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 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۷۹ 
   

حدودا هر شش ماه يـکـبـار مـا بـا          
اين وضعيت روبرو مـي شـويـم کـه           
نشريه جوانان را بايد در صـفـحـات      
کم منتشر کنيم و از دوستانـي کـه     
مطلب فرستاده انـد بـخـواهـيـم کـه           
منتظر مطالبشان در شماره بـعـدي   

چرا که نمي رسيم مـطـالـب       باشند، 
معمـوال  .  را براي نشريه آماده کنيم

دوشنبه تـازه از راه مـي رسـيـم و                 
فرصت ويرايـش و کـارهـاي ديـگـر            

پلنوم را مـي گـويـم کـه         .  نمي ماند
حدودا هر شش ماه يک بار کادر ها 
و کميته مرکزي حـزب را دور هـم           
جمع مي کند، با نگرشي انـتـقـادي    
سازنده به گذشته و بررسي وضعيت 
امروز، سياست هاي دور آتي حزب 

پلـنـوم کـمـيـتـه         .  را تعيين مي کند
مــرکــري حــزب جــلــســه حضــوري            
اعضاي کميته مرکزي حـزب بـراي       
تعيين سياست ها و انتخاب لـيـدر     

آذر، روز دانشجو باقـي   ۱۶ دو هفته به 
در عرض يکسال گـذشـتـه    .  مانده است

شــاهــد گســتــرده تــريــن اعــتــراضــات          
کـوي دانشـگـاه      .  دانشجويان بـوده ايـم      

، ۸۶ آذر۱۶ تـهـران چـنــد روز بـعــد از               
دانشگاه شـاهـرود، دانشـگـاه تـربـيـت              
معلـم، دانشـکـده هـاي فـنـي تـهـران،                 

دانشــگــاه تــبــريــز،         دانشــگــاه ســهــنــد،  
دانشگاه عالمه ، دانشـگـاه شـيـراز و             
اصفهان و بيرجند و زاهدان و تـهـران و     

همه جـا عـرصـه اعـتـراضـات            لرستان 

گسترده دانشجويان عـلـيـه جـمـهـوري           
 .اسالمي بوده است

  
آذر در دانشـگـاه بـا             ۱۶ امروز ديگـر  

زنـده  " ،   " سوسياليسم يا بربـريـت  " شعار 
يـک نـژاد آن هـم          " ، " باد آزادي و برابري

تـثـبـيـت شـده           شناخته و"  نژاد انساني
لـغـو آپـارتـايـد جـنـسـي، آزادي               .  است

دانشجويان زنـدانـي و هـمـه زنـدانـيـان              
سياسي، برچيده شدن بساط نـيـروهـاي      
سرکوبگر کمـيـتـه هـاي انضـبـاطـي و              
حــراســت و نــهــاد رهــبــري، در کــنــار             
خواست حق آزادي بي قيد و شرط بيان 
و انديشه، اعتراض به فقر و گـرانـي و         

تحوالت سياسي جهان و ايـران آنـقـدر          
سريع رخ ميدهد کـه بـراي يـک حـزب             
سياسي جدي نظيـر حـزب مـا  حـتـي              

چـنـد روز هــم نـمـي تــوان از صـحـنــه                   
غائب را در   .   بود" غائب"سياست روز 

گيومه گذاشتم چرا که سـه چـهـار روز          

گذشـتـه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                 
مشغول مسائل مهمي چـون بـرگـزاري      

کميته مرکزي و هـمـچـنـيـن         ۳۱ پلنوم 
سالگرد تاسيس حزب بود و    ۱۷ جشن 

به مسائل عاجل و حاد روز چـنـان کـه        
شـايـد بـراي فـعـالـيـن            .  بايد نپـرداخـت  

ايـن  "  اهل بخيـه " سياسي و به اصطالح 
عادي و قابل فهم  بـاشـد،  امـا بـراي             
مردم و مخاطبين و دوستداران وسـيـع     

و بـدرسـت عـادي        .  حزب عادي نيست
 ! نيست

براي کساني که هرروز پاي برنامه هاي 
تلويزيوني زنده ما در کانال جديد مـي    
نشينند و مثال طي هفته گذشتـه نـبـرد      

آذر    ٦ ســحــرگــاه امــروز چــهــارشــنــبــه        
جمهوري اسالمي به جـنـايـتـي ديـگـر           
دست زد و فاطمه حقيقـت پـژوه را كـه          

مــردم بســيــاري خــواهــان لــغــو حــكــم          
قصـاص و اعـدام او شـده بـودنـد، در                  

