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شـعـار       آبـان مـردم      ١٣در تظاهـرات     
 آذر   ١٦بسيجي آمـاده بـاش،       " دادند  
! اکنون شانزده آدر آمـده اسـت    " .   مياد

همواره مايه     آذر١٦در سالهاي اخير  
وحشت رژيم بوده است، اما امسال بـا    

انـقـالب جـاري مـردم بـراي               توجه بـه  
رهايي از شـر نـظـام حـاکـم، صـد بـار                  
بـيـشـتـر خـواب از چشـم آدمـخــواران                

ــوده اســـت         اعـــدام ،     .   اســـالمـــي ربـ
دستگيري، احضـار، عـربـده کشـي و             
تهديد، هيستريک تر از هر زمان باالي 

از .   سـر جـامـعــه چـرخ داده مـيـشـود               
ــرف،      ــي و              آنـــطـ ــدارک و آمـــادگـ تـ

 آذر هرگز چنيـن ابـعـاد      ١٦براي    شور
 .وسيع و توده اي نداشته است

رژيم مـردم و دانشـجـويـان را از               
خشونت و وحشيگري اوباش اسالمي      

اپوزيسـيـون مـغـضـوب و          .   ميترساند
تعميرکار رژيـم اسـالمـي مـردم را از              

شــعــارهــاي  " و   "   خشــونــت مــتــقــابــل   " 
ميـتـرسـانـد و بـه مـحـدود                 " راديکال

مـانـدن در دانشـگـاه و تـخــفـيـف در                  
اما انـقـالب   .   شعارها موعظه ميکند 

مردم دسـت در دسـت دانشـگـاه ايـن                
راه خـود را      "   سنگر آزادي و بـرابـري        " 

 با سالم و درود 
 !به دانشجويان و مردم آزاده و انقالبي

ــيــشــروي               ــزده آذر امســال روز پ شــان
بـيــشـتــر، و روز تـعــرض گسـتــرده و                

کوبنده عليه رژيم نـکـبـت جـمـهـوري             
 . اسالمي است

. شانزده آذر روز دانشـجـو اسـت           
روزي است که سنتا دانشجويان عليـه     

ــيــه ســرکــوب و                    حــکــومــت و عــل
ــد           . ديــکــتــاتــوري اعــتــراض کــرده ان

اعتراض نه فقط بـعـنـوان دانشـجـو و            

  آذر١٦ بمناسبت یپيام حميد تقوائ
 روز کوبنده ديگري : شانزده آذر

 ! عليه حکومت جهل وجنايت

 ٢صفحه      

غالمحسين الهام سـخـنـگـوي سـابـق           
دولت احمدي نـژاد، عضـو حـقـوقـدان            
شوران نگهبان جمهوري اسالمـي، در      
گرد همايي بسيجيان در فريدون کنار، 
سخنان جالبي دارد، که بيش از بـيـش     
کابوسهاي ماليخوليايي و کـودکـانـه         
ايـن جــنــايــتــکــاران و وحشــتــشــان از            

. انقالب مردم را به نمايش مـيـگـذارد     
او در اين سـخـنـان بسـيـجـيـان را فـرا                  
مـيــخـوانــد کــه در دوران خصــوصــي            
سازي، کارخانه ها را فتح کنند، تا بـا     

اين کار هم قدرت اقـتـصـادي واقـعـي           
کشور را در دست بگيـرنـد و بـه قـول               
ايشـان نــگـذارنــد اقـتــصـاد در دســت              
گروهـهـاي خـاص انـحـصـار طـلـب و                 
سرمايه ساز باشد و هم در موقع الزم       

او در ادامـه      .  وارد عرصه جهاد شوند 
سخنانش خود به تـهـيـيـج آمـده و بـا               

توپ و تانـك بـر بسـيـجـي اثـر             " شعار  
سوت اين جهاد را به صـدا  "  گذارد  نمي

جــالــب اســت كــه ايــن        .   در مــي آورد    
تـوپ  " پاسخي به شعار مردم است كه       

گـويـي   ".   تانك بسيجي ديگر اثر ندارد 
 !معادله بر عكس شده است

اين سخنان به روشـنـي حـاکـي از            

 غالمحسن الھام بسیجیان را 
 !به جھاد با کارگران فرامیخواند

 ٣صفحه      

 

 آذر، دانشگاه و ١٦
 :خيابان متصل است
 مارش انقالب مردم 
 !عليه جمھوری اسالمی

 ٢صفحه      

 ! مرگ بر اين حکومت ضد زن
 2حمید تقوائی                                ص 
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براي مطالبـات خـاص دانشـجـوئـي،            
بلکه بعنوان بلندگو و نماينده مردم به 
جان آمده از رژيـم تـا مـغـزاسـتـخـوان               

دانشـجـو   !   فاسد جـمـهـوري اسـالمـي         
هميشه در صف مقدم اعـتـراض کـل         
جـامـعـه عـلـيـه رژيـم اسـالمـي قـرار                   

 . داشته است
 شانزده آذر روز آزادي و بـرابـري            

روزي که در چند سال اخـيـر بـر      .   است
سر در دانشگاه ها بر پرچمهـاي سـرخ       

بـه اهـتـزاز در        "   آزادي، بـرابـري  " شعار  
مــي آمــده اســت؛ روزي کــه شــعــار               

در "   آزادي، برابـري، هـويـت انسـانـي         " 
دانشگاهها طنين انداز ميشده؛ روزي 
کــه قــطــعــنــامــه هــاي تــجــمــعــات               

" يک نژاد، نژاد انساني " دانشجويان از   
سـخـن   "   يک کره زمين، يـک انسـان      "و  

ميگفتند، و روزي  کـه دانشـجـو بـا               
جنبش کارگري و با جنبش آزادي زن      
اعالم همبستگي و اتـحـاد مـيـکـرده            

شـــانـــزده آذر روز اعــــالم               .   اســـت 
کيفرخواست کل جامعه عـلـيـه رژيـم           
توحش جـمـهـوري اسـالمـي از زبـان               

و امسال . دانشگاه و دانشجويان است
هم مسلما و بـمـراتـب مـتـحـد تـر و                   
کوبنده تر از هميشـه چـنـيـن خـواهـد               

 .   بود
اما امسـال شـانـزده آذر ويـژگـي              

امسال روز دانشجـو  .   ديگري هم دارد 
نه تنها در ادامه اين سنت انسـانـي و         
راديکال، بلکه در دل يک انقالب زنـده    
که شش ماه اسـت ارکـان حـکـومـت               
منحوس اسالمي را به لرزه انـداخـتـه          

مردم با هـمـيـن      . است برگزار ميشود 
نوع خواستها و تمايـالت راديـکـال و         
انساني به خيابانها ريخته اند و فريـاد    

. مـرگ بــر ديــکـتــاتـور سـر داده انــد               
شانزده آذر امسال تنها ادامه شـانـزده       
آذرهاي آزادي و برابري نيسـت بـلـکـه            

 آبــان و     ۱۳ادامــه روزهــائــي مــثــل         
تظاهرات هاي مـيـلـيـونـي و صـدهـا               
هزار نفره مردم عليـه جـانـيـان حـاکـم              

اگر در شانزده آذر سالهاي قبـل  .   است
دانشجويان مقامات حکومتي را از       
دانشگاهها  فراري ميدادند و عکـس    
امــثــال احــمــدي نــژاد را در حضــور              
خودش به آتش مـيـکـشـيـدنـد امـروز            
مردم در خـيـابـانـهـا از روي عـکـس                 
خامنه اي رژه ميروند و آنرا لگـدمـال         

شـانـزده آذر امسـال روز          .   مـيـکـنــنـد    
" آزادي، بــرابــري  " مــالقــات جــنــبــش      

دانشجويان با يک انقالب عظيم عليه       

امسـال  .   ديکتـاتـوري مـوجـود اسـت         
شانزده آذر روزي است که کل جامـعـه     
بهمراه دانشجويان به خيابان مـي آيـد        
تا به يک خيزش تـوده اي، سـراسـري،           

 .  تعرضي و کوبنده شکل بدهد
امروز در جنبش دانشجوئي يـک        
موضوع حاد مساله  دخالت مذهـب        
در زندگـي اجـتـمـاعـي و بـخـصـوص                
ــل جــداســازي                 ــي ــحــم ــرش و ت گســت

. جنسيتي در سطح دانشگاهها اسـت     
ــر تــالــشــهــاي              ــراب ــان در ب دانشــجــوي
حکومت براي جدا کردن دانشجـويـان       
دختر و پسر در اتوبوسهاي سرويس و    
در نهارخـوري و کـالـسـهـاي درس و               
غيره ايستاده اند و تا حد زيـادي ايـن         

ايــن .   تـالــشــهــا را خـنــثــي کــرده انـد             
اعتراض عليه جداسـازي جـنـسـيـتـي            
بايد به دل جـامـعـه بـرود و سـراسـري              

اين مساله نـيـمـي از مـردم و           .   بشود
مشکل تمـام جـامـعـه از مـرد و زن                 

شانزده آذر امسال بـايـد پـاسـخ       .   است
کوبنده اي به اين تحقير و بيـحـقـوقـي        

جامعـه اي کـه در آن زنـان              .  زن باشد 
امــروز .   آزاد نــبــاشــنــد آزاد نــيــســت         

مـبـارزه عـلـيــه آپـارتــايـد جــنـسـي و                  
ستمکشي زن در دانشگـاهـهـا حـدت           
گرفته است و در شـانـزدهـم آذر ايـن                
مبارزه ميتواند و بايد بـه خـيـابـانـهـا             

 . کشيده بشود
   

 !  مردم انقالبي ايران
شانزده آذر روزي اسـت کـه جـنـبـش                
انقالبي براي بزير کشـيـدن حـکـومـت          
جهل و جنايت جمهوري اسالمي يـک     

. گام بلنـد ديـگـر بـجـلـو بـر مـيـدارد                  
فراخوان من به همه فعالـيـن جـنـبـش             
دانشجوئي و رهبران خياباني جنـبـش    
انقالبي مردم ايـنـسـت کـه بـا شـعـار                 

، " آزادي، بــرابــري، هــويــت انســانــي        " 
و "   مرگ بر ايـن حـکـومـت ضـد زن             " 
بـه  "   جمهوري اسالمي نـمـيـخـواهـيـم       " 

خيابانهـا بـيـائـيـد تـا بـه نـقـطـه اوج                      
درخشان ديگري در سير مبارزه بـراي     

