با راهپيمايـي   

ــدن مــردم           ــراخــوان ــت از        و ف ــاي ــه حــم ب
خواستهايمان کل جامعه را با خود هـمـراه      

نکته مهم اينست که امروز کارگران . کنيم
در موقعيتي هستنـد کـه مـيـتـوانـنـد بـا                
کشاندن مبارزاتشان به خـيـابـان و جـلـب              
حمايت وسيع جامعه پرچمدار خواستـهـاي    

 . کل جامعه باشند
ــکــه مــبــارزه      خــالــصــه کــالم اي        ن

کـارگــران لــوـلــه ســازي خــوزســتــان و             
حاکي اتفاقي که در شهر اهواز افتاد،     

کـارگـر بـا وزن        از اينست که طـبـقـه          
سنگينش دارد به ميدان مي آيد 

و امروز بهترين فرصت است که      
هاي خود و ايجـاد    با ايجاد تشکل    

شوراهاي واقعي خود و با ايجاد انواع  
تشکل هايمان مثل سنديکا و   و اقسام  

غيره صف خود را قدرتمند تر کنـيـم  و        
يك حركـت  .  با خواستهايمان جلو بياييم 

مهم و اساسي در اين رابـطـه پـيـوسـتـن            
توده هرچه وسـيـعـتـري از كـارگـران بـه                 
حزب طبقاتي خويش حزب كمونـيـسـت         

رهايي كـارگـران از كـل          .   كارگري است 
پر مشـقـت و اسـتـثـمـارگـرانـه              اوضاع  

موجود در گرو پيوستن به حزبي است 
اش تـمـامـا      كه سياسـتـهـا و بـرنـامـه              

ترجمان كل آرزوهاي طبقه كارگـر بـراي         

خالص شدن از محروميت و اسـتـثـمـار        
وظـيـفـه رهـبـران        .   سرمـايـه داري اسـت       

کــارگــري اســت کــه فــرصــت را          
دريابند  و از اين فرصت استفاده 
کنند و در همه جـا کـارگـران را            
حول حزب طـبـقـاتـي خـويـش و             
حول خـواسـتـهـاي سـراسـري اي            
چون زنداني سيـاسـي آزاد بـايـد           
گردد، دستمـزدهـاي بـايـد فـورا           
ــد و افـــزايـــش              افـــزايـــش يـــابـ
دســتــمــزدهــا در گــام اول يــک             
ميليون، حق مسلم ماست، و ده 
خواست فوري انـقـالب مـتـحـد           

 .*كنند و به ميدان بياورند

بنا به گزارشي کـه بـه رسـيـده اسـت،               
كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان    

 مهرماه در اعتـراض  ٣٠صبح امروز  
 ماه حـقـوق خـود      ١٠به عدم پرداخت  

در شهر اهـواز راهـپـيـمـائـي کـردنـد،                
شعار دادند و تعداد قابل تـوجـهـي از         
جوانان و مردم اهواز به آنـهـا مـلـحـق              

اين سوميـن روز راهـپـيـمـائـي           .  شدند
 . کارگران و همراهي مردم با آنها است

کارگران ده ماه حقوق طلبـکـارنـد     
و تالش هاي آنها تا کنون بـه نـتـيـجـه         

 مـهـرمـاه      ٢٨از روز     .   نرسيـده اسـت    
کارگران تصميم به راهپيمائي گرفتند     

 مـتـري بـه چـهـارراه            ٢٤و از خيابـان     
نادري در مـرکـز شـهـر راهـپـيـمـائـي                  

کارگران پالکاردهائي درمورد . کردند
مطالبات خود هـمـراه داشـتـنـد و در              
حاليکه شعـار مـيـدادنـد، حـدود سـه              

مـردم  .   کيلومتر راهپـيـمـائـي کـردنـد         
شريـف اهـواز و بـويـژه جـوانـانـي کـه                   
شـاهـد ايـن راهـپــيـمـائـي اعـتـراضــي                
کارگران بودند به آنها پيوستـنـد و بـا             
شعارهاي مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر 
سـرمـايـه دار، زنـدگـي در ايـران حــق                 
مسلم ماست، دولت کودتـا اسـتـعـفـا         
استعفا، يا مرگ يا عدالت، استـانـدار      

بي عرضه استعفا استعفا کـارگـران را      
جمـعـيـت تـظـاهـرات         .   همراهي کردند 

کننده امـروز بـه دو هـزار نـفـر بـالـغ                    
 . ميشد
نيروهاي سرکوب حـکـومـت در          

اطــراف حضــور داشــتــنــد و ســعــي               
ميکردند از پيوستن مردم به کارگران   
خودداري کنند امـا روحـيـه مـردم و              
فضاي اعتراضي چـنـان بـاال بـود کـه             

. موفـق بـه دور کـردن مـردم نشـدنـد                
 متري ٢٤مردمي که در پياده روهاي 

بودند کارگران را به اشکال مـخـتـلـف         
الزم بـه    .   مورد حمايت قرار ميـدادنـد     

توضيح است که کارگران لولـه سـازي         
اهواز نيز بارها دسـت بـه تـجـمـعـات               
اعتراضي در اين شـهـر زده و هـربـار                

 . مورد استقبال مردم قرار گرفته اند
ــري              ــارگ ــيــســت ک ــون حــزب کــم

ــه از ايــن اعــتــراضــات و                  ــان قــاطــع
خواستهاي بحق کارگران پشـتـيـبـانـي         
ميکند و به کـارگـران لـوـلـه سـازي و               

. مردم مبارز اهواز درود مـيـفـرسـتـد          
ــارگــران                  ــواده هــاي ک ــان حــزب از خ
ميخواهد که فـعـاالنـه در تـجـمـعـات             
اعتراضي و راهپيمائي هاي کـارگـران       
شرکت کنند و ساير مردم شهر را نـيـز     

. به حمايت از کارگران تشويـق کـنـنـد         
تشکيـل هـرروزه مـجـمـع عـمـومـي،               
کارگران را متحدتـر و يـکـپـارچـه تـر               
ميکند و جلو توطئه هاي مـديـران و          

اقدام بـه    .  ارگانهاي دولتي را ميگيرد 
راهپيمائي در خيابانهاي مرکزي شهر   
يکي از مناسب ترين شيوه هاي جلب       
حــمــايــت مــردم و اعــمــال فشــار بــه              
حکومت براي احقاق حقوق کـارگـران        

  . است
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انعکاس اين بحران حکومتـي در      
سطح نيروهاي اپوزيسيون نـيـز قـابـل           

از جـنـاحـبـنـدي هـاي           .   مشاهده است 
درون رژيم و سر برآوردن خط استحاله       

از خـاتـمـي تـا         –و تغييرات تدريجي    
ــي        ــا          -مــوســوي و کــروب ــتــه  ت گــرف

سـنـاريــوهـاي رژيـم چـنــج و انـقــالب                
مخملي و  بحران آفريني در مرزها از     
جانب نيروهاي قومي همه نشاندهنده  
باز بودن مسالـه قـدرت سـيـاسـي در               
جامعه تا حدي اسـت کـه بـه مـحـور                
اسـتـراتـژي و سـيـاسـت راسـت تـريــن                 
نيروهاي اپوزيسيون و حتي جناحي از 

. خود حکومـت  تـبـديـل شـده اسـت                
انــقــالب حــاضــر پــاســخ اجــتــمــاعــي          
کـارگـران و تـوده مـردم بـه ايـن نــوع                   

حـزب  .   آلترناتيوهاي راست هم هسـت    
ما در برابر اين نوع سناريوها مدام بر   
ضرورت انقالب و سرنگوني جمهوري 
اسالمي بقدرت يک انـقـالب تـوده اي         
تاکيد کرده و همواره نشان داده اسـت       
که انقالب  تنها راه ممکن و مطلوب    
و مـتـمـدنـانـه بـراي خـالـصـي از شـر                    

انــقــالب .   جــمــهــوري اســالمــي اســت      
حاضر عمال پاسخ مثبت جـامـعـه بـه        
اين چشم انداز و آلـتـرنـاتـيـو انـقـالبـي               
است که حزب ما در برابر جامعه قرار 

 .داه است
      اميدوارم اين ارزيابي فشـرده مـن      
از وضعيت سياسي مسـالـه مـحـوري         
کنگره هفتم حزب را هم روشـن کـرده            

در يک کالم انقالب و موقعيت  .   باشد
و وظايف حزب در اين انـقـالب تـم و              
. مضمون اصلي کنگره ما خواهد بود

ما البته در گذشته هم کنگره هائي با     
اين مضمون حزب و انقالب داشته ايم 
اما تفاوت اساسـي ايـنـجـا اسـت کـه               
امروز در دل  يک انقالب زنده و جاري       

انـقـالبـي کـه       .   کنگره برگزار مـيـشـود     
حزب ما در کنگره هاي قبليش نـويـد      
آنرا ميداد و خـود را بـراي آن آمـاده                 
ميکرد فـرا رسـيـده اسـت و  ازيـنـرو                  
اهــمــيــت نــقــش و جــايــگــاه حــزب و              
سنگيني وظايفش چندين بـرابـر شـده          

 .   است
      

به اوضـاع انـقـالبـي در           :   كاظم نيكخواه 
كنگـره چـه تـاثـيـر          .  ايران اشاره كرديد 

قابل لمسي بر اين اوضـاع مـيـتـوانـد             
داشته باشد و اين اوضاع چه تـاثـيـري       
بر كنگره دارد؟  آيا ما حزبي را كه از       
اين كنگره بيرون آمده حزب متفاوتـي   

 خواهيم ديد؟ چگونه؟      
به نظر من کـنـگـره بـايـد        :   حميد تقوائي 

نقش حزب در شرايط انقالبي حـاضـر         

را مورد بررسي قرار بدهد و وظايف و 
نقشه عمل حـزب در ايـن شـرايـط را                

اين بهيچوجه يک امـر    .   مشخص کند 
دورن حزبي نيست بلـکـه مـوضـوعـي          
است کـه مسـتـقـمـا و فـورا بـه رونـد                    
تحوالت و سير انقالب جاري مربـوط     

حزب ما در سياستهايش از   .   ميشود
آخريـن  (   ۳۲جمله در مصوبات پلنوم  

پلنوم کميته مرکزي کـه در مـاه مـه              
هـمـواره بـر ايـن         )      برگزار شـد ۲۰۰۹

تاکيد کـرده اسـت کـه انـقـالب بـدون                 
رهـبـري حـزب بـه پـيــروزي نـخـواهــد                

و امروز بروشني همه مشاهـده  .  رسيد
ميکنند که مهمترين نـقـطـه ضـعـف            

. انقالب جاري مسـالـه رهـبـري اسـت           
جامعه از موسوي و ديگر نارهبـرانـي      
که از آنـان بـراي آغـاز حـرکـت خـود                   

امـروز  .   استفاده کرد عبور کرده اسـت   
حتي بخشي از کسـانـي کـه خـود را                 

ميدانـنـد تـالش      "   جنبش سبز" مدافع  
ميکنند کـه حسـاب خـودشـان را از               

خـواهـان   "   رهـبـران  " موسوي و ديـگـر        
حفظ نظام و بازگشت به خميني جـدا          

هم اين تاکيد علني موسوي و   .   کنند
دنباله روانـش بـه حـفـظ نـظـام و هـم                   

" موج سبز" نارضائي بخش از فعالين    
به نظر من نشـانـدهـنـده ايـنـسـت کـه                 
جنبش انقالبي مردم در مقابله اش با    
کـل حـکـومـت هـر روز عـمـيـقـتـر و                     
راديــکــالــتــر شــده اســت و کــل ايــن                

اسالمـي را      -اپوزيسيون نيمبند ملي 
انقالب رهـبـر   .  پشت سر گذاشته است 

خودش را مي طلبد و اين رهبر تنـهـا         
ميتواند حزبي باشد که نه تنها امروز       
صريح و روشن هدف سرنگوني بي کم  
و کاست و بي تخفيف کل حکومت را 
در برابر  جامعه قرار داده است، بلکـه     
مدتها قبل از آغـاز انـقـالب جـاري،              

اپـوزيسـيـون    زماني که ديگر نيروهـاي       
ــوب                     ــطــل ــا م ــن و ي ــمــک ــقــالب را م ان
نميدانستند و مشغول سرگرم کردن مـردم       
به رفراندوم و نافرماني مدني و رژيم چـنـج     
و بحران آفريني در مرزهـا بـودنـد، پـرچـم               
انقالب را برافراشـتـه بـود و مـردم را بـه                  

و ايـن نـيـرو فـکـر            .   انقالب فراميـخـوانـد    
ميکنم از نقطه نظر هر ناظري که کمتريـن     
آشنائي با مواضع و فعاليتهاي ما، البـتـه     
بهمراه کمي انصاف، داشته بـاشـد، حـزب          

 .   کمونيست کارگري است
کنـگـره هـفـت بـايـد در مـبـاحـث و                    
. مصوباتش اين واقعيت را منعکس کنـد     

اين کنگره ميـتـوانـد و بـايـد چشـم انـداز                  
پيشروي و پيروزي انقالب جاري را شفاف       
و روشن در برابر  جـامـعـه قـرار بـدهـد و                  
کنگـره امـيـد و اعـتـمـاد بـه خـود بـراي                      

ميليونها مردمـي بـاشـد کـه بـراي بـزيـر                 
کشيدن جمهوري اسالمي به ميـدان آمـده        

اين کنگره همانطور کـه اشـاره کـردم          .   اند
نفس .   يک اتفاق اجتماعي است و نه حزبي  

برگزاري اين کنگره خود يک اقدام سياسـي     
در جهت تقويت و پيشروي انقـالب جـاري       

حزب ما از اين کنگره بـايـد حـزبـي        .   است
آگاه تر به موقعيت تعيين کننده خـود در            
شرايط انقالبي حاضر، و حزبي منسجم تر 
و مصمم تر براي پيشبرد وظايف عظيمـي    
که در امر سازماندهي و رهبـري انـقـالب          

تـحـوالت امـروز      .   بعهده دارد بيرون بيايـد   
ايران کامال در جهت ارزيابيها و تحليلـهـا       
و سياستها، و بـايـد گـفـت انـتـظـارات و                   
اميدهاي ما، شکل گرفته است و کـنـگـره     
اي که در پيش داريم  بيشک ميتواند نقش 
تعيين کننده بر ادامه اين تحوالت داشتـه     

 .    باشد
    

بجز دسـتـورات روتـيـن هـر          :   كاظم نيكخواه 
كنگره اي مثل انتخابات و گزارش رهبري 
حزب و غيره چه مسـائـل و مـوضـوعـات           
ديگري فكر ميكنيد بايد در ايـن كـنـگـره           

 طرح شود و پاسخ بگيرد؟
به نظر من مهمترين دسـتـور     :   حميد تقوائي 

کنگره  نقش و وظايف حـزب در انـقـالب            
همانطور که اشاره کـردم ايـن       . جاري است 

مساله اي است که مستقيـمـا و فـورا بـه               
شـرايـط سـيـاســي امــروز ايـران مـربــوط                

از نـظـر تـحـلـيـلـي و سـيـاسـت                   .   ميشـود 
عمومي البته مـبـحـث حـزب و انـقـالب                

در .   بحث تازه اي براي حـزب مـا نـيـسـت            
اسناد و مصوبات  پلنومها و کنگره هـاي    
حزبي و کال ادبيات تا کنـونـي حـزب ايـن           
موضوع از جوانب مختلفي مـورد بـحـث         