تـن ديـگـر بـه دار            ٩ زندان اوين بهمراه 

 . آويخت
فاطمه يكي از دهها هـزار نـفـري بـود          

كه توسط حكومت جنايتكاران اعـدام    

اما او همچون بسياري ديـگـر   .  شده اند
كه حتـي نـامشـان را كسـي نشـنـيـد،                

حـكـومـت اسـالمـي بـا           .  گمنام نـمـرد    
اعدام او خشم و نفرت ميليونها نفـر از    

 4ادامه صفحه   

 2ادامه صفحه   

 3ادامه صفحه   

 3ادامه صفحه   

 آذر روز آزادی و برابری، ۱۶
 روز اعتراض سراسری به جمھوری اسالمی

 کميته مرکزی  ۳۱در حاشيه  پلنوم 
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شـورانـگـيــز حـزب و مـردم بـر عـلـيــه                   
جمهوري اسـالمـي و اعـدام را دنـبـال              
کردند ، براي  کسـانـي کـه هـر روز از               
ــه                ــون و ســايــت روزن ــزي ــلــوي طــريــق ت
ميخواهند بداننـد حـزب راجـع وقـايـع            
سياسي روز چه ميـگـويـد، مـحـسـوس         
بود که در چند روز گذشته چيزي مـهـم     
. و تاثير گذار بدرجـه اي غـائـب اسـت          

طبيعي است اگر انتظار داشتند که مـا  
نبرد عليه اعدام و  رژيم اسالمي را بـا      

طبيعي اسـت  .  همان قدرت ادامه دهيم
اگر انتـظـار داشـتـنـد کـه بـراي مـثـال                  
جنايات اسالمي ها در بمبي و دنـيـاي     
وحشتناکي را که برايمان ساخته انـد را    
بالفاصلـه مـحـکـوم کـنـيـم و در بـاره                   
وقايع مهم سياسي روز عکس الـعـمـل      
نشــان دهــيــم، روشــنــگــري و بســيــج             

بـعـبـارت حـزب اکـنـون           .  سياسي کنيم
چنان درگير سياست ايران است که يـک    
روز هم نمي تواند کـار دخـالـتـگـري و            
. آژيتاسيون سياسي را به تعويق انـدازد   

خود همين نکته بتنهايي از موقـعـيـت    
جــديــد حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري          

 . حکايت دارد
 

اگر بپذيريم که اوضاع سياسي ايران بـه    
جايي رسيده که بااليي ها ديـگـر نـمـي       
تواند بـه روش سـابـق ادامـه دهـنـد و                 
پاييني ها ديگر نمي خواهـنـد اوضـاع      
را تحمل کنند، آنوقت حـزب انـقـالبـي         
هم بطريق اولـي نـمـي تـوانـد بـه روش               

تـا آنـجـا کـه بـه            .  سابق فعالـيـت کـنـد      
مساله برگزاري پلنوم ها و اجتماعاتـي  
حزبي بر ميگردد ما بايـد مـردم را در         
اين اجتمـاعـات بـيـش از پـيـش و در                 
ابعادي بـه مـراتـب وسـيـع تـر دخـيـل                   

ديگر پلنوم ها و اجتماعـات مـا     .  کنيم
حزبي ها حتي به معني روزمره آن هـم       
فقط مـربـوط بـه حـزبـي هـا نـيـسـت،                  
. مربوط به کارگران و مردم ايران اسـت   

همه ميخواهند همان روز بـدانـنـد کـه           
حزب چه ميگويد و همه بـايـد بـدانـنـد          
که حزب و رهـبـري آن هـمـيـن امـروز                 

مـا الـبـتــه      .  مشـغـول چـه کـاري اسـت           
مدتي است که اين نـکـتـه را مـتـوجـه             

ولي راستش هـنـوز بـه انـدازه           .  شده ايم
کافي باور نکرده ايم و بـراي آن تـدارک         

گـرچـه   .  عملي و اجرايـي نـمـي بـيـنـيـم           

بخش هايي از سخنرانـي هـاي پـلـنـوم          
فورا از تلويزيون پخـش شـد، امـا          ۳۱ 

مي بايست مکانيسم هـايـي تـعـريـف          
کنيم که سوخت ساز درونـي و حـيـات          
سياسي حـزب بـا تـحـوالت و حـيـات               
سياسي جامـعـه را از لـحـاظ عـمـلـي                
منطبق کنيم و رابطه فعـال مـتـقـابـلـي         

مـيـگـويـم از       .  بين اين دو برقرار کـنـيـم   
لحاظ عملي، چون از لحاظ تـحـلـيـلـي        
ايندو برهم منطبق اند و مباحث پلنـوم  
در واقع بنوعي جمع بندي از يـک دوره      
کار و تعريف کـردن چشـم انـداز بـراي             