 . سرنگوني جانيان حاکم  شکل بدهيم
 

به اميد يک شانزده آذر موفق و به 
اميد پيروزي انقالب بر رژيم جهل و 

 !جنايت جمهوري اسالمي
 

 حميد تقوائي   
دبير کميته مرکزي حزب    
 کمونيست کارگري ايران   

  ۱۳۸۸ آذر ۱۰

 . . .        پِيام حميد تقوائي                             ۱از صفحه          

بر آن نيرويي اتکاء ميکند که . ميرود
و "   ســيــد عــلــي پــيــنــوشــه      " خشــونــت   

اپـــوزيســـيــــون   " مـــوعـــظـــه هـــاي             
را ســنــگ روي يــخ         "   اعــلــيــحــضــرت 

نيـروي اليـزال و مـيـلـيـونـي              .   ميکند
خـيـابـان و         مردمي که هـر مـيـدان و         

دانشگاه شهر را به سنگري عليه رژيم       
 .آدمخوار اسالمي بدل ميکنند

حزب کمونيسـت کـارگـري هـمـه            
جــوانــان، زنــان و کــارگــران و بــويــژه               

محصلين دبيرستـانـهـا        دانشجويان و 

 آذر وسـيـعـا      ١٦را فرا ميخواند تا در  
به ميدان بيايند و بار ديـگـر بـه رژيـم            
آيت اهللا هاي ميلياردر، به رژيـم ضـد        
زن، به رژيم کهريزک و اعدام و تجـاوز،   
به رژيم فقر و فحشاء و بيکاري نشـان       
دهنـد کـه جـمـهـوري اسـالمـي نـمـي                  

آزادي و بـرابــري و رفـاه و             .   خـواهـنــد  
گـرچـه       آذر  ١٦در . شادي ميخواهند 

ميزبان دانشگاه است، اما اين فرصت 
ديگري براي مارش انـقـالب انسـانـي           

. مردم عليه جمهوري اسـالمـي اسـت        

 آذر اينبار فقط به دانشجويان و به ١٦
دانشـگـاه تـعـلــق نــدارد، ايـن روز بــه                 
وسعت همه دانشگاه هـا، مـيـاديـن و            
خيابانهاي شهرها است و به همه زنـان      
و مرداني تعلق دارد که پيـمـان بسـتـه         
اند تا سرنگوني کامل رژيم منـحـوس    

 .اسالمي از پاي ننشينند
  آذر، ١٦باد زنده  

 زنده باد آزادي برابري
 پيروز باد انقالب عليه جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران  
 ٢٠٠٩ نوامبر ٢٩، ١٣٨٨ آذر ٨

 . . .  آذر      ١٦                                      ۱از صفحه          

 جمهوري اسالمي در هـمـه ابـعـاد و              
زمينه ها يک حکومت وحشي و ضـد        

اين حقيقت را سي سـال    . انساني است 
تجربه به هـمـه مـا مـردم نشـان داده                  

جمهوري اسـالمـي حـکـومـتـي         .  است
است عليه نفس زندگي، عليه شـادي،      
عـلــيــه مــدرنــيــســم، عــلــيــه هــر نــوع             

حکومتي که با اتکا بـه    .   آزاديخواهي
نـــيـــروهـــاي ســـرکـــوبـــگـــرش   در                 
بــرابــرکــارگــران و زنــان و جــوانــان و               
بخشهاي مختلف جامعه قرار گـرفـتـه     
و به هر اعتراض  حق طـلـبـانـه اي بـا             
اعدام و زندان و شکـنـجـه پـاسـخ داده           

امـا يـک     .   اين را همه ميـدانـنـد    .   است
جنبه و يک عرصه است که بطور ويـژه     
اي کنه ارتجاع و توحـش و شـنـاعـت              

عـرصـه   :   حکومت  را نشـان مـيـدهـد          
حقوق و حرمت زن و موقعيـت زن در       

جمهوري اسالمي  يک نيرو و .   جامعه
قـوانـيـنـش     .   حکومـت ضـد زن اسـت         
حقي به زن . رسما و علنا ضد زن است 

داده نميشود و رسما زن را نـيـمـي از              
در فـرهـنـگ      .  مرد بحساب مي آورند 

رسمي که در جامعه رواج مـيـدهـنـد،         
در فرهنگ ارتـجـاعـي اسـالمـي، زن             

و به همين .   منشا فساد تلقي ميشود  
خاطر زن بايد خودش را در يک بسـتـه        
بندي سياه بپوشانـد تـا بـاعـث فسـاد             

اين بيشترين تحـقـيـر و      !   مردان نشود 
زن را بـا       .     توهين نسبت به زنان است  

ايـن يـک     .  ديواري از مرد جدا کرده اند 
رژيـمـي   .   رژيم آپارتايد جـنـسـي اسـت         

شبيه رژيم آپارتايد نژادي کـه قـبـل از           
ســرنــگــونــي بــوســيلــه جــنــبــش ضــد           
نژادپرستي در آفريقاي جنوبي بـر سـر          

در جمهوري اسالمي زنان به .   کار بود 
موقعيت سياهپـوسـتـان در آفـريـقـاي            

جـدا  .     جنوبي  آن دوره  رانده شـده انـد     
سازي بين زن و مـرد بـه ايـن مـعـنـي                

ــه اســت               . اســت کــه جــامــعــه مــردان
اخالقيات، فرهنگ، حقوق و قـوانـيـن      

همه تبعيض آميز و عليه زنـان عـمـل          
و زنان نـه تـنـهـا شـهـرونـدان              .   ميکند

درجه دوم بلکـه بـرده جـنـسـي مـردان              
وضـعـيـتـي کـه        .   بحـسـاب مـي آيـنـد         

جمهوري اسالمي براي زنـان در ايـران         
درست کرده است از صرف بيحقوقي و 

. اعمال تبعيض بسيار فـراتـر مـيـرود          
حقيقت اينست که جمهوري اسـالمـي        
حکومتي است که تحقـيـر و تـوهـيـن           
نسبت به زنان را به قانون و فـرهـنـگ           
رسمي و موضوع موعظه هر آخوند و   
امام جـمـعـه و راديـو و تـلـويـزيـون و                    
روزنامه هاي رسمي و دولتـي تـبـديـل        

بنا بـر آيـات و روايـات و            .   کرده است 
قوانين و احـاديـث اسـالمـي زن بـايـد                
تابع مرد باشد، حق مسافـرت نـدارد،      
حق طالق ندارد حتي حق حضانـت از          
فـرزنــدانـش را نـدارد، زن حـق نــدارد                
بسياري از ورزشها را انـجـام بـدهـد و            
حتي حق ندارد بعنوان تـمـاشـاچـي در          
استاديومها حاضر شود، زن بـايـد در        
اتوبوسها و متروها و کالسهاي درس      
و تــجــمــعــات عــمـومــي و حــتــي در              
مهمانيهاي خصوصي از مـردان دور         

. نگاهداشـتـه شـود و غـيـره و غـيـره                 
بــعــبــارت ديــگــر از نــظــر حــکــومــت           
اسالمي زن برده اسـت، بـرده جـنـسـي             

زن قبل از ازدواج مايملک پدر و   !  مرد
برادر است و بعد از ازدواج مـايـمـلـک           

ايــن وضــعــيــتــي اســت کــه            .   شــوهــر 
جمهوري اسالمي بـراي زنـان بـوجـود            

به هميـن خـاطـر جـنـبـش           . آورده است 
براي رهائي زن و مـبـارزه بـراي آزادي            
زن يک جزء  هميشگـي اعـتـراض مـا            

نـه فـقـط اعـتـراض          .   مردم بوده اسـت    
زنان بلکـه اعـتـراض مـردانـي کـه بـه                 
درست اين وضع را تحقير و توهين بـه   

تـوده مـردم     .   خودشان نـيـز مـيـدانـنـد         
امروز بر اين حقيقت آگاه شده انـد کـه           
آزادي زن پيـش شـرط آزادي جـامـعـه              

و مـبـارزه بـراي آزادي زن يـک               .   است

جزء انقالب عظيمي است که در شش       
ماهه اخير عليه جمهوري اسالمي بـه        

 . پيش ميبريم
 امروز در دانشگاهها يک مسالـه     
ــان            حــاد مــورد اعــتــراض دانشــجــوي

در .     مساله جدا سازي جنسيتي است   
چند ماه اخير جمـهـوري اسـالمـي بـه             
عبث سعي کرده است دانشـجـويـان و          
حتي دانش آمـوزان را  تـحـت فشـار                

هـمـانـطـور کـه        .   بيشتـري قـرار بـدهـد        
آخوندهايشان را به مدارس اعزام کرده  
اند و مدارس را ميـخـواهـنـد هـر چـه                
بيشتر زير پوشش سياه مـذهـب قـرار            
بـدهـنـد، در دانشـگــاهـهـا هـم ديــوار                
آپارتايد جنسي را باالتر برده اند و در       
سـرويســهـاي دانشـگــاه  و در ســالــن               
غــذاخــوري و در صــحــن دانشــگــاه              
دخـتــران را از پسـران دانشــجــو جــدا              

حتي صحبت از اينست کـه     .   ميکنند
. دانشگاهها را دخترانه پسرانه کـنـنـد      

صحبت از اين است که کتب درسي و      
موضوعات درسـي را زنـانـه مـردانـه             
کنند و عمال آپارتايد جنسي را حـتـي       
به تحصيل علم و دانـش هـم سـرايـت              

دانشـجـويـان در مـقـابـل ايـن              .   بدهند
تشبثـات ايسـتـاده انـد و امـروز يـک                 
مساله حاد درگـيـري دانشـجـويـان بـا             

 . حکومت همين مساله است
 ولي سيستم  آپـارتـايـد جـنـسـي              
فقط مساله دانشـگـاه و دانشـجـويـان            

جدا سازي جـنـسـيـتـي امـري            .   نيست

 ! مرگ بر اين حکومت ضد زن
 

 حمید تقوائی

 ٣صفحه      

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي



 3 ٣٢٥شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

ابعاد وحشت الهام و هـمـه سـران ايـن            
رژيــم از انــقــالب مــردم و جــنــبــش                

ايــنــهــا  .   اعــتــراضــي کــارگــران اســت       
ميدانند و به چشـم خـود دارنـد مـي                
بينند که  چگونه کل جامعه و مراکـز     
کارگري به حالت انفجار در آمده است 
و از آن به هراس و تقال افتاده انـد، تـا           

لـب سـخـنـان       .    بلکه راه نجاتي بيايند 
الهام در واقع همان بخـش دوم گـفـتـه            