در .   قرار گرفته و توضيح داده شـده اسـت         
اين کنگره ما به سندي احتياج داريم که د     

 -ر واقع اين خط و جهت گيري تـحـلـيـلـي          
سياسي حزب را به يک نقشه عمل روشن و    
مشخص در رابطـه بـا يـک انـقـالب زنـده                 
.  ترجمه کند و در دستور حزب قرار بـدهـد        

به نظر من مهمترين کار کنگـره تصـويـب         
 .چنين سندي خواهد بود

يک موضوع ديگر قابل بحث در ايـن          
کنگره  سياست سازماندهي حزب بر متن   

اين شـرايـط     .     شرايط انقالبي حاضر است  
هم حزب و هم جامعه را در مـوقـعـيـتـي                
بسيار متفاوت از گذشته قرار داده است و    
يکي از عرصه هاي مهمي که اين تـفـاوت     
را بايد در نظر گرفت و از آن سـود جسـت             

يـک  .   سازماندهي حـزبـي اسـت      عرصه  
نقطه ضـعـف حـزب مـا ايـنـسـت کـه                  
بـداليـل مـتــعـددي قـادر بــه تــرجـمــه                
تشـکــيــالتــي نــفــوذ و پــيــشــرويــهــاي          

ــبــوده اســت            ايــن .   ســيــاســي حــزب ن
اختالف فاز ميان نفوذ اجـتـمـاعـي و           
تشکيالت حزب يک بـحـث آشـنـا در             

حزب ما است که حتي در مبـاحـث و      
ادبيات علني حزب هم مورد بـررسـي       

در شرايط مسـاعـد      .   قرار گرفته است  
امروز در جامعه ميتوان و بـايـد ايـن             
مساله را حل کرد و براي سازماندهي    
فعاليني که در ابعـاد فـزايـنـده اي بـه               
حـزب روي مــيـآورنــد طــرح عــمـلــي             

 . معيني داشت
يـک مـبـحـث ديـگـر مـثـل هـمــه                  
کنگره ها و پلنومها موضوع اوضاع       

گر چه قطـعـنـامـه     .  سياسي ايران است 
در مـورد انـقـالب جـاري و وظـايــف                
حزب تا حـد زيـادي بـا ايـن مـبـحـث                  
فصل مشترک پيدا مـيـکـنـد امـا بـا                
اينحال بخاطر شرايط بسيار مـتـحـول       
سياسي پرداختن جداگانه به موضـوع    
اوضاع سياسي ايران نيـز ضـروري بـه           

اوضاع چنان مـتـحـول و      .  نظر ميرسد 
مــتــغــيــر اســت کــه حــتــي از امــروز              
نميتوان سر فصل هـاي ايـن بـحـث را             
روشـن کـرد امــا بـيـشـک در مـقـطــع                  
تشکيل کنگره موضوع اين بحث نيز     
مشخص خواهد شد و بخصوص اگـر        
در اين فاصله تحوالت مـهـم تـازه اي         
در وضعيت سياسـي ايـران رخ بـدهـد             
ممکن است به  به تصويب قطعنـامـه     

 . اي در اين رابطه نيز نيازمند باشيم
من اينجـا تـنـهـا بـه مـهـمـتـريـن                  
اسنادي که بـه نـظـرم مـيـرسـد اشـاره                 

روشن است کـه هـمـه اعضـا و           .   کردم
کادرهاي حزب ميتوانند اسناد مورد   
نظر خود را به کنگره ارائه بدهنـد کـه           
طبعا اگر مـورد تـوافـق نـمـايـنـدگـان                
کنگره بـود در دسـتـور قـرار خـواهـد                

 .  گرفت
 
يـك سـوال كـمـي         :   كاظم نيـكـخـواه     

شـمـا داريـد      .   خصوصي تر هم بـكـنـم       
وارد كنگره اي ميشويد كـه يـكـي از           
كارهايش بررسي عملكرد خـود شـمـا       

آيــا از    .   بــعــنــوان لــيــدر حــزب اســت          
عملكرد خود راضي هستيد؟ از حزب 
و عملكردش در عرصه هاي مختلـف   

 راضي هستيد؟ 
در مورد عـمـلـکـرد مـن          :   حميد تقوائي 

. بهتر است از ديگران سئوال بـکـنـيـد           
من آدم بيطرفي براي اظـهـار نـظـر در            

اما درباره عملکـرد  !   اين مورد نيستم  
حزب بـايـد بـگـويـم اشـکـال و نـقـطـه                    

از .   ضـعــف در کـار مــا کــم نــيــسـت              
مساله سازماندهي کـه بـاالتـر اشـاره           
کردم تا سبک کار توده اي و اجتماعي 
ــان                  ــخــصــوص در جــري ــه ب حــزب ک
تظاهرات توده اي در خارج کشور اين       

البتـه يـک     .  ضعف کامال مشهود بود 
مساله مادر هم هميشه داشته ايم کـه      
ــلــي از                  ــت ريشــه خــي مــيــشــود گــف

مشکالت ديگر ما است و آن مسالـه        
ضعف مالي حزب سبـب  .   مالي است 

تا ما بسياري از نقشه عمـلـهـاي       ميشود  
حزب را نتوانيم پياده کنيم، و ايـن بـنـوبـه             
خـود بــر فـعــالــيــتـهــاي ســازمـانــدهــي و               

حـزب  .   تشکيالتي حزب تاثير مـيـگـذارد      
سياسي و  -ما خوشبختانه از نظر تئوريک

انسجام و وحـدت نـظـر در اسـتـراتـژي و                   
تبيينها و تحليلهاي سياسي و مواضع  و         
نقشه عملهاي تاکتيکي کامال مـتـحـد و          
يکپارچه و منسجم است و من شک نـدارم      
که بـا اتـکـا بـه ايـن نـقـطـه قـوت حـزب                         

سـبـک     -ميتوانيم بـر ضـعـفـهـاي عـمـلـي             
 .   نيز فائق بيائيمتشکيالتي  -کاري
  

بـا تـوجـه بـه آنـچـه             :   كاظم نيكخـواه  
گفتيد سخن شما در آستانه كنگره بـا       

و .   اعضا و كادرهـاي حـزب چـيـسـت           
درعين حال چه حرفي با مـردمـي كـه          
اين حزب را ميشناسند و به آن تـوجـه       

 و سمپاتي نشان ميدهند داريد؟ 
ميدانيد که کنگره مـا    :   حميد تقوائي 

علني برگزار ميشود و من ايـنـجـا از          
هــمـــه اعضـــا و کــادرهـــاي حـــزب                
ميخواهم که در اين کـنـگـره شـرکـت              

دويست نفر نمايـنـده بـه کـنـگـره            .   کنند
انتخاب خـواهـنـد شـد ولـي امـيـدوارم                
تعداد شرکت کنندگان بسيار بيشـتـر از       

من از اين فرصت . جمع نمايندگان باشد
استفاده مـيـکـنـم و از هـمـه فـعـالـيـن                     

و نيروهاي اپوزيسـيـون نـيـز         سياسي  
دعوت ميکنم کـه در کـنـگـره مـا               

شرکت در اين کنـگـره    .   شرکت کنند 
نه فقط براي کساني که سياستـهـاي     

بـلـکـه    حزب ما  را دنبال ميـکـنـنـد            
کـه بـه تـحـوالت         براي همه کسـانـي       

سياسي در ايران و جنبش انقالبي       
بــه جــاري اهــمــيــت مــيــدهــنــد و           

عالقمندند ميـتـوانـد    سرنوشت   آن    
فرصت منـاسـبـي بـراي بـحـث و              
تــبــادل نــظــر در مــورد مســائــل           
مختلف و آشنائـي از نـزديـک بـا             
سـيـاســتـهـاي حـزبـي و اعضـا و                

مـا ايـن     .   کادرهـاي حـزب بـاشـد        
سياست برگزاري کنگره هـاي بـاز       
را قدمي در راه علنيت و شفافيت     

صـفــوف اپـوزيســيـون مـيـدانــيـم و               در   
معتقديم شرکـت در کـنـگـره از جـانـب                
فعالين سياسي قدمي در جهت تقـويـت       

 . اين سنت خواهد بود
  از سـوي ديـگـر روشـن اسـت کـه                
اکثريت باالئـي از اعضـا و کـادرهـاي              
حزب که در ايران زنـدگـي مـيـکـنـنـد و                
همينطور بسياري از فعالين سيـاسـي و      
دوسـتـداران حـزب امـکــان شــرکـت در               

من اين عـزيـزان     .   ندارندکنگره را   

 . . . گنگره انقالب                          ۱از صفحه          

 ۵صفحه      



 4 ۱۳۸٨ آبان ١ انترناسيونال 

: مرگ زبانها
 نگران كننده
 يا خوشحال 

 كننده؟
اين روزها مقاله اي ديدم از شـخـصـي          

كه نميشناسمـش امـا     "   تام كولز" بنام  
. بحثي كه كرده بود جالب تـوجـه بـود       

او .   نوشته در مورد مرگ زبانهـا بـود        
 زبـان  ٧٠٠٠حدودا در دنيا "ميگويد  

وجود دارد كه بـا آنـهـا سـخـن گـفـتـه                   
اما بيم آن مـيـرود كـه طـي            .   ميشود

دهــه هــاي آتــي شــمــار ايــن زبــانــهــا               
و بعد مي . "   بسرعت كاهش پيدا كند  

پرسد وقتي زباني از بيـن مـيـرود چـه           
چيز از بين ميرود؟ اما فعال به پاسـخ      
او كاري نداشتـه بـاشـيـد و بـگـذاريـد                 
جنبه هاي آماري ايـن نـوشـتـه را كـه                
بنظر من جالب بود برايتان بازگو كنم    

 . تا برسيم به بحث و نكته او
در سـال    : در اين نوشته آمده است 

 يك موسسه آمريكـائـي بـنـام       ١٩٩٢
فاش كرد كه طي صد سال "   اتنولوگ" 

 در صد زبانهاي دنيا از بـيـن       ٩٠آتي  
يــك مــوسـســه زبــان       .   خـواهــنــد رفــت   

شناسي ديگـر مـيـگـويـد هـم اكـنـون                
.  زبان در خطر مرگ قرار دارنـد   ٤٧٣

لـيـپـان    " جزو اين زبـانـهـا يـكـي زبـان                
در آمريكاست كه دو نفر به آن "   آپاچي

سخن ميگويـنـد و زبـان تـوروتـو در                
كلمبيا كه چهار نفر سخـنـگـو دارد و          
زبان بيكيا كه تنها يك نفر با آن حرف     

با خودم فكر ميكردم آن يك ! ( ميزند
حـرف  "   بيكيـا "نفر با چه كسي به زبان  

بـهـرحـال    ! )   قاعدتا با خـودش   !   ميزند
در ايـن    :   بگذاريد آمار را ادامه دهـيـم    

 درصـد    ٩٤نوشته گفته شده است كه     
 درصد از ايـن تـعـداد          ٦مردم دنيا با   

 درصـد    ٦زبانها سخن ميـگـويـنـد و           
ــا        ــه     .    درصــد   ٩٤مــردم ب ــي ك ــان زب

وسيـعـتـريـن سـخـنـگـو را دارد زبـان                  
 ميليون نـفـر     ٨٤٥ماندارين است كه   

مـانـداريـن زبـان       .   با آن حرف ميـزنـنـد    
ــعــد از آن       .   رســمــي چــيــنــي اســت         ب

 مـيـلـيـون       ٣٢٩اسپانيايي اسـت كـه        
سـخـنــگـو دارد و در رده سـوم زبــان                 

 مـيـلـيـون       ٣٢٨انگليسي اسـت كـه         
 زبان دنيا تـعـداد   ١٣٣. سخنگو دارد 

. سخنگويانشان كمتر از ده نفـر اسـت        
بنا به يك آمار ديگر در هند بـيـش از         

يك آمار ديـگـر     ( هزار زبان رايج است     
 ذكــر   ٤٠٠ايــن تــعــداد را بــيــش از             

 زبـان    ١٩٣و از ايـن مـيـان        )   ميكند
جزو زبانـهـاي در حـال زوال نـام بـرده                 

 .    ميشود
نـويسـنـده مـزبــور بـا ارائـه آمــار               
زبانها افسوس ميخورد كـه بـا مـرگ          
زبانها آنچه از بـيـن مـيـرود فـرهـنـگ             

او .   بخشي از جـوامـع انسـانـي اسـت            
ميگويد متاسفانه براي مـردم اصـال          
مهم نيست كه زبانـهـا دارنـد از بـيـن               
ميرونـد و شـمـاري از زبـانـهـا دارنـد                  

اين كنه و خـالـصـه        .  مسلط ميشوند 
در ايـن    .   بحث نـوشـتـه مـزبـور اسـت            

نوشته از اينكه بايـد فـكـري كـرد كـه             
زبـانـهـا را حـفـظ كـرد سـخـن گـفـتــه                     

 . ميشود
اين نظر و نتيجه گيري نـويسـنـده         
بنظرم شبيه هـمـان زبـانـهـاي در حـال               
زوال، بسيار عقب مـانـده و خـارج از              

البتـه مـطـمـئـنـا         .   تاريخ بنظر ميرسد  
همه ناسيوناليستها قاعدتا بـا او هـم         

اما از بين رفتن زبانها آشكارا .   نظرند
همزاد ارتـبـاطـات گسـتـرده جـهـانـي               

در واقـع اگـر زبـانـهـا بسـرعـت              .  است
دارند كم و كمتر ميشوند به اين دليل     
و به ايـن مـعـنـاسـت كـه مـردم دنـيـا                    
بيشتر و بيشتر از انزوا بيرون مي آيند 

و ايـن يـك       .   و باهم مرتبط ميـشـونـد      
كمـتـر   . پيشرفت خوشحال كننده است 

شدن زبـانـهـا بـه ايـن مـعـنـاسـت كـه                     
انسانهاي  بيشتري با هم پيوند برقرار       

ميتوانند با هم حرف بزننـد  .   ميكنند
و اين نياز ايجاد شده است كه مردم با  

ايـن  .   هم ارتباط جهاني داشته باشـنـد     
يكي از خـدمـات سـرمـايـه داري بـه                 
بشريت است كه براي دسـت يـابـي بـه             
بازار كار و كاال و در واقـع اسـتـثـمـار           
شمار هـرچـه بـيـشـتـري از انسـانـهـا،                  
بناچار مردم جهان را هرچه بيشتـر بـه       

ايـن  .   هم متصل كرده و پيوند ميـزنـد        
متصل كردن اكنون با رشـد تـكـنـيـك         
كامـپـيـوتـري و ايـنـتـرنـت و وسـايـل                   
ارتبـاطـي نـاشـي از آن، بـا سـرعـتـي                   

بشر طي چـنـد     . بسيار به پيش ميرود 

صــد ســال گــذشــتــه از جــمــع شــمــار              
بسياري از قبايل و ساكنان قلمروهاي     
كوچك و بـزرگ و مـتـوسـط، تـا حـد                 
زيادي به مـوجـوديـتـي اجـتـمـاعـي و               

اين به خودي . جهاني تبديل شده است
خود مرگ و زوال بسياري از زبانها را    

ايـن ضـرورت     .   هم به همراه مـي آورد      
تاريخ است كه بسيـاري از زبـانـهـا از              

