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انقالب هميشه با تـخـريـب مـقـدسـات نـظـام                
حاکـم، راه خـود را بـراي لـحـظـات تـعـيـيـن                       
کننده، يعني جـارو کـردن کـامـل بسـاط آن                  

از لحظه اي که حتـي آوردن    .   نظام باز ميکند 
کلمه شاه بر زبان رعب آور بود، تا لـحـظـه اي        
که مرگ بر شاه نقل و نـبـات هـر مـجـلـسـي                 
شد؛ از لحظه اي که چپ نگاه کردن به تـمـثـال      
اعليحظرت وحشت آور بود،  تا لحظه اي کـه     

 ،   ٥٧تمثال شاه به آتش کشيده شد؛ انقـالب      
قدم به قدم و سنگر به سنگر مقدسات نـظـام         

مـرگ بـر شـاه و          .   سلطنت را  نامقـدس کـرد       
آتش زدن تمثال مـبـارک، نشـانـه مـهـمـي از                   
چرخش بزرگ توازن رواني و اجتماعي به نفـع     

اما همين عمل بـه نـوبـه      . جنبش انقالبي بود 
خود، انـقـالب را در مـوقـعـيـت بـه مـراتـب                     
قدرتمندتر قرار داد که با قيام بـهـمـن ضـربـه            

 .  آخر را وارد آورد
در عالم پيچيده سـيـاسـت، قـيـاس تـاريـخـي                

جنبه هاي زيادي از   .   نعل به نعل جايز نيست   
جامعه معاصر ايران در مقايسه بـا جـامـعـه            

 و بـه تـبـع آن انـقـالب حـاضـر بـا                   ٥٧مقطع  
 متفاوت است و ميتوان انـتـظـار      ٥٧انقالب  

داشت که لحظات پيـشـروي انـقـالب حـاضـر             
امـا  .    بـاشـد    ٥٧بسيار خودويژه تر از انقالب  

در عين حال، انقالبها در عين غـنـا و تـنـوع            
خـود ويـژه شــان، از مـنـطــق درونـي بسـيــار                   

لـحـظـات    .   مشابهي هم تـبـعـيـت مـيـکـنـنـد              
زيادي از انقالبها شبـاهـت خـيـره کـنـنـده اي                 
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  ستون اول

  محسن ابراهیمی        
ــگــره حــزب                 ــن کــن ــي ــتــم ــف ــه ه ب

. کمونيست کارگري خوش آمديـد    
معموال در هرکنگره اي نکتـه اي        
که در افتتاحيه مـطـرح مـيـشـود            
اينستکه چه اسمي ميتوان به ايـن     

کنگره داد يـا در واقـع ويـژگـي و              
در .   خصوصيت کنگره کدامسـت   

اين کنگره مشکل چنـدانـي بـراي          
ايـن کـنـگـره       .   اسم گـذاري نـداريـم      

انقالب است نه به مـعـنـي آرمـان           

انقالب، بلکه کنگره انقالب زنـده       
اي که در برابر  چشمان ما در حال   

 . شکل گرفتن است
به چندين معني ايـن کـنـگـره          

قبل از هر چيـز ايـن     .  انقالب است 
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کنگره انقالب است به ايـن دلـيـل کـه             
کساني کـه در    .  کنگره انقالبيون است 

اين سالن نشسته اند مـبـارزه دو سـه              
نسـل عــلـيــه جـمــهــوري اســالمــي را             

کساني هسـتـنـد      .   نمايندگي ميکنند 
که فعاليـتـشـان را بـا مـبـارزه عـلـيـه                   

جـزء  .   ديکتاتوري شاه شروع کرده انـد    
.  بوده انـد ۵۷رهبران خياباني انقالب  

همانطور که امروز جـوانـانـي را مـي             
بينيم که در راس مبارزات خـيـابـانـي        
مردم قرار دارند و عکسـهـا و ويـدئـو           
کليپها و گزارشاتشان را روي اينترنت    

 اين امکانات نبود ۵۷سال . ميبينيد
ولي آن جوانها امروز کادرهاي پنـجـاه     

شصت ساله اين حزبند که در صـف     -
و .    قرار داشـتـه انـد       ۵۷مقدم انقالب  

اگر امروز اينجا هستند بخاطر آنست    
که  بدنبال زندگي عاديشان نـرفـتـنـد،        
تسليم نشدنـد، ايسـتـادنـد و مـبـارزه              
کردند و چندين دهـه اسـت کـه دارنـد             

به ايـن    . اين مبارزه را به پيش ميبرند 
 را بـه      ۵۷معني اين کنگره انـقـالب        

انقالب امروز، انقـالبـي کـه در بـرابـر              
چشـم مـا شـکـل مـيـگـيـرد، پـيـونــد                   

در اين سالن دوستان جـوانـي    .   ميدهد
حضور دارند که در جمهوري اسالمي       
چشم بدنيا باز کردند، تجربـه انـقـالب       

 را نـدارنـد ولـي بـه ايـن مـبــارزه                   ۵۷
به حزبي پيوسته انـد کـه       .   پيوسته اند 

پرچم آزادي را از  نسل قـبـل بـه نسـل             
اينان امـروز جـزء       .  امروز منتقل کرد 

کادرها و رهبران اين حزب هستـنـد و        
 . در اين کنگره حضور دارند

ولي فراتر از آن اين کنگره کساني   
است که نتوانسته اند ايـنـجـا حضـور            
پيـدا کـنـنـد، چـون در ايـران مـبـارزه                   

کساني که آرمان و  پرچم و   .   ميکنند
سياسـت حـزب را هـمـيـن امـروز در                 
کارخانـه هـا، در دانشـگـاهـهـا و در                 
خيابانها بدست گرفته اند و بـه پـيـش            

خـيـلـي هـا مـيـخـواسـتـنـد               .   ميـبـرنـد   
ــي                 ــديــد کــنــنــد ول خــودشــان را کــان
ميدانستند که نخواهند تـوانسـت در        

عـده اي    .   کنگره حضور بهم برسـانـنـد     
هم خودشان را براي کـمـيـتـه مـرکـزي              
کانديد کردند کـه وقـتـي بـه مـبـحـث               
انتخابات برسيم ليسـتـشـان را اعـالم           

اين کنگره اين رفقـا هـم     .   خواهيم کرد 
هست گرچه اختناق اجازه نداده اسـت         

 . در کنگره حزبشان شرکت کنند
از ايــن جــا بــه ايــن نــکــتــه دوم                 

اين کنـگـره انـقـالب هسـت          .   ميرسيم
ــتــنــاق         ــنــگــره       .   مــنــهــاي اخ ــن ک اي

ميتوانست در ميـدان آزاي تشـکـيـل           
بشود و اگر اختناق نـبـود مـطـمـئـنـا                

تعداد اعضاي اين کنگره ده ها بـرابـر           
تعداد سخنرانانش هم ده هـا    .    ميبود

و آنــوقــت هــمــه آن          .   بــرابــر مــيــبــود    
نمايندگان همين  حرفها و سخناني را    
مطرح ميکردند که در اينجا ما بيـان    

نميتواننـد چـون زيـر فشـار           .   ميکنيم
. اختناق جمهوري اسـالمـي هسـتـنـد          

اين کنگره انقالب است وقـتـي چـادر            
.  سـيـاه اخـتـاق را از رويــش بـرداريــد               

تبعيد شدگان اين کنگره را تشـکـيـل          
ما حزب انقالبـيـون تـبـعـيـد         .   داده اند 
ما حـزب زيـر اعـدامـي هـا              .  شده ايم 
هر يک از اين چهره هائـي کـه     .   هستيم

در ايــنــجــا حضــور دارنــد جــمــهــوري          
. اسالمي سايه شان را با تـيـر مـيـزنـد         

ما در اينجا جمع شده ايم بـراي آنـکـه            
آن حــرفــي کــه مــردم ايــران زمــزمــه               

اخـتـنـاق و      .     ميکنند را فرياد بـزنـيـم      
حکومت پليسي و سرکوب و کشـتـار      
به مردم اجازه نميدهد ولي مکنونات     
قلبي مردم هـمـيـن اسـت کـه در ايـن                 

حـرفشـان حـرف      .  کنگره بيان ميشود 
اين . ما است وحرف ما حرف آنهاست

کنگره انقالبي است که قبل از اينـکـه       
در ايران پيروز بشود در خـارج کشـور           

حـزب  .   پرچم خود ش را کوبيده اسـت        
خودش را درست کرده است و بعـنـوان    
يک حزب تبعيدي ريشه خـودش را و           
ــدامــهــاي               بــازوهــاي خــودش را و ان
خودش را در جامعـه ايـران گسـتـرش            
داده است و در ايـن انـقـالب فـعـاالنـه              

امـا تـنـهـا بـخـش           .   شرکت کرده است  
علني حـزب، آن بـخـش کـه روي آب                
است فرصت ميکند در خـارج کشـور      
جمع شود و حـرف دل انـقـالب مـردم              

 . ايران را بزند
ــنــجــا دچــار آن مســائــل                مــا اي
امنيتي و محدوديتها  و امکانگرائي 

و يـا مـجـبـور نـيـسـتـيـم                .   ها نيستيم 
ــه فــردا                        ــم ک ــبــري ــکــار ب ــانــي  ب زب
دستگيرمان نـکـنـنـد و شـکـنـجـه و                  

و بنـا بـرايـن اجـازه         .  اعداممان نکنند 
آن .   بدهيد حرف دل آنقـالب را بـزنـيـم         

حرفي را بزنيم که  آن دختر جواني کـه     
در تظاهرات شبانه  جلوي صف مردم   

 آبـان بـود و يـا پـس               ۱۳است، يا در   
فردا در شانزده آذر جلوي صف خواهد 

به . بود، اگر اينجا ميبود بيان ميکرد
اين معني اين کنگره حرف دل انقالب 

اين حرف چيست؟ مـردم    .   مردم است 
چه ميخواهند؟ مردم چرا بـلـنـد شـده          
اند؟ اين را ما نه به عنوان گزارشـگـر،    
نه بعنوان کسي که بازتاب انقـالب را          
اينجا منعکس ميکنـد، نـه بـعـنـوان            
کسـي کــه از آنــچــه مــيــگــذرد خــبــر              

ميدهد، بلکـه بـعـنـوان کسـي پـاسـخ               
ميدهيم که ميگويد مضمون واقـعـي       
و حقيقي اين انقالب چيست و  آيـنـده      
انقـالب چـه بـايـد بـاشـد و چـه بـايـد                      

نـه  .   خواست و به چه سمت بايـد رفـت          
بعنوان گزارش گذشته و يا حال بـلـکـه       
بعنوان راه آينده بـايـد گـفـت ايـن چـه                  

بايد گفت اين انـقـالب   .   انقالبي هست 
. بالقوه چـيـسـت و بـالـفـعـل چـيـسـت                 

زمينه هايش چيست و براي چه شروع   
و .   شد و چطور ميتواند پيـروز بشـود        

از امروز تا پـيـروزي چـه مسـيـري را                
ايـن کـنـگـره انـقـالب           .   بايد طي کـنـد    

است چون بر سـر تـعـريـف و تـبـيـيـن                   
انقالب، بلند کـردن پـرچـم انـقـالب و              
ريشه يابي انقالب براي نشان دادن راه    

 . آينده است
 اين انقالب بر سر چيست؟ اين را    

الزم .   الزم نيست از کتابها در بياوريم   
نيست تـحـلـيـل کـنـيـم، الزم نـيـسـت                  

به جـامـعـه ايـران نـگـاه             .   تفسير کنيم 
کنـيـد مـي فـهـمـيـد انـقـالب بـر سـر                      

همين دو هفته پيش کارگران .   چيست
لوله سازي خوزستان با شعار زنـدگـي          
انساني حق مسلم ما است شهر اهواز   

و يادتـان هسـت     .   را بحرکت درآوردند  
مبارزه وسيـع مـعـلـمـان را بـا شـعـار                  

و .   معيشت منزلت حق مسلم ماست 
يـادتـان هسـت شـانـزده آذرهـائـي کـه                 

يـک کـره     " دانشجويـان اعـالم کـردنـد           
يـک نـژاد، نـژاد        " ،   " زمين يـک انسـان      

، و   " سوسياليسم يا بربريـت " ، " انساني
و " .   آزادي، برابـري، هـويـت انسـانـي          " 

يادتان هست کودکان کار و خيابان در 
روز جهانـي کـودک دوسـال پـيـش در               
تهران جمع شدند و قطعنامه دادند که  
براي ايـنـکـه کـودک زنـدگـي انسـانـي                
داشته باشد بايد اين جـهـان وارونـه را           

" و يـادتـان هسـت شـعـار            .   تغيير داد 
سـوســيـالــيــسـم بــپـا خـيــز بـراي رفــع                 

کــه از جــملــه در تــجــمــع           "   تــبــعــيــض
معلمان در جلوي مـجـلـس بـنـرش را             
بلند کردند و آنقد ر باال نگاه داشتـنـد       
که عکس و فيلمش در دنيا پخش شد 
بدون اينکه همين جانياني کـه امـروز          
بجـان مـردم افـتـاده انـد و آنـروز هـم                    

. حاضر بودند بتوانند غلطي بـکـنـنـد       
کسي که ميپرسد اين انقـالب بـر سـر          
چيست بهتر است به مـبـارزات مـردم       

در .  در ده پانزده سال گذشته نگاه کند 
کجاي دنيا روز کودک را با شعار ايـن          
دنياي وارونه را بايد تغيير داد جشـن        
ميگيرند؟ اعتصاب کارگري همه جـا     
هست ولـي در کـجـاي دنـيـا کـارگـر                  

ما زندگي نميکنيم که "اعالم ميکند  
کار کنيم، کار ميکـنـيـم کـه زنـدگـي               

؟ در کجاي دنيا  کـارگـر شـعـار         " کنيم

ميدهد که معيشت منزلت حق مسلم 
من است؟  فقط معيشت نميخواهـم،     

. منزلت ميخواهـم .  حرمت ميخواهم 
ــم،                 ــخــواه ــي ــم ــط ن ــق ــوق بشــر ف حــق
ــم،               ــخــواه ــمــي ــط ن ــراســي فــق دمــوک

معيـشـت مـنـزلـت حـق مسـلـم مـا                  " 
درد .   يک کره زمين يک انسـان   " .   است

ــنــد     .   مــن درد انســان اســت           درد چ
در ايـن کشــور      .   مـيــلـيــارد آدم اسـت       

مشخص زير سـلـطـه حـکـومـتـي کـه                
جرثومه جنايت و فساد و جهل است،     
در اعتراض  فـقـط مـيـشـود و بـايـد                  

بـراي ايـنـکـه       .   مشت به آسمان کوبيـد   
عليه حکومت جهل و جـنـايـت بـلـنـد          
بشويد بـايـد از يـک کـره زمـيـن يـک                    

از مــنــزلــت    .   انســان کــوتــاه نــيــائــيــد      
يا سوسياليسم . معيشت کوتاه نيائيد

بربريت حـاکـم اسـت، پـس         .  يا بربريت 
نـمـيـشــود،    !   زنـده بـاد سـوسـيـالــيـسـم           

نميتوانيـد جـامـعـه ايـران را يـک ذره                 
حـتـي   .   مرمت کنيد و تعمـيـر کـنـيـد          

نميشود وضعي مثل ترکيه و يا يونان 
ايـنـهـا را ديـده         .   در ايران بوجود آورد    

از انـقـالب مشـروطـه تـا امـروز               .   ايم
مردم بارها بلند شدند و کوبيده شدند       
و ديکتاتوري بعد از ديکتاتوري بـعـد         

و .   از ديکـتـاتـوري حـاصـل کـار بـود              
کثيف ترينشان و آدمخوارترينشـان و      

. جاني ترينشان امروز سـر کـار اسـت           
. اين حکومت مرمـت بـردار نـيـسـت           

وقتي که حکومتي، نظامي جامعه را 
ميبرد به قعر چاه ارتجـاع و کـثـافـت              
فقط با هدف قله انسانيت ميـتـوانـيـد      

نميتوانيد نيم .   از چاه بيرونش بکشيد   
يا در آن جامعه .   متر ارتقا اش بدهيد   

زن آزاد ميشود آنـطـور کـه حـتـي در                
فرانسه و آمريکا نيست، و يـا هـمـيـن         

يا آزدايـهـا بـيـقـيـد و           .   است که هست  
شـرط بــر قــرار مــيــشــود يــا هــمــيــن              

ايــران ســوئــيــس   .   ديـکــتــاتـوري اســت    
ــشــود    ــي ــم ــصــادي و          .   ن ــت ــط اق شــراي

اجتماعي و سياسـي ايـران مـبـارزه و             
مبارزينـي را مـيـخـواهـد، حـزبـي را                
ميخواهد، برنامه اي را مـيـخـواهـد،           
پـرچـمـي را الزم دارد کـه بشـريـت و                   

. تمامي بشريت را روي ميـز بـگـذارد        
نه يک کلمه کم و نـه يـک کـلـمـه زيـاد                

سـالـهـاسـت     !   بشريت و تـمـام بشـريـت        
داريـم مــيـگـوئــيـم اصــالحـات در آن              

اسـتـحـالـه حـرف        .   مملکت پوچ اسـت  
اين رژيم تغـيـيـر بـردار و         .   مفت است 

اين حـکـومـت را      .   تعمير بردار نيست 
بايد بلند شد و انـقـالب     .   بايد انداخت 

 . کرد
. و از اينجا ميرسم به جنبـه سـوم       

اين حزب حزب انقالب اسـت بـخـاطـر        
ايــنــکــه زمــانــي کــه هــيــچ کــس در               

اپوزيسيون از انقالب صحبت نميکرد 
و حتي آنرا خشونـت و بـي نـظـمـي و                 
هرج و مرج قلمداد ميکردند و مـردم     
را از انقالب برحذر ميـداشـتـنـد  ايـن             
حزب اعالم کرد مردم يک راه و فـقـط           

متمدنانه ترين راه،  . يک راه وجود دارد
پيشرفته ترين راه، انسانـي تـريـن راه،           
مسالمت آميز ترين راه، امکان پـذيـر      

زمـانـي کـه      .   تريـن راه انـقـالب اسـت          
خيلي ها بـدنـبـال نـافـرمـانـي مـدنـي                 
بودند و ميخواستند قانون اساسي را        
دستکاري کنند و استحاله بکنند و يا 
خواب بحران آفريني در مرزها و رژيـم   
چنج را ميديدند، ايـن حـزب بـود کـه            
مقابل همه اينها ايستاد و اعالم کـرد        

اين حزب انقالب . انقالب جواب است 
است چون زماني که ارتـجـاع کـامـال           
مسلط بود و زماني که حتي نيروهاي 
اپـوزيســيــون ايـده و امــر انــقــالب را              
مسخره ميکـردنـد، بـر انـقـالب پـاي              

زماني کـه حـتـي کسـانـي کـه             .   فشرد
خــود را لـــيــبــرال و آزاديــخــواه و                     
انساندوست و چپ ميدانستـنـد ادعـا         
ميکردند دوره انقالبات در دنيا به سر 
رسيده است و بما ميگفتند در چنيـن        
دوره اي انــقــالب در ايــران مــمــکــن              
نيست و ميگفتند راه اينست که کمي 
دموکراسي بـيـاوريـم و کـمـي حـقـوق               
آدمهـا را بـيـشـتـر رعـايـت کـنـيـم و                     
باالخره کم کم يک روزي بـعـد از سـي              
چهل سال جامعـه اي شـبـيـه فـرانسـه               

هيچ جامعـه اي کـم کـم آزاد            .   بشويم
بـلــنـد مـيــشـود مـيــزنــد،           .   نـمــيـشــود  

ميکوبد، انقالب ميکند، حـکـومـت       
و .  ارتجاع را مياندازد و آزاد ميشود 

جامعه امروز ايران بهتـريـن نـمـونـه و             
دليل اثبات اين حقيقت اسـت کـه راه            

 . فقط انقالب است
امروز اين انقـالب در خـيـابـانـهـا            

انقـالبـي کـه ايـن حـزب از  از                  .   است
و .   کنگره سوم پـرچـم آنـرا بـلـنـد کـرد              

مدام افق وچشـم انـدازي کـه مـقـابـل                
جامعـه قـرار مـيـداد انـقـالب عـلـيـه                  
جمهوري اسـالمـي و کـل وضـعـيـت                

اگر ميخواهد زن حـتـي       .   موجود بود 
حق حضانت کودکانش را بدست آورد     

مگر حـقـي     . راهي بجز انقالب نيست 
را گرفتند؟ مگر توانستند؟ تـمـام آن           
جـنـبــش دوخــردادي کــه فـمــيـنــيـســم             
اسالمي را علم کرده بود چکار کـرد؟      
تمام آنهائي که مـيـخـواسـتـنـد حـتـي              
بــراي خــودي هــا و پســرعــمــوهــاي               
ــکــجــا                ــد ب ــيــاورن خــودشــان آزادي ب
رسيـدنـد؟ بـبـيـنـد چـطـور دارنـد سـر                   

بـيـرون بـيـت       .     همديـگـر را مـيـبـرنـد          
رهـبــري چــه کســي در ايــن جــامــعــه              

 . . . کنگره انقالب                         ۱از صفحه            

 ۳صفحه      
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ميتواند روزنامه منتشر کـنـد؟ کـدام        
زني ميتوانـد حـتـي رنـگ روسـريـش              
راعوض کند؟ کدام کارگري ميتـوانـد      
حتي مثل کارگر ترکيه زندگي کـنـد؟      

جمهوري اسـالمـي را بـايـد           !   نميشود
ــداخــت  ــد            .   ان ــاي ايــن حــکــومــت را ب

. اين را ما مدام گفتـيـم  . سرنگون کرد 
هـمـه مـردم ايـن را           .   راه انقالب اسـت   

ديدند وتـجـربـه کـردنـد و  دسـت بـه                    
 . انقالب زدند

ايـن مــبــارزه اي نـيــســت کــه بــا               
دعواي بين جناحها و يا اصطکاکـات   