لب سخنش اينـسـت کـه       .   هايش است 
بسيجيان کارخانه ها را فتح کننـد تـا      
در وقت الزم وارد عـرصـه جـهـاد بـا                 

واقعيت اينسـت، کـه     .     کارگران شوند 
جنبش کارگري خود يک فاکتور مهـم        
در اوضاع سياسي جامعه بـوده و تـا            
همين جا نقش تعييـن کـنـنـده اي در              
تغيير توازن قوا به نفع مـبـارزات کـل       
جامعه و کشيده شدن اوضاع به وضع       

بعبارت .  پر تالطم کنوني داشته است 
روشنتر وزن جنبش کارگري کمـر ايـن       
جـنـايـتـکــاران را خـرد کـرده اسـت و                  
ميدانند کـه مـتـحـد شـدن سـراسـري                
جـنـبـش کـارگـري حـول خـواسـتـهــاي                
سراسري شان، خـواسـتـهـايـي کـه کـل              
جامعه را پشت خـود بسـيـج خـواهـد              
کرد، چگونه بساط اين جانيان دزد را     

نمونه کوچک آنرا در . جمع خواهد کرد 
اهواز در جريان اعتراض کارگران لوله    
سازي خوزستان ديـدنـد و ديـدنـد کـه               
چگونه وقتي کارگران در اعتراض بـه         
حقوق هاي معوقـه خـود بـه خـيـابـان               
آمدند، مردم به صف آنان پيوستند و       
اين مبارزات توانست فضاي شـهـر را       

براي هـمـيـن اسـت کـه            .   دگرگون کند 
سـخـن   "   جهاد در موقـع الزم   " الهام از   
الهام در واقع دارد از جـهـاد   .   ميگويد

بسيجيـان بـا کـارگـران و بـا انـقـالب                  
الــهــام از    .     مــردم ســخــن مــيــگــويــد      

اعتراضات گستـرده کـارگـري کـه در            

نهايت حرف آخر را خواهند زد سـخـن         
ميگويد و براي تـقـابـل بـا آن بسـيـج                

 و   ٥٧اينها تجربـه انـقـالب         .   ميدهد
نقش کارگران نفـت در آن انـقـالب را              

ميـدانـنـد کـه چـگـونـه وقـتـي                .   دارند
کارگـران بـا تـمـام قـدرت بـه مـيـدان                   
آمدند، جنبش انقالبي مردم با شـعـار      
کارگر نفت ما رهبر سـر سـخـت مـا،              
بساط رژيم شاه را جمع کـرد و امـروز        
همين جنبش است که در کارخانجات  
و محيط هاي کار هر روز قويتر دارد      
به جلو مي آيد و کل حکـومـت را بـه           

الهام دارد . هراس و تقال انداخته است 
ميگويد، بسيجيان کـارخـانـجـات را           
بايد فتح کنند، تا کارگر جرات نکنـد      
براي بيرون کشيـدن دسـتـمـزدهـاي بـه            
سرقت برده شـده اش از حـلـقـوم ايـن                 
جنايتکاران تکان بخورد، براي اينکـه     
در شرايطي کـه بـه آخـر سـال نـزديـک                  
ميشويم و مسـالـه تـعـيـيـن حـداقـل                  
دستمزد براي سال آتي داغ مـيـشـود،           
در شرايطي که  گراني بيداد ميکند و   
تا هـمـيـن جـا بـحـثـهـاي حـول طـرح                     

و سـپـردن     " هدفمند کردن يـارانـه هـا        " 
قيمت ها به بازار، تـورم را بـه سـطـح               
بيسابقه اي باال برده است، کـارگـر بـا         
خواست افزايش حقوق و دسـتـمـزدش         

الهام و همه سران اين رژيـم  . جلو نيايد 
ميدانند و مـي بـيـنـنـد کـه چـگـونـه                   
جامعه و بويژه محيط هـاي کـارگـري         
از اعتراض ميجوشد، و براي هـمـيـن           
است که از فتح کـارخـانـجـات سـخـن             

طـبـعـا بسـيـجـيـان مـورد             .   ميگـويـد  
خطاب الهام بايد منافـعـي در انـجـام           
اين جـهـاد و در فـتـح کـارخـانـجـات                   
داشته باشند، اينجاست کـه الـهـام از            
فتح کارخانجات  در دوران خصوصي    
شدن سخن ميگويـد و وعـده اش بـه              
بسيجيان اين اسـت کـه  بـا ايـن کـار                  

ميتوانند قـدرت اقـتـصـادي واقـعـي              
كشور را در دست بگيرند و نـگـذارنـد        
به گفته ايشـان،  اقـتـصـاد بـه دسـت                  

هــاي خــاص انــحــصــارطــلــب و            گــروه
خـوب بـديـن      .   سـاالر بـيـفـتـد          سرمايـه 

ترتـيـب بـا تـحـقـق يـافـتـن رويـاهـاي                    
کودکانه  الهام و با فتح کارخـانـجـات       
بدست بسيجيان، هم ميـتـوان لشـکـر          
امـام را بــراي جــهــاد بـا کــارگــران و                 

هـم  .   انقالب بحالت آماده باش داشت    
در دعــواهـاي درونـي رژيـم، غـنــايــم              

 . بيشتري به جيب زد
معنا و مفهوم خصوصـي سـازي         
نيز امـروز بـطـور واقـعـي بـراي هـمـه                  

حصوصي سازي . کارگران روشن است
يعنـي بـازگـذاشـتـن دسـت صـاحـبـان                
کارخانجات بـه اسـتـثـمـار وحشـيـانـه              
کارگران و به گرو کشيدن مزد کـارگـر      

در حـاکـمـيـت       .   و سرکوب اعتراضش  
جمهوري اسالمي، سالهاي سال اسـت     
که کارگر را  تحت عنوان خصـوصـي           
سازي بين مراجع مختلف پـاسـکـاري      
ميکنند و  تحت عنوان اينکـه مـواد        
اوليه نيسـت،  کـارخـانـه سـود نـداده                
است، و اينکه مـيـخـواهـيـم اشـتـغـال               
ايجاد کنيم و غيره پدر کـارگـر را در              
آورده اند و بـزرگـتـريـن تـهـاجـم را بـه                  

.  زندگي و معيشـتـش وارد کـرده انـد            
دوران " اکــنــون هــم اشــاره الــهــام بــه              

، تـداوم  " خصوصي سازي کارخانجات  
به همين توحش و تحميل بردگي کـار      

اما اينبار به قـدرت    . به کارگران است 
بسيجيان و تبـديـل کـارخـانـجـات بـه               
اردوگاههاي اجبـاري کـار و زيـر سـر              
نيزه بسيجيان قرار است اين کار انجام 

قوانينش را هم از قـبـل دارنـد          .   گيرد
طـرح قـراردادهـاي      .   آماده مـيـکـنـنـد      

جديد کار و رسميت دادن به اين شکل  
از استـخـدام بـرده وار کـارگـر و قـرار                  
دادهاي سفيد امضا که هم اکنـون در        
دست است، يکي از هـمـيـن قـوانـيـن              

است که قانون ضد کارگري کارشان را 
طبعا به گفتـه الـهـام      .   تکميل ميکند 

وقتي هم که الزم شد، بسـيـجـيـان کـه           
صاحبان کارخانجات هستند و با ايـن   
طرح  منافع مسـتـقـيـم تـري نـيـز در                 
سرکوب کـارگـران دارنـد، بـه مـيـدان               
خواهـنـد آمـد و نـه تـنـهـا سـودهـاي                    
کالنشان را بلکه کل نـظـام را نـجـات              

 .خواهند داد
واقـــعـــيـــت ايـــنـــســـت کـــه نـــه              
کارخانجات و نه جنبش انقالبي مردم 

. ديگر ديـر اسـت    .   فتح شدني نيستند  
ايــن ســخــنــان در واقــع فــريــادهــا و                
رجزخواني هـاي فـرمـانـده ايسـت کـه              

. دارد شکـسـتـش را اعـالم مـيـکـنـد               
واقعيت اينست که جمهوري اسالمـي     
هراس کرده است و همه اين طرحهـا و     
صحبت ها بيان اين ترس و وحشت و       

جـمـهـوري    .   قدرت ما کـارگـران اسـت       
اسالمي ديگر جايي ندارد و رفـتـنـي            

اين را مردم با شـعـار هـر روزه           .   است
مــرگ بــر ديــکــتــاتــور و شــعــارهــاي            
جمهوري اسالمي نميخواهيم، زنداني  
سـيــاســي آزاد بــايــد گـردد دارنــد بــه               

ايـن را در      .   روشني بـيـان مـيـکـنـنـد           
همين سيزده آبان ديديم و در شـانـزده          
آذرها و به مناسبت هاي مختلف مي 

 . بينيم
اما سخنان الهام بعنوان يـکـي از        
سران رژيم، بـيـش از هـر چـيـز نشـان                  

بايد اين قـدرت    .   دهنده قدرت ماست  
را ديد و با اتکا به آن حول خواستهـاي   

بايد اعالم .  سراسري مان متحد شويم 
داشت که نه تنها کارخانجات تـوسـط    
بسيجيان رژيم فـتـح شـدنـي نـيـسـت،              
بلکه تمام نيروهاي سرکوبگر رژيـم را        

بايد با . از کارخانجات بيرون ميکنيم 
ايجاد تشکلهايمان، با برپايي مـنـظـم        
مجمع عمومي مان و تـبـديـل آن بـه               
تــنــهــا مــرجــع تصــمــيــم گــيــري در               
کارخانجات و اعمـال اراده کـارگـران،         

صف اعتراض خود را قـدرتـمـنـد تـر              
کنيـم و بسـاط بسـيـج و حـراسـت و                   
شــوراهــاي اســالمــي و هــمــه را از                 

بـراي مـا     .   کارخانجـات جـمـع کـنـيـم          
تفاوتي نميکند که کارخانه خصوصي 
باشد، يا دولتي، ما خواستهايـمـان را      
ميخواهيم و بـر روي آنـهـا پـافشـاري             

ما ميخواهيم به اين بسـاط  .   ميکنيم
استثمار و نـابـرابـري پـايـان دهـيـم و                  
خودتان و قوانين کـارتـان هـمـه را بـه              

جمهوري . زباله تاريخ خواهيم انداخت
ايـن حـرف مـا و          .   اسالمي بايد بـرود   