اين ضرورت تـاريـخ اسـت        .   بين بروند 
كه بشر به موجوديت جـهـانـي دسـت             

 ٩٠اگر طي صد سال آينده .   پيدا كند 
درصد از زبانها از بين ميرونـد، بـايـد        
مــطــمــئــن بــود كــه طــي ايــن مــدت              

. بسياري از مرزها نيز از بين ميرونـد       
مردم جهان به هم نزديك تر و نـزديـك         

جـدايـي بـخـشـهـايـي از            .   تر ميشـونـد   
مردم تحت عنـوان مـلـت و  پـيـروان                
مذاهب و اقوام و قبايل نيز بناگزير از   

اينكه طي چه رونـد و بـا       .   بين ميرود 
چه افـت و خـيـزهـا و مـقـاومـتـهـا و                     
كشاكشها و انقالباتي ايـن رويـدادهـا          
صورت گيرد بحث ديگري اسـت امـا         
بشر نياز دارد بعنوان بشر زندگي كند     
و به ايـن دلـيـل هـرچـه بـيـشـتـر رشـد                     

. ميكند، بيشتر به هم نزديك ميشود    
در واقـع    .   بيشتر اجتمـاعـي مـيـشـود        

حتما در مـوزه    .   بيشتر انسان ميشود  
هايي آثار زبانهاي زوال يافته نيز مثل   
فسيلهـا حـفـظ مـيـشـود و ايـن كـار                   
كساني مثل همين زبان شناسان عزيز   
است كه آنها را جمـع كـنـنـد و حـفـظ              

اما اگر . كنند و قابل دسترسي نمايند
كار زبان شناس بخواهد اين باشد كـه          
بگردد ببيند چگونه مردمي را بـايـد         
تشويق يا ناچار كرد به زباني در حـال          
مرگ حرف بزنند تا اين زبان نـمـيـرد،         
بايد به عقل سـالـم ايـن زبـان شـنـاس                

 .*كمي شك كرد
داستان انتخابات 
رياست جمهوري 

 افغانستان

مدياي مهندسي افكار، كه اين روزها 
بازارش بـه يـمـن ايـنـتـرنـت بـدجـوري                 
كساد است، تـبـلـيـغـات زيـادي حـول              

اولـيـن   " انتخابات رياست جمهـوري ــ         
ـ در افغانستـان  "  انتخابات دمكراتيك 

ظـاهـرا ايـن يـكـي          .   براه انداخته اسـت  
عبور از مرحله لوئي جرگه ـ لوئي گي    

ايـن بـار قـرار بـود           .   انتخابـات ــ بـود       
رئـيـس جـمـهـور افـغـانسـتـان در يـك                   
پروسه انتخـابـاتـي آزاد و نـه تـوسـط                
سران عشاير و قـبـايـل و فـرقـه هـاي                  
مـذهـبــي و غــيـره در لـوئـي جـرگــه،                  

ــخــاب شــود      ــت ــول           .   ان ــه ق دوره اي ب
 !خودشان پساطالباني

بعد از يك كش و قوس و چـنـديـن      
دعواي مطبوعاتي و غـيـره كـه پـاي             
سازمانهاي حـقـوق بشـري و ان جـي               

و غيـره هـم بـه مـيـان            " فضول"اوهاي  
كشيده شد، تا هـمـيـن يـكـي دو روز                

حـامـد   " پيش ظاهر قضيه اين بود كه    
 درصـدي بـار       ۵٤كارزاي با يك رأي       

. " ديگر به اين مقام دست يافته اسـت       
بـعـد از     .   اما فعال دسـت نـگـه داريـد           
" فضولها"سمج بازي اي كه اينترنت و 

در آوردند، معلوم شـد كـه نـخـيـر بـه                 
معلوم شد كه .   همين راحتي هم نبوده 

حامد كارزاي با يك دستكاري اي كـه        
خصلت دمـكـراسـي هـاي صـادراتـي             
اسـت ـــ الـبــتـه ايــن مـوضــوع ديـگــر                 
مختص كشورهاي غيرغربي نيست ـ    

 .به اين مقام صعود كرده است
يكي از نهادهاي سر بـه سـازمـان          
ملل قرار بود بر پروسه انـتـخـابـات و            
جلوگيري از دسـتـكـاري آراء در ايـن              

پـيـتـر    .   كشور نـظـارت داشـتـه بـاشـد            
 (Peter Galbraith)گـالـبـرايـت       

معاون رئيس ايـن نـهـاد بـود كـه در                  
اواسط سپتامبر امسال بعد از اينـكـه      
اعتـراضـاتـي بـه تـقـلـبـات عـلـنـي و                    
زمخت انجام شده در ايـن انـتـخـابـات         
شده بود، توسط اين نهاد از سـمـت و         

خود اين مـوضـوع   .   كارش بركنار شد  
او مي گويد . بر افتضاح مسئله افزود

كه در بعضي از صندوقهـاي رأي كـه            
به ندرت حتي يك نفر هـم در آن رأي               
انداخته بود، شاهد بيرون آمدن هزاران 
و دهها هزار رأي به نفع حامد كارزاي    

مي گويد كـه حـداقـل يـك سـوم            .   بود
آرائي كه ايشـان بـه خـود اخـتـصـاص               

 !داده بود، دروغ است
موضوع تقلب و پـارتـي بـازي و            
دستكاري و سياه بازي در افغانسـتـان       

رژيمـهـاي   .  موضوع اين نوشته نيست 
دست نشانده آمريكـا، مشـخـصـا در           
افغانستان و عراق، چنان كاريكاتور و 
مضحكند كه حتي افشاگري در بـاره         

اما . آنها هم مضحك به نظر مي رسد 
آنچه كه شايد جالب باشد بدانـيـد ايـن       
است كه ايـن مـتـرسـكـهـا حـتـي بـلـد                  
نيستند چگونه بندگي خود به آمريكا 

 اكـتـبـر در        ١٩روز   .   را هم بپوشاننـد   
اخبار آمده بود كه شواهد چنـان قـوي       

اند كه حـامـد كـارزاي انـتـخـابـات را                
دستـكـاري كـرده كـه احـتـمـال گـردن                 
نهادن وي به كشيده شدن انتخابات به       

مـديـاي   .   دور دوم بسـيـار قـوي اسـت          
باشرف بار ديگر موضوعي يافته كـه     

گفتند كـه حـامـد        .   آن را حماسي كند   
كارزاي غيرممكن است كه به اين تـن      
بدهد و اصال بـه آنـچـه كـه در غـرب                  

اما . گفته مي شود، اهميت نمي دهد
در البالي اين حماسه سرائي مـفـت و           
مجاني خبر مربـوط بـه اظـهـارات و              
دخالت هيلري كلينـتـون، وزيـر امـور           

. خارجه آمـريـكـا، جـالـبـتـريـن اسـت                
ايشان كـه نـقـش سـخـنـگـوي حـامـد                  
كارزاي را بازي مي كند، گفته بود كه 

حامد كارزاي فردا تصميم خود را كه "
چكار خواهد كرد، بـه اطـالع عـمـوم              

فـرا رسـيـد و        "   فـردا " !   " خواهند رساند 
حامد كارزاري با پز يك رئيس جمهور 
مسئول رو بـه جـهـان اعـالم كـرد كـه                
دمكراسي در افـغـانسـتـان و رشـد و               
توسعه مهمتر از اين هسـتـنـد كـه در             

اعـالم كـرد     .   مورد آنها ترديدي بشود  
كه انتخابات بين او و رقـيـب اصـلـي            
اش عــبــداهللا عــبــداهللا بــه دور دوم               
كشيده مي شود و ظاهرا ايشان كمـي        

 درصـد، يـعـنـي چـيـزي             ۵٤كمتر از     
 درصد رأي آورده كه بـنـابـر    ٤٨حدود  

قانون اساسي افغانستان بايد حـداقـل         
 !  درصد رأي به دست مي آورد۵٠

پيتر گالبرايت مي گويد كه هـمـه       
مي گويد كـه    .   اينها حرف مفت است 

توجـه داشـتـه بـاشـيـد           ( آمريكائي ها   
منظـورش مـردم آمـريـكـاسـت و نـه                

بايد بدانند كه آنجا چه ) دولت آمريكا
خبر است؛ چرا كه آنهايند كـه هـزيـنـه           
اين جنگ را با جان و مـال خـود مـي         

مي گويد كه مردم همـانـقـدر    !   پردازند
با حكومت فعلي بيـگـانـه انـد كـه از              

 .*دست طالبان به تنگ آمده بودند
 

جلو فاجعه را 
 ميشود گرفت؟

هفته گذشته تهران لرزيد و زنگ خطـر   
. يک فاجعه عظيم را به صـدا در آورد           

جناب احمدي نژاد چند سال پيـش در        
مــورد زلــزــلــه چــنــيــن اظــهــار نــظــر              

جايي که ايمان مردم قـوي    : "   فرمودند
اين سخنان "! !   باشد زلزله نخواهد آمد 

به صورت کاملي بيان کـنـنـده درجـه            
سالمت عقلي و احساس مسئـولـيـت        

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار

 

 کاظم نيکخواه 

 

 ناصر اصغري

 ياشار سهندي 

 ۵صفحه      
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به حزب 
کمونيست 
کارگری 
 بپيونديد

را فراميخوانم که مباحث کنگره 
مـا  .   را در رسانه ها دنبال کنـنـد   

جلسات کنگره را بطـور زنـده از        
تلويزيـون کـانـال جـديـد پـخـش               
خواهيم کرد و بخشهائي ار آن را 
روي سايتها و مدياي اينترنـتـي        

مــثــل يــوتــيــوب و غــيــره قــرار           
اميدوارم مساله فني . دادخواهيم 

اي پيش نيايد و ما بتوانيم الاقـل     
همه را در کـنـگـره       به شکل مجازي    

 .شرکت بدهيم
 

يــک رئــيــس دولــت در يــک جــامــعــه             
سرمايه داري در کشوري مـثـل ايـران         

اين احمدي "شايد گفته شود که .  است
نژاد است که چنين سخـن مـيـگـويـد،         
کجا خاتمي يا رفسنجاني يا شاه خـدا      

. " بيامرز اينگونه اظهار نظر کرده انـد    
ــي                     ــه ايــن وقــاحــت ب ــا ب ــه ــد آن شــاي
مسئوليتي خود را در قـبـال زنـدگـي             
مردم جار نزده باشند اما عمال در اين 

 . جهت گام برداشتند
براي درک اين موضوع که چـقـدر         
مسووالنه با اين قضيه روبرو شـدنـد،         
کافي است يک مرور کوتاه بـر زلـزـلـه             
هاي بزرگ در تاريـخ هـمـيـن چـهـل و              
پنجاه سال گذشته ايران داشته بـاشـيـم       

زلزله "تا " زلزله بوئين زهرا"و ببينم از  
زلـزـلـه    " تـا    "   زلزله رودبار" و از "   طبس

چقدر دولتهايي که آمدند و رفتنـد  "  بم
کوشش کردند تدبيري بينديشـنـد كـه         
وقتي زلزله آمد به يک فـاجـعـه بشـري           

هـمـه   .  ختم نشود؟ جواب هيچي است 
اينها اين فاجعه ها را فاجعه طبـيـعـي      
قـلــمــداد مــيــکــنـنــد، خشــم خــداونــد           
ميدانند، امتحان الهي مـيـشـمـارنـد،         

ستاد حـوادث  " نهايت کاري که کردند    
جـمـهـوري    .   سـاخـتـنـد    "   غير مـتـرقـبـه     

اسالمي سواي کشـتـار مـردم بـا هـر               
شيوه ممکن و غير ممکن، در بـازي         

يعـنـي   .   با کلمات بسيار مهارت دارد   
نان آخوندها هميشه از هـمـيـن طـريـق         

حــوادت غــيــر    .   " تــامــيــن شــده اســت     

کسي نـمـيـدانـد     " يعني اينکه "  مترقبه
چه خواهد شد، توکل به خـدا هـر چـه            

با سـرنـوشـت کـه نـمـيـشـود             !  شد، شد 
اين ستاد که ظاهرا از پـيـش   ! " جنگيد

شکل گرفته هميشه در مقابل حوادث 
تازه وقتي كه مردم . غافلگير ميشود 

براي زلزله زدگان كمك مـيـفـرسـتـنـد،            
همين حضرات خون آشام از آنـهـا هـم           

در .   نميگذرند و آنها را باال ميكشند      
زلزله بم نمونه هاي بسـيـاري از دزدي        
كمكهاي ارسالي به مردم زلزله زده رو  

 .شد
چندين سال است که کارشـنـاسـان       

يـک  :   " زلزله، شب و روز داد مـيـزنـنـد         
فکري بكنيد که تهـران مسـتـعـد يـک           

و هشدار دادنـد بـا     ."   زلزله شديد است 
وجود معماري کنونـي شـهـري مـثـل            

. تهران  فاجعه چندين برابر خواهد شد   
اما کو گوش شنوا؟ نهايت کـاري کـه       
ميکنند، درسـت بـعـد از وقـوع يـک                
زلزله شديد، به فالن بسـاز و بـفـروش             
فشــار مــي آورنــد کــه دو تــا تــيــرک                
ضربدري هم در ساختمان تعبيه کـنـد         

و بـعـد     .  که ديوار نرمبد، همين و بس 
. همه چيز به سرجاي اولش برميگردد    

شايد هم يک مـانـور هـم در مـدارس                
بگذارند که بچه ها به هـنـگـام زلـزـلـه             
هول نشوند و همانجـاي کـه هسـتـنـد              
مثال زير ميزشـان پـنـهـان شـونـد کـه                
آسيب نبينند، ساختمان مدارسي کـه       

نـه مـدارس نـه        .   به هيچي بند نيسـت    

ساختمانهـاي مسـکـونـي نـه شـبـکـه               
گازرساني نه خطوط برق، نـه خـطـوط       
آب، هيچـکـدام اسـتـانـدار نـيـسـت و                 
همنيجور االبختکي باال رفتند يـا از         

. اين سو به آن سـو کشـيـده شـده انـد                  
راستي هم که خدا خواهي است که تـا     
! حــاال خــود ايــنــهــا فــاجــعــه نشــدنــد           

کارشناسان زلـزـلـه خـودشـان و هـمـه                
مردم را قانع کردنـد در صـورتـي کـه              
زلزله شديدي در تـهـران اتـفـاق افـتـد                
نبايد انتظـار داشـت سـاخـتـمـانـي بـر                

و قويا تاکيد ميکنند که .   سرپا بماند 
امکان امداد رساني بعد از زلـزـلـه در         

ــت          ــر اسـ ــفـ ــد صـ ــدار      .   حـ ــن هشـ ايـ
کارشناساني است که خود اين دولـت        
به عنوان کارشناس قبولشان دارد اما 
کدام اقدام را کردند که جلو اين فاجعه  

 را بگيرند؟
زلزله امـري طـبـيـعـي اسـت امـا               
فجايعي که که در زمان وقوع و بـعـد          
از وقوع آن رخ ميدهد فاجعه اي است       
که دولت اسباب آنرا فراهم مـيـکـنـد؛         
دولتي که سر سوزني به فکر آسـايـش           

دولتي که صبح تـا   .  توده مردم نيست 
شب در فکر تامـيـن وسـايـل کشـتـار               
جمعي، تربيت شکـنـجـه گـر و قـاتـل              