اما سـرعـت     .  دوره بالفصل بعدي است
وقايع، موقعيت جديد حـزب و دخـيـل        
بودن آن در اوضاع سياسي، روش هـاي    
جديدي از فعاليـت و رابـطـه حـزب بـا              

 . مردم  را از ما طلب ميکند
 

البته اين موقعيت  حتـي بـر مـبـاحـث          
نـيـز         ۳۱ سياسي و تحليلـي  پـلـنـوم           

قطعنامه هـا و اسـنـادي          .  سايه افکند
که براي پلنوم تهيه شـده بـود هـمـه بـه            
مهمتـريـن مسـائـل سـيـاسـي ايـران و                 

قـطـعـنـامـه اي در          .  جهان مربوط بـود   
باره بحران اقتصادي جهاني و تـبـعـات      
سياسي آن، قـطـعـنـامـه اي در مـورد               
جايگاه و اهميتي که حـزب و حـزبـيـت         
کمونيستي در اوضـاع کـنـونـي ايـران              
يافته است، و بيانيه پلنـوم خـطـاب بـه         
مردم در رابطه با اوضاع سياسي ايـران    
اسنادي بود که در دستور پـلـنـوم قـرار         
داشت که به تصويب رسـيـد و  بـزودي          

امـا  .  توسط حزب منتشر خـواهـد شـد     
و فکر کـنـم هـمـه رفـقـاي             ( به نظر من 

شاه بيت اين پلنوم نـه    )  حاضر در پلنوم
در اسناد مذکور که چند هفته قـبـل از     
پلنوم آمـاده شـده بـود، در گـزارشـات                
سياسي و بويژه گزارش حميـد تـقـوايـي       

در سخنراني افتتاحيـه او    .  به پلنوم بود
نــکــتــه جــالــبــي را در مــورد اوضــاع             
سياسي ايران و موقعيت حزب مـطـرح     
کرد که  طبعا بايد از زبان و قـلـم خـود        

امـا ايـنـجـا مـنـهـم            .  او شنيد و خوانـد 
دوست دارم در فاصله کوتـاهـي کـه بـه         
انتشار جوانان کمونيست مـانـده اسـت        

بـه آن داشـتـه        "  عجله اي" اشاره کوتاه و 
 . باشم

 
حـزب  :   برداشت من از بحث  ايـن بـود      

کمونيست کارگري با بسيج تـوده هـاي     

وسيع کارگران و مردم کـه حـول پـرچـم           
حــزب گــرد مــي آيــنــد و مــتــشــکــل              
ميشوند بايد بسوي ايـجـاد وضـعـيـت          

بــه ايــن    .  قــدرت دوگــانــه گــام بــردارد        
معني که در مقـابـل قـدرت دولـتـي و            
حاکم يعني جمهوري اسـالمـي کـه در          
بحران ها و بن بست هاي خود دسـت و    
پا ميزند و جامعه را به قهقرا مـيـبـرد،    
بايد يک قدرت نوين سياسي و تـوده اي    
تـحـت رهـبـري حـزب و شـعـارهـايـش                  
شکل بگيرد که ميخواهد آينده آزاد و     

قدرتي که فقط يـک  .  برابر را شکل دهد
اپوزيسيون نيست، بلـکـه  بـر سـر هـر              
مساله سياسي و هر جـدال اجـتـمـاعـي        
بــه مــثــابــه صــاحــب جــامــعــه ظــاهــر            

اين قدرت به ميدان مـي آيـد       .  ميشود
تا جمهوري اسالمي را بيـش از پـيـش        
منزوي کند و تحت فشـار قـرار دهـد،          
نيروي اجـتـمـاعـي هـرچـه وسـيـعـتـر و                 
فعالتري حول خود گردآورد و سـرانـجـام    
تحت اين فشار جمـهـوري اسـالمـي را         

بـراي  .  درهم شکند و جايگزين آن شـود   
مثال اگر مساله نبرد جامعه بر عـلـيـه      
اعدام است، حزب بايد پـاي ايـن بـرود          
که چگونه تـوده هـاي وسـيـع مـردم را              
براي لغو مجـازات اعـدام و تـحـمـيـل             
کردن آن به جمهوري اسـالمـي بـمـيـدان        

 . بياورد
 

خوب که بنگريد متوجه ميـشـويـد کـه       
اين قدرت دوم، ايـن قـدرت سـرنـگـون            
کننده و جايـگـزيـن کـنـنـده جـمـهـوري              
اسالمي في الحال بصورت يک جنبـش  