در .   همه مردم امـروز در ايـران اسـت           
مجامع عمومي مـان قـطـعـنـامـه و              
بيانيه دهيم و اعالم کنيم که تـمـامـي       
دستمزدهايمان را از حلقومتان بـيـرون    
ميکشيم و کوتاه نمي آييم و به اتکاي 
نيروي وسيع اجتماعي مان، بـه اتـکـا       
خانواده ها و مـردم شـهـرمـان بـيـرون              
بياييم و نه تنها دستمزدهايمان را نقد    
کنيم، نه تنها طرح هاي بيکار سـازي     
و قرارداد موقت و غـيـره شـان را بـه                 
شکست بکشانيم، نه تنها هـمـکـاران         
دستگير شـده خـود را از زنـدان آزاد                
کنيم، بلکـه بـا مـبـارزه وسـيـع خـود                 
خواهان آزادي فـوري هـمـه زنـدانـيـان               

در قطعنامـه هـايـمـان       .   سياسي شويم 
اعالم کنيم که مـا ديـگـر حـاضـر بـه                
زندگي زير خط فقر نيستيم و در برابـر   
اين گراني و طرح سرکيسه کردن مردم 

" هدفمند کردن يارانه ها" تحت عنوان   
مي ايستيم و دستمزد مـا بـايـد فـورا          
افزايش يابد و حداقل دسـتـمـزدهـا در          
گام اول نبايد کمـتـر از يـک مـيـلـيـون               
باشد و بـر ده خـواسـت فـوري مـردم                  

امروز بهترين فرصـت  .  تاکيد بگذاريم 
است که صف اعتراض خـود را حـول            
خواستهاي سـراسـري مـان مـتـحـد و              

به ايـن جـنـايـتـکـاران           .   قدرتمند کنيم 
 .* فرصت ندهيم

 . . . غالمحسين الهام                                 ۱از صفحه          

است که کل جامعه را در بر گرفـتـه و         
کل زنان را به موقعيـتـي فـرودسـت و          

يک .  مادون شان انسان تنزل داده است 
رکن اعتراض و مبارزه نه فـقـط زنـان         
بلکه کل مردم علـيـه ايـن حـکـومـت               
ضد زن مقابلـه بـا آپـارتـايـد جـنـسـي                 

جمهوري اسالمي بـا آپـارتـايـد         .  است
جنسي در واقع زندگي انسـانـي را از             

زنـدگـي يـعـنـي        .   مردم دريغ مـيـکـنـد     
زندگي مشترک، و جداسازي جنسيتي 

. انکار زندگي مشترک زن و مرد است 
آپارتايد جنسي يعنـي مـحـروم کـردن           
زن و مرد از معاشرت با يکديگـر، از        
ورزش  و تفريح  و کار و تـحـصـيـل و             
شرکت در مـراسـم عـزا و عـروسـي و               

حتي  قدم زدن در پارک و در خـيـابـان          
ايـن حــکـومــت     .   در کـنــار يـکــديـگـر        

زندگي را از زن و از مـرد دريـغ کـرده              
اين مسله امروز يـک مـوضـوع      .   است

و .   حــاد مــبــارزه دانشــجــويــان اســت        
اکــنــون کــه بــه شــانــزده آذر نــزديــک               
ميشويم اين مبارزه ميتوانـد و بـايـد           
بسيار وسيعتر و گسترده تر از اين بـه          

 . کل جامعه گسترش پيدا کند
اميدوارم در شـانـزده آذر امسـال            
همه زنان و مردان آزاديخواهي کـه بـه         
خيابان مي آيند و اعتراض ميکـنـنـد       

مـرگ بـر ايـن        " يک شعار محوريشـان     
جـمـهـوري    .   بـاشـد  "   حکومت ضـد زن    

اسالمي سي سال است که در عـمـل،          

ــنــگ و در                      ــيــن و در فــره در قــوان
سياستهايش بيشترين بيحقوقـيـهـا و         
توهين ها و  بي حرمتي ها را در حـق      

 . زنان اعمال کرده است
اولين جنبش اعتراضي که علـيـه        
جمهوري انساني  شکل گرفت يکـمـاه      
بعد از روي کـار آمـدن حـکـومـت در               

خـمـيـنـي     .    بـود ۵۷هشتم مارس سال  
اعالم کرد حجاب بايد اجباري بشـود        
و زنان و همچنين مردان آزاديخواه در       
صفوف ده ها هزار نفري به خيـابـانـهـا        
ريختند تا به اين اولين تهاجم ارتجاع       

. به شان و منزلت زن اعتـراض کـنـنـد       
يـک شــعـار ايــن تـظــاهـرات ايــن بــود                 

حقوق زن، نه شرقي، نه غربي جهاني    " 
و با اين شعار جامـعـه اولـيـن       " .    است

اعتراض خود به حـجـاب اسـالمـي و            

حکومت ضد زن اسـالمـي را اعـالم             
از آن زمان، از هـمـان اولـيـن           .     داشت

ماه روي کار آمدن اين حکومت ضـد       
زن،  فـرودسـتـي و بـيـحـقـوقـي زن و                    
مشخصا  حجاب و آپارتايـد جـنـسـي        
يک موضوع هميشگي اعتراض مردم 

امروز در دل انقـالب و بـا       .   بوده است 
 آذر بـايـد يـک          ۱۶نزديک شدن به روز  

بار ديگر با صداي بلند اعـالم کـنـيـم            
کــه آزادي زن شــرط آزادي جــامــعــه              

اعالم کنيم حکومت اسـالمـي     .   است
ــارتــايــد جــنــســي             نــمــيــخــواهــيــم، آپ
نميخـواهـيـم، جـداسـازي جـنـسـيـتـي                
ملغي بـايـد گـردد، و مـرگ بـر ايـن                    

 !حکومت ضد زن
مباره ما، انقالب ما، در عرصـه        
ها و ابعاد مختلف  بايد شفاف تـر و            

شعارها و . روشن تر و کوبنده تر بشود
خواسـتـهـايـش بـايـد مشـخـص تـر و                  

و يـکـي از عـرصـه           .   متعين تر بشود  
هاي مهم، عرصه مبارزه براي حـقـوق     

در ايـــن انـــقـــالب زنـــان           .   زن اســـت   
در مـبـارزات     .   پيشکسـوت هسـتـنـد      

خياباني زنان و دختران و جـوان نـقـش        
کليدي در رهـبـري تـظـاهـرات دارنـد،            
سمبل انقالب ما ندا است و مـبـارزه            
براي رهائي زن يـک رکـن اصـلـي ايـن               

بايد در عرصه مـبـارزه   .    انقالب است 
ــارهــا و                       ــائــي زن بــا شــع ــراي ره ب
خواستهاي مشخص تـر، شـفـاف تـر،          

.  کوبنده تر و تعرضي تر بمـيـدان آمـد        
يـک  "   مرگ بر اين حکومـت ضـد زن        " 

 دقيقـه بـا     ۱۰اين نوشته برمبناي برنامه تلويزيوني        . شعار محوري انقالب ما است
 .حميد تقوائي تنظيم شده است

 . . .             مرگ بر اين حکومت                              ٢از صفحه          
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 بسيج ای که ما ميشناسيم

 کیوان جاوید
 

 سالروز تاسيـس  ١٣٥٨پنجم آذرماه   
از سوي خميـنـي   "   بسيج مستضعفان" 

به اين مناسبت خيل عـاشـقـان      .   است
نظام اسالمي به مدح آن بسيـجـي کـه       
امامشان تاسيس کرده بود پـرداخـتـه         

بسيجـي کـه     : "موسوي مي گويد.  اند
خواست در مقابل ملت قـرار      امام مي 

گرفت، بـلـکـه در کـنـار مـردم و                   نمي
امـام بسـيـج را بـه           .   سر آنان بود   پشت

عنوان ابـزاري بـراي قـدرت حـاکـمـان               
خواست، بلکه نهادي براي قـدرت       نمي

ديـد تـا حـاکـمـيـت آنـان بـر                  مردم مي 
قرار نبود .   سرنوشتشان تضمين نمايد  

خوار دولت شود و بـه ازاي     بسيج جيره 
دستگير کردن مردم در اجـتـمـاعـات           

و مـنـتـظـري       " .   پاداش سرانه بـگـيـرد      
بسيج يعنـي بسـيـج      : " اضافه مي کند 

 " در راه خدا و نه در راه شيطان
خـمـيــنـي در مـورد بسـيــج مــي               

حضـور شـمـا در صـحـنـه هـا                :  "گويد
موجب مي شود که ريشه ضد انقالب 
در تـمـامـي ابـعـاد ازبـيـخ وبـن قـطـع                    

يکـي از ضـروري تـريـن           ... و " . گردد
. تشکلها بسيج دانشجو و طلبه اسـت  

طـالب عـلــوم ديــنـي و دانشــجـويــان              
دانشگاه ها بايد با تمام توان خـود در      
مراکزشان از انـقـالب و اسـالم دفـاع              

فـرزنـدان بسـيـجـي ام در ايـن               .   کنـنـد  
مراکز، پاسدار اصول تغييرنا پذير نـه       

امــروز .   شــرقــي ونــه غــربــي بــاشــنــد         
دانشگاه و حوزه ازهر محلي بيشر بـه        

. اتحـاد و يـگـانـگـي احـتـيـاج دارنـد                 
فرزندان انقالب به هيچ وجه نـگـذارنـد        
ايادي آمريکا وشوروي در آن دومحـل   

 ".حساس نفوذ کنند
بسج امروز همان بسـيـج  ديـروز            

تاسيس بسيـج، سـازمـان دادن        .   است
اراذل و اوباش حزب الهي براي مقابله    
بـا سـازمــانـهــاي سـيــاسـي مـخــالــف              
حکومت، مقابله خشونت بار با زنـان        

بي حجاب و بد حجاب و تيغ کشيـدن        
بـه روي مـردمـي بـود کـه عـلـنـا در                     
مـقـابــل مـحــدوديـتـهــاي سـيــاسـي و               

مردمي .  اجتماعي مبارزه مي کردند 
که بعد از سرنگون كردن حكومت شاه 
و با روي کار آمدن اين حکومت خانه       

مردمي کـه آزادي    .   نشين نشده بودند 
و رفاه مي خواستـنـد و بـراي بـدسـت              

در . آوردن آن تشکل درست مي کردند
کارخانه ها شورا پشت شورا تاسـيـس      
مي شد و دانشگاه ها سنگر دفـاع از          