بمـب  " است؛ دولتي که براي رسيدن به    
پر پر ميزند که اين بمـب  " اتم اسالمي 

فاجعه اي مي آفريند که فاجعه زلـزـلـه      
از دولتي که . در مقابل آن هيچ نيست

هر روز در پي قوانيني است که مـردم        
را بيشتر از پيش به فالکت و تـبـاهـي       
بکشاند چگونه ميتوان انتظار داشـت     
فکري كند و جـلـو فـاجـعـه زلـزـلـه را                   

بگيرد؟ جلو وقوع زلزله را نـمـيـشـود           
گرفت؛ اما، جلو فـاجـعـه را مـيـشـود            
گرفـت فـقـط بـايـد نـظـم جـامـعـه در                     
خدمت رفاه آحاد مـردم بـاشـد نـه در               

 .* خدمت سود و چپاول
 ندا 

فرزند مردم است 
 نه شهيد حكومت

بنا به گزارشها مادر نـدا آقـا سـلـطـان           
ادعـاي احـمـدي نــژاد و سـايـر دســت                
اندركاران حكومت را كه مذبوحانه و     
وقيحانه تالش كردنـد قـتـل او را بـه                
مردم معترض نسبت دهند تـكـذيـب         
كرد و گفت ندا مثل اشكان و سهراب     

بــه .   و بـچــه هــاي ديــگـر كشـتــه شــد              
گـزارش نــوروز، وي در گـفــتــگــو بــا               
صداي آمريکا هـمـچـنـيـن گـفـت کـه                
خانواده ندا به هيچ عنوان زير پوشـش      
بنياد شهيد نخواهند رفـت و اضـافـه            

پول ماهيانه و غيره برابر بـا يـک     :  کرد
تار موي دخترم نيست، ندا شهيـد راه      

مـادر  .   مردم است نه شهيد حکومـت     
آقـايـان   :   ندا آقاسلطان در ادامه افـزود      

قصد دارند ندا را شهيد اعالم کـنـنـد،      
درحالي که وقتي مـردم روي سـنـگ             
قبر ندا کلمه شهيد را مـيـنـوشـتـنـد،               

مـن  :   و تاکيد کرد!  آنها پاک ميکردند 
ــل نــدا                    ــات ــزي جــز مــجــازات ق ــي چ

اشاره كنيم كه چندي پيش . نميخواهم
از جانـب بـرخـي از دسـت انـدركـاران                

جمهوري اسالمي اعالم شده بـود کـه        
درصورتي که ندا آقا سلطان به عنـوان   
شهيد پذيرفتـه شـود، بـنـيـاد شـهـيـد                
خانواده او را تحت پوشـش قـرار مـي           

 .دهد
ندا آقا سلطان سـمـبـل مـبـارزه و             

او را اكـنـون     .  انقالب مردم ايران است 
صحنه مـرگ او در      .  جهان ميشناسد 

تقالي حكومت . تاريخ ثبت شده است
براي انكار قتل ندا، در واقع بـيـانـگـر          
شكست كامل سـيـاسـت سـركـوب و             

حكومتي كـه    .   كشتار حكومت است 
از زبان رهبرش در روز روشن دسـتـور         
كشتار مردم را داد و روز بعـد از ايـن          
دستور ندا و دهها تن ديـگـر بـه قـتـل           
رسيدند، به آنچنان وحشتي از حركـت        
مردم افتاد كه بالفاصله به تقالي پرده 
پوشي اين جنايت و جنايات ديـگـرش     

و ايــن تــقــالهــا چــقــدر خــود           .   افــتــاد
جنايتكارانه و توطئه گرانه و از جنس  

 . خود جمهوري اسالمي بود
ــدا كــه عــلــيــرغــم              ســخــنــان مــادر ن
فشارهاي بسيار تن به تسليم نداده اسـت،       
نيز انعكاسي از فضاي انقالب و اعتراض       
. مـيـلــيـونــهـا نـفـر از مــردم ايــران اســت                 

ايـن  .   جمهوري اسالمي بايد سرنگون شود    
قـاتـل   .   حكـومـت قـاتـل هـزاران نـداسـت             

جـنـبـش    .   هزاران سهراب و اشـكـان اسـت        
اعتراضي و انقالبي ريشه در خشـم مـردم         
ميليوني دارد و تـا بـه زيـر كشـيـدن كـل                   

ندا گفته .  حكومت از پاي نخواهد نشست 
و .   بود او آزادي را براي هـمـه مـيـخـواهـد            

براي انقالبي كه با مرگ ندا رقم خورد نيز    
 .* آزادي همگان است
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سکوالرسم در ايران جائي ندارد بـايـد         
اينها ماهيت ارتجاعي و   ! تشکر کرد 

ضدانقالبي اين جريانات را بـه خـوبـي       
عريان کرده اند و نـقـد ايـن جـريـان را               

 . ساده تر کرده اند
در مـيـان     :   " نگـهـدار مـيـنـويسـد        

فعاالن و حـامـيـان جـنـبـش سـبـز در                  
کفايت سياسي و صالحـيـت اخـالقـي          

اي براي اداره کشور کمتـر      آقاي خامنه 
ــه چشــم                   ــقــيــض ب نــظــرات ضــد و ن

در طول بيست سـال اخـيـر        .  خورد  مي
هرچه پيش آمديم اعـتـبـار و احـتـرام              
ايشان، و پاي بندي به انصاف و عـدل        

هـاي     در مواضع وي در ذهـن بـخـش            
. بزرگ تري از جامعه ما آسـيـب ديـد         

اش گـام      وي در طول دوران زمامداري    
بــه گــام از مســنــد يــک رهــبــر فــرا                   

احــي، از جــايــگــاه يــک رهــبــر             ٩جــن
کوشد  که مي -مسئوول و دور انديش 

ــمــه         ــنــدي ه ــب ــاي ــحــان و            پ ي مصــل
خيرخواهان مدافع جمهوري اسـالمـي      

امــثــال آقــاي نــگــهــدار و ســازمــان            ( 
ــوعشــان    ــب ــد            )   مــت ــن ــظ ک  -را حــف

ــده، از جــلــب اعــتــمــاد و                 ــغــزي فــرول
پشــتــيــبــانــي بــخــش اصــالح طــلــب            
جمهوري اسالمي بکلي دست کشيده      

اعتقاد طيف وسيعي از اصـول    .   است
گرايان نيز به درايـت و صـالحـيـت او              

صد حيـف و    ." واقعا آسيب ديده است 
افسوس که موقعيت آقاي خامنـه اي       

در !   در جــامــعــه آســيــب ديــده اســت           
انزواي رهبـري نـظـام       " پالتفرم نگهدار   

انـزواي  .   گذاري نـيـسـت       هدف سياست 
ــنـــاح اصـــول       گـــرا هـــم هـــدف               جـ

يـعـنـي بـايـد        . "   گذاري نيـسـت    سياست
فعاالنه رهبري را تقويت کرد که بيش     
از اين منزوي نشود يا بعبارت ديـگـر         
تالش کرد که رهبري از انـزوا بـيـرون             

نبايد از خامنه اي انتقاد کرد و . بيايد
بايـد نـفـرت از        .   او را به چالش طلبيد   

خامنه اي را کاهش داد تا مبادا لـبـه         
تيز انتقاد متوجه او شود و حـتـي در         
ميان اصالح طلبان حـکـومـتـي چـپ            

تاکتيک " ميگويد .   روي صورت گيرد 
دور زدن مقـام رهـبـري و عـدم طـرح                 

ها از وي روشي کمتـر ثـمـر            درخواست
به سود جنبش . بخش و سنجيده است

حـتـي   ."  نيست اين تاکتيک ادامه يابد 
يک انتقاد خشک و خالي علني هم کـه   
به تريج عباي رهبر بربخورد و مـانـع          
ادامه گفتگو بـا ايشـان بشـود قـبـول              

مردم در خيابان شـعـار مـرگ      .   نيست
بر ديکتاتور و مرگ بر خـامـنـه اي و            

مجتـبـي مـيـدهـنـد و شـخـص او را                   
مسـئــول اول جـنــايــات حــکـومــت و             
کهريزک ها و کشـتـارهـا مـيـدانـنـد و               
ايشان پند و اندرز ميدهد کـه مـبـادا            

 ! رهبر علنا مورد نقد قرار گيرد
شيريـن عـبـادي يـکـي ديـگـر از                
پرسوناژهاي اين جريان چند روز قـبـل         
در ســخــنـرانــي اش وجــه ديـگــري از              

اين جماعت را   !   رسالت حقير تاريخي  
توضيح داد و صريحا اعالم کـرد کـه           
سکوالريسم در حال حاضر در مـيـان          
مردم ايران خريداري ندارد و بـه جـاي          
آن الزم است که پيشرفت را از طـريـق        
! تفسير درست قـرآن بـه دسـت آوريـم              

نمونه اين خزعبالت از جمله بوسـيـدن     
دست نمايندگان مجلس و جايـزه مـن      
بايد به خاتمي داده ميشد و اسـالم بـا      
حقوق بشر تناقضي ندارد را قـبـال از           
ايشان شنيده بـوديـم امـا عـده اي از                 
طـرفــداران شــرمـگــيــن ايشـان ســعــي           
ميکردند اينها را بعنوان پليتيـک کـه         

کمک مـيـکـنـد جـا        به رشد سکوالريسم   
ايشان در اين سخنرانـي آب پـاکـي        .   بزنند

روي دست همه آنها ريخت و جاي تفسيري  
در مـقـابـل      .   براي آنـهـا بـاقـي نـگـذاشـت             

سکوالريسم و ميليونـهـا نـفـر کـه تشـنـه                
سکوالريسم و جمع کردن بساط مذهب از    
زندگي شان هستند بايد ايستـاد و بـر راه              
حـل اسـالمـي حــال بـا تـفــسـيـري کـمــي                   

نـرنـجـد و      "   آقـا " متفاوت پافشاري کرد تا      
امکان ادامه گفتگو براي دوستان اصـالح    

رشد انقالب مردم .  طلب اينها بسته نشود 
نشستن در صـنـدلـي وسـط را بـراي ايـن                 

وحشـت و    .   حضرات دشوارتر کـرده اسـت       
نفرت از انقـالب و راديـکـالـيـسـم مـردم،               
اينها را بدين شکل عريان در کنـار رهـبـر            
 . براي سرکوب انقالب مردم قرار داده است

اينها شـهـامـت و تـوان و ظـرفـيـت                   
تاريخـي دفـاع از سـاده تـريـن نـيـازهـاي                   

ايـنـهـا حـتـي بـه           .   جامعه ايران را نـدارنـد     
مثابه يک اصالح طلب حکومتي هـم ذره         
اي شهامت تاريخي نقد خامنه اي را کـه            
مانع هرنوع اصالحي درخود رژيم اسـت و      
شهامت دفاع صريح از حتي يک خـواسـت      

ميگويم شهامت تاريخـي  .   مردم را ندارند 
آنرا ندارند چون ترسشان از انقالب مردم و     
راديکاليسم آن به درجه اي است که از هـر       

رشـد  "   خـطـر  " نوع سياست و تاکتيکي کـه      
راديکاليسم در آن باشد گريزانند حتـي بـه           
قيمت دفاع جانانه از حکومت اسالمـي و     
. از مرتجع ترين و جنايتکارترين بخش آن   

ميدانند هر قدمي در اين راه بـه مـعـنـي              
درافتادن بـا خـامـنـه اي و هـمـراهـي بـا                     

راديکاليسمي است که سراسر جـامـعـه را       
فراگرفته است و کسـي کـه بـهـر قـيـمـت                   
نميخـواهـد انـقـالب شـود نـاگـزيـر اسـت                  
درمقابل هر تاکتيک و سياست و مسيـري     

 . که انقالب را تقويت کند بايستد
اينها البته نـگـرانـي شـان را پـنـهـان               

الاقل آقاي نگهدار به صـراحـت     .   نميکنند
قـدرت و وسـعـت        .   اينرا توضيح مـيـدهـد     

راديـکــالــيــســم و جــبــهــه ســرنــگــونــي را             
تشخيص ميدهد و ميداند تنش کـه زيـاد      
شود جبهه چپ و سرنگوني طلبي تقـويـت         

هـا     برخي رفـرمـيـسـت      " ميگويد .   ميشود
هـا را       توانند راديکـال    کنند مي   تصور مي 

منزوي کنند و برخـي ديـگـر آنـهـا را بـي                 
ايـن تصـورات غـيـر         .   بـيـنـنـد       اهميت مي 

خط راديکال :   " و ادامه ميدهد". اند  واقعي
بيش از خط رفرميستي قادر است شرايط   
را به سوي حدت يابي مقابله حـکـومـت و       

يعني شرايط را انقالبـي  ".   مردم سوق دهد 
تر کند و به سمت يک انقالب تمام عيار به     

و انتقاد به خامنه اي اين آتـش    .   جلو براند 
را تندتر ميکند و خط راديکال هم کـه از         
موقعيت بـهـتـري بـرخـوردار اسـت قـابـل                

در واقع نگهدار و مـحـافـل      .   کنترل نيست 
دور و بر ايشان و شخصيت هاي سلحشـور   

اکـثـريـت    !   و سازمان مبارز"  جمهوريخواه" 
: ميگويد. ماموريت بسيار دشواري دارند 

گذاري جنبش سبز در قبـال خـط         سياست" 
. راديـکــال از حسـاس تـريــن کــارهـاســت             

هاي اجتماعي بشدت نوميد  مقابله با اليه
از حاکميت جـمـهـوري اسـالمـي اشـتـبـاه               

بايد نيازها و مطالبات ايـن اقشـار       .  است
آن اسـت    اشتباه بزرگ   .  را ديد و درک کرد 

که گرايش راديـکـال از جـملـه شـعـار                
سرنگوني به بيگـانـگـان نسـبـت داده            

وضعيت البتـه اصـال سـاده        .  ...  شود
از يــک ســو جــذب و جـلــب             .   نـيـســت  

حمايت اين اقشار براي اعمال فشار و      
عقب نشاندن حاکميت ضروري است،    
از سوي ديـگـر جـذب ايـن نـيـرو هـم                    

کند و هم   حکومت را متعرض تر مي    
ريزش نيروهاي معتدل و محافظه کار 

عـبـارت نـومـيـد از          . "   را از پـي دارد      
جمهوري اسالمي البته گـويـاي شـرح          
ــمــي                 حــال خــود ايــن حــامــيــان قــدي
جمهوري اسالمي اسـت کـه چـگـونـه             
حتي حمايت صميمانـه ايـنـهـا را هـم             
نخواست و از سالها قبل نـومـيـدشـان           
کرد، اما مردمي که در اين سي سـال     
جز فقر و مـحـرومـيـت و بـيـحـقـوقـي               
چيـزي عـايـدشـان نشـده اسـت هـمـان                 
سرنگوني طلبان و جـبـهـه راديـکـالـي          
هستند که به قـول نـگـهـدار تـعـيـيـن                  
سياست نسبت به آنها از حساس ترين   

ايـنـهـا از      .   کار اصـالح طـلـبـان اسـت          

يکطرف به اين جبهه يـعـنـي تـقـريـبـا               
همه آنها کـه بـه خـيـابـان مـيـايـنـد و                    
تظاهرات ميکنند و بخش اعظم بدنه     
به اصـطـالح سـبـز نـيـاز دارد کـه بـر                    
حاکميت اعمال فشار کند و از طـرف          
ديگر اين نيرو به خيـابـان کـه مـيـايـد             
اينقدر شعار تند و تيز عليـه رهـبـر و            
کل حکومت ميدهـد و کـل فـلـسـفـه               
وجـودي هــمـه آنــهـا را نـقـش بـر آب                    
! ميکند کـه مـايـه دردسـر مـيـشـود               