جنبش سرنگوني طـلـبـانـه       .  وجود دارد
وسيع که دمبدم به چپ چرخـيـده اسـت      
شايد از جانب برخي مـايـوسـان انـکـار        
شود اما خـود سـرداران و سـران رژيـم             
هــرروز دارنــد از وحشــت آن بــرخــود               

به صـراحـت مـيـگـويـنـد کـه             .  ميلرزند
تـيـر ديـگـر جـمـهـوري               ۱۸ خطـر يـک       

اسالمي را تهديد ميکند و هر حـرکـت   
و جنب و جـوش اجـتـمـاعـي، از روي                
آوري جوانان بـه ايـنـتـرنـت گـرفـتـه تـا                  
مبارزه زنان عـلـيـه حـجـاب تـا تـالش              

تـهـديـد    " کارگران براي متشکل شدن را 
علـيـه رژيـم اسـالمـي اعـالم             "  امنيتي
نکته اينـجـاسـت کـه اکـنـون           .  ميکنند

حزب ما ميتواند به اين جنبش وسـيـع     
و اجتماعي هويـت حـزبـي و سـيـاسـي             

ميتواند بـعـنـوان  مـرکـز          .  معين بدهد

ــه                ــدهــي و ب ــدهــي و ســازمــان فــرمــان
اصطالح سر اين پيکر اجتماعي ظاهـر  
شود و آنرا بصورت يک قدرت سيـاسـي   
متحزب، متشـکـل و قـادر بـه عـمـل               

 .  نقشه مند  تعيين بخشد
 

بحث ايجاد قدرت دوگانـه در واقـع بـه          
جهت گيري و فعاليت تاکنوني حزب و   
بويژه  در چندماه گذشته جـهـت روشـن      

همـيـنـطـور بـه نـظـر            .  و شفافي ميدهد
من جنبش سرنگوني را متعييـن تـر و       

اين بنوعـي بـحـث      .  ملموس تر ميکند
طـبـعـا خـيـلـي         .  جديدي در بين ماست

نکات حول مفهوم قدرت دوگـانـه  کـه          
در ادبيات مارکسيستي سابقه خاصـي  

فعال همينـقـدر   .  دارد مطرح خواهد شد
بگوييم  بحثي که حمـيـد مـطـرح کـرد          
مستقيما از آن ادبيات نـتـيـجـه گـيـري         

نشده است بـلـکـه از اوضـاع سـيـاسـي              
. ايران و موقعيت حزب نتيجه ميـشـود  

اگر بخواهيم دنبال پايه هاي نظري ايـن    
بحث برويم همچنان که خود حميـد هـم     
توضيح داد در واقـع در ادامـه بـحـث             
حزب و قدرت سياسـي و بـحـث حـزب           
جامعه و بويژه بحثي است که در پلنـوم  

در باره رابطه حزب و مردم تـوسـط    ۱۴ 
 . منصور حکمت مطرح شد

اجازه بدهيد بيش از وارد بحث نشـويـم     
و  منتظر انتشـار بـحـث هـاي حـمـيـد              

اما هـرکـس کـه      .  تقوايي و پلنوم باشيم
واقعا از جمهوري اسـالمـي بـه تـنـگ            
آمده باشد و آرزوي برقراري يک جامعـه  
آزاد و برابر و انسانـي را داشـتـه بـاشـد            
قطعا متوجه جوهر انـقـالبـي و پـيـش            

 .برنده اين بحث خواهد شد
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انتخاب احمدي نـژاد از      :  مدير ايرنا
  .الطاف قطعي خداوند بود

هر چه بدبختي نصيبمـان  !  بار خدايا
کردي بسمان نـبـود کـه ايـن را هـم                

  قسمت مان قرار دادي؟
از نـظـر     :  ريس سازمان جوانان ج ا     

ما بمب جنسي در کشـور خـطـرنـاک       
  .تر از بمب و موشک دشمن است

حکما طـرح امـنـيـت اجـتـمـاعـي و               
انضباط اجتماعـي مـانـور نـاجـا و            
بسيج براي خنثي کردن همين بـمـب     

  .بوده
بـراي  :  معاون وزير آموزش و پرورش

نهادينه کردن تقوا و علم در آموزش 
و پرورش الزم است معاون پـرورشـي   
يک روحاني برجسته باشد تا تمامي 