 . آزادي بودند
اين سازمان ضد بشـري و جـانـي            
مسلح شده و آموزش ديده بود تـا نـه          
تنها با دشنه و زنجير، که بـا کـلـت و          
کالشينکوف دست به سرکوب مـردم       

اين، آن تاريخ مشتـرکـي اسـت       .   بزنند
که موسوي و خـامـنـه اي را بـه هـم                   

موسوي مي خواهد . متصل مي کند
جوانان آن تاريخ سياه خونين را بـيـاد            

و خـامـنـه اي مـي خـواهـد               .   نياورنـد 
اتـفـاقـا هـمـان تـاريـخ پـر از رعـب و                      

. وحشت را در مقـابـل مـردم بـگـيـرد             
موسوي مي خـواهـد مـردم از نـظـام               

. اسالمي و از خميني عبـور نـکـنـنـد           
خامنه اي مي خواهد مردم بـا رجـوع      
به آن سالهاي کشتار و اعدام و زنـدان         

 .در مقابل اين حکومت تمکين کنند
ايـن را    .   هر دو اشتباه مي کـنـنـد      

مردم در   .  مردم به اين آقايان گفته اند 
همين روزهاي داغ انقالبي به موسوي  
ها و خامنه اي هـا گـفـتـه انـد کـه از                    

مـردم بـا     .   نظام شما عـبـور کـرده ايـم         
حضور عظيم خود نشان داده اند عليه 
اين بساط ترور و زنـدان و شـکـنـجـه،             
عليه اين فقر کمر شکن و عـلـيـه ايـن            
حکومت سياه مذهبي و ضـد زن بـه             

تالش عـبـثـي اسـت       .   خيابان آمده اند  
که بخشي از حکومت اسـالمـي مـي           
خواهند خشم مردم مـتـوجـه گـذشـتـه          

اگر اينـطـور   .   حکومت اسالمي نشود 
بود الزم نمي آمد نيمي از حـکـومـت         

ــب     "  ــود     .   شــود"   اصــالح طــل ــب الزم ن
خلخالي ها و هادي غفاري ها جوادي   

در مقابل خـامـنـه اي        . . .   آملي ما و  
. ها و احمدي نژاد هـا قـرار بـگـيـرنـد                

سفره اي که امـام پـهـن کـرده بـود بـه                 
انــدازه کــافــي بــراي هــمــه مــنــفــعــت             
اقتصادي داشت که همه پرسوناژهـاي    
اين حکومت اسـالمـي در کـنـار هـم               
ــه غــارت و                    خــوش و خــرم دســت ب

کاري کـه مـردم     .   سرکوب مردم بزنند  
کردند اين بود که حال رژيـم اسـالمـي         

را بــه گــذشــتــه اش وصــل کــردنــد و               
خواهان سرنگون کردن کل اين پـديـده          

 . شدند
بسيجي که ما مي شـنـاخـتـيـم و           
بسيجي کـه امـروز مـردم ايـران مـي                

پـديـده   .   شناسند يک پديده واحد اسـت    
. اي بــراي دوام حــکــومــت اســالمــي          

همچنان که خامنه اي و مـوسـوي و             
رفسنجاني و احمدي نژاد هيچ فـرقـي          

تفاوت اين ها، . با گذشته شان ندارند  
تفاوت در شـيـوه  حـفـظ حـکـومـت                   

مردم بـه درسـتـي ايـن         . اسالمي است 
تفاوت را مي شناسند و براي انقالبـي   
انساني و روي کار آوردن حـکـومـتـي           

 .*انساني به پا خاسته اند
 

 !اگر واژه ھا زبان داشتند
 یاشار سهندي

 
در خــبــرهــا داشــتــيــم کــه مــحــســن              

آزادي بـراي    " مخملباف برنـده جـايـزه         
شـده و ايشـان دسـت و            "   خلق هـنـري    

شـيـخ   " دلبازي کردند و جـايـزه را بـه               
" آزاده، آيت اهللا الـعـظـمـي مـنـتـظـري              

هديه کردند؛ از سوي ديگر خانم زهـرا     
" متفکرترين" رهنورد بعنوان نفر سوم   

.  انتخاب گرديده است٢٠٠٩در سال  
ناقالن اخبار تاکيد کردنـد کـه ايشـان           
بعد از رئيس بانک مرکزي امـريـکـا و       
باراک اوباما مفتـخـر بـه ايـن عـنـوان               

بــه عـنــوان    " شـدنـد و بـعـد از ايشـان                
نمونه، بيل کلينتون در رده ششم، بيل 
گيتس در رده دوازدهم، واتسالو هاول 
در رده بيست و سوم، آنگ سن سوچي 
در رده بيست و ششم و کـوفـي عـنـان           

. ام اين فهرست قـرار دارنـد     در رده سي  
سروش نيز بي نصـيـب نـمـانـده، نـفـر                 

راويـان  .   چهل ششم اين فهرست اسـت      
اخبار بسيار مشعـوف شـدنـد کـه دو             
ايراني در اين فهرسـت صـد نـفـره جـا                

و ما هم البته خيلي مسـرور    .   گرفتند
ايـرانـي سـربـلـنـد و ايـران              " شديـم کـه       

 !شده" سرافراز
و نيز در خبرها داشتيم كـه فـالن           
سرباز ارتش هيتلري با وجود کهـولـت    

 سـال از آن        ٧٠سن و گذشت نـزديـک        
پـزشـکـان    .     وقايع محاکمه شده اسـت    

تشخيص دادنـد کـه ايشـان آمـادگـي             
امـا در کـمـال        .   محاکمه شدن را دارد  

تعجب شاهد هستيم شاهدان و دسـت     
اندرکاران جنايتي که سـي سـال اسـت          
بطور مداوم جريان داشـتـه و دارد نـه              
تنها آزاد هستند بلکه جايزه مـتـفـکـر       
بودن، خالقيت هنري داشتن و غيره و    

و نه تـنـهـا ايـن       .   ذالک را هم ميگيرند 
بلکه مـا مـحـکـوم شـديـم کـه حـرف                  

باالخره هر چه بـوده    : " نزنيم، ميگويند 

گذشته،  گذشته را که نبش قبر نـمـي         
 !" کنند، ببخشيد و فراموش کنيد

عناوين جوايزي هم که ميگيـرنـد      
آزادي بـراي  .   " بسيار جالب توجه است  

به کسي ميدهند کـه سـه     "   خلق هنري 
ــت                   ــدمـ ــت در خـ ــداوم اسـ دهـــه مـ
دستگاهي بوده که تمـام هـنـرش ايـن            

. بوده که خالقيت هنري را دفـن کـنـد           
ايشان نزديک يک دهه مسـتـقـيـمـا در            
جـنـايـت شـريـک بـودنـد و بـه شـکــار                    

. هنرمندان اين مملکت ميپرداختـنـد   
کلت بر شقيقه ايشان ميگـذاشـتـنـد و        
کت بسته تحويل برادرشان الجـوردي       

دو دهـه اسـت غـيـر           .   قاتل مـيـدادنـد    
مستقيم در اين جنايت شريک هستند     
با الپوشاني کـردن جـنـايـتـهـاي سـي                

اعطا کنندگان جـوايـز مـمـکـن         .   ساله
است لطف کننـد و بـگـويـنـد در اثـر                 
اعمال فرد برنده جايزه شان چـنـد نـفـر            
خالقيت هنريشان پژمرده شـد؟ و يـا            
ــد؟ مــن                  جــانشــان را از دســت دادن

 . سه نسل. ميگويم
آقاي مخـمـلـبـاف وقـتـي در اوج              

و عـروســي    "   بـايــکـوت  "   خـالقـيــتـش      
را ميساخت همزمان مـرادش  "   خوبان

در زندانهـا کشـتـار مـيـکـرد و امـام                 
راحــلــش فــتــواي قــتــل عــام صــادر              

" نوبت عاشـقـي  "ايشان وقتي .  ميکرد
را ســاخــت   "   شــبــهــاي زايـنــده رود      " و   
) هــرچــنـد اجــازه نــمــايــش نــگــرفــت         ( 

دولـــت ســـردار    " ســربــازان گــمــنـــام           
در خفا هنرمندان اين ديـار  "   سازندگي

را مي ربودند و به قتل ميرساندنـد و          
در يک مورد کوشش ناموفق داشتنـد      
که اتوبوس حامل نويسـنـدگـان را بـه            

" گـبـه  "   ايشان وقتي .   دره پرتاب کنند 
را سـاخـت و قـاتـلـي            "  سفر قندهار"و  

نقش اول آنرا داشـت کـه پـلـيـس بـيـن               
الملل به دنـبـال اوسـت؛ دولـت سـيـد                 
خندان در کار سرکوب کارگران خاتون  
آباد بود و تقاضا براي نان را با گلوـلـه     
جــواب داد و کــارگــران را در خــون                 

 .خويش غرق ساخت
من نميدانم به غيـر از آنـانـي کـه            
نام بردم ديگر در آن ليست صـد نـفـره          
ديگر چه کساني هستند، امـا مشـت        

وقتي نـفـر اول کـه        .   نمونه خروار است  
متفکـر اعـالم شـده کسـي اسـت کـه                 
رئيس خانه خرابـي مـيـلـيـونـي مـردم              
امريکا است، وقتي نـفـر دوم رئـيـس             
جمهوري باشد که در هميـن سـال اول            
رياستش که هنوز به آخر نـرسـيـده تـا              
توانسته زير بغل رژيم جنـايـت پـيـشـه         
حکومت اسـالمـي را گـرفـتـه اسـت،              
ديـگـر هـيـچ عـجـيـب نـيـسـت خـانــم                    
رهنورد بشود سـومـيـن آن و سـروش             

حـاال بـه     .   بشود چهل ششم آن ليـسـت     

بقيه کار ندارم اما اين دو نفـر کـه مـا         
تجربه شان کرديم مـگـر غـيـر از ايـن               
بوده که آگاهـانـه در خـدمـت رژيـمـي              
بودند که در کنار اعدام و سنگسار و         

" مـتـفـکـريـن     " شکنجه و تجاوز، همه      
اين مردم را يا آواره کـردنـد يـا خـانـه                
نشين کردند يا کشتند؟ مـگـر خـانـم             