. داخلي حکومـت شـروع شـده بـاشـد            
جـنـاحـهـا بـجـان هـم            .   برعکس اسـت   

افتاده اند چون مردم زمين را زير پـاي   
ايـن انـعـکـاس       .   اينـهـا داغ کـرده انـد          

حرکت مردم است که در چـهـره رنـگ            
و امـروز    .   باخته باالئيها مـيـبـيـنـيـد         

ديگر حتي گاردين و هرالد تـريـبـيـون           
هـم هـمـيـن را مـيـنـويســنـد کـه ايــن                    
اعتراض و جنبش مردم است که بقيه       

حتـي  .   را دارد بدنبال خودش ميکشد  
سياست خارجي حکومت تحت تاثير      

امـروز سـيـاسـت       .   حرکت مردم اسـت    
رژيم روي مساله هسته اي و بمب اتـم        
و غيره بازتاب مخمصه اي اسـت کـه         

ايـن  .   مردم براي اينها ايجاد کرده انـد      
 . را همه دينا فهميده است

و باالخره اين کنگره انقالب است       
چون کنگره ايده ها و آرمانهائي اسـت    
که انقالب حول آن شکل گرفته و بايـد     

اين کنگره انقالب است .  به پيش برود 
چون کنگره حزبـي اسـت کـه انـقـالب              

آن انـرژي    .   بالقوه را نمايندگي ميکند 
و ظرفيت عـظـيـمـي کـه در جـامـعـه                  
هست براي اينکه بلند بشود و نه تنها 
مســالــه ايــران و مســالــه جــمــهــوري            
اسالمي بلکه مساله بشـريـت را حـل           
کند و يا نشانـدهـنـده راه و آغـاز گـر                  
ــي کــه                    ــت ــراي بشــري ــاشــد ب راهــي ب
ميخواهد مساله امروز دنيا، مسـالـه     
قرن بيست و يکم جهان متمدن را حل     

اين حزبي است که فراتر و وراتـر   .   کند
از جغرافياي سيـاسـي ايـران و امـروز             
ايران را مقابل جـامـعـه مـيـگـذارد و              
براي اينکه پيروز شويم بايد ايـن افـق            

هر رهبـر خـيـابـانـي،        .   را داشته باشيم  
هر تظاهرات شبانه اي، هر اعتـصـاب      
ــراضــي                ــر حــرکــت اعــت ــري ه کــارگ
دانشجوئـي بـايـد بـر مـحـور دعـواي                
اصلي دنياي مـا ، مسـالـه انسـان و                

انقالب  براي . انسانيت، متمرکز شود
اينکه بتواند يـک قـدم جـلـوتـر بـرود،                
براي اينکه ضربه مهلک تري به عقـب      
مانده ترين دولت موجود دنيـا بـزنـد،       
بايد پيشرفته تـريـن وعـمـيـقـتـريـن و                 
انقالبي ترين ايـده و آرمـان را وسـط               

و حـزب مـا     .   بگذارد و برايش بجنگد 
مـا  .   اين آرمان را نمايندگي مـيـکـنـد       

فقط نميگوئيـم از کـجـا آمـده ايـم و                 
زمينه هاي انقالب چيست، حزب مـا      
ميگويد به کجا بايد رفت و اگـر ايـن             

اين . حزب اهميت دارد در همين است
حزب مـکـنـونـات قـلـبـي انـقـالب را                 
اعالم ميکند حتي اگـر هـنـوز بـزبـان             

ايـن حـزبـي      .   توده مردم نيامده بـاشـد     
. است که زمزمه ها را فرياد ميـکـنـد      

حرفهائي که در دلـهـا مـانـده اسـت و             
گـفـتـه    .   حرفهائي که گفـتـه نـمـيـشـود          

نميشود نه فقط بخاطر فشار اختـنـاق     
بلکه بخاطر اينکه آن آزاديـخـواهـي و          
برابري طلبي عميقي که در کنه قلبها    
هست نماينده ميخواهـد، گـويـنـده و           

اين .   رهبر ميخواهد، حزب ميخواهد 
ايـن  .   حزب انسانيت مـتـشـکـل اسـت         

. حزب انسانيت سـيـاسـي شـده اسـت            
حزبي که ميداند نه تنها جامعه ايـران      
بلکه جامعه جهاني نميتـوانـد پـيـروز           
شود، تمدن جـهـانـي و مـردم شـريـف               
دنيا نـمـيـتـوانـنـد بـه آزادي بـرسـنـد،                   
نميتوانند منزلـت مـعـيـشـت داشـتـه             
باشند مگر انسان و انسانيت را هدف    

 . قرار بدهند
نـه  .   دنيا را به قعر جهنم بـرده انـد     

فقط در ايران بلکه هرجاي ديگر دنـيـا     
آدمها را در قفسهاي خـونـي، مـلـي،             

. قومي، مذهبي محبـوس کـرده انـد          
انسانيت آدمها را حتي توي کتـابـهـا،     
در تئوريها، در فرهنگ و هنر رسمـي        

در !   ديگر انسان نـداريـم  .  نفي کرده اند 
تـفــکــر رسـمــي جــهــان ديــگــر انســان             

. فــقــط ايــران را نــمــيــگــويــم        .   نــداريــم
جمهوري اسالمي که تکليفش معلوم    

خودش گفته است  حـکـومـت         .   است
. مسلمانها هستم و اسـالمـي هسـتـم         

طبق تعريف کسي که مسلمان نباشـد    
در اين جامعه حقي نـدارد و اگـر هـم             
مسلمان باشد و اسالم را کنار گذاشته 

ولي . باشد که اصال خونش حالل است
نه فقط در ايران تحت سلطه جمهـوري     
بلکه هيچ جاي دنيا انسان و انسانيـت   

هـمـه جـا      .   برسميت شناخته نميـشـود    

و .   هويت انساني زير پا له شـده اسـت         
اين وضعيتي است که سـرمـايـه داري         

در .   دنيا همه جا بـوجـود آورده اسـت           
اقتصاديات رياضت کشي اقتـصـادي       
حق تو است، در فرهنگ و هنر هم هر 
چه مذهبت ميگويد و هـرچـه رئـيـس          
قبيله ات ميگويد و هر چه رئيس قوم 

و تعريـف دمـوکـراسـي       .  ات ميگويد 
هم اينست که چهارتا آخوند مرتجع و    
روساي ايالت و عشاير را بـريـزيـد در           
يک جـا و اسـمـش را بـگـذاريـد لـويـا                    

ايــن .   ايــنـهــم از دمـوکــراســي       .   جـرگــه 
وضعيتي است که به سـر دنـيـا آورده             

جامعه ايران امروز اين حـرف دل      .   اند
مردم دنـيـا را فـريـاد مـيـکـنـد چـون                   

. خودش بيشتر از همه کشـيـده اسـت           
ــر و                      ــه اخــي ــن دوره ســي ســال در اي
بخصوص در دوره دهسالـه اخـيـر کـه           
جنبش عظيم سرنگوني طلبانه مـردم       
ايران شروع شد در هر جاي ديگر دنيـا    
مردمي که بـا هـمـان درد و مسـالـه                 
مـردم ايـران بـلـنــد شـدنــد و آزادي و                  
ــاه              ــد، رفـ ــنـ ــتـ ــواسـ ــخـ ــيـ ــري مـ بـــرابـ
ميخواستند، با پرچم و خواست تاريخ 
خودم و سرزمين خـودم و مـذهـب و              

در .   قوم و قبيله خودم بميـدان آمـدنـد      
تمام اروپاي شرقي اينـرا ديـديـم و در             
تــمــام جــمــهــوري بــازمــانــده شــوري            
همينطور بود و در آفـريـقـا و آسـيـا و             
خاورميانه هـم هـمـيـن بسـاط بـود و                

جــنـبـش کـثـيــف       .     هـنـوز هــم هسـت       
اسالمي از اين قهقرا وارتـجـاعـي کـه            
دولتها و طبقـه حـاکـم کشـورهـا کـل               

. دنيا را به آن دچار کردند سـر بـرآورد          
فرقي که جامعه ايران دارد اينست کـه   
تحت سلطه کثيف ترين و شنيع تـريـن    
و ضد انساني ترين نمونه اين دولـتـهـا      

امـا فـقـط در ايـران بـود کــه                .   هسـت 
جـنـبــش مــردم بــر پـرچــمـش نـوشــت               

و ايـن    .   معيشت و مـنـزلـت انسـانـي           
در .   مساله تمام آدمهـاي دنـيـا اسـت          

اروپا و آمريکا و در پيـشـرفـتـه تـريـن             
کشور صنعتي دنـيـا مسـالـه هـمـيـن               

انسانها منزلت ندارند، حرمـت  .   است
ندارند، خواست و ارداه شان هـيـچ جـا        

به هـمـيـن      . بحساب نمي آيد، هيچ جا 
خاطر جنبشي که ميگويد هدف مـن      
بازگردنـدان اخـتـيـار بـه انسـان اسـت                
جنبشـي اسـت کـه خـواسـت عـمـيـق                  
امروز مردم دنيا و انقالب امروز ايران 

جـنـبـشـي کـه        .   را نمايندگي ميـکـنـد     
ميگويد هدف من انسانـيـت اسـت و           

 . انسانيت محور مبارزه من است

 و باالخره ما اينجا جمع شده ايـم        
کــه هــدف را مــقــابــل ايــن انــقــالب               

جـمـهـوري اسـالمـي بـايـد            .     بگذاريـم 
اين جنبش .   بايد سرنگون بشود.  برود

. ديگر نـمـيـتـوانـد بـه عـقـب بـرگـردد                 
پـلـهـا پشـت سـر          .   نميتوانـد بـايسـتـد      

رابطه مردم و حـکـومـت        .   خراب شده 
. سياه و سفيد و روشن و شفـاف اسـت     

مردم به مقابله با حکومتي برخاستـه     
انــد کــه مــيــزنــد، مــيــکــشــد، اعــدام           
ميکند، شکنجه و تجـاوز مـيـکـنـد،           
حکومتي که شبـيـه حـتـي دولـتـهـاي             
سرکوبگر و ديکتاتوريهاي مـتـعـارف       

نـمـيـشـود بـه جـمـهـوري             .   دنيا نيست 
اسالمي فقط گفت ديکتاتور، اين کم       

ايـن  . است، حق مطلب را ادا نميـکـنـد     
اقـتـصـادي      -يک باند مافيائي جنائي   

است که مثل زالو، مثل طاعون بجان 
جامعه افتاده است و با کشتار و فقط    

در خيابانها و در زندانهـا و        –کشتار  
 –شکنجه گاهها و يا بر چوبه اعـدام       

. خودش را سر پـا نـگـهـداشـتـه اسـت              
ريشــه ايــن غــده طــاعــونــي را بــايــد              

و اين انقالب حول ايـن هـدف     .   درآورد
و حـزب    .   ميتواند و بايد متحد شـود    

ما اولين هدفش اين است که صفـوف      
کــارگــران، صــفــوف زنــان، صــفــوف           
جــوانــان را حــول هــدف ســرنــگــونــي            

در .   جمهوري اسـالمـي مـتـحـد کـنـد            
قطعنامه هاي پيشنهادي بـه کـنـگـره          
اين توضيـح داده شـده کـه وقـتـي از                  

صــحــبــت مــيــکــنــيــم     ســرنــگــونــي    
منظورمان چيست، تا کجا بـايـد         

. پيشرفت و چقدر بايد عميق شـد       
چطور بايد ريشه ايـن طـاعـون را            
خشکاند وگرنه برمـيـگـردد و بـا            
تمام قدرت جـهـنـمـي سـرکـوبـش              

حتي اگـرمـقـابـل حـرکـت          .   ميزند
مردم کوتاه بيايد و يک قدم عـقـب     
بنشنيـد وقـتـي مـردم را بـخـانـه                

پايش را سفت کرد بر فرستاد و جاي 
مـيــگـردد و از ايــن بــدتـر بــروي               

يک هدف و .     جامعه تيغ ميکشد  
يک پرچمي که اين کنگره بـدسـت          
جامعه ميدهد و جامعه را بـا آن           
فرا ميخواند اين است که بايد اين   

 . نظام را از ريشه برکند
اين انقالب بـراي  از نظر سياسي  

سرنگوني نظام است و از نظر آرمانهـا   
و خواستها و اهداف اجـتـمـاعـي ايـن              
انقالبي است براي آزاديـهـا بـيـقـيـد و               
شرط، انقالبي است بـراي لـغـو حـکـم            
اعدام، انقالبي است براي جارو کـردن         

مــذهــب از دولــت از آمــوزش و                 
انقالبي است . پرورش از کل جامعه

براي برابري بـيـقـيـد و شـرط زن و                 
براي پايان دادن يکـبـار بـراي      .   مرد

هــمــيــشــه بــه هــر نــوع تــبــعــيــض               
اجتماعي و اقتصادي وحـقـوقـي و           

و .     قانوني و فرهنگي عـلـيـه زنـان         
انقالبي است براي آنکـه کـارگـر نـه           
تنها دستمزدهاي عقب افتـاده اش        

 زنـدگـي    را بگيرد بلکه کسي نتواند    
کارگر را، رزق و روزي کارگر را، گـرو       

بـراي  .   بگيرد تا از او کار بـکـشـد       
انسان کـار بـايـد يـک فـعـالـيـت                
خالقانـه بـاشـد و نـه يـک جـبـر                  

جامعه بايد آزاد شود . اقتصادي
بـه نـحـوي کـه نـه از تـبـعـيــض                   
طبقاتي اثري در آن باشد و نه از    
اين دره عميقي که بـيـن فـقـر و            
ثروت در جامـعـه بـوجـود آورده           

من فکرميکـنـم در تـاريـخ         .   اند
ايران و در تاريخ جهان مـعـاصـر      
بيسابقه است آن شکاف عظيمي  
که بين يک اقليت ناچيز مفتخور 
زالو صفت حکومتي وجود دارد 
با اکثريت عظيم  مردمي که بـه      

ايـن  .   زير خط فقر رانده شده انـد      
و اين . شکاف بايد از ميان برود 

 . آرمان انقالب است
 ما انقالب را فـراخـوانـده ايـم،          
مــدتــهــاســت داريــم انــقــالب را                 

امروز انقالب شـکـل   .   فراميخوانيم
گرفته است و امـروز ايـن انـقـالب              

. که مـا را فـرامـيـخـوانـد           هست  
فــرامــيــخــوانــد کــه ســازمــانــش      
ــم،              ــي ــن ــحــدش ک ــم، مــت ــي ــده ب
رهبريش کـنـيـم و بـه پـيـروزي               

ايـن کـنـگـره تـمـام           .   برسانيمش
هدف و وظيفه  و کاري که بايـد      
در ايــن دو روز انــجــام بــدهــد              
اينست که به اين فراخوان مردم      

ــد      ــده ــواب ب ــا را        .   ج ــردم م م
فــرامــيــخــوانــنــد بــراي ايــنــکــه        
شعارهايشان را روشن کنيم، راه 
ــيـــم،             مـــبـــارزه را روشـــن کـــنـ
سازمانشان بدهيم، رهـبـريشـان      

ايـن  .   کنيم و پـيـروزشـان کـنـيـم          
کـنـگـره بـايـد بـه يـن فـراخـوان                  
جواب بدهد و  مـن شـک نـدارم            
که ما با مـوفـقـيـت کـنـگـره را               
تمام خواهيم کرد وپاسخ درست     
ــن فــراخــوان              ــه اي و درخــوري ب
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 حجاب اسالمي
  و مردان محجبه

حـتــمــا شـمــا هــم خــبــر رسـانــه هــاي                
 آذر   ١٧جمهوري اسالمي را در روز        

شنيـديـد كـه اعـالم كـردنـد يـكـي از                   
فــعــالــيــن دانشــجــويــي كــه بــا چــادر            
ميخـواسـتـه اسـت از دانشـگـاه فـرار                

بعدا خـيـلـي    .  كند، دستگير شده است 
ها گفتند كه اين خبر حقيقت نداشـتـه       
و اين شخص بنام مجـيـد تـوكـلـي آن               

بـهـرحـال    .   زمان در زنـدان بـوده اسـت          
جنبه جالب توجه براي مبلغين اجـيـر        
شده حكومت، تحقير اين فرد بخاطـر      
تن كردن لباس زنانه بود و طـبـعـا نـه             
! تبليغ بيشتري براي حجاب اسـالمـي      

بدنبال اين، هفته گـذشـتـه شـمـاري از             
دانشجويان پسـر و مـردان ديـگـر در              
ايران و در گوشه و كنار جهان حجـاب        
بر سـر كـردنـد و عـكـس گـرفـتـنـد و                     
عكسهايشان را روي اينترنت منتشـر      

اين اقدام در عكس العمـل بـه     .   كردند
تـــحـــقـــيـــري بـــود كـــه در گـــزارش               
خـبــرگــزاريـهــاي جـمــهــوري اســالمــي         
نسبت به چادر سر كردن يك مرد و در   
آوردن خود به صورت يك زن صـورت          

اين اقدام فورا در رسـانـه     .   گرفته است 
هاي بين المللي انعكاس پيدا كـرد و           
برخي خبرگزاريها آن را تحقير حجـاب   
و پـاسـخ دنـدان شـكـن بـه جـمـهـوري                   

 . اسالمي عنوان كردند
هركسي امروز قاعدتا ميداند كه   
. حجاب يك لباس معمول زنانه نيست

حجاب سمبل بردگي و تـحـقـيـر زنـان             
ــان اســت           .   اســت ــدان زن . حــجــاب زن

حجاب به معناي اينست كه زن انسان  
نيست و از زن بـودن خـود بـايـد شـرم               
كند و بقول يكي از فعـالـيـن دفـاع از               

ــدان " حــقــوق زن، خــودرا در يــك                زن
به همين دلـيـل     .  زنداني كند"  متحرك

ما هميشه تاكيد داشتـه ايـم و داريـم            
اما .   كه حجاب بايد دور انداخته شود  

وقتي مرداني حجاب سر ميكنند، در 
واقـع دارنـد حـجـاب را بـه تـمـسـخــر                   

مرز مذهبي زن با حـجـاب   .   ميگيرند

. و مرد بي حجاب را بـهـم مـيـريـزنـد             
قوانين اسالمي و مذهبي را به سخـره   

و حتي مرد ساالري ريشـه    .   ميكشند
دار و تـاريـخـي را مـورد حـملـه قـرار                 

ميشد مثل خيلـي جـاهـاي       .   ميدهند
ديگر دنيا با سينه بند و ماتـيـك زدن       
توسط مردان اين كار را كـرد امـا در             
اين مورد معين كه تحقـيـر يـك مـرد          

تـوسـط   "   فرار بـا چـادر زنـانـه         " بخاطر  
رسانه هاي حكومتي به سوي جامعـه     
پرتاب شده بود، چنـدان بـه مـوضـوع            

اينكه مـبـتـكـريـن ايـن           .  چفت نميشد 
اقدام از نظر سياسي چـه رنـگ و چـه              
طيفي هستند بـه خـودي خـود مـهـم               

هركه باشـنـد ايـن اقـدامشـان           .   نيست
يك اعتراض به جمهوري اسالمي و به 
ريشخند گرفتن حـجـاب و سـنـتـهـاي             

ديــدم كــه يــكــي از          .   ضــد زن اســت     
ــنــهــا                  ــود كــه اي ــوشــتــه ب دوســتــان ن
ميخواهند حجاب را النسه كـنـنـد و           
آنرا به عنوان يك لباس معمـول زنـانـه       

اين ارزيابي بنظرم بـيـانـگـر       .   جا بزنند 
يك برخورد ساده انگارانه و يك جانبـه    

اين به معناي .   با مساله حجاب است   
نديدن پيامي است كه اين اقـدام دارد        

آيـا كسـي     .   آشكارا به بيرون مـيـدهـد       
ميتواند تصـور كـنـد كـه مـثـال يـك                  
آخوند با حجاب ظاهر شود؟ براي يك       
آخوند يا يـك مـرد مـومـن مـذهـبـي                 
ــيــز                  حــتــي تصــور چــنــيــن چــيــزي ن

كسـي  .   اسـت "   كفـاره "مستوجب دادن  
با حـجـاب سـركـردن مـردان طـرفـدار                

بـلـكـه هـر زن         .   حجاب نـخـواهـد شـد        
معترض و هر انسان شريفي كـه خـبـر          
را بشنود و شنيده است حتما لبخندي 
زده است و با خـود گـفـتـه اسـت ايـن                  
يعني خاك بر سر حكومت اسالمي و    

هيچ بعيد نيست فردا .  همين. ضد زن 
پس فردا مردم در تهران و يا هـرجـاي           
ديگري چند تا آخـونـد را بـگـيـرنـد و                 
چادر سرشان كـنـنـد و در خـيـابـانـهـا                 
بگردانند تا مزه حجاب اسالمي شـان    
را كه سي سال به ميليونها زن تحميل   

آيا بازهم بـايـد گـفـت       . كردند، بچشند 
 ! اين يعني دفاع از حجاب اسالمي؟

بهر رو انقالبي در ايـران بـراي بـه             
. زير كشيدن جمهوري در جريان اسـت     

اما اين انقالب تنها عليـه جـمـهـوري            
تا آنـجـا كـه بـه ايـن              .   اسالمي نيست 

جـنــبـه از بـحــث مـربــوط مـيــشــود،               
انقالبي براي جارو كردن تمام سنتها و  

. قوانين مـذهـبـي در جـامـعـه اسـت                
انقالبي منحصر بفرد است كه نه فقط 

اسالم سياسي و حاكم را جارو خواهـد      
كرد، بلكه كل سنتهاي كهنه و قديمي 
زن ستيز را كه اساسا ريشه در مذهب       
دارد نيز جلو خواهـد كشـيـد و جـارو              