   . اهداف پرورشي محقق شود
غــيــر بــرجســتــه هــم بــاشــه کــفــايــت          

طـهـارت کـردن کـه            اصـول .  ميکند
ديگر احتياج به يکي مثل خـاتـمـي      

   .ندارد
مـن سـفـارش مـيـکـنـم کـه               :  جنتـي 

فرهنگ بسيجي حفظ شود و مبـادا  
کاري شود که به فرهـنـگ بسـيـجـي        

 . ضربه بخورد
تا برادر شـهـرام   !  نگران نباش حاجي

همايون هست غـمـي از ايـن بـابـت              

  .نيست
همانطور که وعده داده :  احمدي نژاد

شده است به زودي فرهنگ بسيـجـي   
  .عالم گير شود

شده، شما خبر نداري؛ ميگوييد نـه،  
را نـگـاه     »  آخرين لـحـظـه   «  برنامه 

  !کن
لجن پـراکـنـي آسـان         :  حسن روحاني

است اما ما وظيفه داريم بـا اخـالق     
اسالمي با يکديگر رفتـار کـنـيـم و         

  .کشور را با اخالق اداره نمائيم
اخالق اسالمي مگر غـيـر از لـجـن           
پراکني چيز ديگري هم هست که ما 

  خبر نداريم؟
آزاد انديشان مـطـلـق و        :  رفسنجاني

  .غير ديني از متحجران جلوترند
آه، بعد از يک عمـر مـتـحـجـر بـودن           
باالخره اينرا متوجه شدنـد، خـودش     

  .نعمتي است
استراق سمع :  معاون دادستان تهران

  عملي غيرقانوني است و با فـروش،   
ها  نصب و يا استفاده از اين دستگاه
   .كنند برخورد قانوني خواهد شد

با اين حساب، اول بايد بـا خـودتـان      
  !برخورد قانوني شود

گربه نژاد ايـرانـي بـراي سـي         :  ايسنا
  .نهمين بار، برترين گربه جهان شد

  !هنر نزد ايرانيان است و بس

 پابرهنه ميان حرفھا 

 ياشار سھندی

 !حزب و قدرت دوگانه



در .  و دفتر سياسـي حـزب مـي بـاشـد           
همين شماره  نشريه مطلب مصـطـفـي       

 ۳۱ به جنـبـه هـاي مـخـتـلـف پـلـنـوم                   
 .اشاراتي کرده است

 
چيزي که اين پـلـنـوم را از قـبـلـي هـا                  

سـالـگـي       ۱۷ متمايز مي کـرد جشـن       
خوشـبـخـتـانـه خـيـلـي الزم             .  حزب بود

نيست که توضيح بدهم جشن چه طـور    
بود و چه گذشت، به يمن وجـود کـانـال        
جديد، حزب و فعاليت هايش شفـاف و    
. روشن در مقابل چشم مردم قـرار دارد   

البته به اين ها بايد فعاليت هـاي بـر و       
بچه  هاي تي وي را هم اضافه کنيد که 
اين چند روز فعاليـتـشـان واقـعـا چشـم           
گير بود و همين جا يک خسته نبـاشـيـد    

 .جانانه تقديمشان مي کنيم
 

سالگي حزب در کلن آلـمـان      ۱۷ جشن 
سال  ۱۷ .  برگزار شد ۳۱ در جوار پلنوم 

از ايجاد حزب مي گـذرد و امـروز بـه            
موجودي بالنده حي و حاضر در صحـن  
سياست ايران و حتي اروپا تبديـل شـده     
است که مي رود تـا جـامـعـه و مـردم              
ايــران را از شــر حــکــومــت اســالمــي             

در اين جشن همه کسانـي  .  خالص کند
که در پلنوم شرکت داشتـنـد و هـمـيـن          
طور تعداد زيادي از دوستداران حزب و 
هنرمنداني که در اين مـراسـم شـرکـت         

شايد بـراي  .   کرده بودند حضور داشتند

خوانندگان نشريه جوانان جـالـب بـاشـد       
هـم بـراي اجـراي         ۲۰۱۲ که گروه تپش 

البـتـه مـتـاسـفـانـه          . موزيک آمده بودند
شاهين نجفي به دليل اينکه تا سـاعـت   

شب بايد کار مي کرد نتوانست در  ۱۱ 
 .مراسم شرکت کند

 
اولين بار بود که يـکـي از جشـن هـاي           

شـايـد   .  حزبي از تي وي پخش مي شـد   
بعضي ها فکر کنـنـد بـراي يـک حـزب            
جدي سياسي کـه بـراي کسـب قـدرت             
سيـاسـي خـيـز بـرداشـتـه و در تـدارک                   
رهبري انقالب اسـت، نشـان دادن ايـن          
مــراســم هــا بــا مــوقــعــيــت و هــدفــش           

گــويــا جــديــت در       .  نــاســازگــار بــاشــد    
سياست يـعـنـي عـبـوس و بـد اخـالق                

اتفاقا اين تصوير حزبي را نشـان    .  بودن
مي داد که مي خواهد گريـه و زاري و        
.  عقب ماندگي فرهنگي را هم برانـدازد 