فضاي تشنج با حکومت و بـا رهـبـر           
زياد ميشود و در اين فضا جائي براي 
اصالح طـلـبـي ايـن جـمـاعـت بـاقـي                  
نــمــيــمــانــد و چــنــان جــبــهــه آنــهــا را              
مــيــتــرســانــد کــه بــخــش مــعــتــدل و             
محافظه کـار اصـالح نـظـام، يـعـنـي                
تکيه گاه اصلـي خـطـي کـه نـگـهـدار                
پالتفرمش را تدوين کرده است ريـزش   

موقعيت دشوار ايـن جـريـان       .   ميکند
نه تنها جبهه راديکـال و    .   روشن است 

سرنگوني طلب و از جمله بخش اعظم 
کساني که به اسم سبز در خيابانـهـا و        
دانشگاهها شعار سرخ ميدهند، بلکه 
حتي جناح تـنـدروي اصـالح طـلـبـان              
حکومتي هم بصورت يک مانع بـراي        
پيشبرد تاکتيک آقاي نـگـهـدار عـمـل          

ايشان تئوريزه کننده جـنـاح    .   ميکنند
راست اصالح طـلـبـان اسـت و تـالش             
ميکند جناح چپ و تـنـدروي اصـالح       

ايـن  .   طلـبـان کـمـتـر مـيـدانـدار شـود               
تــاکــتــيــکــي اســت کــه ايشــان و هــم              
فکرشان شيرين عـبـادي را بـا جـنـاح              

 . راست حکومت هم همسو ميکند
اما تالشهاي اين محافـل آب در        

ايـنـهـا از تـحـقـق           . هاون کوبيدن است 
هدف حقيري که مقابل خود گـذاشـتـه     

جـهـت اصـلـي       .   اند نيز تماما عاجزند 
همه فشارهاي اينها بي طـرف سـازي          

جهت اعمـال فشـار بـر        !   " رهبري است 
ــازي او از                   ــداسـ ــراي جـ ــري بـ ــبـ رهـ

گرايـان و مـتـصـل کـردنـش بـه                  اصول
چنين سياستـي  .   اصالح طلبان نيست 

ــهــوده اســت      ــي ــظــامــي      .   ب ــار ن  -مــه
طرف سازي  ها از يک سو و بي      امنيتي

هـاي انـتـخـابـاتـي و              رهبري در رقابت 
عدم مداخله در توزيع قدرت بـه سـود      
يک جناح، تعيين کننـده جـهـت هـمـه            

اما مگر خود نـگـهـدار    . "   فشارهاست
چند سطر باالتر در توصيف موقعيت 
کنوني خامـنـه اي اذعـان نـکـرد کـه                
! تــاريــخ ايــن حــرفــهــا گــذشــتــه اســت          

بنابراين فقط با خودفريبي ميتوان بـه     
امـا نـه     .   اين استراتژي پايـبـنـد مـانـد         

تنها جبهه آقا خيلي وقت است روشن       
است بلکه جبهه انـقـالب هـم خـيـلـي               
وقت است در خـيـابـانـهـا روشـن شـده              

آن اتـفـاقـا    "   جهت اصلي فشار"است و  
اينـجـا اسـت      .   متوجه خامنه اي است 

که اين جماعت چاره اي جز رودرروئي    

. آشــکــار بــا مــردم انــقــالبــي نــدارنــد           
همانطور که انـقـالب بـراي پـيـشـروي             
راهي جز راديکال تر شدن و روي آوري  
هرچه بيشتر به طرف رهبري راديکـال        

 . ندارد
از گنجي که زماني از فرماندهان    
سپاه بوده تـا عـبـادي کـه از فـاصـلـه                  
هواي حکـومـت را داشـتـه اسـت، از               
نوريزاده و ابراهيم نبوي تا نـگـهـدار و        
سازمان متبوع ايشان، همگي سـر و          

کــل ايـن قـمــاش       .   تـه يــک کـربــاسـنـد        
رسالتشان مقابله با انـقـالب مـردم و            
ساده ترين خواست هاي مردم اسـت و     
هيچ خواستي را که به انـقـالب کـمـک         
کند و رابطه با رهبر را تيره تر کند بـر      

ــنــد   ــه        .   نــمــيــتــاب ــه ســکــوالريســم، ن ن
جداسازيهاي شنيع جنسي، نـه آزادي         
بي قيد و شرط بيان و عقيده و مذهب 
و بي مذهبي، نه مـقـابلـه بـا حـجـاب             
اجــبــاري و نــه خــواســت مــحــاکــمــه             
جنايتکاران و در راسشان خامنه اي و   
نـــه قصـــاص و اعـــدام و فـــقـــر و                     
مـحــرومــيــت مــردم دغــدغــه ايــنــهــا          

اينـهـا خـواسـتـهـاي راديـکـال             .   نيست
ميليونـهـا مـردم راديـکـال اسـت کـه                
انقالب ميخـواهـنـد و ايـن جـمـاعـت               
فرسنگ ها از آن بدورند و نه تنها دور  
که آشکارا درمـقـابـل آن دهـن کـجـي              

اينها در دفاع از موقـعـيـت    .   ميکنند
طبقاتي و رسالت تـاريـخـي خـود راه              
خود را ميروند و انقالب نيز در مسير 
زير و رو کردن وضع موجود و در هـم          
شکستن بساط رهبر و دولـت و کـل             
ماشين جنايت اسالمي اين خرده ريزه   

 . ها را به سرعت جارو ميکند
اينهـا بـه مـعـنـي واقـعـي کـلـمـه                   

و ضـد انـقـالب آزاديـخـواهـانـه              مرتجـع    
هــيــچــوقــت راه خــود را گــم            .   مــردمــنــد
حتي از روي اشتباه هم يـکـبـار       .   نميکنند

ايـن ادامـه     .   جانب مـردم را نـمـيـگـيـرنـد            
منسجم و پيگيرانه نقشي است که از بـدو        
سر کار آمدن اين حکومت در حـمـايـت از          
خميـنـي و کـل جـمـهـوري اسـالمـي، در                   
معيت وزارت اطالعات و سپاه پـاسـداران     
و در مقابل کمونيست ها و مردم انقالبـي        
در پيش گرفتند و سال به سـال و دوره بـه            

ايـن  .   دوره بيشتر در منجالب فرو رفـتـنـد      
تنها رسالت اينها است، رسالتي که مـرده        

 . به دنيا آمده است
نه تنها نابودي کار مزدي و برقـراري    

ـلـکـه    جامعه اي سوسياليستي و انساني     ب
سيـاسـي،   راه تحقق سکوالريسم، آزاديهاي      

کوتاه کردن دست مذهب از زندگي 
مردم، تحقق برابـري زن و مـرد و            

آزاديخواهانه ديـگـر امـروز        هرخواست  
تماما به پيشروي انقالب، به راديکال تـر        

ـاسـت        کـمـونـيـسـتـي و           شدن آن و به سـي
قدرت گيري کمونيسـم در ايـران گـره             

 . *خورده است

 . . . زير عباي ارتجاع                                ۱از صفحه          

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 
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 سال از انقالب اکـتـبـر    ۹۱:  نترناسيونالا
انقالبي کـه بـراي اولـيـن بـار            .   گذشت

نـظـام سـرمـايـه داري بـا بـه مصــاف                  
. طلبيد و قدرت سياسي را کسب کرد 

امروز جهان سرمايه داري در بـحـران           
ــتــه اســت و خــود                 عــمــيــقــي فــرورف
ايـدئـولـوگـهـاي نـظـام سـرمـايـه داري                 
عليرغم اينكه انقالب اكتبر را دائـمـا       
شكست خورده اعالم كرده اند، نگران     

. خـطــر بــازگشـت مــارکــس هســتــنــد         
جايگاه انقالب اکتبر مخـصـوصـا در         
پرتو اوضاع امروز نظام سرمايه داري    

 چيست؟ 
قـبـل از ايـنـكـه بـه             :   کاظم نيکـخـواه   

اوضاع امروز اشاره كنم بايـد بـگـويـم          
انقالب اكتبر دوره نويني را در تـاريـخ    
بشريت گشـود كـه بـازگشـت نـاپـذيـر               

اكتبر آنچه را تاريخا نامـمـكـن    .   است
قلمداد ميشد كه گويا مردم محروم و 
فرودست يعني اكثريت مردم هميـشـه      
بايد فرودست و محروم و بي اخـتـيـار         

" از مـا بـهـتـران        " بمانند، و يك اقليت     
بايد هميشه مهـار آنـهـا را در دسـت               

تـاريـخ پـر      .   داشته باشد، را پايـان داد     
است از شورشـهـاي فـرودسـتـان بـراي              
خالصي از فرودسـتـي و اسـتـثـمـار و               

اكـتـبـر ايـن آرزوي هـزاران            .   ستمگري
و "   الـيـت  " ساله بشـريـت را كـه قشـر               

اشرافي و بي خاصيت و مفت خـور و          
سركوبگر حاكم را كنار بزند و جامعه       
بدست اكثريت مردم اداره شـود را بـه          

بي ترديد روزي كـه بـه       .   عمل در آورد  
دوران تاريخ غير عقالني بشري يعني       
به تاريخ سلطه يك قشر غير مـولـد و         
انگل و ستمگر بر كل جـوامـع بشـري          
بطور قطع پايـان داده شـود، انـقـالب             
اكتبر نه بعنوان يـك شـكـسـت بـلـكـه                
بعنوان يك گام ضروري بـراي تـغـيـيـر            
مسير تاريخ و پايان دادن به وارونگـي   
اســاســي جــوامــع انســانــي مــراجــعــه          
خواهد شد كه راه را براي پايان قطعـي     

تحـت  ( تاريخ هزاران ساله بردگي بشر    
نظامـهـاي بـردگـي و فـئـودالـيـسـم و                  

انقالب اكـتـبـر    .   گشود) سرمايه داري 
نشان داد كـه بـردگـان عصـر كـنـونـي               
يعني كارگران قدرت بـه زيـر كشـيـدن          

قـدرت شـكـسـت       .   ستمگران را دارنـد    
قدرت تشكيل دولت . ارتشها را دارند
توان شـكـل دادن بـه        .   خويش را دارند 

. جامعه اي آرماني و انساني را دارنـد    
قدرت حفظ نـظـام انسـانـي در بـرابـر                
تهاجمات و توطئه هاي عظيـم تـريـن           

اكـتـبـر    .   قـدرتـهـاي جـهـانـي را دارنـد             
بشريت را از بـرده بـه انسـان صـاحـب               

تـابـوي تـاريـخـي        .   اختـيـار ارتـقـا داد        

را "   مردم بـايـد حـكـومـت شـونـد             "  و  
اكتبر نه فقط جامـعـه   .   عمال شكست 

شوروي بلكه كل تلقي بشر از خـودرا          
ايـن تـغـيـيـر        .   براي هميشه تغييـر داد    

 .قابل بازگشت نيست
اشاره كرديد به اينكـه بـورژوازي          

آرمانهاي انقالب اكتـبـر را شـكـسـت            
ــن .   خـــورده اعـــالم كـــرده اســـت             مـ

مـيــخــواهــم بـگــويــم عــلـيــرغــم ايــن،            
بورژوازي بعد از اكتبر ديگر نتوانست  
با زبان دوره هـاي پـيـشـا اكـتـبـري بـا                

كلمه مردم ديـگـر   .   مردم سخن بگويد 
در .   مترادف نـيـسـت   " بي سروپاها"با  

جوامع و كانونهـاي اصـلـي سـرمـايـه             
داري تحقير و تـوهـيـن آشـكـار تـوده               

مـردم بـا اكـتـبـر          .   مردم پايـان يـافـت      
درجاتي . صاحب راي و انتخاب شدند

از برخورداري از حـقـوق، درجـاتـي از             
توجه به خواستهاي مردم به بورژوازي   

بـورژوازي نـاچـار شــد        .   تـحـمـيـل شـد       
حاكميت خـودرا در لـفـافـه مـردمـي               

قبول كند كه آحاد مردم بـراي  .   بپيچد
بردگي كشيدن علني به دنيا نـيـامـده          

پــيــش از آن در انــقـالب كـبــيــر              .   انـد 
فرانسه و بعد بـا كـمـون پـاريـس ايـن                  
ايدئولوژي حاكمين تركهايي برداشتـه      
بود اما با انقالب اكتبر بود كه طبقـه      
سرمايه دار فهمـيـد كـه دوره بـردگـي              

. آشكار اكثريت مـردم گـذشـتـه اسـت           
بايد در لفافه ها و پوششهاي ديـگـري       

بايد با فرهنگ و زبـان  .   حكومت كند 
بـايـد   .   ديگري با مردم سخـن بـگـويـد         

حــقــوقــي را بــراي مــردم بــرســمــيــت             
حتما ميگوييد اينها اساسا .   بشناسد

پـوشـشـي بـراي ادامـه          .   ظاهري اسـت  
عـمــيــق  .   حـاكــمـيــت بــورژوازي اســت      

هـنـوز هـم      .   همه جانبه نيست.   نيست
كارگـر كـارگـر اسـت و سـرمـايـه دار                  

هنوز ستـم و تـحـقـيـر و            .   سرمايه دار 
بلـه  .   تبعيض و بي حقوقي وجود دارد   

امـا اكـتـبـر       .   متاسفانه اينگونه اسـت   
طبقه سرمايه دار را از نظر سـيـاسـي،        
از نظر حقوقي، از نظر ايدئولـوژيـك و         
فرهنگي و حـتـي از نـظـر رفـاهـي و                   
اقتصادي به منتـهـا الـيـه مـرزي كـه                
چارچوب نـظـامـش امـكـان مـيـدهـد              

از نـظـر تـاريـخـي ديـگـر              .   عقب رانـد   
جايي براي عقب نشستن بيشتر و نظم 

با .   سرمايه را نگه داشتن وجود ندارد   
تــكــان بــعــدي چــيــزي از ايــن نــظــام               

حـتـي بـراي تـغـيـيـراتـي در               .   نميماند
همين حد هم كه بعضـي هـا را اشـاره           
كردم، اكـتـبـر ارزش جـنـگـيـدنـش را                

بشــريــت بــرپــايــه هــمــيــن              .   داشــت
دستاوردهاي فرهنگـي و حـقـوقـي و             

ايدئـولـوژيـك و تـجـربـيـات تـاريـخـي                 
متحد شدن و متشكل شدن و انقالب     
كردن است كه ميتواند بـر كـل نـظـام              
نابرابر و استثمارگرانـه كـنـونـي بـراي             
هـمــيــشــه مــهــر پـايــان بــزنــد، پــايــان             
حاكميت طبقات استثمارگر را اعـالم       
كند و نظـم ديـگـري را كـه اسـاسـا و                   

اگـر  .   عميقا انساني باشد را برپا كـنـد    
كسي كل دوران چند هزار ساله بشـري    
تا آخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست را  
با بعد از انقـالب اكـتـبـر بـطـور هـمـه                
جانبه مقايسه كند متوجه ميشود كه 
چقدر جايگـاه انسـان در جـهـان و در                