" مــتـفــکــر " رهـنــورد بــه عـنــوان يـک             
نميداند که همسرش نخست وزيـر چـه      
حکومتي و در چه دوراني بوده است؟   
مگر اختتاميه دوران نخـسـت وزيـري       
همسرش با قتل عـام دسـتـه جـمـعـي               
زندانيان سياسي هـمـراه نـبـوده؟ کـار             
همسر را به پاي ايشان نمـي نـويسـنـد             
امـا ايـن سـوال از اعـطــا کــنـنــدگــان                 
بجاست، خانم رهنورد کجا و کي ايـن     
جنايتها را محکوم کردند؟ ايشـان نـه       
تنها اينکار را نکردند بـلـکـه سـالـهـا             
متمادي در خدمت هـمـيـن دسـتـگـاه            

 . جنايت بوده اند
 سـال    ٧٠کسي را به حق بـعـد از        

محاکمه ميکنند چون مهره دستگـاه       
فاشيستي بوده کـه کـره زمـيـن را بـه                

و در اين سو کسـانـي بـا        .   آتش کشيد 
را "   حـقـوق بشـري     " همان سوابق جايزه   

آزادي براي "، "متفکرترين!  "ميربايند
، آي اگـر واژه هـا زبـان              " خلـق هـنـري     

داشتند بي شک از اينکه اينگونـه بـي       
شرمانه ايـن عـنـاويـن بـر قـاتـلـيـن و                    
حاميان و بانيان جنايت اهدا ميشـود        

اگر زبان . زبان به اعتراض ميگشودند
 ...!* داشتند ميگفتند

 
 صيغه، اوج ارتجاع و 

 بيحقوقی زن است
 محمد رضا  پویا

اسمـاعـيـل احـمـدي مـقـدم فـرمـانـده                 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي در     
حاشيه مراسم معرفي فرمانده جـديـد        

، در پـاسـخ     ! دنشگاه علوم انضباطي؟ 
! به پرسشي در باره ايجاد تسـهـيـالت         

از سـوي    "   مشروع جنسـي " در ارتباط  
اي نداريم  ما برنامه: "   پليس مي گويد  

امـا  .   كـنـيـم      اما آسيب را مطـرح مـي      
وقتي مـا ازدواج مـوقـت را مـطـرح                

شود به  كنيم در حد كفر عنوان مي مي
طوري كه درجامعه ارتباط نامشـروع    
آنقدر قبح ندارد كه ازدواج موقت قبح 

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار

 ٥صفحه      
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در اذهان مـردم ازدواج مـوقـت        .  دارد
 خـواهـي افـرادي           ه   اي براي زياد   وسيله

اند در حـالـي كـه       است كه ازدواج كرده   
گونه نـيـسـت و رابـطـه نـامشـروع                 اين

تـوانـد در چـارچـوب            دختر و پسر مي   
. " .  مـنـد شـود        قانون و شـرع ضـابـطـه        

پاسدار احمدي مقدم گرفتاري رژيمش 
مورد "   کفر گويي"اين . را مي شناسد 

اشــاره در بــر گــيــرنــده وســيــعــتــريــن              
مقاومت جامعه در قوانين اسـالمـي        

مردم تمکين نکـردنـد و اجـازه        .   است
ندادند انحطاط اسالمي به نرم عـادي     

رژيـم  .   زندگي اجتماعي تـبـديـل شـود       
اسالمي تالش بسياري نمود تا صيغه 
اسالمي را به امري عـادي تـبـديـل و              
آنرا به زندگي مردم تحميل نمايد امـا        
نتيجه کار را احمدي مـقـدم بـه سـمـع              

کـفـرگـويـي، رابـطــه        :   هـمـگـان رسـانـد       
نسـل جـوان     .   قـبـح نـدارد     "   نامشروع" 

امــروز کــه تــحــت حــاکــمــيــت رژيــم             
اسالمي ديده به جـهـان گشـوده اسـت             

. نسلي مدرن و همه چـيـز خـواه اسـت            
نسلي که در بـرابـر هـيـوالي اسـالم و               
قوانين مرتجعانـه آن، تـرجـيـحـات و             

نسلي که دائما . تمايالت ديگري دارد 
زندگي و نگاه خـود بـه زنـدگـي را بـا                
شرايط جـوانـان در پـيـشـرفـتـه تـريـن                  
جوامع جهان به قـيـاس مـي کشـد و               
ــا                    بــراي  رســيــدن بــه جــامــعــه اي ب
استانداردهاي بـاال، هـمـواره مـبـارزه            

اين نسل قوانين اسـالمـي   .   کرده است 
مـبـارزه بـا      .   را به سخره گرفـتـه اسـت        

قوانين اسالمي به بخشـي از زنـدگـي          
. يوميه اين نسـل تـبـديـل شـده اسـت               

و "   خـانـه هـاي عـفـاف         " اجازه ندادنـد     
. صيغه بر زندگي اشان تحـمـيـل شـود       

صيغه و ازدواج موقـت بـراسـتـي يـک           
قبح بزرگ در جـامـعـه اسـت بـه ايـن                  
علت ساده که مردم و به ويژه زنـان بـه         
ارتجاع اسالمي تمکين نکردند و بـه        

همين يـکـسـال    . آن يک نه بزرگ گفتند 
پــيــش در مــقــابــل تــالش مــجــلــس             
اسالمي براي قانوني کردن صـيـغـه و         
تــعــدد زوجــات ، صــف بــزرگــي از                
مقاومت شکل گرفت که مرتـجـعـيـن        
رژيم اسالمي را مجبور نمود تصويب 

نسـل جـوان     .   آنرا به تعويق بـيـنـدازنـد        
امروز قوانين خود را در زندگي جاري    

بـارهـا در مـديـاي غـرب            .   کرده است 
گفته شده است که در ايران يک زندگي    

رژيـم اسـالمـي      .   دوگانـه جـاري اسـت       
ارتجاعي تـريـن قـوانـيـن را از کـتـب                 
اسالمي بيرون کشيده است و به قانون 
جامعه تبديل کـرده اسـت امـا مـردم             

دارند راه خـود را مـيـرونـد و بـگـونـه                 
ديـگــري روابـط اجــتـمــاعــي خــود را             

در قوانـيـن اسـالمـي       .  تنظيم کرده اند 
رژيم، زن موجودي است که  روزانـه و       
در هــر قــدم، انســان بــودنــش انــکــار             

زن يک برده جنسي اسـت کـه     .  ميشود
در .   حتي حقوق بردگـان را هـم نـدارد          

قــوانــيــن اســالمــي زن را مــي شــود              
تصاحب کرد، به او تجاوز کرد و کـل        
خواسته ها و تمايالتش را بـه زيـر پـا            

دفـاع از    " ميشود او را بـنـام           .   گرفت
، امـا آيـا       . . . به قتل رسـانـد،     " ناموس

تصوير  و مکان اجـتـمـاعـي زنـان در              
جامعه سنخيتي با قوانين ارتـجـاعـي     
اسالمي رژيـم دارد؟ آنـچـه مشـهـود              
است و پس از سـي سـال در صـحـنـه                 
باقي مانـده اسـت هـمـانـي اسـت کـه                 

روابـط آزاد    .   احمدي مقدم مـيـکـويـد       
جنسي  با يک موج بلند بساط صيغه    
اسالمي را به صخره کوبيده  اسـت و         

. آنرا از زندگي مردم خارج کرده اسـت     
اگر صيغه اوج بي حقـوقـي زن اسـت،           
انگاه از وراي جاري شدن روابط  آزاد           
و دواطـلـبـانـه  جـنـسـي مـيـتـوان بـه                     
پيشروي جنبش زنان  در جهت کسـب      

اما امروز نسيم .  حقوق خود ، پي برد 
مـردم در    .   ديگري در جامعه مي وزد 

مقابل کل بساط اسالمي به خـيـابـان         
مــردم آگــاهــانــه و در          .   آمــده انــد   

بسياري از لحظات اعـتـراض خـود          
از ســمــبــلــهــاي اســالمــي فــاصــلــه           
گرفتند و بدين شکل آن خواسته ها   
و ترجيحات سـرکـوب شـده  را بـه                

به مردم جهان . جهان مخابره کردند
پيام دادنـد کـه جـامـعـه ايـران يـک                 
جــامــعــه ضــد مــذهــبــي اســت و               
حکومت و قوانين اسالمي را نمـي     

ــرد  ــذي ــگــاه           .   پ ــن دســت ــي مــغــضــوب
اسالمي تالش بسيار کردند تا علم   
و کتل اسالم را بـه صـف اعـتـراض           
مردم وارد کـنـنـد، امـا کسـي آنـرا              

بجاي آن زنان هر جـا کـه       .  نپذيرفت
توانستند حجاب از سر گرفـتـنـد و           
حکومـت اسـالمـي را بـه مـبـارزه                

 . طلبيدند
جامعه ايـران مـيـرود تـا بـراي              
هـمـيـشـه اسـالم و قـوانـيـن اش را                    

اين دوره آخر بسـاط    .  بگور بسپارد 
روزهــاي .   اسـالمـي در ايـران اسـت          

آخر  عفريت مرگ و نيـسـتـي رژيـم          
اسالمي و نفسهاي آخر آيت اهللا هـا   

مـردم   .   و حافظين قمه بدسـت ديـن       
ارتجاع اسالمي را تـحـويـل مـوزه            

 .*توحش خواهند داد

 جمھوری اسالمی
  و معضل پرونده كھريزك

 محمد شکوهی 

بــا گــذشــت بــيــش از چــهــار مــاه از                
جنايات وحشتناك جمهوري اسالمـي      
در بــازداشــتــگــاه کــهــريــزک و مــوج             
اعتراضي اي كه در جامعه عـلـيـه آن            
برخاسته، حكومت اسالمي نتوانسته  
است سروته مسالـه را هـم بـيـاورد و               

مســئــوالن و    .     قــائلــه را بــخــوابــانــد       
مقامات رژيم همچنان در اين باره هر     
از چند گاهي اظـهـارات وقـيـحـانـه و              
بخشا دروغ پراکني کرده و هـر کـدام            
ديگري را مسئول رسيدگي به پـرونـده      
اين جنايات و وقـايـع شـکـنـجـه گـاه                  
مخوف کهريزک کرده و تمام سـعـي و        
تالش خود را براي ماستمـالـي کـردن           
ابعاد اين جنايات به کارگرفته و مـي       

در تـازه تـرن ايـن اظـهــارات             .   گـيـرنـد   
مقامات رژيم اواخـر هـفـتـه گـذشـتـه               
اعالم کردند که دو تن از فـرمـانـدهـان       
نيروي انتظامي که در کهريزک انـجـام         
ــه                 ــراي ارائ ــد، ب وظــيــفــه مــي کــردن
توضيحاتي در باره پرونده کهريزک بـه        