مي خـواهـد بـه جـاي مـراسـم تـعـزيـه                  
مراسم شاد امروزي بـا مـدرن تـريـن و           
شاد ترين شکلش را جايگزيـن کـنـد و        
در ضمن چـيـز قـايـم کـردنـي از مـردم                

 .ندارد
 

ولي از يک جنبه ديگر هم اين جشن بـا    
خـود  .  سال هـاي قـبـل تـفـاوت داشـت            

در اين دوره در مرکز سـيـاسـت      "  حزب" 
به عـنـوان   "  حزب"هاي حزب قرار دارد، 

مردم، بـه عـنـوان        "  چه بايد کرد"جواب 
يــک حــلــقــه اســاســي در ســرنــگــونــي             
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و بـــرپـــايـــي            

سوسياليسم و ابزار متحد کـردن مـردم     
کارگران جهـان مـتـحـد       " و تجسم شعار 

در عالي ترين شکـل آن يـعـنـي         "  شويد
ايـن جشـن     .  حزب کمونيست کـارگـري    

هم به نـوبـه خـود سـعـي کـرد تصـويـر                 
کامال شفاف و در دسترسـي از حـزبـي        
که مردم بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري               
اسالمي بايد انتخاب کنـنـد بـه دسـت         
بدهد، تصويري از زاويه ديگـر، از ايـن       

که ما حزبي ها مروج فرهنگ مدرن و   
حزبي محبـوب  .  امروزي و شاد هستيم

که هر کس مي داند درونـش چـه مـي          
گذرد و مي تـوانـد عضـو آن بشـود و               
پيش شرط هاي عـجـيـب و مـنـاسـک             
غــريــب نــدارد، کــافــي ســت از زاويــه             
انساني به شرايط موجود نـقـد داشـتـه         
باشي، حزبي مـحـبـوب و راديـکـال و              
مدرن و شاد هست که بي تخفيف ترين 

سياست ها را عليه کـل نـظـم مـوجـود          
مي کند ضمن اينکه حزبي  دارد عملي

باز و امروزي و در دسترس است و مـي  
 .تواني عضوش بشوي

 
اين مراسم و جايگاه حـزب در آسـتـانـه         

آذر در شرايط کنونـي سـيـاسـت و          ۱۶ 
جامعه ايران اهميتي بسيار بيشتر پيدا 

در حاليکه جمهوري اسالمي .  مي کند
در دعواهاي درونيش غرق شده اسـت،    

آذر مــانــور نــيــروي          ۱۶ در آســتــانــه      
انتظامي راه مي اندازد، مانور بسيج و 
اوباش حزب اهللا راه مـي انـدازد، تـيـم           
تخصصي براي برگـزاري روز دانشـجـو        
تدارک ديده است و حتي براي يک لحظه 
جو گير شد و زد به سيـم آخـر و اعـالم          
کرد شخص خامنه اي را بـه دانشـگـاه          

ضـد  " آذر را از دسـت    ۱۶ مي فرستد تا 
و هــمــه ايــن       .  خــارج کــنــد   "!  انــقــالب

که امـروز   حزبي( اتفاقات را اين حزب 
مراسـم جشـن و شـادي اش هـم در                 

بـا  )  مرکز توجـه جـامـعـه قـرار دارد           
عکس العمل و دخالـت بـه مـوقـع و           
راديکالش به مسـئلـه جـامـعـه و بـه             
اهرم فشاري عليه جمهوري اسـالمـي   
تــبــديــل کــرده اســت و مــي رود تــا              
عــلــيــرغــم اپــوزيســيــون مــايــوس بــا        
قدرت انقالبي مردم قـدرت سـيـاسـي       

 . را در ايران بگيرد
 

به حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران            
 .بپيونديد
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تورم، اعتراض به دزديها و کـاله بـرداري         
ها و کالشي هاي سران حکومت، در يـک  
سال گذشته مهمترين خواسته ها و جبهـه  
هاي نبرد دانشجويان در دانشـگـاه هـاي          
مختلف با جمهوري اسالمي بـوده اسـت       

آذر امســال بــايــد بــه پــرچــم            ۱۶ کــه در     
ـه             ـان بـراي اعـتـراض ب مشترک دانشجوي
همه ظلم و ستم و نابرابري موجود تبـديـل   

 .شود
  
ـيـز             جمهوري اسالمي در ايـن يـکـسـال ن

همچون گـذشـتـه تـمـام قـوايـش را بـراي                 
سرکوب جامعه و دانشجويان و خـواسـتـه    
. هاي به حق و انسانـي شـان بسـيـج کـرد           