هـيـچ تـرديـدي در ايـن            .   خواهـد كـرد    
هرچقـدر هـم طـيـفـهـاي           .   نبايد داشت 

و "   مسلمانان ليـبـرال  " ملي اسالمي و   
امثالهم تالش كنند گوشه اي از ايـن           
قوانين و سنتها را نـگـه دارنـد، بـايـد              
مطمئن بود كه با سرنگوني جمهوري       
اسـالمــي بــا قـدرت انــقــالب مــردم،            
چيزي از ايـن سـنـتـهـا و قـوانـيـن در                    

ميـگـويـم    .   جامعه باقي نخواهد ماند 
و مـنـظـورم ايـنـسـت كـه            " در جامعه" 

حتما در پستوي معدودي از خانه هـا      
براي روز مـبـادا ايـن سـنـتـهـا حـفـظ                   

.  خواهد شد اما آن بحث ديگري اسـت   
از هـر زاويـه       "   مردان محجبـه "حركت  

اي كه نگاه كنيم عمال يك دهن كجـي   
به شيوه اي طـنـزگـونـه بـه قـوانـيـن و                  
سنتهاي ضد زن مذهبي و حـكـومـت        
توحش اسـالمـي، و حـتـي يـك تـابـو                 

 -شكني در برابر مرد ساالري شرقي    
 .*اسالمي است

يک حکم جلب مهم 
 در انگليس

دادگاهي در لندن حکـم جـلـب  وزيـر              
را "   خانم ليوني" سابق خارجه اسرائيل    

. به جرم جنايـت جـنـگـي صـادر کـرد              
صدور حکم جلب براي اين جنايتـکـار      
بنا به يک اصل حقوقي است کـه مـي        
گويد اعم از اينکـه جـرم در کـجـا بـه                
وقوع پيوستـه بـاشـد، دادگـاه مـحـل               
حضـور شــخـص مــتـهـم، صـالحـيــت             

ايـن اصـل     .   رسيدگي به جـرم را دارد        
حقوقي به دادگاه هاي هر کشـور ايـن          
اجـازه را مـي دهـد تـا بـه بـازداشــت                   

ايـن  .   متهمان جرايم جنگي بـپـردازنـد      
حتي مي تواند در مـواردي صـورت            
گيرد که جرم خارج از مرزهاي کشـور        
محل بازداشت اتفاق افـتـاده بـاشـد و          
فرد بازداشت شده، شهروند اين کشور     

ايــن حــکــم يــک دادگــاه در           .   نــبــاشــد
 . انگليس است

عفو بين الملل مي گـويـد حـدود         

 ٢٢ فلسطـيـنـي در حـمـالت            ١٤٠٠
روزه اسرائيل به نوار غزه کشـتـه شـده          

 ٢٠٠٨ دسامبر ٢٧اين حمالت .   اند
آغاز شد و تـا هـفـده ژانـويـه امسـال                   

گزارش عفو بين الـمـلـل    . ادامه داشت 
آورده است که بيش از نـهـصـد تـن از               
کشته شدگان فلسطيني غيـرنـظـامـي         

 نـفـر     ٣٠٠بوده اند که از اين تـعـداد،      
 .  نفر زن بوده اند١١٥کودک و 

دولت انگليس نـگـران از ايـنـکـه             
چنين حکمي باعث خـدشـه دار شـدن           
رابطه اسرائيل و انگليس شود تـالش         
ميکند تا اين اصل حقوقي را ملـغـي       

اينکه دولت انگليس مي تـوانـد   .   کند
چنين کاري کند يـا نـه امـري ثـانـوي               

با توجه به روابط بسيار نزديک .    است
اين دو دولت اگر دادگاهي مي تـوانـد       
و اين قدرت را دارد کـه حـکـم جـلـب                
براي وزير امور خارجه سابق اسرائـيـل     
بعنوان جنايتکار جنگي صادر کند و     
متهم مجبور مي شود سفر خـود بـه            
انگليس را لغو کند، بايد تـالش کـرد        
تا با رجوع به هـمـيـن اصـل حـقـوقـي                
موجود در انگليس حکم جلـب سـران        
جنايتکار جمهوري اسالمي هم صادر 

پرونده عليه اين جنايتکاران کم . گردد
با تالش کميته بـيـن الـمـلـلـي         .   نيست

عليه اعدام هم اکنـون شـمـاره پـرونـده           
جمـهـوري اسـالمـي در دادگـاه الهـه               

حکومت اسالمي . اعالم گرديده است
در سراشـيـب سـقـوط  قـرار دارد  و                    
شـنـاخـت بـيـن الـمـلــلـي از مـاهـيــت                    
. جنايتکارانه اش نيز بيشتر شده است

به اين داليل شرايط  جلب و محاکمـه     
. سران اين حکومت مهياتر شده است   

ميتوان بسـيـار امـيـدوار بـود كـه بـا                 
تالش ارگانهايي مـثـل كـمـيـتـه بـيـن               
المللي عـلـيـه اعـدام و سـازمـانـهـاي                 
مدافع حقوق بشر و غـيـره بـتـوان در               
آينده نه چندان دوري دست انـدركـاران      
حــكــومــت اســالمــي را هــم در يــك              
تريبونال بيـن الـمـلـلـي بـه مـحـاكـمـه                  

 .*كشيد
در ستايش 

 طالبان

 اسقف جديد نيروهاي مسلح بريتانيـا   
از ايــن کـه گــفــتـه اســت طـالــبــان را                  
ستايش مي کند چون اعتقاد راسخـي   
دارند و به يکديگر وفـادارنـد، پـوزش           

امـيـدوار   " استقف ونير گفت .   خواست
است موقـعـيـت شـغـلـي او بـا خـطـر                   

اسقف ونير، کـه عضـو     .   مواجه نشود 

کليساي انگلستان است،  به روزنامـه        
ديلي تلگراف گـفـت اگـر طـالـبـان را                

به تصـويـر بـکـشـيـم،         "  شيطان مطلق" 
رسيدن به راه حلي صـلـح آمـيـز بـراي              

امـا  .   افغانستان دشـوار خـواهـد بـود          
وقتي مشـاهـده شـد امـکـان ايـنـکـه                 

ممکن است به خطـر افـتـد      "  شغلشان" 
مـنـظـورش هـمـکـاري بـا            :   " گفت کـه   

طالبان بعد از پايان عمليات نـظـامـي      
دکتر ونـيـر     . "   در افغانستان بوده است 

احتماال .  يک کشيش عالي مقام است 
رابطه نزدکي بـا خـدا يـا پسـر ايشـان                 

دکتر، اسقف نيـروهـاي مسـلـح        .   دارد
همان مـقـامـي کـه در           .  بريتانيا است 

سپـاه پـاسـداران و نـيـروهـاي مسـلـح                 
جمهوري اسالمي نماينده ولي فقيه بر 
عهده  شان است، يا مقام الهي اي کـه    
در ارتــش اســرائــيــل بــر عــهــده يــک               
روحاني نوراني يهودي گـذاشـتـه شـده          

همه اين روحانيون عظيم الشان .   است
قرار است  از نـظـر روانـي و روحـي،                  
سربازان و نـيـروهـاي مسـلـح را بـراي               
جنگيدن بـا دشـمـن شـيـطـان صـفـت                 

اين عالي مقامان نـبـايـد    . آماده کنند 
روح خدائـي شـان بـه سـيـاسـت آلـوده                 

سرباز ميهن بايد در راه خـدا و        .  شود
دفـاع از    .   وطن آماده جانفشاني باشد   

طالبان؟ اين مي تواند شـغـل شـريـف           
اســقــف عــظــيــم الشــان را بــه خــطــر               

مگر يادشان رفتـه اسـت، از       .   بيندازد
زمان سقـوط رژيـم طـالـبـان در سـال                 

ــنــون،           ٢٠٠١ ــا ک ــاز     ٢٣٧ ت  ســرب
بريتانيايي در افغانستان کشـتـه شـده          
اند؟  افکار عمومي را نبايد بر آشفته     

 .کرد
اما اسقف ونير فقط ساده لـوحـي         

ايشـان شــنــيــده انــد کــه         .   کـرده اســت   
اوباما نير موفـق بـه کشـف طـالـبـان               
ميانه رو شده است و مشـاهـده کـرده             
اند که همه دول اروپـائـي و از جـملـه                 
دولت متبوع ايشان نـيـز در دشـت و              
دمن و در ميان غار هاي پيچ در پيچ       
افغانستان بدنبـال نـوعـي از طـالـبـان              
مي گردند که بشـود در دولـت آقـاي             

اينکه چه بر سـر  .   کرزاي شريکش کرد  
مــردم افــغــانســتــان مــي آيــد و چــه                
کثافاتي از قعر تاريخ بـيـرون کشـيـده          
مي شوند خاطـر مـبـارک ايـن عـالـي               

 . جنابان را مکدر نمي کند
مهم نـيـسـت زن افـغـانـي چـه از                  
دست هيوالي طالبان کشيده اسـت و         

. هنوز چه از دست مذهب مـي کشـد        
مي شـود    "   صلح"براي دست يافتن به  

قانون گذراند که مرد حق دارد هـفـتـه        
 بــار بــدون رضــايــت زن بــا او                ٤اي   

همخوابگي کند و زن حـق اعـتـراض             

 بازتاب هفته
                                  کاظم نیکخواه:   ویراستار
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عمل شـنـيـعـي کـه در غـرب،             .   ندارد
منجر با دستگـيـري و زنـدانـي شـدن               

ايـن حـرف هـا را          .   متجاوز مي شود 
سياستمداران مي تواننـد بـزنـنـد امـا            
اسقف کليساي بريتانيـا نـبـايـد سـاده            

شغل ايشان، هـديـه کـلـيـد          . لوح باشد 
بهشت به سرباز خودي است نه تمجيد 

آيـا ايـن شـغـل         .   از جنگجويان دشمن 
 *آشنائي براي مردم ايران نيست؟

جوايز نوبل و جايزه 
 صلح نوبل امسال

جايزه صلح نوبل امسـال را بـه بـاراك            
. اوباما، رئيس جمهور آمريكا دادنـد      

هيچ اسمي بـي مسـمـا تـر از جـايـزه                  
به ليست دريـافـت     .   صلح نوبل نيست 

هـنـري   :   كنندگان اين جايزه نگاه كنيد   
كسينجر، ال گور، كـيـم دي جـانـگ،            
شيمون پرز، جـيـمـي كـارتـر، شـيـريـن              
عبادي، اسحاق رابين، گورباچف، لـخ   
والسا، سازمـان جـهـانـي كـار، داالي             
لــمــا، جــورج مــارشــال و دهــهــا تــن              

بـايـد كســي     !   شـخـصـيـت ايـن تـيـپــي           
محـكـمـه    " داليل"حوصله كند و برود  

پسند نهاد نوبل را مرور كند كه بر چه 
اساسي به هنري كسـيـنـجـر و جـورج              
مارشال و جـيـمـي كـارتـر و سـازمـان               
جـهــانـي كــار و غـيــره جـايــزه صــلــح                

هر دليلي داشته باشد، ربطي !   ميدهد
جـز جـايـزه      .   به صـلـح بـيـچـاره نـدارد            

صلح، كليه جوايز نوبل در استـكـهـلـم       
سوئد به دريافت كنندگان ايـن جـوايـز        
اهدا ميشود و ترتيب سخـنـرانـيـهـا و         
مراسم و تشريفات ديگر نيز در همين   

تشـريـفـات جـايـزه        .   شهر داده ميشود  
صلح اما در اسـلـو، پـايـتـخـت نـروژ                 

آلــفــرد نــوبــل كــه       .   بــرگــزار مــيــشــود   
دار بزرگي بـود و هـمـچـنـيـن                كارخانه

حـداقـل مـخـتــرع ديــنـامـيــت اســت،              
ــرگـــش در                   ــبـــل از مـ ــال قـ يـــكـــسـ

 ميگويد ١٨٩٥اي در سال  وصيتنامه
 ميليون كرون سوئد از ثروتـش  ٣١كه  

به گردش در بيايد و سود حاصل از آن 
 نفر كه بيشترين خـدمـت را در       ٥بين  

حـيــطـه فــيـزيــك، شـيــمــي، ادبــيــات،            
پزشكي و صلح بـه جـامـعـه جـهـانـي                

در بـاره جـايـزه        .   اند، تقسيم شود    كرده
صلح مشخصا در ايـن وصـيـتـنـامـه              

به كسي تعلـق بـگـيـرد       "آمده است كه  
كه بيشترين خدمت را در راه كـاهـش           
تخاصمات و يا از بـيـن بـردن ارتشـي            

منظـور الـبـتـه از بـيـن             ." ( كرده باشد 
نـوبـل   ) .   بردن فيزيكي ارتـش نـيـسـت        

خود وصيت ميكند كه جـايـزه صـلـح         
 ٥اي متشـكـل از         در نروژ و با كميته    

نفر، زير نظر پارلمـان نـروژ مـديـريـت              
گفته ميشود او نروژ را بـه ايـن       .   شود

دليل انـتـخـاب مـيـكـنـد كـه ارتشـي                 
بمراتب كوچكـتـر از سـوئـد و ديـگـر                

 .كشورهاي اسكانديناوي داشته است
چيز زيادي درباره تـركـيـب پـارلـمـان               

نروژ و قـد و قـواره ارتـش امـروز آن                   
اما واقعا چه كسي است كـه  . دانم  نمي

حتي يك لحظه به ذهنش ايـن ايـده را           
خطور داده باشد كه هنري كسينجر و      
جيمي كارتر و جورج مارشال و اوباما 
در راه صلح حتـي يـك قـدم بـرداشـتـه               

كسينجر حـداقـل در تـاريـخ           !   باشند؟
بعنوان جنايتكاري كه بـويـژه بـخـاطـر          
نقشش در جنايات جنگ ويتنام بـايـد     

. محاكـمـه مـيـشـد ثـبـت شـده اسـت                 
اوباما در سخـنـرانـي دريـافـت جـايـزه             
صلح امسال رسما ديگران را تـهـديـد          

از لـزوم    .   كرد و شاخ و شـانـه كشـيـد             
. دخالت نظامي آمريكا صحبت كـرد      

هـاي نـان بـه           درست زماني كه رسـانـه     
نرخ روز خور با آب و تاب سـخـنـرانـي        
او و تشريفات دريـافـت جـايـزه صـلـح             
ــه مــن و شــمــا حــقــنــه                      ايشــان را ب
ميكردند، به دليل فـرسـتـادن هـزاران           
سرباز ديگر بـه عـراق و افـغـانسـتـان                
مورد بيشـتـريـن اعـتـراض از جـانـب               
همان كساني كه به او رأي داده و بـه              
ريـاسـت جــمـهـوري انـتـخــابـش كــرده              

 .بودند، قرار گرفت
نــهــاد نــوبــل ظــاهــرا يــك نــهــاد             
مستقل است، امـا پشـت ايـن نـهـاد               

آلـفـرد   .   بانك مركزي سوئد قـرار دارد       
اش در بـاره      نوبل چيزي در وصيتنامه   

اعطاء جايزه در حيطه اقتصاد نگفتـه        
ميدانيم كه دو تـن از پـدران و           .   است

متفكرين مكتب شيكـاگـو، كسـانـي        
كه اولين مشاورين پـيـنـوشـه بـودنـد،            

جـايـزه نـوبـل در         " دريافت كـنـنـدگـان        
يـعـنـي فـردريــك       .   هسـتـنــد  "   اقـتـصـاد   

ديـويـد   .   هايك و مـيـلـتـون فـريـدمـن             
هاروي ميگويد نظرات اين دو نفـر بـا      
بي تفاوتي و يا گاهـا بـا تـمـسـخـر از                

. جانب دانشگاهيان قـرار مـيـگـرفـت          
خــود فــريــدمــن در مــقــدمــه كــتــاب            

مـيـگـويـد كـه        "  داري و آزادي سرمايه" 
هاي آمـريـكـا در دهـه             وقتي دانشگاه 

 مـــيـــالدي بـــراي ايشـــان تـــور               ٥٠
سـخــنــرانــي حــول نــظــراتــش تــرتــيــب          

. ميدادند، كسي او را جدي نميگرفت   
هايش هـيـچ آدم        در جلسات سخنراني 

اي شركت نميكرد و مقاالتش در  جدي
ديويـد  .   شدند نشريات جدي چاپ نمي   

هاروي ميـگـويـد كـه بـانـك مـركـزي                 
سوئد اين دو تـن را بـرگـزيـد كـه زيـر                  
نورافكن قرار بـگـيـرنـد و نـظـراتشـان               
مورد توجه قرار بگيرد كه كمي جدي       

 .گرفته شوند
حتي در مورد جوايز ديگر نـوبـل        
هم مثل فيزيك، شـيـمـي، ادبـيـات و              
پــزشــكــي كــه ظــاهــرا دخــالــت دادن            
بازيهاي سياسي بين خودشان سـخـت        
بــه نــظــر مــيــرســيــد، هــمــان مــوش              

هــاي هـمــيــشــگـي را دخــالــت             دوانـي 
مثال وقتـي مـيـخـواسـتـنـد          .   ميدهند

فشاري به شوروي وارد كنـنـد، جـايـزه         
شيمي، ادبيات و يا فيزيك را به يكـي     

و يــا نــويســنــدگــان      "   دانشــمــنــدان" از   
نـمـونـه    .   معترض شوروي مـي دادنـد       

بارز آن هم بوريس پاسترناك، نويسنده  
ــواگــو اســت          ــر ژي ــدره        .   دكــت ــا آن و ي

سوخارف كه يك فيزيـكـدان مـخـالـف         
شوروي بود، جايزه نوبـل صـلـح بـراي            

حقوق بشري مـي گـيـرد        " فعاليتهاي" 
ــد                  ــگــيــرن ــيــن قــرار ب ــر ذره ب ! كــه زي

سوخارف، همه ميدانند كه در عرصه     
فعاليتهاي سياسـي، تـا آنـجـا كـه بـه                
خود ايشان بـرمـيـگـردد، جـايـگـاهـي             

وقتي كه اين بازي را به دقـت    .نداشت
نه چندان زياد هـم مـرور كـنـيـم و بـا                   

هــاي فــريــدمــن،        چــيــدن تــكــه پــازل       
كسينجـر، ال گـور، كـارتـر، شـيـريـن                
عبادي، لخ والسـا، جـورج مـارشـال،            
هايك، شيمون پرز، گورباچف و غـيـره    
در كنار هم نگاهي حتي سطـحـي هـم       

" جـايـزه نـوبـل      " بياندازيم، مضـحـكـه        
 !بيشتر افشا ميشود

 ٢٠٠٩ دسامبر ١٢

 
همايش دادستان ها، 

 !همايش وحشت

اين هفته دادستان هاي کشـور، سـران          
دسـتــگـاه سـرکــوب و جـنــايـت رژيــم               

موضوع بحثـشـان،   . همايشي داشتند 
لب سخنانشان انقـالب  . هم روشن بود 

مردم و به هم ريختن نظام و چگونگي 
. تقابل با اين موج بالنده انقالب بـود       

نگاهي به اين همايش و گفته هايشان       
نشان ميدهند کـه  حسـابـي وحشـت              
کــرده انــد و زخــم خــورده روي هــوا                 

در ايـن هـمـايـش       .     شمشير ميکشند 
سخنان آملي الريـجـانـي ريـيـس قـوه              

در سخنـان او    . قضاييه خواندني است 
بـاز هـم کـابـوس پـرونـده کـهـريـزک و                    
شـکــنــجـه و تــجـاوز بــه زنـدانــيــان و                 
جنايات رژيم در ايـن اردوگـاه مـرگ،            
سنگيني ميکند و او با منـکـر شـدن        
کل اين جنايات و منسـوب کـردن آن            
به توطيه دشمنان، شـروع بـه هـذيـان              
گويي کرده  و اينکه همـه چـيـز گـويـا            

اسـت،  "   سران فتـنـه  " ساخته و پرداخته  
ــد               ــش را شــروع مــيــکــن ــدات ــدي ــه .  ت

الزيجاني در اين همايش بقول خودش   
امر مقدس حفظ نظام که دنيا دارد از 
بهم ريختگي اش سخـن مـيـگـويـد و             
آبروي اسـالم بـر بـاد رفـتـه اسـت، را                   
مورد تاکيد قرار ميدهد و خطاب بـه       
مخالفين درون حکومتي ميگويد که 

اول "   مـنـافـقـيـن     " کار آنها همانند کار     
انقالب اسـت کـه دانشـجـويـان را بـه                 
خيابانها کشـانـدنـد و ايـنـجـاسـت از                
اتفـاقـي کـه در شـانـزده آذر و تـداوم                   
مبارزات دانشجويان و انقالب مـردم        
در روزهاي بـعـد روي داده، خشـمـش             
بلند شده و با زبونـي تـمـام از ايـنـکـه              
چگونه مبارزات مردم و شعارهايشان 

جـلـوتـر    "   سران فتنه" بقول وي از دست   
رفــتــه و خــارج شــده اســت، ســخــن                

نـکـتــه قــابـل تـوجــه ايــن            .   مـيـگــويـد   
همايش نيز همين بخش از مسـالـه و           
بيان وحشتشان از خارج شدن کـنـتـرل           

بلـه  .    از دستشان و انقالب مردم است 
مـردم  .   انقالب مردم جلو رفـتـه اسـت        

مـردم بـا     .   کل اين رژيم را نميخواهند    
شعارهايشان و با شعار موسوي بهانه     
است، کل رژيم نشانه است، حرف اول     

مـردم آزادي و      .     و آخرشان را زده انـد    
الريجاني در ايـن    .    برابري ميخواهند 

سخنان همه تغيرش اينست که برخـي        
از جـرايـم سـيـاسـي اسـت و بـايـد در                     
تشــخــيــص آن بصــيــرت نشــان داد،             
ميکوشد کل دستگاه قضـايـي را بـه            
خط کند و در عين حال گوشـي را بـه         
دسـت امـثــال کــروبــي و مـوســوي و               