مسـئـوالن   . مجلس فراخوانده شده اند 
رسيدگي به پرونده کهريزک و در راس      

مـجـلـس اسـالمـي و          "   کميته ويژه" آن  
نيروي انتطامي و دادسـتـانـي تـهـران             
اعـالم کـردنـد کـه امـيـدوار هسـتـنـد                  

ايــن پــرونـده روشــن      "   زوايـاي تـاريــک    " 
 .بشود

نتايج بيش از چهـار مـاه بـررسـي          
هاي مورد ادعاي رژيـم در ايـن بـاره               
چيزي جز تبرئه متمهان اين جـنـايـات        
و پوشش و حفاظ امـنـيـتـي  درسـت               
کردن بـراي عـامـلـيـن و آمـريـن ايـن                   

تـمـام ادعـاهـاي       .   جنايات نبوده است  
رژيم در رسيدگي به پرونده اين جنايت 
دروغ وقيحانه و بي شرمي بيش نبوده 

اما هـمـيـن كـه مـجـبـورنـد             .  و نيست 
جنايات خودرا انكار كنند هميـن كـه        
مجبورند به بررسي جناياتي كه خـود     
دستورش را داده اند بنـشـيـنـنـد و بـه            
ــاســخ بــدهــنــد دارد فضــاي               مــردم پ
ملتهب جامعه و فشار سنگين مـردم      
بر اين حكومـت را بـخـوبـي بـازتـاب               

 .  ميدهد

اوايل مهر ماه تحت فشار افـکـار     
عمومي براي بررسي پرونده جـنـايـات       
کهريزک جمهوري اسالمي ومقامـات      

 ١٢نيروي انتظامي اعالم کردند کـه        
نفر از نيروهاي پاسدار و بسيـجـي کـه        

مي کردنـد  "   انجام وظيفه" در کهريزک   
ــات از                    ــيـــقـ ــحـــقـ ــام تـ ــراي انـــجـ بـ
مسـئــولــيــتـهــايشــان بــرکـنــار شــده و            

. بـرايشـان پـرونــده درســت مــي شــود            
بالفاصله احـمـدي مـقـدم و رادان، از              
جــانــيــان و مســئــولــيــن مســتــقــيــم             
سازماندهي جنايات کـهـريـزک اعـالم         

ــد کــه         ــبــوده و              ١٢کــردن ــفــر ن  ٨ ن
کهريزک احضـار و از        "   خاطي" مامور

ايشــان در بــاره وقــايــع کــهــريــزک                   
بـا اعـالم ايـن        .   شده اسـت   "   بازجويي" 

خبر کـمـيـتـه ويـژه مـجـلـس رژيـم بـه                    
سـرپـرسـتـي سـروري و تـجـري اعــالم                

 نفر در بـاره      ٨کردند که در مورد اين   
روبـرو  " مشکالتي"انجام تحقيقات با  

بــوده و ايــن مــوضــوع بــه دادســراي              
نيروهاي انتظامي و تهران ارجاع شده       

در تالس بعدي اواخر مهر مـاه    .   است
اعالم شد کـه بـرخـي از نـمـايـنـدگـان                  
مجلس رژيـم خـواهـان پـاسـخـگـويـي              
مقامات نـيـروي انـتـظـامـي در بـاره                
جنايات کهريزک بـه مـجـلـس شـده و               
گروهي را مشغول تهيه گـزارش بـراي       

بـعـد از سـه        .   ارائه به محلـس کـردنـد       
هفته سياست وقـت خـريـدن، سـروري            
مسئول و نماينده شوراي امنيت ملي  
ــژه مــجــلــس در                در کــمــيــســيــون وي
مصاحبه با رسانه ها اعـالم کـرد کـه           
گزارش تهيـه شـده و از آنـجـايـي کـه                  

بـراي نـظـام      "   امـنـيـتـي    " برخي جوانب   
دارد ما خواهان قرائت اين گزارش در     
جلسه غيرعلني مجلس هستيم و در        
روزهاي آتي ايـن کـار انـجـام خـواهـد               

بدين وسيله و با اعالم ايـن خـبـر        .   شد
جمهوري اسالمي و بانـدهـاي درگـيـر          
در پرونده جنايات کهريزک تالش هاي  
وسيعي را براي جلـوگـيـري از قـرائـت             

و .   اين گزارش در مجلس آغاز کردنـد   
نتيجه ايـن شـده کـه قـرائـت گـزارش                  

 .کميته ويژه به بعدها موکول شود
در حاليکه افکار عمومي و بويژه 
قـربــانــيـان و بــازمـانــدگــان جــنــايــات            
کهـريـزک خـواهـان رسـيـدگـي بـه ايـن                  
پرونده بوده و مـي بـاشـنـد، داسـتـان                
جنايت تكان دهنده ديگري رو شـد و          

. مردم را بيش از پيش بـه خشـم آورد            
 آبان نيروي انـتـظـامـي اعـالم        ٢٠روز  

کرد که رامين پور انـدرجـانـي پـزشـک          
. جوان کهريزک خودکشي کرده  اسـت      

احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي  
بي شرمانه در مدياي حکومتي ظاهر 
شده و اعالم کـرد کـه ايـن پـزشـک بـه                 

که به وي در جـريـان     "  اتهاماتي"دليل  
معاينه و معالجه بـيـمـاران کـهـريـزک            

دسـت دادن    " وارد است و به علت  از           
اقـدام بـه     "   روحيه و ترس از بـازجـويـي       

با کشـتـه شـدن        !   خودکشي کرده است 
راميـن پـور انـدرجـانـي کـه يـکـي از                   
شاهدان مهم جنايات رژيم در کهريزک 
بود، جانيان اسالمي شايعه خودكشي 
وي را طراحي کـرده و بـراي سـرپـوش            
گذاشتن بر ابعاد جـنـايـاتشـان وسـيـع             
تــريــن  تــقــالهــا را بــراي فــروخــتــن                 
سناريوي خودكشي اين پزشك وظيفـه    

بـر  .     به افكار عمومي به كار گرفتنـد       
اساس اخبار و شواهد و گزارشاتي کـه   
به بيرون درز کرده پزشک کـهـريـزک بـه         
دليل در دست داشتن اسناد و بـخـشـا       
اينكه شاهد ابعاد جنايات مسـئـوالن        
کهريزک بوده خطري براي رژيم بـوده و      
جمهوري اسالمي براي جـلـوگـيـري از         
ــشــتــر اخــبــار و گــزارشــات                  ــي درز ب
جناياتش در کهريزک، آن هـم از زبـان            
پزشکي که خود شاهد ايـن جـنـايـات            
بوده، سناريوي کشتن وي را طرح و به 

 . اجرا گذاشت
آخرين اخباري که روز سـه شـنـبـه           

 آذر در رسانه هاي حکـومـتـي بـه       ١٠
نقل از دادستان عـمـومـي و انـقـالب              
تهران منتشر شده، حـاکـي اسـت کـه             
دادستاني رژيم معتقد است که عـلـت      
مرگ رامين پوراندرجاني نـه سـکـتـه           
قلبي، بلکه مسموميت دارويي بـوده       

ايـن هـم روشـن اسـت كـه يــك                .   اسـت 
تقالي ناشيانه و كثيف است كه كسي    

 . در جامعه به آن باور ندارد
 واقعيت اين است کـه جـمـهـوري          
اسالمي نه مي خواهد و نه مي توانـد   

. به پرونده اين جنايات رسيدگي کـنـد      
چرا که  کهريزک و بررسي پـرونـده ايـن        
جنايات و مـحـاکـمـه مـتـهـمـان ايـن                  
پرونده، به معناي محاکمه کـل رژيـم          
بوده و غير مـمـكـن اسـت کـه دسـت                
اندركاران حكومت اسـالمـي چـنـيـن            
مـوضـوع حسـاسـي را بـررسـي و بــه                 

کساني چـون رادان      .   سرانجام برسانند 
و احمدي مقدم و مرتضوي، مقامات  
نيروي انتظامي و دادستاني و قضات   
حکومتي همه و همه جزو متهمـان و          
از عاملين و آمرين و متهمين رديـف     
اول جنايـات رژيـم در کـهـريـزک مـي                 

انتظـار رسـيـدگـي بـه پـرونـده              .   باشند
جنايات  جانياني که خودشان هر روز     
هر ساعت ماشين آدم کشي و جنايت       
کل جمهوري اسالمـي را سـرپـا نـگـه             
داشته و براي حفظ و نجات حکومـت   
جانيان دست به هر جنايتي مي زنند،    

 .*انتظاري پوچ  و بيهوده مي باشد
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 . استاختيار به انسان

 حزب در يکـي  ٧کنگره :   انترناسيونال
از حساسترين مقاطع سياسي جامعـه      

با توجه بـه ايـن     .     ايران برگزار ميشود  
اوضاع سياسي، مـهـمـتـريـن مسـائـل            
سياسي که بـايـد در کـنـگـره مـطـرح                 

 شوند چه ها هستند؟
طبعا مهمترين مسائـل  :   فاتح بهرامي 

بايد پـاسـخ بـه مسـائـل ايـن مـقـطـع                    
اين مقطع حساس، ايـن  . حساس باشد 

دوره انقالبي، امروز پـس از سـه دهـه           
حاکميت مرتجعترين جناح بـورژوازي   

پـس از سـه       .   ايران اتفاق افتـاده اسـت      
دهــه حــاکــمــيــت تــوحــش اســالمــي،          
جامعه اي مجروح زير تازيانه بربريـت      
سرمايه و اسالم امـروز در يـک مـوج             
برگشت بپاخاستـه تـا کـل ايـن نـظـام                
کثيف را با همـه جـنـاحـهـاي آن بـزيـر                

اما حساسيـت  .  بگيرد و سرنگون کند 
مقطع کنوني در جامعه ايران بخـاطـر         
اينست که بـهـمـراه بـاز شـدن صـورت              
مساله قدرت سياسي و جـايـگـزيـنـي            
جمهوري اسالمي جنبشهاي گوناگون    
با پاسخها و راه حـلـهـاي خـود صـف                

در يکسوي ايـن صـف     . آرائي کرده اند 
آرائي، راه حل انقالبي براي سرنگـونـي    
جمهوري اسالمي و پيروزي کمونيسم     
در ايران پاسخ اساسي و قـاطـع حـزب           