دستگـيـري هـاي گسـتـرده و تـهـديـد و                    

ـان و                   شکنجـه و اذيـت و آزار دانشـجـوي
ـقـه هـاي                  ـي خانـواده هـايشـان، صـدور وث
ـاطـي،     سنگين و احکام کميته هاي انضـب
ـه                    انواع طـرح هـاي سـرکـوب جـامـعـه ب

ـام                   ـا ن ـان ب ـان و زن طـرح  " خصوص جـوان
، اعـدام هـاي       " ارتقاء امنيت اجـتـمـاعـي    

ـراضـات                دست جـمـعـي و سـرکـوب اعـت
کــارگــري و زنــان از جــملــه تــالش هــاي             
جمهوري اسـالمـي بـراي سـاکـت کـردن               

امـا  .  دانشجويان و جـامـعـه بـوده اسـت             
درمقابل همه اينها اعتراضات در سراسر 

 . کشور گسترش يافته است
  

امسال در شرايطي به روز دانشجو نزديـک  
مي شويم که بحران و فساد در حکـومـت   

ـه      به اوج خود رسيده و در باالترين سطـح ب
از .  رو کردن دست يکديگر برخاسـتـه انـد     

ـه دزدي هـا، کـاله                ـزدار ب ـي ـال اعترافات پ
برداري ها و رشوه خواري آيـت اهللا هـاي         
ـا                ميلياردر راس حـکـومـت اسـالمـي ت
ـا             افتضاح کردان در دولـت و مـجـلـس، ت
ــمــاد مــجــلــس بــه               افــتــضــاح راي اعــت
مــحــصــولــي ســردار مــيــلــيــاردر بــراي           
جانشيني کردان و شکاف و درگيريهـايـي   
ــلــف               کــه بــيــن دار و دســتــه هــاي مــخــت
حکومت ايجاد شده، تا مانور انتـظـامـي    
در تهران که معنايي به جز شکست طـرح  
هاي قبلي سرکوب جامعـه و وحشـت از         
انقالب و قيام مردم ندارد، تا نفرت مـردم  
جهان از جـمـهـوري اسـالمـي و انـزواي                  
سياسي آن، و از طرفي گراني سـرسـام آور     
ـتـي        ـارضـاي و بيکاري و فالکت مردم که ن

ـنـد،         عمومي را هر چه گسترده تر مـي ک
ـه هـم               همه و همه نشان دهـنـده اوضـاع ب
ـيـصـال رژيـم اسـالمـي در                 ريخته و اسـت

 .آذر هستند ۱۶ آستانه 
  

ــد حــزب                 ــمــن ــدرت ــي حضــور ق از طــرف
ـاسـي          کمونيست کارگري در صـحـنـه سـي
ـا و                   ايران، و گسـتـرش روزافـزون ايـده ه
ـان تـوده            آرمانهاي سوسياليستـي در مـي
هــاي وســيــع مــردم و امــيــد مــردم بــه                
ـه يـک جـامـعـه             سرنگوني و شکل دادن ب
انساني، فاکتور مهم و اساسي ديگر براي 
گــرايــش چــپ و ســوســيــالــيــســتــي در              

آذر سـرخ و       ١٦ دانشگاهها و برپائي يک 
ـاي ســرخ و                     ـارهـ ـا شــعـ ـنــد بـ قــدرتــمـ
. سوسياليستي در سـراسـر کشـور اسـت          

ـه يـک                    ـاز ب ـي ـيـش از هـرزمـان ن جامعه ب

خيزش قدرتمند دانشجوئي و شـعـارهـاي    
سرخ دانشگاه دارد و بيش از هـرزمـان در     

 . کنار دانشجويان قرار ميگيرد
  

ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت هــمــه            
ـه            دانشجويان آزاديخواه و حـق طـلـب را ب

آذر سراسري و قـدرتـمـنـد        ١٦ برپائي يک 
عليه فقر و محروميت مردم، عليه دزدي   
و فساد در ميان سران حکومـت، و بـراي       
ـايـد جـنـسـي،                ـارت آزادي، برابري، لـغـو آپ
ـاسـي و                 ـيـد و شـريـط سـي آزاديهاي بي ق
ـرل       ـت ـن بيرون ريختن نهادهاي سرکوب و ک
ـاهـي و         دانشجويان و بهبود امکانـات رف

 . تحصيلي دانشجويان فراميخواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
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مردم در ايران و در سطح جهان را علـيـه   
ماشين كشتار قرون وسطايي اسـالمـي     

 ٧ با اعدام فاطمه زنـي كـه         .  برانگيخت
سال است در زندان زير تيـغ اعـدام قـرار        
داشت، كـل اعـدامـهـا و كشـتـارهـاي                
حكومت جلوي مـردم گـذاشـتـه شـد و              
مــردم بســيــاري نــنــگ و نــفــرت نــثــار            
. جمهوري اسالمي سرمايه داران كردنـد 