امـا  .   خاتمي و يک يک شان داده باشـد    
همين جا زبوني اين رژيم را به روشني    

انقالب به جلو رفته است . ميتوان ديد
و ديگر هيچ راهي مقـابـل حـکـومـت         

ديـگـر جـاي      .   باقـي نـگـذاشـتـه اسـت          
تجـربـه   .  سازشي ميانشان نمانده است 

کردند و ديدند که سياسـت ارعـاب و           
شوک و شکنجه و تجاوز نه تنها مردم 
را عقب نراند، بلکه جامعه را بيـشـتـر     

ميـکـوشـنـد     .   به طغيان در آورده است 
چــنــگ و دنــدان نشــان دهــنــد، امــا              
دندانهايشان کند اسـت و لشـگـرشـان           

 .نيز در هم ريخته است
ايـن کـل     .    اين رژيم رفتنـي اسـت      

حقيقتي است که چنين کل رژيم را بـر      
روشـن اسـت کـه چـنـيـن             . آشفته است 

هذيان گويي هايي نـبـايـد بـي جـواب              
بايد با صف متحد و قدرتمنـد  .   بماند

بـا  .   گامهاي بيشتري به جلو بـرداشـت   
سازماندهي در محالت ، همه جـا را       
تحت کنترل خود بگيريم و  و همه جـا   
را براي اين جانوران جنايتکار نا امـن     

دور خــواســتـهــاي انسـانــي و          .   کـنــيـم  
شفاف و روشن، حول ده خواست فوري 
انقالب و در راس آن مـحـاکـمـه سـران            
جنايتـکـار ايـن رژيـم جـمـع شـويـم و                    

امـروز  .   بساط کلشان را در هم پيچيم    
زمان حرکت متحد ما براي باز کـردن     

بــايــد در کــنــار       .   درب زنــدانــهــاســت   
خانواده هاي زندانيـان سـيـاسـي بـراي            
آژادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                
تمامي زندانيان سـيـاسـي بـه مـيـدان              

بايد تشکل هـاي خـود را در           .   بياييم
همه مراکز کاري و در هـمـه جـا بـرپـا             
کنيم تا با صفـي قـدرتـمـنـد بـه جـلـو                  

دعواهايشان انقدر باال گـرفـتـه      .  برويم
است که دارند، نيروکشي مـيـکـنـنـد،        
يکي ميگويد با عکس خميني بيرون  
بياييد و ديگري ميگويد در دفـاع از         

ــد             .   رهــبــر هــمــه چــيــز از مــوج جــدي
. اعتراضات گسترده حکايت دارد

بيرون بياييم و بساط همه شان را        
بــيـرون بــيــايــيــم و       .   جـمــع کــنــيــم   

. شعارهاي خود را فـريـاد بـزنـيـم            
. اينها از همه چيز وحشـت دارنـد         

حـتـي از مـاه مـحـرم و روزهــاي                
بـيـرون بـيـايـيـم و           .   اسالمي شـان  

بساط جمهوري اسـالمـي شـان و          
قوانين ارتـجـاعـي و دسـتـگـاه و               
قضايي و هـمـه را روي سـرشـان               

 .خراب کنيم
ــت هــاي             ــان، صــحــب ــاي در پ
الريجاني و ناله هاي اخير خامنـه   

هـمـه و هـمـه دارنـد يـک چـيــز                  اي و     
ميگويند و آن جلو رفتن صف انقالب 

ــت ــود، حـــزب               .   اسـ ــزب خـ دور حـ
کـارگـري ايـران مـتـحـد           کمونيست  

شــويــد تــا انــقــالب را بــا صــف              
تا پيـروزي  ميليوني و قدرتمندمان   

 .*زنده باد انقالب. به جلو بريم

 بازتاب هفته
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آيا شما داريد که 
 عرضه کنيد؟

هفته گذشته منتظري که يک زمـانـي          
 خونين که بـا خـون       ٦٠يعني در دهه    

مبارزان و انـقـالبـيـون ايـن گـوشـه از                 
قـائـم مـقـام       " جهان رنگين شـده بـود          

بود، جانشين بالقوه خمـيـنـي     "   رهبري
بود، از دسـت ابـراهـيـم يـزدي جـايـزه                 

اگـر از    .   گـرفـت  "   حقوق بشـر ايـرانـي       " 
" آيــت اهللا الــعــظــمــي      " عــظــمــت ايــن      

ميخواهيد چيزي بدانيد فـقـط کـافـي          
اسـت يــکــبــار از دهــان نــوريــزاده يــا              
سازگارا يا همان مـجـري مـعـروف و              
صد البته بي طـرف صـداي امـريـکـا              
همين لقب را نثار حاج آقا مـيـکـنـنـد         
بشنويد تا پي ببريد که  به قول هـمـان         

طـرف  "   شيـخ پـنـزاري     " نوريزاده با يک    
 ! نيستيد

آنچه ايشان به عنوان جايزه گرفت       
اســتــوانــه حــقــوق بشــر      " کــپــي اي از        

در بــاب ايــن      .   بــود"   کــوروش کــبــيــر   
استوانه که گويا يک کپي از آن نيز در         
ورودي سازمان ملل قرار دارد افسانـه   
زياد شنيده ايم تا باورمان شود که هر     
چه در جـهـان االن مـطـرح اسـت مـا                   

و .   خودمان داريم، خوبش را هم داريم    
نه تنها امروز که از هزاران سال پـيـش       

. واقف بوده ايـم   "   حقوق بشر"   گويا به  
براي انبساط خاطر يک موضوعـي را     

چند وقت پيش، دو مـاه      .   يادآور شوم 
پيش، يک مجنوني که عنوان اسـتـاد          
دانشــگــاه را يــدک مــيــکــشــيــد در                
تلويزيون جمهوري اسـالمـي بـرنـامـه            
داشت و بـا يـک کـوزه سـفـالـي دوران                 
باستان ثابت کرد که مـا ايـرانـيـان از               
ــيــش مــيــدانســتــيــم               دوهــزار ســال پ

؟ دوسـت هـمـراه        ! ! انيميشين چيـسـت   
گفت هـفـتـه قـبـل از آن ثـابـت کـرده                     
ايرانيان دو هزار سال پيـش از حـروف            

بـه  . ( !   باينـري  اسـتـفـاده مـيـکـردنـد              
براستي کـه در و تـخـتـه             n.  ( توان  

ابـراهـيـم يـزدي،       !   باهم جـور هسـتـنـد        
مــنــتــظــري، اســتــوانــه حــقــوق بشــر             

از . کوروش، سه ابزار براي فريب مردم
آنـچـه کـه عـنـوان          .   آخري شروع کنيـم   

 سال پيش ٢٥٠٠ميشود که کوروش 
حقوق بشر را برسميت شناختـه اسـت          

. يک دروغ بي شرمانه اي بيش نيسـت   
آن استـوانـه گـلـي، فـرمـان مـلـوکـانـه                  
حضرت بوده بعد از فتح بابل که بنابه     
گفته همايون کاتوزيان در بي بي سـي      
اين استوانه هيچ ارزش حـقـوق بشـري        

شاه دسـتـور     .   به مفهوم امروزي ندارد 
" بد رفتاري" داده که با پيروان يک دين   

حـال بـبـيـنـيـد کـه چـه               .   نشود همـيـن   
جنجالي راه انداختند که ما از هـزاران    
سال پيش مـيـدانسـتـيـم حـقـوق بشـر                

معلوم نيست چـرا در ايـن         ! يعني چه  
 سال تاريـخ شـاهـنـشـاهـي دو           ٢٥٠٠

كلمه از حقوق بشر از ايـنـهـا بشـريـت             
و هرچه ديد و شنيد جـنـگ و     .   نشنيد

. كشورگشائي بود و بردگي و سركوب
هرشاهي اگر حقوق بشر سرش ميشـد    
اولين كاري كه ميكرد نظام پادشاهي  

آخريـنـش هـم هـمـيـن           .   را لغو ميكرد  
پهلويها بودند كه هنرشان اين بود كـه        
سكوت قبرستاني را با دستگـاهـهـاي     
مثل ساواك و پليـس و شـكـنـجـه بـر                
جامعه حاكم كردند و آنقدر چـاپـيـدنـد      
ــه نســلــهــاي آيــنــده                      ــراي هــم ــه ب ك
بازمانـدگـان دربـاري و سـاواكـي هـم               
ــيــا خــوش                 كــافــي اســت كــه دور دن

 . بگذرانند و بريش مردم بخندند
دومي، منتـظـري؛ يـک آيـت اهللا             
تمام عيار که استدالل او بـراي ثـابـت            
کردن اينکه زن ناقص العقل است ايـن     

زن به عنوان مادر نيمه شـب  :  است که 
زمستان بيدار ميشود و کـودکـي کـه          
خودش را کثيف کرده تميز ميکند و       
بعد با آب سرد لباس را مـيـشـويـد و            
بعد در حالي که دسـتـانـش از سـرمـا               
کبود شده است با مهرباني کـودک را         

عــظــمــت ايشــان را درک        !   مــيــبــوســد
ايشان انتظار دارد  کـودک    !   ميکنيد؟

را آن مادر خفه کند و چون بـرعـکـس          
عطوفت نشـان داده نشـان از نـاقـص               

 سال تـمـام   ٦ايشان ! بودن زنان ميداند 
بود و شـاهـد تـمـام       "   نائب برحق امام" 

جنايتها بود، ککش هم نگزيد بـلـکـه          
توجيه گر اين جنايات بود، تا زمانـي        
که آن دستان جنايتکار دامان خانواده     

تـازه آنـمـوقـع       .   خودش را  هـم گـرفـت        
روي ساواک را سـفـيـد        " يادش آمد که    

. و سومي ابراهيم يزدي است. "   کردند
بگذاريد از اين درگذريم که اين يـکـي         
آبروباخته تـر از ايـن حـرفـهـاسـت کـه                 

 .احتياج به بحثي باشد
بي بـي سـي، صـداي        !   و چهارمي 

امريـکـا و سـايـتـهـاي سـبـز كـه ايـن                     
نمايش چندش آور را توي بوق کـردنـد      

هم داريـم    " آقا" که آي چه نشستيد که  
حرف ما مردم هم ! خوبش را هم داريم

و آن استوانه و آن     "  آقا"اينست كه اين  
از .   حقوق بشر ايراني ارزاني خـودتـان       

ايشان ميپرسـيـم مـا آزادي بـي قـيـد                
وشرط سـيـاسـي و بـيـان و تـجـمـع و                    
تشكل ميخواهيم، اعدام نميخواهيم، 
رفاه و زندگي انساني ميخواهيم اينها 

آيـا  .   ساده ترين حقوق انسـانـهـا اسـت         
 * شما داريد که عرضه کنيد؟

 خميني در آتش
فيلم آتـش زدن تصـويـر خـمـيـنـي در                 
شانزده آذر به محملي براي کشمکـش      
نيروهـاي مـخـتـلـف جـامـعـه بـر سـر                   
مسادل مهم تحوالت کنوني تـبـديـل         

ديـر زمـانـي اسـت کـه مـردم               .   گرديد
بـجـان عصـبـهـاي مـقـدس ايـن رژيـم                  

در حکومت امـام زمـانـي      .   افتاده اند 

سيد علي خامنه اي، امام زمان را در   
کـنـکـور    " نمايشنامـه مـنـتـشـر شـده             

بـا چـاقـو ضـامـن دار بـقـتـل                 "   ظهور
اين در حـافـظـه جـامـعـه و               .   رساندند

هـمـانـگـونـه کـه         .   مردم ثـبـت گـرديـد       
انتشار اين نمـايشـنـامـه فـتـيلـه آتـش              
جـنـگ جـنــاحـهـا را در آن ايـام بــاال                   

دختران جـوان آن جـامـعـه در             .   کشيد
خرداد ماه گذشته آتش بر خـيـمـه گـاه          
ــقــدســات اســالمــي رژيــم زدنــد،                 ت
زمانيکه با مـوي افشـان و بـدون رو               

" آن جنس ديگـر " سري دست در دست     
در خيابانها رقصيدند و عمارت رژيـم      

اينها در . اسالمي را به لرزه در آوردند 
قياس با آتش زدن عـکـس خـمـيـنـي،              
وقايع مهم و تعييـن کـنـنـده تـري در                
پيشروي جنبش انقالبي مردم بر عليه  

آنچه واقـعـه     .   رژيم اسالمي بوده است   
اتش زدن عکس خميني را مهم کـرد،   
جدالهاي بعدي و صف بندي احزاب و       

خامـنـه   . نيروهاي سياسي حول آن بود 
اي که از تجمعـات شـانـزده آذر پـيـام               
سرنگوني رژيـمـش را دريـافـت کـرده             
بود، به آقايان سبزها و اينبار با ولـوم         
پايين تري، پـيـام داد کـه ادامـه ايـن                 
اوضاع سيل بنيان کني راه مي اندازد    

از انها خواست کـه    .   که همه را ميبرد  
. بهتر است جنگ و جدل را تمام کنند  

سـبــزهــاي مــوســوي چــي فـرصــت را            
خميني " غنيمت شمردند تا از تصوير   

التزام خود به قانون اسـاسـي     "   در اتش 
ــديشــه هــاي امــام        " و    ــرون     "   ان ــي را ب

پرو رژيمي هاي  مـلـتـزم بـه           .   بکشند
رکاب خارج از کشور اينبار بسيار پـر      

ظاهر شدنـد و کـار کـروبـي و             " فايده" 
موسوي را ساده کردند و رک و راسـت        
حرف دل جنبش ملي اسالمي سبز را    
در مقابل تصوير انقالبي  کـل وقـايـع         
: شانزده اذر، به بيرون مخابـره کـردنـد         

از راديکاليسم و تـنـدروي کـه مـايـه             " 
دور شدن نيروهاي مردد و نـاراضـيـان        
درون بدنه نظام خواهد شـد اجـتـنـاب             
کند و به شـعـارهـاي حـداقـلـي مـثـل                  
ابطال انتخـابـات، آزادي انـتـخـابـات،            
پيگيري پرونده جـنـايـات کـهـريـزک و             
امثالهم و آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي               

و از هـرگـونـه شـعـار و              .   قناعت کند 
اقدامـي کـه انسـجـام دسـتـگـاهـهـاي                
ــود                   ــي شـ ــب مـ ــبـ ــوب را سـ ســـرکـ

ــپــرهــيــزد   ــيــق      "   ( ب ــحــران عــم ــر و       ب ت
عـلـي   !   شونـد  تر مي   کودتاگران منزوي 

مليون جنبـش راسـت پـرو        ) .   کشتگر
غرب هم فتوا دادند که ا اين حـرکـات         

است و بهتر است مقدسات "   عاطفي" 
کل صف ضـد    .  نقد کنيم" عقالني"را  

انقالب تالش نمود تا اين واقعه را بـه      
داالن پر وحشتي تبديل کند تا بخيـال    
خودشان مردم را از حرکات راديـکـال        

همگي دم گرفتند که کودتا . بترسانند
ميشود، سپاه نيرو بخيابان مي آورد،   
مي خواهند بگيرند و ببندنـد، بـهـتـر           
است عکس خميني را در تـجـمـعـات         

امـا مـردم کـل        .   بعدي بدست بگيريم  
اين شعبده بازي اسالمي را بـه هـيـچ             
انــگــاشــتــنــد و در روزهــاي بــعــد در             

ديکتاتور مرگـت فـرا     " تجعمات خود   
خميني حتـي  .  را فرياد کردند"  رسيده

براي رژيم اسالمي  هم دير بازي اسـت   
که به جنازه بي استـفـاده ايـي تـبـديـل            

خامنه اي نمي توانست آن   .  شده است 
شخصيت کاريزمايـي بـاشـد کـه کـل             
جنبش ملي اسـالمـي را بـه زيـر يـک               

اما حيات رژيم بـعـد     .   سقف گرد اورد 
از مرگ خميني اقتـضـا مـيـکـرد کـه             

جــنــگ "   داور" خــامــنــه اي بــعــنــوان          
جناحها ظاهر شود و نقش پدر خوانده 

از .   رژيم اسالمـي را بـعـهـده بـگـيـرد              
خـامـنـه    "   قداست" همين منظر، حفظ  

اي چه در دوره بعد از مرگ خمينـي و     
چه امروز بعنوان رهبـر يـک جـنـاح از            
رژيم اسالمي در سر پـا نـگـه داشـتـن             
رژيم در مقابل جنبش سرنگوني طلب 
مــردم، بــمــراتــب اهــمــيــت ســيــاســي           

مردم مـي دانسـتـنـد       .   بيشتري داشت 
که براي جا کن کـردن رژيـم اسـالمـي            
بايد اول از همه تکليف خود را با سـر        

مرگ بر خامنـه اي    .   مار تعيين کنند 
نقل و نبات تجمعات مردم شـد، امـا         
با شعار مرگ بر اصل واليـت فـقـيـه،           
خمينيسم رژيم را هم آماده سپردن بـه       

 .*   موزه توحش نمودند
 

 بازتاب هفته

 ياشار سهندي 

 

 محمد رضا پويا 

هـمــزمــان بــا ســفـر احــمــدي نــژاد بــه               
دانمارک بـراي حضـور در کـنـفـرانـس              

 دسامبـر  ۱۷تغييرات آب و هوا، روز   
خيابانهاي کپنهاگ شاهد تـظـاهـرات        
عليه جمهوري اسالمي و در اعتراض    

تـظـاهـرا    .   به سـفـر احـمـدي نـژاد بـود              
جـمـهـوري    " کنـنـدگـان بـا شـعـارهـاي              

، " اسالمي نمي خواهيم، نمي خواهيـم  

مرگ " ، " احمدي نژاد قاتل برو گمشو" 
در خـيـابـانـهـاي      "  بر جمهوري اسالمي 

شهر راهپيمايي کردند و توجه عـمـوم       
در پـايـان ايـن        .   را بخود جلب کـردنـد      

راهــپــيــمــايــي يــکــي از نــمــايــنــدگــان          
پارلماني حـزب سـوسـيـال دمـکـرات             

کـه  :   دانمارک طي يک سخنراني گـفـت      
احمدي نـژاد فـاسـد و قـاتـل اسـت و                   

کنفرانس دانمارک نمي بايست ميزبان  
 !چنين کساني مي شد 

  ۲۰۰۹ دسامبر ۱۷تظاهرات کپنهاک در اعتراض به حضور احمدی نژاد 

در آخرین لحظات صفحه بندي نشریه 
خبر رسید که حضور احمدي نژاد در 

اجالس کپنهاگ با اعتراض شدید مواجه 
اخبار دقیق و عکسها و . شده است

فیلمهاي مربوط به این اعتراض در سایت 
 انترناسییونال. روزنه درج شده اند
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سير نامقدس اعالم کردن .   باهم دارند 
مقدسات حـاکـم، فـروريـزي قـديسـان             
نـظـامـهـاي حـاکـم تـوسـط پـيـشـروي                  
انقالب يکي از اين منطقهاي درونـي         

آري، انقـالبـهـا    .   و همسان انقالبهاست 
با تخريب مدام مقدسات ضد انقالب     
حاکم راه خود را براي نبرد نهايـي بـاز        

انقالب، مارش عظيم خـود  .   ميکنند
ــاز                ــقــالب ب ــديســان ضــدان را روي ق

 . ميکند
پـاره شـدن و بــه آتــش کشــيـده شــدن                 
عـکـس خـمـيـنـي هـم، يـکـي از ايــن                    
لحـظـات پـيـشـروي انـقـالب بـر روي                 

قــبــال، .     قـديســان ضــد انـقــالب بــود         
مردم عـکـس ديـکـتـاتـور حـاضـر را                 
پايين کشيـده بـودنـد و و رويـش رژه                
رفته بودند و در مـعـرض ديـد مـردم               
ــودنــد و بــا ايــن                   جــهــان قــرار داده ب
کارشان اعالم کـرده بـودنـد کـه جـاي               
شايسته اين باالترين مقام مذهـبـي و      
سياسي حکومت اسـالمـي زيـر پـاي            

بــا آتــش زدن عــکــس          .   مــردم اســت   
خميـنـي، مـردم رفـتـنـد سـراغ بـانـي                  
اصلي فسـاد و جـنـايـت اسـالمـي و                  
علنا از خط قـرمـز مـقـدسـات نـظـام                

بـه آتـش     .   اسالمي هم عـبـور کـردنـد         
کشيده شدن عکـس خـمـيـنـي، هـيـچ               
معنايي ندارد جز اعالم صريح نـه بـه          
کــل جــمــهــوري اســالمــي از اول تــا               
آخــرش، از پــايــيــن تــا بــااليــش، از                

و درسـت    .  اصولگرا تا اصالح طلبش 
به همين دليل، به آتش کشيدن تمثـال        
سرقاتالن اسالمي، ايـنـچـنـيـن مـايـه             
وحشت هر دو جناح حکومت، غالـب    
و مغلوب و اپـوزيسـيـون طـرفـدارش             

اپـوزيسـيـونـي کـه شـغـل            .   شـده اسـت    
ناشريفش در کل اين سـي سـال هـيـچ             
چيز نبوده است جز بـادمـجـان چـيـدن           

 . دور قابهاي مقدس اسالمي
جناح مغضوب حکـومـت اسـالمـي،          
که وظيفه تاريخي خود را مـقـابلـه بـا          
انقالب مردم، نجات نـظـام حـاکـم از             
تعرض انقالب، و انجـام ايـن وظـيـفـه             
توسط و بردوش خود مـردم انـقـالبـي           
تعريف کرده اسـت؛ فـورا  پشـت ايـن               

دســتــهــاي مشــکــوک ضــد        " حــرکــت    
درخـواسـت   .   را تشخيص داد "   انقالب