اما در سوي . کمونيست کارگري است
ديگر، در صـف بـورژوازي ايـران، از               
جمهوري اسالمي و همه جناحـهـايـش      
تا جريانات رنگارنگ ناسيوناليستي،  
عليرغم جنگ و جدالشان، همگي بـر      
سر به شکست کشيدن اين انـقـالب و            
منحرف کردن آن متفق القـولـنـد زيـرا        

سوسياليزم بپاخيز بـراي رفـع        " صداي  
" خـطــر " را شــنـيــده انـد و           "   تـبـعــيـض   

سوسياليسم را بيخ گـوش خـود حـس          
مسـالـه مـهـم ايـنـسـت کـه               .   کرده اند 

جــريــانــات بــورژوائــي از يــکــســو راه            
حلهايشـان بـراي دسـت بـدسـت شـدن               
قدرت در ايران شکست خورده است و       
از آنسو امروز با قـد عـلـم کـردن يـک                

شکي .   جنبش انقالبي مواجه شده اند   
نيست که انقالب در يک کشور ماننـد    
ايران و با وجود يک جـريـان قـدرتـمـنـد          
کمونيستي کارگري يک خطر بـزرگ و        
واقعي بـراي کـمـپ مـدافـع سـرمـايـه                 

از اينرو مساله مهم ايـن کـمـپ      .   است
ــقــالب                    ــا يــک ان در شــرايــطــي کــه ب
مواجهند برخورد به خود اين انـقـالب         
اســت، و هــمــراه ايــن، از آنــجــا کــه                  
سرنگوني جمهوري اسالمـي بـعـنـوان         
اولين هـدف انـقـالب در دسـتـور روز               
جامعه قرار گرفتـه اسـت، سـرنـوشـت             
جمهوري اسالمي در متن اين انقالب     
نيز مشغله دائمي و موضوع کار کـل     

جناح ولي فقيه براي .  بوروژوازي است 
حفظ خود رسـمـا و عـلـنـا ارعـاب و                  
کشتار و کهريزک را در چنته دارد کـه       

جـنـاح   .  بي تاثيري آن اثبات شده است 
ديگر نهايت تالش و حداکثـر آمـال و           
آرزويش کنـار گـذاردن خـامـنـه اي و                

ــودتــا     "  ــه اســاس         "   دولــت ک اســت ک
. جمهوري اسالمي را بتواند حفظ کند

اگر انقالب عالوه بر جمهوري اسالمي 
براي کـل جـنـبـش مـلـي اسـالمـي و                   
همچنين راسـت پـروغـرب يـک خـطـر              
واقعـي اسـت و پـيـروزي آن کـل ايـن                   
جريانات را از صحنه سـيـاسـي کـنـار             
ميگذارد آنگاه شکست اين انقالب به  

امـا  .   يک هـدف ايـنـهـا بـدل مـيـشـود               
انقالبي که هر روز چپ تر و صريحـتـر         
عليه کليت جمهوري اسالمي به پيش   
مــيــرود، شــکــســت آن بــراي جــنــاح              
اپوزيسيون خامنه اي و راست فقط از    
کانال انکار آن و در عـيـن حـال سـوار              
شدن بر آن، و تالش براي تبـديـلـش بـه         

. معني پيدا ميکند" انقالب مخملي"
 در   ٦٧بهمين دليل است که موسوي    

آرزوي بازگشت دوران خميني اسـت و       
امــثــال کــروبــي حــاضــر اســت جــلــو             
دانشـگــاه کــتـک بــخــورد و مــحــســن             
ســازگــارا از تــخــصــص در عــرصــه               
ــه              ــاســداران ب ــدهــي ســپــاه پ ســازمــان
سازمـانـدهـي کـارگـري و اعـتـصـاب               

امـا نـه     !   عمومي تغيير رشـتـه بـدهـد        
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري اجــازه           
ميدهد، نه طبقه کارگري کـه زنـدگـي           

 ٣٠دو نسل آن تباه شده و نه زني کـه         
سال است انسانيتش انکار ميشود، و     
ــي در                      ــعــت ــف ــه مــن ــه هــر کســي ک ن
سـرپـامـانـدن ايـن نـظـم ضـد انسـانـي                   

آزادي، برابري، رفاه و انسانيـت  .   ندارد
فقط محصول سوسياليسم است و اين 
انقالب بـايـد بـا پـيـروزي اش يـعـنـي                  
سرنگوني جمهوري اسالمي و برپائـي      
جمهوري سوسياليستي آنرا مـتـحـقـق         

 . ميکند
کنگره هفتم حزب در اين مـقـطـع        
حساس و در اين شرايطي که انقالب و  
ضـد انـقـالب بـر سـر سـرنـوشـت يــک                   

 مـيـلـيـونـي در جـدالـنـد               ٧٠جامعـه    
واضــح اســت کــه      .   بــرگــزار مــيــشــود    

موضوع کنگره موضوع اين انقالب و 
اگـر بـه       .   جوانب مختلف آن اسـت      

مضمون مباحث اين کنگره در پـاسـخ    
به سوال اکتفا بکنم بايد تاکيد کنم که 
ــررســي                     ــر ســر ب ــگــره اســاســا ب ــن ک
خصوصيات و ويژگيهاي اين انـقـالب      

و ايــن   .   و شــرايــط پــيــروزي آن اســت         
مجموعه اي از مهمترين مـبـاحـث از       
خصوصيات جدال طبقاتي در ايران تا    
سازماندهـي طـبـقـه کـارگـر و مـردم                 
آزاديخواه بـراي ايـفـاي نـقـش در ايـن                 
انقالب و تا تاکيد بر سرخط مهمترين 
وظايف حزب در قبـال ايـنـهـا و بـراي              

 .*رهائي جامعه را دربرميگيرد

 ٧در باره کنگره 
 سئوال از دفتر سیاسی 

حـزب کـمـونـيـسـت         :   انترناسيـونـال  
 را بـرگـزار       ٧کارگري بزودي کـنـگـره       

اين کنگره در مقطع بسـيـار     .   ميکند
مهمي از حيات سياسي ايران بـرگـزار         

حـزب     انتظار شما از کنگره.   ميشود
 در چنين مقطع مهم سياسي چيست؟ 

بله به برگزاري کـنـگـره    :   فريده آرمان 
نـمـي   .   هفتم حزب نزديک مي شـويـم         

تــوان در مــورد کــنــگــره يــک حــزب              
سـيـاسـي حـرف زد بـدون ايـنـکـه بــه                   
جايگاه سياسي و فعاليت ايـن حـزب           

هميشه در کنگره هاي حزب . پرداخت
ما روال بر اين بوده که ما مسـائـل و        
موانع پيشـروي جـنـبـش انـقـالبـي را               
بررسي کرده ايم و قعطنامه هايي کـه       
پاسخ روشن  به معضالت پيـش روي     
جنبش سرنگوني و سـوسـيـالـيـسـتـي            
داده در دستور کار کـنـگـره گـذاشـتـه              

 . ايم
 اين کنگره هم  از نظـر مـن مـي            

مـا  . بايست اساسا همين کار را بکند 
حزبي هستيم که هميشه سعي کرديـم        
راه نشان دهيم ، موانع را نشان دهـيـم    

. وراه برون رفت را به بـحـث بـگـذاريـم           
کنگره بزرگتريـن اجـالس حـزبـي مـا             

 مـاه    ٦دراين دوره و بـويـژه در       .   است
گذشته،  نـبـض حـزب مـا بـا نـبـض                   

 ماهي که  ٦.جنبش انقالبي زده است 
اين حزب همه لحـظـات ايـن جـنـبـش             
انساني براي خـالـصـي از جـمـهـوري              
اسالمي را دنبال کرده وهمراه آن بـوده     

حزب ما و رهـبـري ايـن حـزب           .  است
هميشه چه در دوره منصور حکمت و   
چه بعد از او در دوره لـيـدري حـمـيـد                
تقوايي در سطح بااليي روشن بـيـن و           

.  يــک دســت و راديــکــال بــوده اســت            
دراين  دوره حسـاس کـه تصـاويـر بـا               
سرعتي سرسام آور تغيير مي کنند ،    
و هر روز جنبـش بـه انـداره يـک سـال                
تجربه کسب مي کند، حـزب مـا در            
مقابل اتفاقات و مسائل اين جنـبـش     
گسترده انقالبي مـي بـايسـت پـاسـخ             

. روشني ميداشت و راه نشان مـيـداد         
از اين نـظـر، مـا ايـن دوره را بـا سـر                    

بلندي از سر گذرانده ايم،  دوره اي کـه    
بسياري از جريـانـات سـيـاسـي دچـار             
تزلزل شدند و گاها مواضعي گرفتنـد      
که شايد پيش از آن تصورش مشکـل        

حزب ما ايـن دوره      . به نظر مي رسيد 
طوفاني و پر از حادثه را  بـا افـتـخـار           

ما موفق شديم که در هر . رهبري کرد
لحظه همراه مـردم و در جـلـوي ايـن                

الـبـتـه بـا       .   صف انقالبي قرار بگيريـم    
کارشکني هاي ضد انقالب جمهـوري   
اسـالمـي مـدتــي اسـت کـه رسـانــدن                
صـدايـمــان بــه مـردم در ايــران دچــار               
مشکل شده است و تلويزيون ما فعال  
روي هاتبرد نيست ولي با تالشي کـه       
در تک تک کادر هاي اين حزب سـراغ        
دارم ما از اين مانع هـم رد خـواهـيـم            

 . شد
بايد روي اين نکته هم تاکيد کنـم   
که به قدري پايه هاي تئوريک و جهت     
گيري هاي پايه اي سياسي اين حـزب        
محکم است که در ايـن دوره، حـزب             
يک دست، محکم، روشن و راديکال و 

. با مواضعي انساني ظاهر شده اسـت  
حاال بعد از ايـن دوره و شـايـد بـهـتـر                
است بگوييم در دل ايـن دوره مـا بـه               
کنگره مي رويم تا مواضع انقالبيمان 
را در قالب قعطنامه هايي به بحث و      
تبادل نظر بگـذاريـم و بـه مصـوبـات               

ايـن کـنـگـره       .       کنگره مان بدل کنيـم    
انقالب است، کنگره حزب انقالبـي و        

من مطـمـئـن    .   کنگره رهبري انقالب    
هستم که کنـگـره بـه بـهـتـريـن نـحـوه                  
ممکن به انـتـظـاري کـه جـامـعـه در                 
مقابلش گذاشته است جواب خـواهـد       

ايــن جــنــبــش بــراي مــوفــقــيــت          .   داد
وپيروزي به حزب کمونيست کارگـري       

 .*و رهبري آن نياز دارد 
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