انسـان  .   ذهن خود بشريت تغييـر كـرد      
. از دوره ماقبل تـاريـخـش كـنـده شـد             

انتظار انسان از خويش و از جـامـعـه             
خيلي چيزهايي كه امـروز  .   عوض شد 

عادي است را ما از اكتبر به ارث برده 
حتي نفس اين ايـده كـه انسـانـهـا          .   ايم

انسـان حـق زنـدگـي         .   بايد برابر باشند  
انسان حق برخـورداري از آزادي      .  دارد

و خيلي چيزهاي ديگر را مـا    .  را دارد 
. از انقـالب اكـتـبـر بـه ارث بـرده ايـم                  

ميخواهم بگويم اكتبر فقط در روسيه 
بقـول جـان     .  و جمهوريهايش روي نداد 

  ". جهان را تكان داد"ريد 
امــروز بــحــران عــمــيــقــي نــظــام           

سرمايه داري را فـرا گـرفـتـه كـه تـازه                
شروعش را داريم مشاهده ميكنيم و       
قطعا در ادامه اش تكانهاي شـديـدي         

ايـن  .   به نظام سرمايه داري خواهد داد 
بحران در اولين قدم شكست بازار آزاد  
و كل تـئـوريسـيـنـهـا و مـتـفـكـران و                    

بـه  .   مدافعانش را قطعي خواهـد كـرد      
دوره هژموني جهانـي سـرمـايـه داري           
آمريكائي پايان خواهد داد، كل صف    
بنديهاي قدرتها و دولتها و نـيـروهـاي      
بورژوايي را در سـطـح جـهـان عـوض              
خواهـد كـرد و بـا سـردرگـمـي و بـي                    
آلترناتيوي اي كه در صفوف بورژوازي 
جهاني وجود دارد ميتواند تـحـوالت        
بسيار گسترده اي را بـدنـبـال داشـتـه               

. باشد كه اينجا جاي بحـثـش نـيـسـت          
اين بسيار قـابـل تـوجـه اسـت كـه بـا                   
شروع اين بحران خيلي از رسانـه هـاي        

مــاركــس " بســتــر اصــلــي بــورژوايــي         
ــد و از            "   بــازمــيــگــردد  را تــيــتــر زدن

پــرفــروش شــدن كــتــابــهــاي مــاركــس         
. گزارش و خبر و تفسير پخش كـردنـد    

اگر خيليها بـا شـروع بـحـران بـه يـاد                  
ماركس مي افتند، بسياري بيشتر بـا   
ادامه بحران به ياد لنين و اكـتـبـر كـه          
راه عملي شدن انديشه هـاي مـاركـس          

اين بحران .   را پيش گذاشت مي افتند  
شكست و در واقع مرگ آن نيروهايـي      

را اعالم كرده است كه در ده بـيـسـت             
ســال گــذشــتــه در راس دســتــه كــر                  

قــرار "   كــمــونــيــســم شــكــســت خــورد      " 
يعني مدافعيـن پـروپـاقـرص       .   داشتند

بازار آزاد و كل جنـاحـهـاي بـورژوايـي          
كه شناخته شده ترين آنها در آمـريـكـا     
نامش نئوكنـسـرواتـيـسـم اسـت و در              
كشورهاي ديگر بيشتر تحت نامهـاي    
محافظه كار و نـئـولـيـبـرال و امـثـال                

اگـر بـحـران      .   اينها شناختـه مـيـشـود       
موجود به اعتراف خود سخـنـگـويـان          
بورژوازي هيچ انتخاب شناخـتـه شـده       
ــظــام                     ــات ن اي را بــراي ادامــه حــي
اقتصادي بورژوايي باقي نگذاشـتـه و        

واگذار " بينيم چه ميشود"همه چيز به 
شـده اسـت، در حــوزه سـيــاسـت ايــن                
سردرگمي بسيار عميق تر و جدي تـر        

اين يعني همانجـايـي كـه      .  خواهد بود 
بـورژوازي ديـگـر جـايـي بـراي تـكــان                
خوردن و عـقـب نشـسـتـن بـيـشـتـر و                   

 . نظامش را حفظ كردن ندارد
  

ايـن درسـت اسـت كـه           :   انترناسيـونـال  
اکتبر قدرت سياسي سرمايه داري را       
بزير کشيد و طـبـقـه كـارگـر و مـردم                 
محروم قدرت را بدست گرفتند اما آن 
انقالب را بعد از مـدت کـوتـاهـي بـه               

پـاسـخ شـمـا بـه          .   شکسـت کشـانـدنـد      
کساني که پايان آرمـانـهـاي اكـتـبـر و            
پايان كمونيسم را اعـالم كـرده انـد و              
شکست انقالب اکتبر را به زمينه اي      
براي تعرض به كل اهداف و آرمانهاي    
 انقالب اکتبر تبديل ميکنند چيست؟ 

اگـر تـاريـخ بـرپـايـه            :   کاظم نيکـخـواه   
تبليغات و جوسازيها ميگشـت بـايـد       
بـر كـل جــامـعـه بشـري خـط بـطــالن                  

ايــن تــعــرضــات و      .   كشــيــده مــيــشــد   
تبليغاتي كه اشاره كرديد مدتـهـاسـت      
كه ديگر توسط مدافعان اوليه اش هم 
كنار گذاشته شده و در واقع شـكـسـت      

اولين اختالف مـا و در        . خورده است 
واقع اختالف حقيقت با تبليغات ايـن      
كسان اينست كه انقالب اكتبر نـه در          
دهه نود ميالدي بلكه در دهه بيسـت        
يعني چندسالي بعد از انقالب اكـتـبـر          

ــش               ١٩١٧ ــيــه خــوي ــر اول  از مســي
ايـن  .   منحرف شد و شـكـسـت خـورد          

انقالب اكتبر را . اختالف مهمي است
شكست بلوك . بازار آزاد شكست نداد

شرق در دهه نود بـراي بشـريـت هـيـچ            
سرمايه داري دولتي .   تراژدي اي نبود  

شكست خورد و سـرمـايـه داري نـوع            
و .   بازار آزاد دست بـاال را پـيـدا كـرد             

امروز همين سرمايه داري بـازار آزاد          
است كه شكستش رسما حتي توسـط        

ــهــا اعــالم مــيــشــود و                 ــت ســران دول
بـورژوازي كـه تـمــام آلــتـرنــاتـيــوهــاي             
شناخته شده اش شكست خورده دارد    
در تمام رسانه هاي شناخته شـده اش           
با سردرگمي اعالم ميكند كـه آيـنـده          

اگـر  .   معلوم نيـسـت چـه خـواهـد شـد             
چيزي بطور قطع و تاريخي شـكـسـت           
خورده باشد كل ايدئولوژي و آرمان و       

بـه رسـانـه      .   آينده نظام بورژوايي اسـت   
هاي بستر اصلي بورژوايي اين روزهـا        
سري بزنيد تا ببينيد كه چـگـونـه يـك          
طبقه تمام دورنما و استراتژيـش را از        

تئوريسينها و نظريه .   دست داده است  
پردازانش را به زير سوال كشيده و يـك     
يـك سـخـنـگـويـانــش مـيـگـويـنـد در                  
ارزيابيهايشان از اقتصاد بـازار آزاد و       
آينده سرمايه داري اشتباه ميكرده اند 

 . و پاسخي به اوضاع كنوني ندارند
امــا بــر ســر انــقــالب اكــتــبــر و               

آرمــانــهــايــش چــه آمــد؟ آرمــانــهــاي          
انقالب اكتبر هيچ گاه حتـي بـه طـور             
جدي بـه مصـاف طـلـبـيـده نشـد كـه                   

ــخــورد       ــا       .   شــكــســت ب ــه ــن آرمــان اي
. آرمانهاي هميشـگـي بشـريـت اسـت          

آرمانهاي اكتبر خالصي از استثمار و    
ستمگري و بي حقوقي و دست يافـتـن    
به جامعه اي بر پايه شان و منـزلـت و        

ايـن هـا تـا        .   رفاه هـمـه انسـانـهـاسـت          
. بشريت زنده است زنده خواهـنـد بـود          

ماركس اساس نظام جديد انساني اي       
را كه اين آرمانها اساس آنرا تشـكـيـل      
ميدهند با دقت و تيزبيني غير قـابـل    
تصوري نشان داد و امكان پذير بـودن    

امـا راه    .   و ناگزير بودن آنرا ثابت كـرد     
عملي شدنش را انقالبات بـايـد نشـان          

طبقه كارگر در انقالب اكـتـبـر      .   دهند
گام اساسي براي اين تحول اساسـي را        
كه به زير كشيدن طبقه اقليت ستمگر    
و استثمارگر سـرمـايـه دار از قـدرت              
سياسي بود پيروزمندانـه بـرداشـت و          
اين خود همانگونه كه اشاره كردم يـك    

. تحول اساسي و برگشت ناپذير اسـت      
بـي تــرديــد هــر انــقــالب آتــي اولــيــن              
گامهايش را بر اساس تجـربـه اكـتـبـر             

 . برخواهد داشت
اما طبقه كارگر و مردم مـحـروم       

نتوانستند گام هاي عملي براي دسـت    
زدن به تحوالت اقتصادي و اجتماعي 
ــراي هــمــيــشــه بــه دوره                    اي را كــه ب
فرودستي اكثريت مردم پايان دهـد را        

بنظر من شـكـسـت انـقـالب           .   بردارند
اكتبر در اين زمينه محتوم نبود امـا       

. تا حدي ميتوان گفت مـحـتـمـل بـود        
طبقه كارگر در سنگرهايش شكـسـت       
نخورد در قـدمـهـاي عـمـلـيـش بـراي                
تغيير جـامـعـه، تـغـيـيـر مـنـاسـبـات                  
اقـتــصــادي و اجــتــمـاعــي و تـغــيــيــر              

ايـن تـغـيـيـرات        .   انسانها ناتوان مانـد   

 تغيير داد  نقالب اكتبر، تلقي بشر از خود را براي هميشه ١
 مصاحبه با کاظم نيکخواه به مناسبت سالگرد انقالب اکتبر

 ۸صفحه      
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. تغييراتي عميق و منحصر بفرد بـود   
به زمان و فرصت و رهبري تيزبـيـن و           
برنامه ريزيهاي بسيار حساب شده اي     
نياز داشت كه بـراي كـمـونـيـسـتـهـاي               

بـويـژه بـا مـرگ لـنـيـن كـه                   -روسيه   
رهبري بسيار تيز بين و توانا و رهـبـر       

كاري   -بالمنازع انقالب كارگري بود   
مـحـاصـره    .   ستـرگ و غـول آسـا بـود            

اقـتـصـادي و نـظـامـي و جـنـگـهـا و                     
لشكركشيهاي گسترده تمام قدرتهاي     
بورژوايي عليه طبقـه كـارگـر روسـيـه            
مستقيما شكست خورد و عقب رانده   

ــگــي و                .   شــد امــا ايــن فضــاي جــن
محاصره و فشارهاي بسيـار عـظـيـم،          
اثرات مخربي برجاي گذاشت و آرمان   
بورژوازي صنعتي روسيه را بر فضـاي    

. جامعه روسـيـه شـوروي حـاكـم كـرد             
طبقه كارگر و كمونيستهاي روسيه در 
پاسخ دادن به اين وظيفه خطير يعـنـي      
داشتن برنامه و طرح و راههاي عملي   
دست زدن بـه لـغـو نـظـام اقـتـصـادي                  
بـورژوايـي و تـحــوالت اقـتــصـادي و              

كه بـا  ( اجتماعي در اين فضاي خطير     
ــقــالبــات                  ســركــوب و شــكــســت ان
كـمــونـيــســتـي در كشــورهــاي ديــگــر           

نـاتـوان   )   اروپايي هم همراه شـده بـود       
ماندند و بـورژوازي روسـيـه بـنـام            
كمونيسم بر حزب كمونيست و بر       
جامعه روسيه غالب شد و نهايتـا       
مسير انقالب را به جـاي ديـگـري        

آنچه اينجا مهم اسـت    .   تغيير داد 
توجه كنيم اينست كه آن جـامـعـه       
بسته و ديكتاتوري و سـركـوب و           

آهنيني كه پس از اين بدور ايـن   ديوار  
كشور و اقمارش كشيده شد، نه آنطور 
كه بورژوازي تبليغ مـيـكـنـد تـوسـط             
كمونيستها و بلشويكهاي متعهد بـه        
ماركس و سـوسـيـالـيـسـم، بـلـكـه بـا                  
سركوب و كشتار كمونيستها عـمـلـي       

اول كــمــونــيــســتــهــا و رهــبــران           .   شــد
راديكـال و كـمـونـيـسـت كـارگـري را                 
كشتار و سركوب كردند تـا بـتـوانـنـد            
بــعــدا كــل جــامــعــه را بــه اخــتــنــاق                

يك نيروي ناسيوناليست و    .   بكشانند
بــورژوايــي كــه تــمــام هــم و غــمــش                
صنعتي كردن روسيه به هـر قـيـمـتـي             
بود سركار آمده بود و خودرا بناچار و  
بــنــا بــه مــوقــعــيــت آنــروز جــامــعــه              
كمونيست معرفي ميكرد و بورژوازي 

ايـن  جهاني هم بسـيـار بـا اسـتـقـبـال                 
هــيــوالي ضــد كــارگــري و ضــد            
كمونيستـي را بـنـام كـمـونـيـسـم               
تحويل گرفت و به جهان مـعـرفـي         

اين بطور خالصه كل ماجرا . نمود
 . بود

نكته اي كه قابل توجـه جـدي         
است اينست كه جامعه روسيه در    

دوره كمي بعد از مرگ لنين ديگر  
از هيچ نظر مطلقا شباهتي به يك 
جامعه سوسياليستي آنـطـور كـه         
ماركس و خود لنين بطور روشني    

نـه از    .   تعريف كرده بودند نداشـت  
لغو كار مزدي خبر و نشاني بـود،     
نه از رفع تبعيض و استثمار و بـي    
حقوقي كه پايه هاي كمونيـسـم و          

ايـن  .   سوسيـالـيـسـم را مـيـسـازد           
جامعه اي بود كه تماما سرمـايـه         

امـا سـرمـايـه داري از           . داري بود 
وجـود كـارگــر و       .   نـوع دولـتــيـش     

سرمايه دار و استثمار و حاكميت       
اقليت كه اجزاء تيپـيـك سـرمـايـه        يك  

امـا  . داري است، كليت آنرا ميساخت 
بورژوازي هرجا كه از سركوب خفـقـان       
در اين جوامع ياد ميكند آنها را بنـام    
سوسياليسـم و كـمـونـيـسـم مـعـرفـي                

اما در .   ميكند و معلوم است كه چرا   
دنيا ديكتاتور و سركوبگر كم نبوده و  

فعال بـه آن ديـكـتـاتـوريـهـاي              .   نيست
پوشيده تر تحت نام دموكراسي كاري     

اما شـمـا بـه هـر ديـكـتـاتـور                 .   نداريم
شناختـه شـده اي نـظـيـر پـيـنـوشـه و                    

و هيتـلـر   سوهارتو و صدام و خميني       
و ملك فهمد و بقيه كه توجه كنيد 
متوجه مـيـشـويـد كـه ايـنـهـا تـا                 
موقعي كه سـر كـار هسـتـنـد از                
جانب قطبهـاي اصـلـي سـرمـايـه            
داري حمايت و ساپورت ميشوند، 
جامعه شان تماما سرمـايـه داري       
با تعريف هر مـتـفـكـر بـورژوايـي            