مجوز تظاهرات کرد تا از مقدستريـن   
مقدسات جـمـهـوري اسـالمـي اعـاده            

عجله جناح مغـضـوب   .  حيثييت کند 
براي تظاهرات در تبري جستن از ايـن     

قابل درک "   دستهاي مشکوک" حرکت  
اين جناح خـوب مـتـوجـه شـده          .   است

است که اين حرکت يعني نه به کلـيـت      
جـمـهـوري    " جمهوري اسالمي، نـه بـه         

اسالمي نه يک کـلـمـه کـمـتـر نـه يـک                   
، نــه بــه مضــحــکــه        " کــلــمــه بــيــشــتــر   

، و الـبـتـه        " بازگشت بـه دوران امـام        " 
موسوي بهـانـه   "تاکيد مجدد بر شعار  

جـنـاح   " .   است کل رژيـم نشـانـه اسـت          
مغضوب در اين حرکت پيام کـوبـنـده       
اي از مـردم ديـد کـه دوره مـال خـور                  
کــردن انــقــالب مــردم آنــهــم بــه نــام                
خميني، همان تبه کار شيادي که يـک     
بار انقالب مردم براي آزادي و بـرابـري      
و انسانيت را بدستش مـالخـور کـرده           

اين حـرکـت نشـان      .   اند تمام شده است 
داد که حتي تصور بازگشت بـه دوران      

 . امام سفيهانه و پوچ است" خوش"
جــنــاح مــغــضــوب، ابــلــهــانــه تصــور          

ميکرد که خواهد توانست روي نفرت    
بيحد مـردم از ديـکـتـاتـورهـاي زنـده               
اسالمي آويزان شـود و روح پـوسـيـده            
ديکتاتور مرده را احضار کند و مثال     
کل ديکتـاتـوري اسـالمـي را نـجـات              

با ايـن اتـفـاق، ايـن حسـابـهـاي                .  دهد
ابلهانه جناح موسوي به طـور کـامـل          

 . در هم ريخت
اپوزيسيون اصالح طلب،  که وظـيـفـه       
اصلي اش مقـابلـه بـا انـقـالب مـردم               
است با ديدن عکس خميني در آتـش        

قــيــافــه بســيــار      .   ســرگــيــجــه گــرفــت     
مضحکي بخود گـرفـت و انـدر بـاب              
دموکراسي و تـعـقـل و مسـامـحـه و               

و پرهيز از خشونـت  ! تحمل انديشه ها 
و تــاکــتــيــکــهــاي عــاقــالنــه و آيــنــده            

به دو نمونـه از    .  وراجي کرد... نگري  
. اين اظهارات مضحک تـوجـه کـنـيـد           

ــي از                  ــکـ ــارا، يـ ــازگـ ــن سـ ــسـ ــحـ مـ
آرشيتکتهاي سپـاه پـاسـداران، کسـي          
که در حال حاضر از تلويزيون فـارسـي         

نـخــســت وزيــر    " زبـان آمــريــکـا بــراي          
: خــدمـات مــيـدهــد    "   مـحـبــوب امـام     

به گذشته تـعـلـق    "   آقاي خميني" اصال  
دارد و ما ياد گرفتيم که در مـوردش       

هر نـظـري؟     ( داشته باشيم "   هر نظري" 
در مـورد بـنــيـانــگـذار هـولــوکـاســت              
اسالمي هر نظري؟ آخ کـه ايـنـهـا چـه             

کنار هـم  ! )   موجودات ظريفي هستند  
سايت ايران امـروز مـنـعـکـس        .  باشيم

کنندن مـواضـع سـازمـان بـي آبـروي               
پـاره کـردن يـا        :   " خط امامي اکثريـت   

آتش زدن عکس کسي که ديگـر زنـده        
نيست، به معنـي تـالش بـراي حـذف            
انديشه اوست و سبزها نشان داده انـد          
که اهل تکثر هستند و هيچ وقـت بـه         
دنبال حذف يک عقيده نيستند، بلـکـه     
کـامــال بــرعــکــس بـه دنــبــال ايــجــاد             
چارچوبي دموکراتـيـک بـراي زنـدگـي           
مسالمت آميز و حقوق بـرابـر پـيـروان           

 ." همه عقايد هستند
نفرت و وحشت اينهـا از ايـن حـرکـت            

. کامال سـيـاسـي و قـابـل درک اسـت               
اوال، اينها صفي در مـقـابـل انـقـالب           
مردم هستند و هر حرکتي که انقـالب    
مردم را به جلـو سـوق دهـد زيـر پـاي               

ثـانـيـا،    .   اينها را هم خـالـي مـيـکـنـد            
اينها عمري در خدمت امام خـمـيـنـي       

اينها سلحشـوران دهـه     .  رکاب زده اند 
 هستند که براي امـام،    ٥٧اول بعد از   

سپاه پاسداران سـازمـان دادنـد و زيـر             
ــنــهــا  .   عــبــاي امــام وول خــوردنــد          اي

چاپلوسان دهه شخصت بـارگـاه امـام          
تعرض بـه سـاحـت خـمـيـنـي            .   هستند

. دست خود اينها را هـم رو مـيـکـنـد              
هرچقدر شبح خونين خـمـيـنـي مـورد           

تعرض قـرار گـيـرد هـمـانـقـدر نـقـش                   
کثيف خود اينها در ايـام زنـده بـودن              
خميني در حافظه تاريخي مردم زنـده       

ــشــود      ــر مــي ــن         .   ت ــي اي ــگــران آري، ن
 . حضرات کامال قابل درک است

اما مهتر از همه واکنش جناح حـاکـم      
جنـاح حـاکـم اوال مـثـل هـمـه                .   است

موارد ديگر تصوير و نقشه يکسـانـي         
ايـن هـم     .   در قبال اين رويـداد نـدارنـد         

يــکـــي از شـــاخصـــهــاي فـــروريـــزي             
حـکـومـت اسـالمـي اسـت کـه هـيــچ                 
چيزي نميتواند ايـن صـف را مـتـحـد              

ــد  ــت و                .   کــن ــه تشــت ــاقــي ب ــف هــر ات
. سرگيجگي و وحشتشـان مـيـافـزايـد         

کيهان و روح اهللا حسيينيان  يک چيـز        
خامنه اي .   رضايي يک چيز.   ميگويد

يک روز رجز ميخواند،  روز ديگـر بـه           
امـا بـا تـمـام ايـن            .   استغاثه ميافتنـد  

سايه روشنها يک چيز براي همه اينـهـا      
يک بار ديـگـر کـل نـظـام          . روشن است 

اسالمي، اين بار با يک ابتکـار ديـگـر       
 . انقالب به چالش کشيده شد

. وحشت جنـاح حـاکـم از ايـنـجـاسـت              
عـکـس بـنــيـانـگـذار نــظـام اسـالمــي               
توسط انقالب بـه آتـش کشـيـده شـده              

چه چيزي دهشتناک تـر از ايـن         .   است
براي نظام؟ چه چيـزي وحشـتـاکـتـر از            
اين که بنينانگذار نظام، جوهر نـظـام،     
مقدسترين مقـدسـات نـظـام، در روز            
روشن، در مقابل مسـلـسـل بـدسـتـان            

مردم قـبـال   .  نظام به آتش کشيده شود 
عکس خامنه اي را بـه آتـش کشـيـده            
بودند و اعالم کرده بودند خـامـنـه اي        

از اين هم فـراتـر     .   قاتله واليتش باطله  
مـرگ بـر     :   " رفته و فـريـاد زده بـودنـد           

با به آتش کشيـدن  " .   اصل واليت فقيه 
" اصل واليـت فـقـيـه       " عکس خميني،   

يـک بـار ديـگـر         .   به آتش کشـيـده شـد       
جــاي شــبــهــه اي بــاقــي نــمــانــد کــه                
موضوع جدال، کل جمهوري اسالمي     
با تمام بنيادهايش، با تمام ارکـانـش،       
ــام                    ــم ــا ت ــش، ب ــدســات ــمــام مــق ــا ت ب

 .  شخصيتهايش است
از حــکــومـتــهــاي مســتــاصـل رو بــه            
سکوت خرفتيهـاي سـيـاسـي حـيـرت             

شـايـد کسـانـي       .   انگيزي سـر مـيـزنـد        
واقــعــا تصــور مــيــکــنــنــد حــاال کــه             

کـه الـبـتـه هـرگـز             -ديکتـاتـور زنـده        
نتونستند به ريش خونينش گالبـي از      

اينچنين بـه کـيـسـه           –تقدس بپاشند  
بوکس مردم تبديل شده است و مـايـه         
ترس و لرزي نميشود شايـد بـتـوان بـا            
نشـان دادن تـمـثـال بـه آتـش کشـيــده                  
ديکـتـاتـور مـرده، روح خـبـيـثـش را                 
احضار کرد و ترس و وحشتي بـوجـود      
آورد و فرجي براي ديکتاتور زنـده بـاز       

شايد بتوان به نـام امـام، جـنـاح          .   کرد
مغضوب را سرجايش نشاند و مـردم        

شايد اصال بتـوان بـا     . را مرعوب کرد 
توسل به روح امام، خود مردم را بـار        

" غـائلـه  " ديگر بيخ ديوار گذاشت و به       
اينها ميـتـوانـد تصـورات       !   خاتمه داد 

کسانـي بـاشـد کـه در مـقـابـل مـوج                   
کوبنده اعتراض مردم به ماليـخـولـيـا      

 . دچار شده اند
تــف .   امـا هـمــه چـيـز بـرعـکــس شـد               

حضرات به طرف باال رفت و بـرگشـت     
و درست روي عمامه خود ديکـتـاتـور     

ارواح قــديــس مــرده       .   زنــده نشــســت   
نتوانست و نميتواند بـه کـار لـجـنـزار             

نميـتـوانـد چـون       .   اسالمي حاکم بيايد  
از  نظر مردم خود همين قـديـس ايـن              

با تـمـثـال      .   لجنزار را راه انداخته است  
سـوزان رهـبـر عـظـيـم الشـان، کـارت                 
ديــگــري از حــکــومــتــي مســتــاصــل          

 .سوخت
هـم جـنـاح حـاکـم، هـم             .    جالب اسـت  

جـنـاح مـغــضـوب و هـم بـخــشـي از                   
اپوزيسيون اصـالح طـلـب و طـرفـدار             
رژيم، همه پافشاري ميکنـنـد کـه نـه             
خير عکس امام توسط مردم انقالبـي   

جـنـاح   .   به آتـش کشـيـده نشـده اسـت            
حاکم ميگويد جنـاح مـغـضـوب ايـن           

جـنـاح مـغـصـوب        .   کار را کرده اسـت    
ميگويد اين حرکت مشکوک اسـت و       
به طور ضمني ميگويد کار کار خـود    
جناح حاکم است کـه بـهـانـه اي بـراي              
تصفيه حساب بـا جـنـاح مـغـضـوب               

اپوزيسيون اصالح طلـب  . داشته باشد 
خارج از حکومت تالش ميکنـد ايـن         
شبهه را بوجود بـيـاورد کـه ايـن کـار                
مردم نيست و حتما کاسه اي زير نـيـم      

گـيـريـم    .   کاسه خود جناح حاکم اسـت     
که واقعا عکس اين شياد قـاتـل، ايـن       
بنيانگذار و سـمـبـل و تـجـسـم نـظـام                 
اسالمي را خـود دار و دسـتـه جـنـاح               
حاکم پاره کرده اند تا بـهـانـه اي بـراي          

اوال حکـومـت   .   سرکوب داشته باشند 
اسالمي تنها چيزي که کم نـمـي آورد           

ثانيا حـتـي     .   بهانه براي سرکوب است  
اگر همين واقعيت داشـتـه بـاشـد ايـن              
فقط نشانه ديگري از استيصـال و در          
هم ريختگي رژيم اسـالمـي اسـت کـه          
براي نجات خودش مجبور شده اسـت     
از باالترين مـقـدسـات خـودش مـايـه             

ــگــذارد  ــه             .   ب ــدهــد ک ايــن نشــان مــي
کـارتـهـاي حـکـومـت اسـالمـي بـراي                
بازي کردن و نـجـات خـودش هـر روز            

اين نشان مـيـدهـد    . بيشتر ته ميکشد 
کـه شـرايــط بـراي وارد آوردن ضـربــه               

 . *کاري آماده تر ميشود
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ايـن نـوشــتــه بــرمــبـنــاي يــک گـفــتــار               
 . تلويزيوني تنظيم شده است

 
پيام شانزده آذر امسال بـروشـنـي ايـن           

مـردم بـا     .     کل نظام نشانه اسـت   :  بود
اعتـراضـاتشـان، بـا شـعـارهـايشـان و               
اقــدامــاتشــان در شــانــزده آذر اعــالم           
ــکـــومـــت را                   ــه ايـــن حـ کـــردنـــد کـ

اين حکومت بايد برود و .   نميخواهند
اين پيام آنقدر روشن و واضح بـود کـه       
حـتـي رسـانــه هـاي غـربــي و بـعـضــا                  
شخصيتها و دولتهاي غربي هـم آنـرا           
شنيدند و اينطور پيشبيني کردند کـه       
حرکت مردم  ايران تا کـنـار زدن کـل               

. اين حکومت به پيـش خـواهـد رفـت           
خيلي ها فـهـمـيـدنـد کـه مـردم هـيـچ                  
تخفيفي و سازشي در کارشان نيـسـت       
و با هيچ گـوشـه ايـن حـکـومـت سـر                  

 . سازگاري ندارند
 يک اقدامي که ايـن حـقـيـقـت را             
خيلي روشن بـيـان کـرد ايـن بـود کـه                  
مردم در خيابانهاعکس خميني را هم 
در کنار عکس خـامـنـه اي بـه آتـش                

و ايـن ولـوـلـه اي در مـيـان               .   کشيدند
تا آنجا کـه  .  صفوف حکومت انداخت 

به مردم مربوط ميشود اين اقدام امر  
از .   عجيب و يا غيرمنتظره اي نـبـود        

همان روز اول اين جنبـش روشـن بـود             
که مردم عليه اين حکومت ايسـتـاده          
اند و ميخواهند آنرا بزير بـکـشـنـد و              
گرچه به بهانه انتخابـات ايـن حـرکـت            
شـروع شـد ولــي بسـيـار از آن فـراتــر                  

همچـنـانـکـه از روز اول مـا              .  ميرفت
اعالم کرديم اين جنبش انفجـار خشـم       
فروخورده مردم است که سر باز کـرده        
ــا                   اســت و مــردم مــبــارزه شــان را ت
سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي ادامـه           

 ماهه اخير ۶  -۵تجربه . خواهند داد 
اين حقيقت را خيلي روشـن در بـرابـر             

مـردم  .   چشم همگان قـرار داده اسـت         
دست اندرکار سـرنـگـونـي جـمـهـوري             
اسالمي هستـنـد و نـه تـعـمـيـر و يـا                    
مرمت آن و يا تغيير اين يـا آن مـقـام              
حکومتي و يا اين يـا آن جـنـاح و يـا                

بنابر ايـن پـاره کـردن          .   رئيس جمهور 
عکس خميني که پايه گذار و نمـاد و         
سمبل ايـن رژيـم جـنـايـت و تـوحـش                  
هست امري کـامـال قـابـل انـتـظـار و                

براي هر کس که حـتـي     .   طبيعي است 
از دور نــاظــر اوضــاع ايــران اســت و               
حقيقت خواست و اعتراضات مردم را 
ميشناسد نيز  اين امر نـامـنـتـظـره و              

و بايد منتظر بود کـه    .   عجيب نيست 

در آينده اعتراضات مردم بـيـشـتـر بـا          
چنين اقداماتي و با شعارهاي کوبنده    
تر و تعرض محکم تـري ادامـه پـيـدا              

 . کند
ــراي جــنــاحــهــاي               ــبــتــه ب ولــي ال

. حکومتي مساله کامال فرق ميکند   
هر يک از دو جناح سعي کـرد  کـه از               

. اين مساله استفاده خودش را بـکـنـد       
جناح غالب يا جناح خـامـنـه اي کـه              
هدف مستقيم اعتراضات مردم است    
تالش کرد از اين اتفاق پـرچـمـي بـراي        

. تــعــرض بــه جــنــاح مــقــابــل بســازد           
تـلــويــزيــون جــمــهــوري اســالمــي ايــن          
صحنه را چندين بار نشـان داد  و بـر            
اساس آن شروع کردند به رجز خواني و 
خط و نشان کشيدنها که ميگيـريـم و      
!  مي بنديم و ديگر تحمل نـمـيـکـنـيـم         

گويا تا بحال خيلي داشـتـنـد تـحـمـل              
در هـر حـال ايـن مـوضـع              !   ميکردنـد 

نشانگر اشتباه محاسبه و پرت بـودن         
حکومتيها از اوضاع سياسي ايـران و     

در هـر    .   جنبش انقالبـي جـاري اسـت        
. انقالبي چنين مقاطعي پيش مي آيد

مقاطعي که حکومت تصور ميکـنـد     
با اتکا بـه مـقـدسـات و تـابـوهـايـش                  
ميتواند در يک موضع تعرضي و حق    

. بجانب قرار بگيرد و به مـردم بـتـازد        
در زمان شاه توهين به اعـلـيـحـضـرت        
يکـي از ايـن تـابـوهـا بـود و در زيـر                      
اختناق آريامهري هرکس ميخـواسـت     
با  هر کس تصفيه حساب کند طـرف      
را به توهين به اعـلـيـحـضـرت مـتـهـم             

اما در همان جـامـعـه وقـتـي        !   ميکرد
اختناق شکست و انقالب شـروع شـد         
مرگ بر شاه  عادي ترين و رايج تريـن        
شعار مردم شد و از دسـت حـکـومـت         
ــگــاه ســاواک و                     ــمــام دســت ــا ت هــم ب

امـروز  .   زندانهايش کاري ساخته نبود   
مـثـل   "   مقدساتـي " هم جامعه ايران از     

ولـي فـقــيـه و اصــل واليـت فــقـيـه و                   
خميني و اسالميت نظام عبـور کـرده         

تنها ابلهان حاکم فکرميکنـنـد   .   است
با آويـزان شـدن بـه ايـن مـقـدسـات و                    
تابوهاي لگدمال شده شان ميتـوانـنـد      
کسي را مرعوب کـنـنـد و يـا از يـک                
موضع حق بجانب بـه مـردم تـعـرض            

 . کنند
از طرف ديگـر جـنـاح مـغـلـوب،             
جناح موسوي و کـروبـي و اعـوان و                
انصارشـان هـم سـعـي کـردنـد از ايـن                  
واقعه براي محدود کردن حرکت مردم 
در چارچوب نظام و رجـعـت بـه دوره               
خميـنـي کـه هـدف اعـالم شـده شـان                  

براي توده مـردم   .   هست استفاده کنند  
خمينـي و دوره خـمـيـنـي دوره آغـاز                 
سرکوبگريها و کشتارها بود و جامعه 

هنوز فجايعي مثل حمله به زنان و بـه        
شوراهاي کارگري و به کارگران بيکار       
و به دانشـگـاهـهـا و بـه کـردسـتـان و                   

 و تابستـان  ۶۰کشتارهاي سي خرداد  
اما براي .  را فراموش نکرده است۶۷

جناح مغضوب که در آن دوره خود از    
ارکــان دســتــگــاه کشــتــار جــمــهــوري          
اسالمي بوده است  طبيعي اسـت کـه         
در آرزوي دوره خميني و بـازگشـت بـه       

اين تـالـشـهـاي جـنـاح         .  آن دوران باشد 
موسـوي بـه جـائـي نـرسـيـد چـرا کـه                    
اعتراض و نارضائي و درد مردم فقط   
احمدي نژاد نيسـت و از روز اول هـم               
نبود، بلکه کل حکـومـت جـنـايـت و              

ايـن  .   توحش جمهوري اسالمـي اسـت      
را جامعه از همان روز اول اعـالم کـرد      
و هر چه بـيـشـتـر جـلـو آمـديـم مـردم                   
صريح تر و مستقيم تر و علني تر در       

ايـن  .   برابر کل حکومت قرار گرفـتـنـد      
خط باز گشت به خميني و اصالحات       
ــتــدا                  و قــانــون اســاســي از هــمــان اب

اگـر  .   جايگاهي در ميان مردم نداشت 
درد مردم اينها بود اصال اعتراضـات    

 . خياباني شروع نميشد
در هـر حــال ايـن خــط شـکـســت               
خورده فکر کرد فرصتي بدسـت آورده       
است که آتش کشيدن عکس خمـيـنـي     
را توطئه جناح مقابل وانمود کـنـد و           
بگويد اين کار خـود جـنـاح حـاکـم و                
تلويزيون رژيم است کـه مـيـخـواهـنـد             

حـتـي تـالش      .   دستگير کنند و بزنـنـد   
کردند بنوعي مردم را به تظاهرات در  

اينجا هم .   دفاع از خميني فرابخوانند   
باز عقب مـانـدگـي ايـن جـنـاح را از                  

ايـنـهـا هـم       .   اوضاع بروشني ميبـنـيـم     
مثل برادران اصـولـگـرايشـان در ايـن             
توهم به سر ميبـرنـد کـه مـيـشـود بـا               

پـايـه گـذار      " تابوي خميني و تـقـدس          
در يک موضع تـعـرضـي و حـق         "   نظام

بجانب قرار گرفت و مردم را بـدنـبـال            
فکر کردند ميتوانـنـد بـا      . خود کشيد 

اين ترفند مردم را به دنبـال سـازش و          
و .   مرمت و تعميـر رژيـم بـکـشـانـنـد             

مســالــه  را در چــارچــوب دعــوا بــا                
اما ديـگـر     .    احمدي نژاد محدود کند 

. براي اين نوع ترفندها دير شده اسـت         
اگر قرار .   مدتهاست که دير شده است   

بود مردم به اين نوع سياستهـا تـوهـم         
داشته باشند خاتمي هنوز بر سـر کـار      

جامعه از ايـن نـوع سـيـاسـتـهـا                !   بود
عبور کرد چون اين رژيم اصالح بـردار     
نيست و مردم اينرا در تجربه هر روزه      

مردم در يـک    .   شان عميقا درک کردند  
تجربه سي ساله متوجه شدند که هيچ   
نوع اصالح و بهبود و تغيير مثـبـتـي          

و .   در وضعيتشان امکان پذير نيسـت    

انقالب حـاضـر نـتـيـجـه ايـن آگـاهـي                  
ايـن جـنـبـش تـنـهـا            .   اجتماعي اسـت   

پاسخي به ولي فقيه و احمـدي نـژاد و        
دولتش نيست، بلکه پاسخ کوبنده اي       

 .  به کل نظام حاکم است
بنابرين اين نـوع شـخـصـيـتـهـا و               
سياستهائي که جلو ميآيند تا حرکت 
مردم را محدود کنند و در چـارچـوب       
نظام نـگـاهـدارنـد، شـکـسـتـشـان فـي                

نفس اينکه در . الحال اعالم شده است 
شانزده آذر مردم عـکـس خـمـيـنـي را            
پاره کردند و آتش زدند  پيام روشـنـي         
است که به کل دنـيـا اعـالم مـيـکـنـد              
مردم در برابر کل اين نظام قرار گرفته    

ازينرو تقالهاي هر دو جـنـاح در         .  اند
عکس العمل به اين پيام به سرعت بـه   
يک تالش مضحک و بي نتيجه تبديل    

به سرعت هر دو جناح فهمـيـدنـد    .   شد
چـه  !   که نميتـوان بـا آتـش بـازي کـرد              

جناحي که ميخواست بـه ايـن بـهـانـه             
حمله اي را به جناح مقابـل و بـه کـل            
جامعه سازمان بدهد، و چه جـنـاحـي           
که ميخواسـت مـردم را در دفـاع از               
خميني بخيابان بياورد فورا فهميـدنـد    
ــه چــنــيــن                 کــه امــکــان دســت زدن ب

جـنـاح غـالـب       .   مانورهائي را نـدارنـد    
متوجه شد که هر نوع دسـتـگـيـري و            
تهاجمي حتي به سران جناح مغـلـوب         
آتش اعتراضات را شعله ورتر خواهـد      
کـــرد و لـــذا از امشـــب بـــه فـــردا                     
رجـزخــوانــيــهــايــش جــاي خــود را بــه            
دلجوئي و موعظه ونصـيـحـت داد و            
افــراطــي تــريــنــشــان اعــالم کــرد کــه            

رفســنــجــانــي و مــوســوي و کــروبــي              
ناچيزتر و بي اهميت تـر از آنـنـد کـه                 
حتي ارزش  دسـتـگـيـر کـردن داشـتـه               

يــعــنــي زورمــان نــمــيــرســد        .   بــاشــنــد 
آتـش اعـتـراض      !   دستگيرشـان کـنـيـم      

مردم شديد تر ميشود و از پسشان بر       
جناح موسوي هم فهميد که ! نمي آئيم

مردم به هر بهانه اي به خيابان بريـزنـد      
از شعار مرگ بر اصل واليت فـقـيـه و       
کل نظام نشانه اسـت و غـيـره کـوتـاه               
نخواهند آمد و بايد منتطر پاره  شدن  
عکسـهـاي بـيـشـتـري از خـمـيـنـي و                   
خامنه اي و لگد مال شدن تـابـوهـا و         

هـر دو طـرف       !   مقدسات بيشتري بود 
بعد از يک شلتاق اوليه عقب نشستند     
و دوباره در کابوس حفظ نظام و چـاره      
جوئـي بـراي نـجـات نـظـامشـان فـرو                 

 .                   رفتند
و باالخره اين شـانـزده آذر  پـيـام               

.  روشني هم براي اپـوزيسـيـون داشـت          
شانزده آذر جواب کوبنده اي   به هـمـه     
کساني بود که جـنـبـش و حـکـومـت               
انقالب مردم را به حسـاب دعـواهـاي        
درون حکومتـي مـيـگـذارنـد و فـکـر               
ميکنند چون مردم به بهانه انتخابات  
به خيابان ريختند موضوع و مسـالـه         

مورد اعتراضشان هم فقط انتخابـات     
اينجا  مـنـظـورم کسـانـي مـثـل            .   بود

مـوسـوي و کـروبـي و يـا  کـديـور و                      
. سازگارا و شـيـريـن عـبـادي نـيـسـت               

اينها هدف و سياستشان هميـن اسـت      
چون خواهان حفظ جمهوري اسـالمـي      
حداکثر با ظاهـر و رنـگ مـتـفـاوتـي                

منـظـور مـن نـيـروهـائـي از              .   هستند
اپوزيسيون است که خواهان سرنگوني 
حــکــومــت هســتــنــد امــا  جــوهــر و             
مضمون انقالب مردم را نميبينـنـد و        
ــا                 ــاحــه ــن ــحــســاب دعــواي ج ــرا ب آن

بـه نـظـر مـن تـحـلـيـل و                 .   ميگذارنـد 
شناخت اين نيروها سطحي و کلـيـشـه      

متوجـه نـيـسـتـنـد کـه هـر               .     اي است 
انقالبي از همه امکانات و فـرصـتـهـا          
استفاده ميـکـنـد تـا امـر خـودش را                
يعني سرنگوني حکومت را به پـيـش        

مردم از دعواهاي دروني رژيـم،   .   ببرد
که خـودش انـعـکـاسـي از مـبـارزات                
مردم و فشار بر کـل رژيـم از پـائـيـن                  
بود، استفاده کردنـد کـه بـخـيـابـانـهـا               
بــريــزنــد و شــعــار بــدهــنــد مــرگ بــر              
ديکتاتور، مرگ بر اصل واليت فقيه، 
عکس فقيه قبلي و فعلي را بـه آتـش             
بکشند و سمبلـهـا و مـقـدسـات ايـن                

اين حرکت . حکومت را لگدمال کنند
و اعتراض و مبارزه مردم در واقـع از        
دعواها و اختالفات و کشمکشها بين 
باالئيها استفاده کرد براي ايـنـکـه قـد         

اين اشـتـبـاه      .   راست کند و بجلو برود 
اگر از سر عوامفريبي نـبـاشـد از سـر             
سادگي و سطحـي نـگـري اسـت  کـه                 
کسي فکر کند مردمي کـه بـا شـعـار          
راي مرا پس بگير در همان روز اول به    
خيابانها ريختند دردشان انتخابات و     

 . رايشان بود
در هـر جـامـعـه اخـتـنـاق زده اي                 
وقتي انقالب شـروع مـيـشـود مـردم              
دست ميـبـرنـد بـه اولـيـن امـکـانـات                 

و اين امکانات مـعـمـوال بـا       .   موجود
دعـواهــاي درون حــکـومــتــي ايــجــاد          

ميتوان گفت اين استفاده از    .   ميشود
شکافهاي حکومت در واقع جزئـي از       

انـقـالب   .   مکانيـسـم انـقـالبـهـا اسـت           
معموال در کشورهاي ديکـتـاتـوري و       
اختناقزده در ميـگـيـرد و در چـنـيـن                
جـوامــعــي هــيــچ نـوع امــکـان بــيــان              
اعتراضات نيسـت، احـزاب راديـکـال           
ممنـوع هسـتـنـد، مـطـبـوعـات آزاد               
وجود ندارد و مردم در هيچ سـطـحـي         
حـق مـتــشــکـل شـدن و اعـتــراض و                 
اعتصاب و تـجـمـع و غـيـره و غـيـره                   

در چـنـيـن شـرايـطــي وقـتــي             .   نـدارنـد  
جامعه به نقطه جوش ميرسد، چـيـزي     
طبيعي تر از اين نيست کـه مـردم بـا              
استفاده از شکافهاي دروني دسـتـگـاه       
اختناق جلو بيايند تا کل اين دستگاه     

 !کل رژيم نشانه است: پيام شانزده آذر
 حميد تقوائي
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 اين قرار در مورد يک شعار مشخص     
است ولي در عين حـال بـه نـظـر مـن                 
اهميتش بيشتر از صـرف يـک شـعـار             

اينکه بصورت قـرار در مـورد         .   است
يک شعار اين بحـث مـطـرح مـيـشـود             
جايگاه عملي و واقـعـي ايـن قـرار را               

نشـان  .   قبل از هر چيز نشـان مـيـدهـد        
ميدهد که ما با کشف و شهـود و بـا          
تعمقات تئوريک و  رجوع به کتابها به 

ما با واقعيتـي کـه     .   چيزي نرسيده ايم  
در برابرمان قـرار گـرفـتـه و ضـرورت               
پاسخگوئي درست به  واقعيت زنده به 

اولـيـن بـاري کـه         .   اين قرار رسيده ايـم    
ــراي يــک                ــي ب ــقــالب انســان شــعــار ان
حکومت انساني مطرح شد در هميـن   

از دفتر سياسي در   . زمينه مطرح شد 
نيامد، از هيچ سمينار و کـنـفـرانسـي        

حزبي که ميخواست در   .   هم درنيامد 
تلويزيونش با يک جامعه بـه خـيـابـان            
آمده و در حال انقالب سـخـن بـگـويـد         
ايـن شـعــار را بـلــنـد کـرد و انـقــالب                   
انساني براي حکومت انساني تبـديـل        
شد به لوگو و آيـکـون و نـمـاد کـانـال                
جديد در تمام مدت يک ماه و نيمـه و       

ايـن  .   دو ماهه اوج اين انـقـالب اخـيـر          
شعار عمال به اين صورت مطرح شـد       
ولي اين طبعا به اين معني نيست که       
ما گوش کرديم مردم چه ميگويند و      

ــم         ــرا شــعــار کــردي مــردم ايــن را       .   آن
اين شعار به نحوي نتيـجـه   .   نميگفتند

مالقات حزب ما بود با يک جـامـعـه            
حزبي که منتـظـر انـقـالب        .   بپاخاسته

بود، حزبي که فـراخـوان نـقـالب داده              
بود، حزبي که به استقبال انقالب رفته 
بود باندازه کافي بضـاعـت سـيـاسـي،           
تئوريک، کار فکري، کار نظري داشت    

 . که اين شعار را باال ببرد
 وقتي اين شعار را مطرح کـرديـم      
ميدانستم و پيش بيني مـيـکـردم کـه        

. بايد ايستاد و جنگيد براي اين شعـار  
براي آنکه نميگنجد در .   چون نو است  

آن جعبه هاي سنتي شش در چـهـاري          
کـه چـپ ســنـتـي دوســت دارد مـثــل                
زيـورآالت فـرقـه اي بـخـودش آويــزان              

. جزو آن جعبه جواهرات نيسـت .     کند
از مادر بزرگهـا و پـدر بـزرگـهـاي دو               

نسـل و ســه نســل قـبــلــمــان بــه ارث                 
. خودمان کشـفـش کـرده ايـم        .   نرسيده

همانطور که شوراها را انقالب اکـتـبـر     
مارکس .   در دامن بلشويکها گذاشت   

. که راجع به شورا صحبتي نکرده بود      
. گفته بود کمون و دولت طراز کـمـون          

همانطـور کـه واقـعـيـت، کـمـونـيـسـم                 
کارگري را  در دامن منصور حکمـت        

آن البته يک بـحـث نـظـري و           .   گذاشت
پايه اي است ولي در سطـح عـمـلـي و           
پراتيک هم اگر مارکسيسم ياد نگيـرد   
که زنده باشد و جواب بـدهـد، جـواب            
درســت، جــواب طــبــقــاتــي، جــواب            
راهـگــشـا بـه اتـفــاقـات زنـده، اصــال                

يک فرقه مذهـبـي   . مارکسيسم نيست 
هيچ .  است که باد فاتحه اش را خواند 

ايـــدئـــولـــوژي اي، چـــه بـــرســـد بـــه                
مارکسيسم که اصلش در مورد تغيير 
است، را نميشود ثابت نگاهداشـت و         

مـارکسـيـسـمـي کـه         .   منجمدش کـرد  
ميگـويـد دنـيـا را بـايـد تـغـيـيـر داد                     

 . نميتواند خودش اليتغير باشد
تا آنجا که به بحث نظام انسـانـي،     
انقالب انساني، حکومت  انساني، و       
جمهوري انسـانـي مـربـوط مـيـشـود              
ريشـه ايـن بـحــث بــه خــود مــارکــس               

مثل هـمـه بـه اصـطـالح          .     برميگردد
کـفــرهــائــي کــه گــفـتــه ايــم داريــم بــر               
ميگرديم به مارکسي که از زيـر آوار           
سوسياليسمهاي طبقات ديگر بـيـرون      

. اين بار در سطح خـيـابـان   .   کشيده ايم 
ايـن  .   اين بار در برخورد به يک انقالب    

بار در برخورد به يک جنبش زنـده کـه         
در سابقه حـزبـمـان    . تا حاال نداشته ايم 

اگر اين حزب کمونـيـسـت    .   نداشته ايم 
 بود بايد هـزار  ۵۷کارگري در انقالب    

و يک شعار از اين قبيل پيدا ميکرد و 
بدرون جامعه ميبرد تا رنگ خـودش       

امـا آن زمـان       .   را به آن انـقـالب بـزنـد         
مشغول بود، مشغـول واکـنـدن       .   نبود

سنگهاي تئوريکش از پـوپـولـيـسـم و           
کمونيسم خرده بورژوائي و کمونيـسـم       

. نوع چيني و مـائـوئـي و غـيـره بـود               
اسطوره بورژوازي ملي "مشغول بحث 

بود، مشغول ايـن بـود کـه          "  و مترقي 
بگويد کمونيسم بر سر نفي اسـتـثـمـار       

ــالل از                         ــه بــر ســر اســتــق اســت و ن
ولـي  .   امپرياليسم و يا هر چيزديگـري    

آن جنگها را کرد که در انـقـالب دوم              
بگويد حاال در خيابان کمـونـيـسـم بـر             

و تمام آن خيل چپ سنتي !  سر چيست 
و يا غير چپي که تئوري و نطرياتش و 
تمام ترقيخواهي اش و پيـشـرويـش و           
انقالبي گريش در اين خالصه مـيـشـد      
که مستقل بشود و صنعتي بشـود و          

بــرگــردد، و    "   خــودش" بــه فــرهــنــگ       
جوابش را با اسطوره ها گرفت امـروز       

کـارگـر اجـازه      !   ميگويد نه نـمـيـشـود       
نميدهد شما پرچم انسانـيـت را بـلـنـد            

ظاهرا انسانيت مارکسيسـم را     .  کنيد
و يا  شعـارهـا و سـيـاسـتـهـاي مـا را                  

چه چيزي در دنيا هست ! رقيق ميکند
! که انسانيت رقيقش کند؟ هيچ چـيـز       

در سياست، در فرهنگ، در هنـر، در        
ورزش، در فلسـفـه، در عـلـم، در هـر                
عرصه اي با انسانيت وارد بشـويـد و          
انسانيت را مرکز قرار بدهيد عميقش   

راديکالش ميـکـنـيـد چـون        .   ميکنيد
. چيزي عميق تر از ايـن وجـود نـدارد            
. چيزي ريشه اي تر از اين وجود نـدارد    

ــبــه اي از زنــدگــي                        ــر جــن شــمــا ه
سياسي را بررسي کـنـيـد،        -اجتماعي

تحليل کنيد و عميـق بشـويـد و نـقـد             
کنيد ناگزيريد از انسان شروع کنيد و       

وگـرنـه مـعـلـوم        .   به انسان ختم کـنـيـد      
نيست حقانيـت حـرف شـمـا بـخـاطـر               

ــا مــا اســت چــون              .   چــيــســت  حــق ب
سوسياليست هستيم؟ خوب چرا بايـد      
ســوســيــالــيــســت بــود؟ بــراي ايــنــکــه         

براي .   سوسياليسم بشر را رها ميکند 
اينکه سوسياليسم جائي براي طـبـقـه          
نميگذارد، براي اينکه سـوسـيـالـيـسـم         

. جـائــي بــراي اســتــثـمــار نــمـيــگــذارد          
حقانيت هر چيزي از اينجا در ميـآيـد    
که چه ربطي دارد با حرمت انسان، بـا     
معيشت انسان و بقول خود انقالب بـا   

وگرنه بايد برويد ". منزلت و معيشت"
" مي صرفد يا نمـي صـرفـد     " با معيار  

. همين را هم ميگويند. صحبت کنيد
هر شش ثـانـيـه يـک کـودک در دنـيـا                   
ميميرد، چرا؟ چون نمي صـرفـد زنـده          

ايـدز در    !   نمي صـرفـد  .   نگهشان دارند 

آفريقا بيداد ميکند، نمي صـرفـد کـه         
ــقــا                ــدســت مــردم آفــري دارويــش را ب

بــراي .   دنــيــا را بــبــيــنــيــد      !   بــرســانــنــد
بورژوازي حاکم اگر چيزي نمي صرفـد      

ميليون ميليون بيکار .   درست نيست 
ميکنند چون بـراي ايـنـکـه سـرمـايـه               

تنها . سود آور باشد بايد بيکار بشوند
جمهوري اسالمي را نميگويم، آن کـه         

جامعه صـنـعـتـي     .   در قعر جهنم است 
پــيــشــرفــتــه در آمــريــکــا و اروپــا را               

بـيـمـارســتـان را تـعـطـيــل            .   مـيـگـويـم    
ميکنند، مهد کودک را مـي بـنـدنـد             

يک اقـتـصـادي    .   چرا؟ چون نمي صرفد 
داريم که روحش بر ما حـاکـم اسـت و           
اين اقتصاد که گويا از کـرات ديـگـر             

چـيـزي کـه      .   آمده بايد سـودآور بـاشـد       
سودآور نباشد غلط است و چيزي کـه      

و بشـريـت     . سودآور باشد درست است 
را مــثــل پشــه لــه مــيــکــنــنــد چــون               

 . ميخواهند سود ببرند
در مقابل اين دنيا پـرولـتـاريـا بـا           
يک شعار، با يک پرچم و فقـط بـا يـک              

من انسـانـيـت      :   پرچم ميتواند بايستد 
تنها طـبـقـه اي کـه           ! را نجات ميدهم 

بقول مارکس ميـتـوانـد ايـن دنـيـا را               
روي پاهايش قرا بـدهـد، ايـن دنـيـاي              
وارونـه را سـر جـايـش قــرار بـدهـد و                   
انســان را بــگــذارد مــحــور، مــحــور             
سياست، محور جامعه، محور علـم،       
محور هنر، محور اقتصاد، و مـحـور    

چرا؟ چون . همه چيز طبقه کارگر است
چـون  .   نفعي در چـيـز ديـگـري نـدارد             

اقتـصـادي    -منافع مادي و اجتماعي 
چـون  .   اش ايجاب ميکند انسان باشد   

در انگها و در لباسها و در مـهـرهـاي        
ملي، مذهبي، قومي که به پيـشـانـي       
همه زنده اند طبقه کارگر هيچ نـفـعـي        

ما مـيـدانـيـم چـرا مـذهـب را                .   ندارد
ــد         ــم کــرده اي ــرا       .   حــاک ــم چ ــي ــدان مــي

. ناسـيـونـالـيـسـم را حـاکـم کـرده ايـد                  
ميدانيم چرا قوم پرستي را حاکم کرده    

براي اينکه بايد بـر اسـاس سـود        .     ايد
اگـر جـامـعـه       .   جامـعـه را بـگـردانـيـد          

نتواند بر اساس انسانيت باشد ناگزيـر      
بايد بر اساس هويتهاي غـيـر انسـانـي        

بايد مردم را تبديل کنـنـد بـه       .   بگردد
پيرو يک سري آخوند و يا پيرو نيـاکـان    
و يا  عاشـق مـرز پـرگـهـر و يـا ضـد                      
بيگانه و طرفدار خـودي تـا بـتـوانـنـد              
منافع طبقه حاکم را بعـنـوان مـنـافـع           

اقــلـيــتـي کــه     .   کـل مـردم جـا بـزنــنـد           
ميخواهد به اسم اکثـريـت حـکـومـت            
کند مـجـبـور اسـت ايـدئـولـوژيـهـا و                  
تئوريها و فـرهـنـگ ضـد انسـانـي را                
رواج بدهد و چون نميتوانند به انسـان       
ضديت با انسان را بفروشنـد بـايـد بـه             
اسم خدا بفروشند، به اسم آب و خـاک          

. بفروشند، به اسم نـيـاکـان بـفـروشـنـد             
تنها يک طبقه هست کـه مـيـخـواهـد             
انسان را با انسانيت نمايندگي کنـد و     
هيچ نفعي در اين هويت تراشـي هـاي        

. مذهبي و صد انساني نـدارد   –ملي  
طـبـقـه    !  و آن طبقه، طبقه کارگر است 

اي که ميراث اعتراض اسپـارتـاکـوس     
و بـقـول     .   تا امروز را بدوش ميکـشـد      

مارکس ميخواهد تاريخ طبـقـاتـي را       
 . تمام کند و تاريخ انسان را شروع کند

البته ين شعار به تنهائي بيـانـگـر          
همه اينها نيست ولي  ايـن شـعـار در            

در اين جـنـبـش    .   اين جنبش قرار دارد   
چندين و چنـد نسـلـه و بـه نـظـر مـن                     

ايـن شـعـار از        .   چنـديـن و چـنـد سـده           
اسپارتاکوس تا مارکس را بهم وصـل      

و اين شـعـار مـيـگـويـد درد            .   ميکند
دنيا چيست و مبارزه طبقاتي مـا بـر        

بـورژوازي وقـتـي عـلـيـه           .   سر چيسـت  
فئوداليسم بـلـنـد شـد بـه اسـم انسـان                 

هر طبقـه انـقـالبـي بـه اسـم             .  حرف زد 
ولي از همان ابتدا .  انسان حرف ميزند 

معلوم بود منظور بورژوازي از آزادي، 
آزادي بــازار اســت، آزادي رقــابــت و             

طـبـقـه کـارگـر        .   آزادي استثمـار اسـت     
نـمـيـتـوانـد آزاد بشـود و جـامـعـه را                    