مـنـاسـبـاتشـان بـا دولـتـهـا و                است،  
. كشورهاي سرمايه داري برقرار اسـت    

تفكر و عقايد و سرتاپايشان سـرمـايـه     
امــا يــك نــفــر از صــف           .   داري اســت  

بورژوازي اينها را تحت نـام سـرمـايـه          
داري سركوبگر شيلي يـا انـدونـزي يـا           

بـلـكـه    .   عراق يا ايران تعريف نميكـنـد   
بورژوازي وقتي هم به هـر دلـيـلـي بـه              
نفي اينها ميرسد، ايـنـهـا را افـراد و               
ديـكــتــاتــورهــاي مــنــفــردي مــعــرفــي        
ميكند كه به كل نظام سرمـايـه داري         

اما اگـر فـردي     ! گويا ربطي ندارند 
از هــمــيـن قــمـاش و در هــمــيــن              
ــرف               ــودرا در حـ ــوب خـ ــارچـ چـ
كمونيست يا چپ و سوسياليسـت     

اسـت تـا گـفـتـه          معرفي كند كافي     
شود كـمـونـيـسـم يـعـنـي سـركـوب و                   

امـا  . . .   ديكتاتـوري و امـثـال ايـنـهـا            
تاريخ بشـريـت هـيـچـگـاه بـا دروغ و                 
شارالتانيسم رقم نخورده است و ايـن          
فريبكاريها هم مدتهاسـت كـه ديـگـر          

 . بازار خودرا از دست داده است
 

 سـال بـعـد از           ۹۱:   انترناسيـونـال   
انقالب اکتبر، موقعيت کمونيسم در      

   جهان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
آنـچـه در مـتـن          :   کاظم نيکـخـواه    

تــحــوالت جــهــانــي امــروز شــاهــديــم          
اينست كه يك روند تدريجي امـا آرام        
گرايش بـه چـپ كـامـال قـابـل لـمـس                  

با شروع بحران عميق اقـتـصـاد    .   است
ســرمــايــه داري و بــي آلــتــرنــاتــيــوي             
بورژوازي و شكست جريانات شناخته  
شده ضد كمونيست قطعا اين گرايـش      
ــر                    ــوي آشــكــار ت بــه چــپ رنــگ و ب
سوسياليستي و كمـونـيـسـتـي بـخـود            

اينكه اين گرايش فعـال  .  خواهد گرفت 
محسوس به يك تحول جدي و تـاريـخ       
ساز تبديل شـود نـيـاز بـه جـدالـهـاي                  
جدي فكري و سياسي و درنتيجه نياز     
به شخصيتـهـا و جـريـانـات روشـن و                

. عميق و سازمانگر و اجتماعي دارد    
اين قسـمـت دوم كـمـي بـيـشـتـر كـار                   

در يك كالم زمينه اجتمـاعـي   .   ميبرد
ــيــســم امــروز بســيــار               عــروج كــمــون

از نـظـر اجـتـمـاعـي نـگـاه               .   مهياست
بخشهاي وسيعي از جـامـعـه بـه چـپ             

اما اين بخودي خود جنـبـش و     .   است
. احزاب كمونيستي را ايجاد نميكـنـد     

براي نمونه به آمريكـاي التـيـن نـگـاه             
يـك جـنـبـش چـپ و تـوده اي                 .   كنيد

سراسر آمريكاي التين را فـرا گـرفـتـه          
قهرمانان و رهـبـران مـردم در            .   است

اين منطقه ماركس و لنين و چه گوارا 
اين مـردم در    .  و فيدل كاسترو هستند 

اساسي ترين نيات و خواستهاي خـود      
به دنبال كمونيسم و سوسياليـسـم       
هستند يا بعبارت دقيق تر اين ها 
نيروهايي متعلق به كمونـيـسـم و          

اگر حزب و جريان . سوسياليسمند
كـارگـري اي بـا          –كمـونـيـسـتـي        

خصوصياتي كه منصور حكـمـت      
تعريف كرده است در اين جـوامـع         

. وجود داشت انتخابش ميكـردنـد   
اما در نبود چنين حزب و جرياني    
اين جنبش هنوز كـمـونـيـسـتـي و            

به همين دليل . نيستسوسياليستي 
هم مي بينيم كه همين جنبش وسـيـع         
تـوده اي و چــپ پشــت ســر چــاوز و                  
مورالس و كاسترو و امثال اينها جمع 
ميشود كه طيفهايي از ناسيوناليـسـم      
چپ آمريكاي التـيـن را نـمـايـنـدگـي               
ميكنند و با كمونيسم ماركس يعني    

. نـدارنـد  كمونيسـم كـارگـري ربـطـي            
مردم چپ را جستجو ميكـنـنـد و        

و مـتـاسـفـانـه        .  سراغ چپ ميروند 
چپ موجود و قابل توجه در ايـن           

در بـقـيـه      .   جوامع همينها هستند 
جهان هم ميتواند ايـن اتـفـاق بـه             
درجه اي و به اشـكـال مـتـنـوعـي            

بايد ديد كه آيـا رهـبـران و        .   بيفتد
ــت و            ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ ــات كـ ــانـ ــريـ جـ
ماركسيست چه زمـان سـر بـلـنـد           
ميكنند و جايگاه اجتماعي پيـدا      

فعـال ايـن را نـمـيـتـوان             .   ميكنند
بروشني ديد امـا زمـيـنـه شـكـل              
گيري آنها امروز از تمام دوره هاي 

 . اخير بيشتر است
  

موقعيت کمونيـسـم    :   انترناسيونال
و طبقه کارگر در ايران را چـگـونـه         

 ارزيابي ميکنيد؟ 
در اين زمينـه مـا     :   کاظم نيکخواه 

بـطــور  .   زيـاد صـحـبـت كـرده ايـم            
خالصه بايد بگويم كـه امـروز بـه         
داليل متعددي اميد كمونيسـم و       
هر تحول انساني و پـيـشـرو ايـران          

ايـران شـرايـط سـيـاسـي و             در   .   است
اجتماعي بسيار متالطم و بي ثـبـات       

بورژوازي دچار بحران حاكميت  .   است
است و راه و آلترناتيوي براي پاسخ بـه        

هميـنـجـا تـاكـيـد         .   اين بحران را ندارد  
كنم كـه وقـتـي مـيـگـويـم بـورژوازي                 
پاسخي ندارد منظورم فقط بورژوازي     
ايـران نـيــسـت بـلــكـه كـل قـدرتــهــاي                 
بورژوايي جهانـي نشـان داده انـد كـه               

ــراي                  ــي ب ــاســخ و راه حــل ــجــات  پ ن
طبـقـه    .   نظامشان در ايران ندارند   

ــا               ــي هــرروزه ب كــارگــر در جــدال
صاحبان سرمايه و حكومت قـرار      

حكومت مذهبي سـرمـايـه       .   دارد
بدون . داران به ته خط رسيده است 

اغراق اكثريت عظيـم كـارگـران و          
مردم در مورد ضرورت سرنگوني     
آن تــرديــدي نـدارنــد و تـنــهــا بــه              
راههاي سرنگوني اين حـكـومـت         

از سوي ديـگـر ايـن      .   مي انديشند 
و حكومت بـه يـك ديـو مـنـفـور                 

شناخته شده در افكار عمومي مـردم      

جهان تبديل شده است كه نقطه اتكـاء    
اصــلــي تــروريســم و ارتــجــاع اســالم            

و در نتيجـه سـيـاسـت          . سياسي است 
در ايــران مــورد تــوجـه مـردم جـهــان               

در كنار اين واقعيتـهـا يـك           . است
جريان كمونيستي بسيار مصمم و 
روشن وجود دارد كه براي تحوالت 
اساسي تئوري و تـجـربـه و چشـم             

اين جريان .   انداز تعريف شده دارد  
بويژه به يمن روشن بيني و رهبري     
منصور حكمت سالها خودرا براي 
دست زدن و رهبري كردن تحوالت 

در .   اســاســي آمــاده كــرده اســت         
جـدالـهـاي بسـيـاري وارد شـده و               

وجود اين حـزب    .   بيرون آمده سربلند  
ــارزه آن در فضــاي                     ــالش و مــب و ت
پرتالطم جامعه و نـفـرت كـارگـران و             
مــردم از حــكــومــت اســالمــي، يــك            
جنبش وسيع ضد مـذهـبـي و چـپ و            
راديكال را ايجاد كرده است كه رو بـه          

و هـمـه     .   گسترش و رو به رشـد اسـت         
اينها و بسياري از عوامل ديـگـر كـه             
اينجا فرصت پرداختن بـه هـمـه آنـهـا             
نيست، اين زمينه و شرايط را ايـجـاد       

بسيار امـيـدوار   كرده است كه بتوان    
بود كه آنچه در انقالب اكتبـر روسـيـه        
متحقق نشد و بي سرانجـام مـانـد بـا            
انقالب ايران به سرانـجـام بـرسـد و بـر              
كل منطقه و جهان تـاثـيـرات عـمـيـق             

 . *خودرا بگذارد
 

اين مصاحبه براي اولين بار در شماره     
 آبـان  ١٠ انترناسيونال در تاريخ ٢٦٨

 مـنـتـشـر       ٢٠٠٨ اکتبر ٣١، ١٣٨٧
 انترناسيونال . شده است

 . . . انقالب اکتبر، تلقي بشر                               ۷از صفحه          

 دالر ۱۰۰                      به ياد زهرا کاظمي
 دالر  ۵۰      جمشيد هاديان

 دالر  ۵۰     رضا پايدار
 دالر  ۵۰     ناصر اصغري
 دالر  ۳۰       حسن گلزاري
 دالر  ۲۰    فروغ ارغوان

  کرون ۵۰۰  اکبري  رضا
 يورو   ۵۰   محمد کريمي

 يورو  ۳۰                       مرتضي بيگلري
 يورو ۱۰   رامين تقي پور
  دالر۲۳۰  محمود نظري

  دالر۱۰۰   داالس. حسين م 
 دالر   ۵۰  پارسا داالس

 پوند ۱۰۰   سهيال شريفي
    پوند ۲۰  شيوا محبوبي
 پوند ۲۰   اصغر کريمي

    پوند ۲۰   سعيد پرتو

 ليست کمک مالي
  به کانال جديد 



 ٣١۹شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 
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در مقـابـل زنـدان اويـن ايـن بـار نـيـز                    
در داخـل زنـدان سـهـيـال            .   تجمع بـود  

قديري و صفر انـگـوتـي و چـنـد نـفـر                  
ديگر كه اسـامـي آنـهـا را نـداريـم،در                

در .   سلول انفرادي و قرنطـيـنـه بـودنـد          
شيراز قرار بود دو نـوجـوان را امـروز             

هزاران نفر با درد و نفرت . اعدام كنند
و بغض ثانيـه هـاي آخـر را بـا هـفـت                   
انسان شمردند و بـه حـكـومـتـي تـف               
كردند كه با جنـايـت و خـون ريـخـتـن              
سرپا مانده و با جنايت و كشـتـن بـي           
پناه ترين ها به حيات مـنـحـوس اش          

 .   ادامه ميدهد
تا كنون خبري كه به كميتـه بـيـن            
الـمـلـلـي عـلـيــه اعـدام رسـيـده،صـفــر                 
انگوتي امروز اعدام نشد و يك ماه به  

سهيال در اوين اعدام .   او مهلت دادند  
و از بقـيـه اعـدام شـدگـان هـنـوز              .   شد

 . اطالع دقيقي در دست نيست
اين جنايات بيشـرمـانـه بـيـش از            
پيش برهمگان اثبات ميكند كه بايـد    
بساط حكومت جنـايـت اسـالمـي را           

اين حكومت بايد سرنگـون  . جمع كرد 
 ! شود

سهيال را كه اعدام كردند كه بود؟ 
مـن  :   سهيال در دادگاهش چنين گفت    

هـيـچ   .  ساله هسـتـم    ۲۸سهيال قديري   
پدرم باران بود و مـادرم  .   كس را ندارم  

سنگ ،چرا كه من روي سنـگ و زيـر        
زندگيم را در خيابان .   باران بزرگ شدم  

گــذرانــده ام مــن يــك زن تــن فــروش               
نبودم،سختيهاي زندگي مـرا بـه ايـن           

 . روز انداخت
هيچكدام از كساني كه در جلسـه        
محاكمه من نشسـتـه انـد،نـمـيـدانـنـد             
تحمل سرماي زير صفر دي ماه آنـهـم        
نيمه شب و بدون لباس كـافـي يـعـنـي            
چه،مجبور بودم بخاطر يك لقمـه نـان         
تن به خواسته كثيف كساني بدهم كـه      
بـه مــن بــه چشــم يــك حــيـوان نــگــاه                 

 ... ميكردند
و امروزحكومت جنايت اسالمي   
اين زن را در حـالـيـكـه اصـال شـاكـي                 
خصـوصـي هـم نـداشـت،بـا شـكـايــت               

قاضي مرتضوي جـالد ،كشـت و در            
مقابل چشم جـهـانـيـان نشـان داد كـه              
كشتن و جنايت بهر قيمت شـغـل ايـن       

اگر دنيا عـادي    .  دستگاه جنايي است 
بود،بايد حكومتي محاكمـه مـيـشـد         
كه براي كودكان فراري از خانه ،جـا و          
ــه             ــي ك ــدارد،حــكــومــت ــات ن امــكــان
آخوندهاي ميليادر در آن مي چاپند و 
فربه ميشوند و مردم از گـرسـنـگـي و        

. نداري و بي خانماني تلف مـيـشـونـد        
حكومتي كه به زن به چشـم يـك بـرده          
جنسي نگاه ميكند و اين فرهنـگ را     

حـكـومـتـي     .   در جامعه تبليغ ميكند 
كه تجاوز به زنان را تبليغ مـيـكـنـد و         
زن قرباني تجاوز را به اسم تـن فـروش        

اين .  گرفته و اعدام وسنگسار ميكند 
حكـومـت تـرور و وحشـت اسـالمـي               
است و بايد در همه جا در دنيا عـلـيـه          

هـدف  .     اين حكومت به مـيـدان آمـد        
جانيان ترساندن مردم است،ترساندن و 

هدف نشـان    . به تمكين كشاندن مردم 
دادن سبعيت و بيرحمـي دسـتـگـاهـي           

است كه حتي به سهيالي درمانده كـه     
خـود قـربـانـي ايــن حـكـومـت و ايــن                  

امـا  .   سيستم است،نيز رحم نمـيـكـنـد       
دســت و پـــا زدن هــاي آخــر ايـــن                      
حــكــومــت،نــه تــنــهــا تــرســي ايــجــاد          
نميكند،بلكه بيش از پيش به خشم و      
اعتراض ميليوني مـردم ايـران دامـن         

مردم در ابعادي ميليوني مي . ميزند
فهمند كه اينها بايد سـرنـگـون شـونـد           

 . هيچ راه ديگري نيست
كــمــيــتــه بــيــن الــمــلــلــي عــلــيــه             
اعـدام،ضـمـن اعـالم خشـم و انـزجـار                

عميق خود از اعدام سهيال قديري ،از       
همگان دعوت ميكـنـد كـه روز سـي            

در سراسر جهان عليـه مـوج        اكتبر  
. اعدمها در ايران به خيابان بيايند

مـا سـعـي خـواهـيـم كـرد اخـبـار                  
را در    اكــتــبــر      ۲۱اعــدامــهــا در      

اطالعيه هاي بعدي به اطـالع عـمـوم          
 . برسانيم
 

 كميته بين المللي عليه اعدام 
  ۲۰۰۹ اكتبر ۲۱

 

 پدرم باران بود و مادرم سنگ
 !صفر يك ماه مھلت گرفت ! سھيال اعدام شد

  ماه اكتبر،ھفت نفر قرار بود اعدام شوند  چھارشنبه خونين 

جمهـوري اسـالمـي در صـدد اعـدام               
ــان              ــدگـ ــرشـ ــيـ ــگـ ــتـ ــدادي از دسـ ــعـ تـ
تظاهراتهاي اخير و فعالـيـن سـيـاسـي           

با اين زمينه سـازي بـراي قـتـل         .  است
فعالين سياسي و مردم معترض بـايـد     

 . با تمام قدرت به ميدان آمد
جمهوري جنايت اسـالمـي در       
روزهاي اخـيـر بـهـنـود شـجـاعـي              
نوجواني را که متهم بـود در سـن           

 سالگي مـرتـکـب جـرم شـده             ۱۷
چـنـد نـوجـوان       .   اسـت اعـدام کـرد       

ديگر که آنها نيز درسن کـمـتـر از         
 سال متهم بـه ارتـکـاب جـرم           ۱۸

طي روزهاي آتي قرار است  شده اند   
در هــمــيــن روزهــا          .   اعــدام شــونــد     

محمدرضا عليزمانـي حـامـد روحـي          
نــژاد آرش رحــمــانــي پــور نــاصـــر                   
عندالـحـسـيـنـي داوود فـربـچـه مـيـر                  
اردبـيــلــي نــيــز بـه اتــهــام شــرکــت در               
ــتــگــي بــه                 ــظــاهــرات و وابس ت
سازمانهاي اپوزيسيون و بـه جـرم         
ارتداد و محاربه با خدا محکوم به 

 ۸ و     ۶روزهـاي    .   اعدام شـده انـد     
اکتبر نيز شش نفر در اهواز اعـدام   

ايـن بـخـشـي از کـارنـامـه              .  شدند
سراپا جنايت اين حکومت در چند 

بايد با تمام قـوا  .  روز گذشته است 
اين ماشين جنايت ايسـتـاد      درمقابل  

و دنيا را بر سر اين حـکـومـت خـراب            
 . کرد

وکالي افرادي که به اتهام شرکت      
در تظاهرات به اعدام محکوم شده اند 
و برخي از سازمانهاي مـدافـع حـقـوق         
بشر اعالم كرده اند كه اين افراد قـبـل           
از تظاهراتهاي اخير دستگـيـر شـده و           

راديوهـاي  آنها گزارش دادن به "   جرم" 
اپوزيسيون و يا تالش براي خـروج       
از ايران و پـنـاهـنـدگـي در كشـور              

ــوده اســت         ــر ب ــگ ــوري   .   دي ــه جــم
اسالمي مي خواهد از اين طـريـق        
تعـدادي از فـعـالـيـن سـيـاسـي و                 
شرکت کنندگان در تظاهـرات هـا        

را بـراي    را اعـدام كـنـد و زمـيـنـه                
سـران  .   اعدامهاي بيشتر فراهـم سـازد      

جـمـهــوري اســالمـي بـه عــبـث فـکــر                
ميکنـنـد بـا ايـن جـنـايـات مـردم را                   
مرعوب ميکنند و حکومت خـود را      

 . نجات ميدهند
کميته بين المللي عليه اعدام يـک    
اعتراض جهـانـي را عـلـيـه اعـدام در                
ايران و بطور مشخص اعدام کـودکـان      
و فعالين سياسي و شرکت کـنـنـدگـان        

در تظاهرات ها سـازمـان مـيـدهـد و               
همگان را به شرکت در ايـن کـارزار و            
تظاهراتي که به اين مناسبـت در روز        

بـــرگـــزار مـــيـــشـــود        اكـــتـــبـــر        ۳۰
بـايـد هـمـه جـا بـه ايـن                .   فراميخوانـد 

زمينه سازي براي جنايات بـيـشـتـر از        
سوي حكومت اسالمي قويا اعتراض  

هر جا كه زندگي ميـكـنـيـد در       .   كنيم
هر شهـري كـه هسـتـيـد در مـراكـز و                   
ميادين اصلي در مقابل سفـارتـخـانـه          
هاي جمهوري اسالمي و يا ساختـمـان     

اعـالم تـظـاهــرات       . . .   پـارلـمـانــهـا و         
 . كنيد
ما ميـتـوانـيـم و بـايـد دوش بـه                  

مردم در ايران، دنيا را علـيـه      دوش  
ماشين جنايت جمهوري اسالمـي     

مردم دنيا خود را در   .   بسيج کنيم 
کنار جنبش آزاديخـواهـانـه مـردم         

کـنـيـم    ايران مي دانند و بايد کاري    
که اين نيروي اعتراض عظيم هـر چـه            
وسيعتر براي تقويت مبارزه مـردم در         

 . ايران به ميدان بيايد
  

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۱۳۸۸ مهر ۲۱ -۲۰۰۹ اکتبر ۱۳

 

 !عليه ماشين جنايت حكومت اسالمي بپا خيزيم
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روز يکشـنـبـه در يـک بـمـب گـذاري                   
انتحاري در هـمـايـش سـران سـپـاه و                 
روساي طوايف و قبائل بلوچ در شـهـر     
سرباز واقع در سيستان و بـلـوچسـتـان        

 نـفـر کشـتـه و تـعـدادي               ٤٠بيش از     
شش تن از فرماندهـان  . مجروح شدند 

سـپـاه پـاسـداران و تـعـدادي از ســران                 
ــر در مــيــان کشــتــه شــدگــان                عشــاي

مسئوليت اين بمب گذاري را . هستند
گـروه اسـالمــي تــروريسـتــي جــنـدالــه            

ايـن نـمـونـه اي از           .   بعهده گرفته است 

توحش و مقابله دو نيروي تروريستي، 
جمهوري اسالمي از يـکـسـو و گـروه             

 . اسالمي جنداله از طرف ديگر است
جمهوري اسالمي رژيـمـي اسـت          

که تروريسم را مـبـنـاي حـکـومـت و               
هويت خود قرار داده و سي سال اسـت      

جـامـعـه ايـران و از جـملـه مـردم                     که
سيستان و بلوچستان را آماج     محروم

جنايات هر روزه و تبعيضات قومي و 
ايـن رژيـمـي      .   مذهبي قرار داده اسـت     

است که گروههاي اسالمي تروريستي 

بسياري را در مناطق مختلف جـهـان         
تسليح و تجهيز کرده و بـجـان مـردم              
انداخته است تا در مـقـابـل تـروريسـم            
دولتي غرب يا رقبـاي تـروريسـت در            

اينبار نـيـز     . خودي نشان دهد   منطقه
اين مردم اند که قرباني جنگ و جدال       

. تروريست هاي اسالمي خواهند شـد     
رژيم اسالمـي بـه بـهـانـه تـرور اخـيـر                   
خواهد کوشيد تا دامنه سرکوب ها و     
دستگيري ها و اعدام ها در سيسـتـان     
و بلوچستان را گسترش دهد و فضاي       

خـواهـد   .  رعب و وحشت را دامن بزند 
کوشيد بر نـفـرت و تـفـرقـه قـومـي و                 
مذهبي دامن بزند و مردم بي حـقـوق      
بلوچستان را بيش از پيش تحت فشار  

 . و تبعيض قرار دهد
بايد جلوي همه اينهـا قـاطـعـانـه             

بايد هرچه قدرتمند تـر بـراي        .   ايستاد
خشکاندن سرچشمه اين ارتجاع و بـي     

و جـمـهــوري      حـقـوقـي مـبـارزه کـرد             
اسالمي را به قدرت انقالب مـردم بـه        
زير کشيد و بـه جـاي آن حـکـومـتـي                  
برقرار کرد که نه بر اسـاس مـذهـب و            
قوميت که فـقـط بـر اسـاس حـرمـت                
انسان و آزادي و بـرابـري هـمـه آحـاد                  

 . جامعه بنا شده است

سرنـگـونـي جـهـمـوري اسـالمـي              
ضربه قاطعي به تروريسم اسـالمـي و          
اين توحشات نه تنها در ايران بلکه در 

. منطقه و در سراسر جهان خواهد بود   
حزب کمونيست کارگـري مـردم آزاده        
را فرا مـيـخـوانـد تـا عـلـيـه هـرگـونـه                    
ــري و                    ــظــامــي گ فضــاي رعــب و ن

عشـيـرتـي بـه         -انتقامجوئي مذهبـي  
اعتراض برخيزند و متحد و يکپارچـه   
براي به گور سپردن حکومت اسالمي    
کـه سـرمـنـشـاء هـمـه ايـن اقـدامـات                   

  . تروريستي است به ميدان بيايند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٨ مهر ٢٧، ٢٠٠٩ اکتبر ١٩

 :پيرامون بمب گذاري انتحاري در شهر سرباز
 !جمھورى اسالمى خود منشاء ترور است

ــفــر از دانشــجــويــان                بــيــش از دوهــزار ن
دانشگاه آزاد کرج در حمايـت از دوسـتـان            
خود در دانشگاه آزاد تهران که چندين روز     
تجمع اعتراضي بـرپـا کـرده بـودنـد و در                 

با دخـالـت نـيـروهـاي بسـيـج و               نهايت  
اوبـاش حــزب اهللا بــه زد و خــورد و                 
تعطيلي دانشکده فني دانشگاه آزاد واحـد      
مرکز تهران منجر شد، تجمع اعـتـراضـي       

دانشجويان از جمله به احـکـام   .   برپا کردند 
صادره براي دوستان خود معترض بودند و 

زندانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد             " با شعارهاي  
و "   ديــکــتــاتــور    مــرگ بـــر        " ،    " گــردد 

در "   دانشجوي زنداني آزاد بايد گـردد " 
صحن دانشگاه تجمع و راهـپـيـمـايـي           

تجمع دانشجويان که عليرغـم   .   کردند
تهديد نيروهـاي بسـيـج و حـراسـت و               
لباس شخصي برگزار شده بود ساعت     

 .ها ادامه داشت
حمايت دانشجويان دانشگاه آزاد کرج   
و برگزاري تجـمـع اعـتـراضـي بـا حضـور                 
هزاران دانشجو مي تواند الگوي حـمـايـت     
دانشــجــويــان دانشــگــاه هــاي ديــگــر از             

حـمــايــت  .   اعـتــراضـات يـکــديـگــر بـاشــد          
گســتــرده و يــکــپــارچــه دانشــجــويــان از             

ــه               ــبــات ب حــق يــکــديــگــر، طــرح مــطــال
دانشجويان بـراي آزادي دانشـجـويـان           
زنداني و زندانيـان سـيـاسـي و بـيـرون              
انــداخــتــن نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر از           

دانشگاه ها، لغو جداسازي جنسيتي،    
معـرفـي عـوامـل کشـتـار جـوانـان و                 
دانشجويان مي تواند اتحاد وسـيـعـي         
در مـــيـــان دانشـــجـــويـــان و صـــف              
قدرتمندي در مقابل اوباش سرکوبگر   
داخل دانشگاه و همينطـور سـيـاسـت           
هاي سرکوبگرانه جمـهـوري اسـالمـي         

 .ايجاد کند
ــســت         ســازمــان      ــي ــون ــم ــان ک ــوان ج

دانشجويان سراسر کشور را به حمـايـت از       
دانشجويان دانشگاه آزاد کرج و تـهـران و            
همين طور سـايـر دانشـگـاه هـا فـرا مـي                  

ايجاد شبکه هاي ارتباطـات بـيـن      .   خواند
دانشجويان و طرح مطالبـات مشـتـرک و           

معين مبني بر آزادي دانشجويان زنـدانـي       
و زندانيان سياسي و ساير مـطـالـبـات بـه             

و بـرگـزاري     حق جـوانـان و دانشـجـويـان             
تجـمـعـات اعـتـراضـي هـمـاهـنـگ و                 
مشترک راه عقب زدن سـيـاسـت هـاي            

 .سرکوبگرانه حکومت اسالمي ست
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد آزادي و برابري
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ اکتبر ۲۰، ۸۸ مهر ۲۸
 

 حمايت گسترده دانشجويان دانشگاه آزاد کرج از دوستان خود در تهران

 سخنرانيهاي مينا احدي در دوماه آتي 
به دعوت سازمانهاي مدافع حقوق انسانی در شهر وایمار در مورد جنبش اعتراضی مردم در ایران و نقش زنان : آلمان اكتبر شهر وايمار،۲۲

Datum: 22. Oktober 2009 Ort: ACC Weimar     Beginn: 20:00 Uhr  
 درمورد اوضاع کنونی و آینده ایران اصغر کریمی ، محمد آسنگران و مینا احدي در دانشگاه فرانکفورت                                       .  بعد از ظهر6: آلماناكتبر فرانكفورت ،۲۴
 . سخنرانی در میتینگ اعتراضی علیه اعدام در شهر آخن به دعوت ایران سلیدارتی آخن : آخن ، آلمان اكتبرشهر  ۳۰

در این برنامه به رالف کونیگ ، طراح آتیست و همچنین به یوخن دیک کارگردان آلمانی جوایزي . مراسم آزاد اندیشان شهر مونیخ :  مونیخ ،آلمان نوامبر ۱
 . اهدا خواهد شد و گونتر یاوخ مجري معروف تلویزیون آلمان نیز در این برنامه ، جایزه خواهد گرفت

 در مورد اوضاع سیاسی ایران و همچنین موقعیت زنان در اسالم :  بعد از ظهر در شهر ارالنگن آلمان٦ نوامبر ۴
V.i.S.d.P.: Theo Ebert, Schobertweg 41, 91056 Erlangen 

 جنبش اعتراضی مردم در ایران : موضوع. و چند سازمان فرانسويدعوت حزب کمونیست کارگري ایران واحد فرانسه به :  نوامبر ليون فرانسه۶
 فعالیتهاي اکس مسلم و موقعیت زنان در اسالم :  موضوع. به دعوت سازمانهاي سویسی: سویس نوامبر زوريخ، ۱۱
 به دعوت سازمان تره ده فام، بزرگترین سازمان مدافع حقوق زن در آلمان،: آلمان،  نوامبر ، ترير۱۷
مینا احدي و سخنرانان متعددي از جمله  تسلیمه نسرین،  نازنین افشین جم ، هانا .  سخنرانی در مراسمی به دعوت نه به شریعه:  نوامبر ، لندن۲۱

 . استیسون ، یوهان هاري  ومریم نمازي و تعداد زیادي شخصیت سرشناس در این مراسم سخنرانی خواهند کرد
Venue: North Carriage Drive, in-between  

Stanhope Place Gate and Albion Gate, Hyde Park, London (Closest underground: Marble Arch)  
  .در این مراسم کتاب مینا احدي با عنوان من از مذهب رویگردانم  معرفی خواهد شد             . به دعوت سازمان تره ده فام و مرکز برابري زنان     : آلمان -دسامبر، توبينگن       ۳

Donnerstag, 03.12.2009 um 20:00 Uhr, Cafe Hirsch – Begegnungsstätte für Ältere 
  2009 اکتبر 20آلمان  –نهاد اکس مسلم 