وجه توليد کارگري .  طبقاتي نگهدارد 
که به شکل معيني محصـول اضـافـه        
را از دست توليد کننده بيرون بياورد،     

: ولي وجه توليد انساني داريـم .   نداريم
رفاه کـل جـامـعـه را در           !  سوسياليسم

مرکز بگذاريد سوسياليسم را حـولـش    
حـول هـيـچ چـيـز ديـگـري              .   ميسازيد

حـول  .   نميتوان سوسياليسم را ساخـت    
انسانيـت، رفـاه، مـنـزلـت،مـعـيـشـت              

 . سوسياليسم ساخته ميشود
در هر حـال از نـظـر مـا کـه ايـن                    
شعار را ميدهيم سوسيـالـيـسـم عـيـن          
انســانــيــت اســت و انســانــيــت عــيــن            

و کسي که ايـن را      .   سوسياليسم است 
چلنج کند و بچالش بکـشـد مـجـبـور            

و .   است يکي از اين دو را نـفـي کـنـد              
قابل نفي .   اين دو را نميشود نفي کرد  

حقـيـقـت بـا مـا اسـت و مـا                  .   نيست
. حقيقت را جلوي مدعيان ميگذاريـم     

هيچکس نميتواند اين رابطه يـکـايـک        
بين سوسياليسم و انسـانـيـت را نـفـي           
کند مـگـر سـوسـيـالـيـسـم اش چـيـز                    
ديگري بـاشـد و انسـانـيـت اش چـيـز                 

و از اين نوع چـپـهـا و غـيـر            .    ديگري
 .چپها کم نداريم

رفقا اين در هـر حـال يـک شـعـار                 
است ولي در ادامه يک سنت، يک خط 
و يک ويژگي کمونيسم کارگـري اسـت        

خـيـلـي    .   که از ابتدا با مـا بـوده اسـت         
 . *ممنون

     

 سوسياليسم عين انسانيت است
 سخنرانى حميد تقوائى 

 در معرفى قرار جمھورى انسانى  در کنگره ھفتم 

 نه مذھبی نه قومی، حکومت انسانی 
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 رفقا من زياد وقـتـتـان را نـمـيـگـيـرم              
 . چون دير وقت است

براي  من هم مثل شـمـا ايـن دو روز                 
در .     کنگره  فرامـوش نشـدنـي اسـت          

افتتاحيه گفتم که انقالب مـا  را فـرا           
ميخواند و اين بـار مـا بـايـد بـه ايـن                  

به نظرم تا حـد    .   فراخوان جواب بدهيم 
زيادي کنگره اين جهت را گرفت و بـه       

چـه  .   اين فراخوان پـاسـخ مـثـبـت داد            
قطعنامه هائي که در اينجـا بـحـث و          
تصويب شد و چه مانيفسـت انـقـالب          
که اينجا خوانده شد و چه ديگر اسناد   
به نظر من همه يک جهت و يک خط و       
يک افق و چشـم انـداز را در مـقـابـل                   
حــزب و در مــقــابــل جــامــعــه قــرار               

 .ميدهد
 مـا بــا مــانـيــفـســت انــقـالب آن              
ظرفيت بالقوه اين حـرکـت عـظـيـم را              
معرفي ميکنيم واعالم ميکنيم ايـن        
حرکت ميتواند به آنجا برسد که جهان 
را از اين قهقرائي کـه بـرايـش بـوجـود            

رفقاي فرانسويمان .   آورده اند آزاد کند  
گفتند که ايـن مـانـيـفـسـت، انـقـالب                
ــه انــقــالب فــرداي                امــروز ايــران را ب
فرانسه وصل خواهد کرد و دقيقا ايـن     
پيامي بود که ما ميخواستيم نه فقط 
به مردم ايـران بـلـکـه بـه مـردم دنـيـا                    

 . بدهيم
اما تنها مانيفست بـيـانـگـر ايـن           

هر جمله مانيفست . جهتگيري نيست
و احکامي که ميدهد و فراميني کـه        
صادر مـيـکـنـد و جـهـتـي کـه نشـان                   
ميدهد در تمام مباحث و قطـعـنـامـه         

. هـاي ايــن کــنــگــره مــنــعــکــس بــود           
بخصوص بحثي که در مـورد شـعـار            

اين قرار بـر    .   جمهوري انساني داشتيم 
ســر يــک شــعــار مــعــيــن اســت ولــي               
بحثهاي نه فقط  ايـن کـنـگـره بـلـکـه                   
سميناري که در ايـن مـورد داشـتـيـم               

نشان داد که بحث بسيار عـمـيـقـتـر و          
وسيعتر و همه جانبه تر از يـک شـعـار          

مـا  .   و بايد هم اينطور مـيـبـود     .   است
نــظــري را وارد ســيــاســت کــرديــم و               
تبديلش کرديم به يک شعار خـيـابـانـي         
کـه جـهـت و خــط حـزب مـا از بــدو                    

در ايـــن     .   تشــکــيــلــش بــوده اســت            
هيچکس، فکر کنم حتي رفقائـي کـه          
بداليلي با اين قرار مـخـالـف بـودنـد،           

ــدارد      ــدي ن ــردي ــن حــزب حــزب         .   ت اي
انسانيت است، ايـن حـزبـي اسـت کـه              
اعالم کرده اساس سوسياليسم انسـان       
اســت و نــه تــنــهــا تــمــام نــظــرات و                 
سياسـتـهـايـش، بـلـکـه فـعـالـيـتـهـا و                    
کمپينها و سـازمـانـدهـي هـايـش در               
تمام عرصه ها روي ايـن اصـل سـوار             

 –اين تنهـا حـزبـي اسـت           .   بوده است 
کـه قـبـل از            -اين را بارهـا گـفـتـه ام          

بقدرت رسيدن در زنـدگـي انسـانـهـاي            
در .   بسيـاري مـنـشـا اثـر بـوده اسـت               

زنــدگــي پــنــاهــنــده، در زنــدگــي زيــر            
اعداميها، در زندگي محکوميـن بـه         
سنگسار، و در زندگي هر انساني کـه       
دردي داشته است  ما به حکم برنامـه     
يک دنياي بهتر  پرچمي را بلـنـد کـرده        
ايم و مبارزه را سازمـان داه ايـم و بـه             

خوشبـخـتـانـه در ايـن          .     پيش برده ايم 
کنگره دوستاني آمدند از فعاليـت در        
ايران و از دل ماجرا، از صف اول ايـن            

و ايـن هـم بـه          .  مبارزه صحبت کردند 
نظر من يک دستاورد اين کنگـره بـود         
که چهره واقعي اين حزب را بـه هـمـه              

و مـا بـاالخـره تـوانسـتـيـم              .  نشان داد 
شايد به لـطـف ايـن انـقـالب آن پـرده                   
اختناقي که اجازه نميداد اصال ذکـري    
از فعاليتهاي حزب درداخل بکنيـم را      

 . تا حدي کنار بزنيم
در هر حال تا آنجـا کـه بـه بـحـث                
اساسي ايـن کـنـگـره يـعـنـي انـقـالب                  

انساني وحکومت انساني و جمهـوري   
انساني مربوط ميشود، تصويب ايـن       
قرار بما اجازه ميدهد که فعاليتـهـا و           
حرکتهايمان را در داخل ايران و در دل       
اين انقالب تيز تر و براتر و مـنـسـجـم        

مـوضـوع   .   تر و قويتر به پيش بـبـريـم        
فقط ايـن نـيـسـت کـه ايـن شـعـار بـه                      

مـمـکـن    .   خيابانها ميرود و يا نميرود 
است شعار توده اي بشـود و مـمـکـن               

.  بحث اينجا نـيـسـت   . هم هست نشود 
موضوع اينست که نفس اين شعـار و      
آن بحثها و  زنده شدن دوباره افکار در   
اين مورد که ما کـي هسـتـيـم و چـه                  
ميکنيم و چه ميخواهيم و آمال مـان        
چيست و دنيا را چطـور مـيـخـواهـيـم             
همه اينها دوباره مـطـرح مـيـشـود و               
روي ميز قرار ميگيرد،  و اين نه تنها 
به رهبران خياباني و براي کسـانـيـکـه           
در دانشگاه و کارخانه و ميدان آزادي     
شعار ميدهند بلکه به مـروجـيـن مـا             
جهت و خط ميدهد و ميگويد چطور    

ايـن در    .   سوسياليـسـم را تـرويـج کـن           
در .   مبارزه نظري ما را قوي ميـکـنـد    

نقد حقوق بشر توخالـي نـوع شـيـريـن            
در .   عبادي دست ما را قوي ميکـنـد        

برابر کسي که آزادي را با قوم و نژاد و    
مـذهـب و مـلـيـت و تـاريـخـچـه اش                    
تعريف مـيـکـنـد دسـت مـا را قـوي                  

البته اينها تازه نيست، هـمـه   .   ميکند
ولي هميـشـه در هـر        .   اينها را داشتيم 

مقطعي حزب برگشته و همان چـيـزي       
و نه تـنـهـا      -که شايد هميشه ميگفته 

خود حزب بلکه آنچه از مـارکـس تـا             
را بسته بـنـدي و        -امروز ميگفته اند  

جمعبندي کرده و بعنوان شعار جديد،       
قطعنامه جديد، حکم جـديـد مـطـرح           

مـا فـقـط هـمـيـن کـار را                . کرده است 
ما گذشته خودمان را، نه تنها . کرديم

گذشته نظري بـلـکـه گـذشـتـه عـمـلـي                

خودمان را، جمعبندي کرديم و تبديل  
بـقـول يـک از دوسـتـانـي کـه                  -کرديـم 

بـه کـلـيـدي کـه            -اينجا صحبت کـرد    
اين پاسـخ مـا بـه        .  بزنيم به در انقالب 

ما  انـقـالبـي را        .   فراخوان انقالب بود 
انساني ميناميم  که وقتـي بسـيـجـي         
قاتل ندا را دستگير ميکند به او آب      
ميدهد، تـر و خشـکـش مـيـکـنـد و                  

اين شعـار پـا در يـک          .  آزادش ميکند 
مــا صــفــت    .   واقــعــيــت عــيــنــي دارد      

انساني را  ابتدا بـراي نـظـامـمـان  يـا                
براي جمهوري و يـا حـکـومـت بـکـار              

گفتيم انقالب انساني و اعالم .   نبرديم
کرديم انقالب انساني فقط ميتواند با  

ايـن  . حکومت انسـانـي پـيـروز بشـود           
 مـاه پـيـش در اوايـل             ۶شعار را مـا       

تيرماه مطرح کرديـم و هـر چـه سـيـر               
تحوالت پيشتر رفت اين چهره انقالب 

در ابـتـداي ايـن        .     بيشـتـر روشـن شـد        
کنگره گفتيم بايد انقالب را بـخـودش      
بشناسانيم و هيچ شعاري به نظر مـن          
بهتر و عميقتر و روشن تر و شفاف تر     
از اين نميتـوانـد انـقـالب را مـعـرفـي                

اين انقالب خصوصيت انسـانـي    .   کند
برجسته اي دارد براي اينکه اولين بـار    

 ساله اخير دنيا در ۵۰ -۴۰در تاريخ 
تالطم اجتماعي اين ناسيوناليستها ،     يک  

دموکراسي بازار آزادي ها، قوم پرستها، و  
مذهبيون نيستـنـد کـه جـلـو دارنـد و در                  
. ميدان اند و جامعه را بـه هـم مـيـريـزنـد                

اينجا نه يوگسالوي است، نه بغداد اسـت،      
نـه افـغـانسـتـان اسـت و نـه  کشـورهـاي                      
آفريقائي که قبايلشان را بجان هم انداختـه      

اينجا جامعه اي است که قـبـل ازايـن      .  اند
انقالب في الحال از زبـان دانشـجـويـانـش             

يـا سـوسـيـالـيـسـم، يـا             " اعالم کـرده بـود         
مانيفست ما اين را ترجمـه کـرد     " . بربريت

و شعار انقالب انسـانـي بـراي حـکـومـت              
انساني  اين را تبديل کرد بـه پـرچـمـي نـه             
تنها در دست رهبر تظاهرات خيابانـي در     
تهران  بلکه در دسـت هـر کـمـونـيـسـت و                 
سوسيالـيـسـتـي کـه  بـقـول اتـيـن رفـيـق                      
فرانسويمان جواب فرانسه را مـيـخـواهـد           

بدهد، جواب اوباما را ميخـواهـد بـدهـد،        
جواب عراق و افغانستـان را مـيـخـواهـد              

و "   گـلـوبـال وارمـيـنـگ        " بدهد و جـواب          
هـر  .   محيط زيستي ها را ميخواهد بدهد  

آزدايـخــواهــي در ايــن شـعــار مـيــتــوانــد              
راديکاليسم و آرمـان و آمـال خـودش را                
ببيند ولي اين شعار فـقـط يـک جـا آمـده                 
. است به خيابان و فقط يک جا حـزب دارد         

ما هميشه گفته ايم که انسانيـت را بـايـد              
سياسي کرد، انسانيت را بايد متعين کرد       

انسانـيـت را     . کردو متشکل و متحزب  
آلترناتيو قـدرت سـيـاسـي        بايد تبديل به    

بايد کاري کرد که قـيـام و انـقـالبـي             .   کرد
بلند شود و بگويد چيزي جـزانسـانـيـت را            

کشــور درســت     -مــا دولـت   .   نـمـيــخـواهـم    
مــلــت درســت     -نـمــيــکــنــيــم، مــا دولــت      

طـايـفـه،      -فرقـه، دولـت     -نميکنيم، دولت 
مذهـب درسـت نـمـيـکـنـيـم، مـا                  -دولت
مارکس . انسانيت درست ميکنيم  -دولت

گفت بگذار دشمنـان کـمـونـيـسـم هـر چـه                 
ميخواهند بمـا بـگـويـنـد و کـيـسـت کـه                   
مخالف خودش را  به کـمـونـيـسـم مـتـهـم              

بگذاريد دشـمـنـان انسـانـيـت بـمـا             .    نکند
 ! حمله کنند، اين به نفع ما است

در هر حال رفقا باز به سهم خودم ايـن     
بـه نـظـر      .   کنگره را به شما تبريک ميگويم   

من گامهاي بسيار تعيين کننده در حيات 
حزب و  در حيات جامعه ايران برداشتيم و 

بهيـچـوجـه    . تازه وظايف ما شروع ميشود 
مدعي نيستم کـه ايـن شـعـار تـمـام کـار                   

نفس .    يک کوه کار در برابر ما است.  است
همـيـن شـعـار  بـمـا نشـان مـيـدهـد چـه                        
کارهائي بايد بکنيم که نـکـرده ايـم و چـه               
نوع سارماندهي ها و چه مبـارزات و چـه        
عرصه هائي را بايد در دسـتـور کـارمـان              

و من مطمـئـنـم بـا جـهـتـي کـه                .   بگذاريم
ما گذاشت راه روشنـي  کنگره در مقابل  

اميدوارم بتوانيم بـه  . در برابر ما است 
وظايف هرکولـي و غـول آسـائـي کـه                
انقالب ايران در بـرابـر مـا مـيـگـذارد              
بدرستي جواب بدهيم و کنگره بـعـدي      

. کنگره پيروزي ما و مردم ايران باشد    
 .  *متشکرم

در هفته هاي اخير پـلـيـس بـيـن الـمـلـلـي                
بـراي شـمـاري از اعضـا و             )   ايـنـتــرپـول   ( 

دوستداران حزب حكمتيست قرار تعقـيـب     
. صادر كرده اسـت   "  تروريسم"تحت عنوان  

دسـتــور تــعـقــيــب ايـن فــعــالـيــن کــه در                 
کشورهاي مختلف زندگي مـيـکـنـنـد، از         

ــاه و           ــب دادگ قــاضــي جــمــهــوري      جــان
اسـالمـي در سـنـنـدج صـادر شـده و                  
اينترپول آنرا مـبـنـاي صـدور قـرار و               
پوسترهاي تعقيب براي آنها قرار داده      

اين يك اقدام کثيف و همکـاري  .   است
آشــکــار و شــرم آور بــا يــکــي از                        
جنايتکارترين حکومت هـاي تـاريـخ         

مخالـفـان ايـن حـکـومـت           معاصر عليه   
است و بايد از جانب هـر حـزب و جـريـان                
سياسي و هر انسان آزاديـخـواهـي بشـدت          

 . محکوم شود
اينترپول قاعدتا ميداند كه هـمـه        
فعالين اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي     

ايـن حـكـومـت       "   دادگـاهـهـاي   "توسط  
و "   خـرابـكـار   " و   "   تـروريسـت  " بعنـوان    

و امثال اينها تحت تعقيب "   محارب" 
ميداند كه سيسـتـم قضـائـي       .   هستند

جمهوري اسالمي با هـيـچ مـعـيـار و              
استاندارد حقوقي شنـاخـتـه شـده اي،           

قضائي قابـل قـبـول و قـابـل            يك سيستم  

اين به اصـطـالح دادگـاهـهـا          .   اتكا نيست 
جزئي از دستگاه سـركـوب مـردم تـوسـط              

ــنــد         ــا  .   جــمــهــوري اســالمــي هســت ــنــه اي
دستگاههاي مشـروعـيـت بـخـشـيـدن بـه               
كشتار و ترور و اعدام دهها هـزار نـفـر از           
منتقدين و مخالفين حكومت اسالمي به   

كوچكترين انتقاد و مـخـالـفـت         صرف  
خــود ايــن قضــات و ايــن            .   هســتــنــد 

دادگــاهــهــا و كــل دســت انــدركــاران            
حكومت اسالمي به شهادت فاكتـهـا       
و شواهد بسيار تروريست و جنايتكار 
و قاتالني هستند كـه هـزاران شـاكـي            
خصوصي دارند و در هـر سـيـسـتـم و              

جـامـعـه اي بـا حـداقـل مـعـيـارهــاي                  
انسـانـي و عـادالنــه بـايـد بــه پـاي مـيــز                    
محاكمه كشيده شوند و امـروز نـه تـنـهـا               
توسط مردم ايران بلکه در دنيا بعنوان يک    
. مشت قاتل و جنايتکار شناخته شده انـد    

آيا اين سازمان ميخواهد به دنبالچه سپاه     
ــگــاهــهــاي ســركــوب              پــاســداران و دســت
ديكتاتوري اسالمي و ساير ديكتاتورهاي    
جهان تبـديـل شـود؟ اگـر ايـنـتـرپـول ايـن                   
سياست را بخواهد واقعا بـه اجـرا درآورد          
بي ترديد با موج مخالفت مـردم ايـران و           
 . همه مردم شريف جهان مواجه خواهد شد

حزب كمونيست كـارگـري ايـن اقـدام           

اينترپول را شديدا محكوم مـيـكـنـد و از            
اين سازمان ميخواهد كه دستور تعـقـيـب      
اين افراد را پس بگيرد و از تك تـك آنـهـا              

در مـقـابـل ايـن اقـدام            .   عذرخواهي كـنـد   
اينترپول بايد قاطعانه ايسـتـاد و آنـرا بـه               

ما همه مردم آزاديخواه، هـمـه     . عقب راند 
سازمانهاي مدافع حـقـوق انسـان و هـمـه              
سازمانهاي سياسي اپوزيسيون جـمـهـوري     
اسالمي را به مـقـابلـه بـا ايـن سـيـاسـت                    

 . ضدانساني و شرم آور فرا ميخوانيم
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
 

 ١٣٨٨ آذر ٢٥، ٢٠٠٩ دسامبر ١٦

        جمهوری سوسياليستی انسانی است
 سخنرانى اختتاميه حميد تقوائى در کنگره ھفتم 

 تعقيب فعالين اپوزيسيون جمهوري اسالمي توسط اينترپول را محكوم ميكنيم
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 رفقاي گرامی،     
 دوستان مخالف اسالمی      

 
خبار شعف آور از مبارزات ميليـونـي    
مردم عليه مضحكه انـتـخـابـاتـي در           

 ، بيانگر وجود يـك    ۲۰۰۹ يوني ۱۲
جنبش اعـتـراضـي قـوي و مـخـالـف               

.  ديكتاتوري اسالمي در ايـران اسـت         
وقتي زنان و مـردان جـوان در ايـران،               
وقتي مردم از همه اقشار و طـبـقـات            
اجتماعـي در خـيـابـان ، در مـقـابـل                  
مـزدوران مســلـح و جـنــايــت پــيــشــه             
حكومتي ايستاده و فـريـاد مـرگ بـر             
ديكتاتور سر ميدهـنـد، ايـن حـركـت            
صرفا يك حركت شجاعانـه و بسـيـار            
جالب و قابل دفاع نيست، بلـكـه يـك            
واقعه سـيـاسـي مـهـم و يـك حـركـت                   
راهگشا در سالهاي اخير درسـيـاسـت       

 .در دنيااست
در مقابل اين حركت عظيم اجتماعـي   
، رفــتــار و ســيــاســت بــه اصــطــالح                

. آلمان، بسيار عـجـيـب بـود      "   چپهاي" 
چپي كه مـدتـهـا اسـت بـر پـايـه يـك                     
سياست برابـري طـلـبـانـه و انـتـقـادي                
حركـت نـمـيـكـنـد، بـلـكـه بـر اسـاس                    
سياست استالينيزم نويـن و نسـبـيـت            

ــدئــولــوژي مــولــتــي             فــرهــنــگــي و اي
كـالــتــرالـيــســتـي، تــعـيــيــن ســيــاســت           

اين چپ اپوزيسيون ايراني و    .   ميكند
اين جنبش اعتراضي را يـك حـركـت             
متناقـض و جـوانـانـي تـحـت تـاثـيـر                  

نـام مـي     ... تبليغات كاپيتاليستي و  
يونگـه  " نهد و همچون نويسنده نشريه     

جنبش اعتراضي مردم در ايران "   ولت
يك " عليه حكومت توتاليتر مالها را 

در عمل .  مي نامد" انقالب متناقض 
سـيـاسـت ايـنـهـا نـه چـپ بـلـكـه يــك                      
سياست نئو استاليسـنـيـسـتـي و يـك             
سياست ناسيونال سـوسـيـالـيـسـتـي و            
ارتـجــاعـي اسـت كـه بـر اسـاس ايــن                  

دشـمـن   ( منطق غلط پيش ميرود كه       
 -در ايـنـجـا امـريـكـا              -دشمن من،  

ايـنـهـا يـك جـمـع           ) .  دوست من است 
هستند كه ظاهرا به درد و رنج مردم،       
به ايـن مـوضـوع مـهـم كـه مـردم را                    
ميكشند و به دار ميـكـشـنـد، كـاري           

اينها اين حرف ماركس را نيز .   ندارند
اصـل  :   زير پا له كرده اند كه ميگويد    

بر اينست وقتي انسان خرد مـيـشـود،       
وقتي از خود بيگانه ميشود و وقـتـي      
انســان لــه مــيــشــود، بــايــد كــاري و              

 ...اعتراضي كرد

ما بسيار خـوشـوقـت و خـوشـحـالـيـم              
هيئت تحريريه نشـريـه اجـتـمـاعـي و              
عــلــمــي هــيــنــتــرگــرونــد ، در مــورد            
همكاري دوستانه ما با انسانهايـي از     
ايران همچون مينا احدي و نهاد اكس       
مسلم در آلمان، ما هـمـگـي در حـال              
انجام دادن يك كار مـاركسـيـسـتـي و             
اومـانــيـســتـي و انـتــقـادي بـه اســالم                
ــم                     ــاه ــن مــوارد ب ــم و در اي ــي هســت

 .همنظريم
ما معتقديم كه آنچه در ايـران اتـفـاق             
مي افتـد، از سـوي فـقـط يـك جـمـع                   
كوچك و يا مبتنـي بـر يـك بـرداشـت               

در ايــران   .   غــلــط از اســالم نــيــســت           
رهبران فكري جنبش اسالمي هستند   
و يـك حـكـومـت ديـكـتـاتـور و ضـد                   
انســانــي را ســازمــان داده انــد و بــا                
جنايت، قتل، دستگيري و شـكـنـجـه           
هاي قرون وسطايي و با بستن دهانهـا      
و آوردن مخالفين به عنوان تـواب در        
رسانه ها و تشكيل دادن دادگاهـهـاي         
فرمايشي و غيره ، دقيقا دارند اسـالم    

ايـن رفـتـار ضـد         .   را اجـرا مـيـكـنـنـد         
انساني بيانگر چهره  و عصاره اسـالم        
و مذهب است و بايد بهمين عنوان از       

هـر نـوع تـوجـيـه          .   آنها صحبت شـود    

كردن اين جنايات و يا از زيـر ضـرب              
كشيدن مذهب و اسالم در اين پروسـه        

ــت                         .، بـــــه ضـــــرر مـــــردم اســـ
ما در ادامه اين نقد خـواهـان تـوقـف             

مــا .   فـوري اعـدامـهـا ايـران هسـتـيـم              
معتقديم رسانه ها و مـطـبـوعـات در          
آلمان، بايد بيش از ايـنـهـا در مـورد                
جنبش انقالبي مردم ايران حرف بـزنـد       
و به اين مـوضـوع وقـت اخـتـصـاص                

 .دهد
مــا مــعــتــقــديــم دولــت آلــمــان بــايــد             
فوراسياست مماشـات بـا حـكـومـت            

ــد                 ــه دهــ ــاتــــمــ  .اســــالمــــي را خــ
ادامه روابط اقتصادي حتي بـايـد بـه            
رعايت حقوق انساني در ايران منـوط        

 .ومربوط  باشد
هيچ فعال سياسي و مخـالـف رژيـم ،           
كه خواهان پناهندگي در آلمان هسـت     
" و بويژه كسانيكه بدليل رفـتـارهـاي           

نظير همجنسگـرايـي و     " غير اسالمي 
يا طرد مذهب و بي ديـنـي بـه آلـمـان             
پناهنده شده اند را نبايد بـه ايـران بـاز         

بـايـد فـراريـان از ايـران            .   پس فرسـتـاد   
بعنوان پناهنده سياسـي بـه رسـمـيـت            

 شناخته شوند
ايران با يك حـكـومـت ديـكـتـاتـور          ما در   

اسالمي و با يك حكومت توتاليتر طـرف       
هستيم كه در نقض حقوق انساني بسـيـار         

شبيه رژيم آپـارتـايـد نـژادي در افـريـقـاي                 
دنيا با اين حـكـومـت بـايـد          .  جنوبي است 

همان رفتاري را بكـنـد كـه بـا حـكـومـت                 
هر كس كه ميخواهد . افريقاي جنوبي كرد

به جنبش اعتراضي مردم در ايـران كـمـك       
كند، بايد بدون لكنت زبان در مـورد ايـن           

 . حكومت و جنايات آن حرف بزند
 رفـــــــــقــــــــــاي گــــــــــرامــــــــــي           
هر كس كه پيغـمـبـر غـلـطـي دارد و يـك                  
مذهب پسا كاپيتاليستـي را غـلـط نـقـد              
ــاي                   ــپ ه ــرنســي ــه پ ــد، از زاوي ــن ــك مــي
ماترياليستي به جهنم نميرود، ولي او در         
زندان فكري خود باقي ميمـانـد و بـا ايـن              
سياستها به ادامه درد و رنج مـردم كـمـك          

بايد حقايق را در مورد ايـران كـه      .   ميكند
بسيار روشن و درخشنده هستند، ديد و بـا   
ديدن اين حـقـايـق بـه كـمـك مـردم ايـران                    

با اين حرف براي كنـگـره شـمـا ،         .   شتافت
امـيـدواريـم    .   موفقيت كامل آرزو ميكنيم 

مباحث جالب و جذاب و نتايج انقـالبـي و       
روشني براي ادامه مبارزات و به سرانجام    

 .رساندن آن بگيريد
 

 زنده باد همبستگي بين المللي
 از طرف هيئت تحريريه نشريه 

 هينتر گروند
 

 هارتموت كراووس

  حزب ٧پیام ھیئت تحریریریه نشریه ھینتر گروند به کنگره 

 رفقاي رهبري : به
  حزب کمونیست کارگري ایران 

  !با سالم هاي گرم
ما دعوت شـمـا را بـراي شـرکـت در                 
کنگره هفتم حزب کمونيست کارگـري   

ضمن تشـکـر از       .   ايران دريافت کرديم 
اين دعوت، به اطالعتان مـيـرسـانـيـم         

نمي توانيـم در کـنـگـره          که متاسفانه  
. شرکت حضـوري داشـتـه بـاشـيـم               شما

بدينوسيله براي کنگره تـان صـمـيـمـانـه             
 .آرزوي موفقيت داريم

اميدواريم کنگره شما در پاسخ به  
ضــرورت شــکــل گــيــري يــک قــطــب             

سياسي راديکال و سوسياليـسـتـي در         
بــه نــيــازهــاي مــبــارزاتــي       و   جـامــعــه 

قـدم   اوضاع متحول کنونـي ايـران،       در
هـاي مــوفـقـيــت آمـيــزي را بــه جـلــو                 

   .بردارد
 کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران  

 ٢٠٠٩  نوامبر ٢٩

  حزب٧پیام کميته اجرايی حزب کمونيست ايران به کنگره 

مـردم بـه ايـن نـوع           .   را در هم بکوبند  
امکانات متوسل ميشوند نه بـه ايـن         
خاطر که مساله شان همان مساله دار  
و دسته حکومتـي اسـت، کـامـال بـر               
عکس مردم از اين اختالفات استفاده  

. ميکنند که کل نظام را بزير بکشـنـد    

 مـا هـمـيـن رونـد را              ۵۷در انـقـالب      
شاهد بوديم و در انـقـالب جـاري هـم              

 .    همين پروسه در حال طي شدن است
به نظر من اين نظريه  که استفـاده    
مردم از دعواي باالئيهـا بـه مـعـنـاي             
حـمــايـت مـردم از ايــن يــا آن جـنــاح                  

حکومت است امروز ديگر پاسخ خود 
همانطور که در ابـتـدا       . را گرفته است 

اشاره کردم حرکت اعتراضي مردم در     
شانـزده آذر خـيـلـي صـريـح و روشـن                  
اعالم کرد که مردم کل حـکـومـت را          

يکي از رسـانـه هـاي      . نشانه گرفته اند 
غربي اينطور نوشته بود که در شانزده 
آذر مردم اعتراض ومبارزه خـودشـان         
را بر خامنه اي، و نـه حـتـي احـمـدي               
نژاد، متمرکز کردند چون ميدانند کـه    
با زدن خامنه اي کل نـظـام اسـالمـي              

مردم ميـدانـنـد کـه بـقـول           . رفته است 
عـمـود خـيـمـه        " خود حـکـومـتـي هـا           

اي که به " عمود. "را بايد بزنند" اسالم
سرعت دارد  افـقـي مـيـشـود و فـي                   
الحال  زيـر لـگـد مـردم قـرار گـرفـتـه                   

آتش زدن عکـس خـمـيـنـي هـم           !   است
دقيقا اين را به دنـيـا اعـالم کـرد کـه                 
مــردم ســر هــيــچ نــوع ســازشــي  بــا                
حکـومـت نـدارنـد و بـخـصـوص ايـن                 
پيامي بود بـه جـنـاح مـغـضـوب کـه                
تـالش مـيـکـنـد هـمـه مسـالـه را بـه                     

مخالفت با احـمـدي نـژاد و حـداکـثـر               
خامنه اي تقليل بدهد و کل نـظـام را             

 .از زير ضرب انقالب مردم  بدر ببرد
ما از اولين روزي که اين حـرکـت           
شروع شد اعالم کرديم  اوال ايـن يـک             
انقالب براي بزيـر کشـيـدن جـمـهـوري            
اسالمي است و ثـانـيـا ايـن انـقـالبـي                 
است براي خواستهاي بسـيـار عـمـيـق           
ــلـــبـــانـــه و                 انســـانـــي و بـــرابـــري طـ

اين انقالبي است عـلـيـه     .   آزديخواهانه
فقر، عليه اعمال بيحقوقي و تبعيـض      
و تحقير نسبت به زنان، براي خالصي     
فرهنگي جوانان، عـلـيـه تـبـعـيـض و               
نابرابري طبقاتي و  براي باز گـردانـدن      
ايران به يک جامعه مـدرن و مـتـمـدن             

ايـن  .   امروزي و قرن بيست و يـکـمـي          
انقالبي است عليـه اعـدام و زنـدان و              

. شـکــنــجــه و ســنــگـســار و قصــاص            
انقالبي است براي جارو کردن مذهـب        

ايـن  انـقـالب        .   از دولت و از جـامـعـه      
جامعه اي است که در آن اعـتـيـاد و                
فحشا و خودکشي و افسردگي بـيـداد      

انقالبي  علـيـه فـقـر و هـمـه              .   ميکند
 .مصائبي که در فقر ريشه دارد

اينها درد واقعي مردم و عـلـت و        
. مضمون خشم و اعتراض مردم است   

و هر روز که ايـن حـرکـت بـيـشـتـر بـه                  
پيش ميـرود ايـن حـقـايـق روشـن تـر                  
ميشود و مضمون و کـنـه اعـتـراض              
راديکال و زير و رو کننده مردم روشن    
تر و صريحتر و علني تر خود را نشان  

به همين خاطر به نظر من آن   .   ميدهد
ــيــروهــاي                    دســتــه از اشــخــاص و ن
اپوزيسيون که تـالش مـيـکـنـنـد ايـن              
حرکت عظيم مردم را تقليل بدهنـد و      
چيزي کـمـتـر از آنـچـه واقـعـا هسـت                   
قلمداد کـنـنـد  خـواه نـاخـواه آب در                   

شانزده . آسياب ارتجاع حاکم ميريزند 
آذر پيام روشني نيز براي اين نـيـروهـا          

انقالب را با هـمـه ظـرفـيـت و          :   داشت
مضمون و توان عظميش بـبـيـنـيـد و              
برسميت بشنـاسـيـد و بـه حـمـايـتـش                 

 .  *برخيزيد

 . ..  آذر     16          پیام                  ٨از صفحه          
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 آذر   ١٦تظاهرات کوبنده و سراسـري       
سرتاپاي رژيم اسالمي را در وحشـت          

اوباش ديکتاتور . مرگ فرو برده است 
مفلوک اسالم از وزير اطالعات گرفته     
تا دادستان کـل، از فـرمـانـده نـيـروي               
انتظامي گرفته تا نمـايـنـدگـان ريـز و            
درشت فقيه همه به تـکـاپـو افـتـاده و               
زبان به تهديـد و رجـز خـوانـي عـلـيـه                  

ــد          ــه       .   مــردم دراز کــرده ان ــهــان يــک ب
مسخره آنها پاره شدن عکس خمينـي        

در "   تـوهـيـن بـه مـقـدسـات نـظـام               " و   
گويا تـا  . تظاهرات روزهاي اخير است 

گويا کساني که . بحال خبر نداشته اند 
هر روز عکس خامـنـه اي و احـمـدي              
نژاد را پايين مي آورند و آتش ميزنند 

شـعـار اصـلـي       "   مرگ بر خامنه اي  "و  
شان شده ميخواهند به دوره خـمـيـنـي       

شايد حضرات اراجيف خـود    !  برگردند
را باور کرده و تصور مي کنند با يـک      

خير، . روبرو هستند" انقالب مخملي"
خــوب .   تــوهــم آنــهــا ايــنــجــا نــيــســت        

ميدانند که اين انقالب قبل از هرچيـز   
عليه کل جمهوري اسـالمـي بـا تـمـام           

مــقــدســات و قــديســان آدمــخــوارش         
آنها به لحظات پاياني ميرسنـد  .  است

و براي بقاء خود به آخـريـن حـربـه هـا               
بـه خـيـال خـود فـکـر             .   چنگ ميزننـد  
ميخواهند بـا بـهـانـه       .   بکري کرده اند  

قرار دادن پاره شدن عکس خـمـيـنـي،           
مــقــدمــات حــملــه وســيــع بــه جــنــاح            

از مـوسـوي و کـروبـي تـا            ( مغضوب  
را فراهم کنند ) رفسنجاني و منتظري

تا مگر از اين طريـق فضـاي رعـب و           
تـا شـايـد       .   تهـديـد را افـزايـش دهـنـد            

فشار خـرد کـنـنـده انـقـالب مـردم را                 
اما اين تقالها بجائـي  .   تخفيف دهند 

ــي      .     نــخــواهــد رســيــد      ــقــالب مــردم ان
هشيارانه در کمين اند و عميقتر شدن    
شکاف در جمهوري اسالمي را چـون         
فرصتي براي يورش بردن بـه کـل ايـن            
هيوالي به گند افتاده مغتنم خواهنـد     

 . شمرد
تعرض مستقيم مردم به خميـنـي       
و کـل نـظـام اســالمـي حـاکـم جـنــاح                  
مغضوب را هم به تقالهاي مذبوحانه     

ايـنـان نـيـز کـه بـه             .   اي واداشته اسـت   

همان انـدازه اوبـاش دسـت انـدر کـار                
جمهوري اسالمي در فکر حفظ نـظـام      
اسالمي انـد، تصـور کـرده انـد حـاال               
ميتوانند با نشان دادن قداره خـامـنـه         
اي، مردم را به راهپيمايي در دفاع از       

هـر  !   خميني و اصل نظـام بـکـشـانـنـد          
اندازه اين تالش ارتجاعي و مضـحـک     
حضـرات بـراي کشـانــدن انــقـالب بــه              
مسلخ دار و دسته خامنه اي خـيـالـي        
باطل باشد، در هر حال سـر ايشـان را          

خـامـنـه اي      .   " نيز نجات نخواهـد داد     
اکنون درست بـر هـمـيـن دسـت          "  قاتل

خـود و    " واليت"گذاشته است تا مگر  
نظام سراپا جنايتش را از مهـلـکـه در         

چـرخـانـدن در      " اين همان وعـده      .   ببرد
که اکنون بـا حـملـه دار و          "   بازار است 

دسته ديکتاتور به پاشنه آشيل جـنـاح    
 ! مغضوب، موعد آن فرا رسيده است

حزب کمونيست کـارگـري مـردم          
ايران را فرا ميخواند تا  با قدرت تمام  
پاسخ رجـز خـوانـي هـاي ديـکـتـاتـور                
کثـيـف اسـالم و جـيـره خـواران او را                   

پاسخ کساني کـه دارنـد نـعـره         .   بدهند

سر ميدهنـد تـا     "  توهين به مقدسات" 
فردا اوباش اسالمي را بـه جـوالن در            
آورند فقط و فقط حضور ميليـونـي و      
قــدرتــمــنــد مــردم عــلــيــه جــمــهــوري           
اسالمي و عليه همـه مـقـدسـات ايـن             

خامنه اي نه ، . "رژيم ضد بشري است 
شـعـار مـردم نـيـسـت،           "   خميـنـي آري    

شعار ناجيان اين نظام جهل و جنـايـت     
مردم خيلي وقت اسـت از ايـن         .   است

نوع سياستهاي  جـنـاح مـغـضـوب و             
تعميرچي جمـهـوري اسـالمـي عـبـور            

بايد هوشيـار بـود و از هـر            .   کرده اند 
فرصتي استفاده کرد و با قدرت تـمـام      
و بـدون هـيـچ تـخـفـيـفـي عـلـيـه کـل                       
ــي و هـــمـــه                    ــوري اســـالمـ ــمـــهـ جـ

بـايـد    .   جنايتکارانش بـه مـيـدان آمـد         
صد بار بيشتر خبر و فيلم  آتش زدن و 
لگد مال کردن سران رژيم اسالمي در     
رسانه هاي جهان قرار گـيـرد تـا هـمـه             
بدانند جـمـهـوري اسـالمـي در هـيـچ                
شکل و شمايل و بـا هـيـچ تـعـبـيـر و                  

 . تفسيري آينده اي در ايران ندارد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
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 آقايان و خانمھا
 دسامبر قرار اسـت رئـيـس      ۱۷امروز  
از جنايتکارترين نـظـامـهـاي       يکي  

سياسي دنيـا بـه کشـورتـان سـفـر              
شما قرار است ميزبان رئيس . کند

بـه بـيـرحـمـانـه         حکومتي باشيد که     
ترين شکلي بـراي بـقـاي حـکـومـتـش              

کشتار، شکنجه و دست به جنايت و 
. تجاوز و سرکـوب مـردم مـيـزنـد           

شما امروز با رئـيـس حـکـومـتـي            
دست ميدهيد که همين سـحـرگـاه     
امروز دست به جنايت تازه اي زد         

 سالـه  ۱۷و مصلح زماني نوجوان  
اي را پـس از شـش سـال حـبـس                  
بخاطر يک رابطه جنسي با دوست    

حکومتي کـه  .   دخترش اعدام کرد  
بـزرگـتـريـن آمـار اعـدام و اعـدام                
کودکان و همجنـسـگـرايـان را در            

شما دستهايي را . پرونده خود دارد
ميفشاريـد کـه امـروز در افـکـار              
عـمــومــي مــردم انســانــدوســت و         
ــوان             ــنـ ــعـ ــان بـ ــهـ ــواه جـ ــخـ آزاديـ

جنايـتـکـارتـريـن و مـنـفـورتـريـن               
تاريـخ مـعـاصـر شـنـاخـتـه             حکومت  

 . ميشود
احمدي نژاد همان شان و منزلـتـي      
را دارد که روساي قوه مـجـريـه آلـمـان            
هيـتـلـري و رژيـم آپـارتـايـد آفـريـقـاي                   
جنوبي و شيلي پينوشه و هائيتي پاپا   
دوک داشته اند و بايد با او همانـگـونـه     

. رفتار شود که با اين حکومت ها شد  
جـمــهـوري اسـالمــي و احــمـدي نــژاد              
نماينده مردم ايران نيستند قاتـلـيـن و          
شکنجه گران و سرکوبگران اين مـردم      

مردم ايران بلند شده اند اند و امروز 
که اين حکومت را به زير بکشنـد         
و منطقه و دنيا را از شـر کـانـون             
اصـلــي تــروريســم اســالمــي رهــا         

هرنوع به رسميت شناخـتـن   .  کنند
اين حکومت و دعوت از سران آن، 
دشمني با مـردم ايـران و مـبـارزه            
عادالنه و حق طلبانه آنها است و         
مردم دنيا اينرا بـه شـمـا و هـيـچ               

 . دولت ديگري نخواهند بخشيد

ما به نمايندگي از مردم ايران، 
ــيــس حــکــومــت                ــوت از رئ دع
فاشيست اسالمي و مماشـات بـا       
اين حکومت را شـديـدا مـحـکـوم           
ميکنيم و خواست مردم ايـران را          
تکرار ميکنيم که بجاي دعوت از  
سران اين رژيم بايد آنها را به جـرم      
جناياتشان به پاي ميز مـحـاکـمـه        
کشاند، از مجامع بـيـن الـمـلـلـي            
بيرونشان انداخت، سفارتخانه هـا      
و ساير دفاترشان را بست و دولـت      
جمهوري اسالمي را تحت انـزواي      
سياسي و ديپلماتيک شـديـد بـيـن          

 . المللي قرار داد
مردم ايران، مـردم آزاديـخـواه          
دنــيــا و مــردم شــريــف دانــمــارک           
مماشات با حکومت تروريست و    
جنايتکار اسـالمـي را فـرامـوش           

 . نخواهند کرد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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   پاره کردن عکس خمينى و ترفند رژيم اسالمى

 چگونه ميتوانيد 
 دست رئيس جنايتکارترين دولت جهان را بفشاريد

 نامه سرگشاده به دولت دانمارک 
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