اعدام فاطمه حقيقت پژوه كل دسـتـگـاه      
. اعدام و كشتار را به زير سـوال كشـيـد       

اينكه رسانـه هـاي بسـيـاري در مـورد              
فاطمه حقيقت پژوه گفتند و نوشـتـنـد و      
آنرا انعكاس دادند، اينكه مردم بسياري 
در ايــران و در ســطــح جــهــان خشــم و                
نفرتشان بخاطر ايـن اعـدام نسـبـت بـه              
حكـومـت اسـالمـي شـدت يـافـت، در                
نتيجه كمپين و كارزار گسترده و چندين 
ساله اي بود كه نيروهاي انسان دوست و 

ضد اعدام و قصاص، در مـخـالـفـت و           
مقابله با اعدام او در ايران و در سـطـح         

اين كمپين كـه  .  جهان به جريان انداختند
كميته بين المللي عليه اعـدام و مـيـنـا         
احدي و حزب كمونيست كارگري ستـون  
اصلي آن بودند مـتـاسـفـانـه نـتـوانسـت             
فاطمه را از اعـدام نـجـات دهـد، امـا                

ــت ــوانسـ ــه                تـ ــه را بـ ــمـ ــاطـ ــدام فـ اعـ
كيفرخواستي عليه حكومـت اسـالمـي      

ايـن جـنـبـش       .  سرمايه داران تبديل كند
انسان دوست و ضد اعـدام، حـكـومـت         
اسالمي را بسيار بـيـش از پـيـش زيـر              
. فشار افكار عمـومـي مـردم قـرار داد          

ضديت آن با انسانيت و جامعه انسـانـي   
در .  را بيش از پيش جلوي چشم گذاشت

مقابله با قتل فاطمه جنبش عليه اعدام 
گامها به پيش رفت و مـيـتـوان بسـيـار          
اميدوار بود كه در ادامـه بـتـوانـيـم كـل           
بساط اعدام و سنگسـار و قصـاص در         

. ايران را براي هميشه در هـم بشـكـنـيـم       
صداي مردمي كه در دفـاع از زنـدگـي          
فاطمه انزجار خودرا از اعدام و كشتار و 
قوانين قرون وسطـائـي اسـالمـي بـلـنـد            
كردند، از طريق تلويزيون كانال جديد در 
خانه ميليونها نفـر در ايـران انـعـكـاس            
يافت و از اين طريق مردم بسيـاري كـل     
نكبت و توحش ايـن دسـتـگـاه مـرگ و            
كشتار را بيش از پيش لمس كردند و بـر  

 . آن ننگ و نفرت نثار كردند
  

حزب كمونيسـت كـارگـري بـه خـانـواده             
فاطمه حقيقت پژوه و بويژه دو دخـتـرش     
كه خـود از رنـج كشـيـدگـان و آسـيـب                    
ديدگان شرايط ضـد انسـانـي در ايـران             

مـا  .  هستند، صميمانه تسليت ميگويد
اعدام فاطـمـه و نـه نـفـر ديـگـر از هـم                     
سرنوشتانش را بـه هـمـه مـردمـي كـه                 
تالش كردند جلوي اعدام او را بـگـيـرنـد     

ما همه مردم شريـف  .  تسليت ميگوييم
و انسان دوست را فرا ميخوانيـم كـه بـه        
اين اعدامها اعتراض كـنـنـد و بـه هـر            
شكل ممكن بازماندگان فاطمه و هـمـه     
اعدام شدگان را در حلقه مهر و محـبـت   
خويش قرار دهند، و از اين طـريـق نـيـز         
. انزجار خودرا از اين جنايت ابراز كنـنـد  

اين اعدامها را بايد در ادامه مانورها و 
لشكركشي ها و تـقـالهـاي حـكـومـت             
براي مقابله با مردم سرنگوني طـلـب و       
آزادي خواه ديد و در مـقـابـل آن بـه هـر            

 .شكل ممكن ايستاد
  

جـنــبــش گسـتــرده و پــيـشــرو و انســان              
دوستي كه در ايران به صورت ميليونـي  
به حركت در آمده است، بـي تـرديـد نـه           
فقط اين بساط اعدام و دار و سنگـسـار   

طبقه مفت خور سرمـايـه دار        و بربريت
را براي هميشه جارو خواهد كرد، بـلـكـه    

اين پتانسـيـل را دارد كـه جـامـعـه اي                 
انساني و مـدرن و نـمـونـه وار از نـظـر                   
احترام به انسانها و زنـدگـي انسـانـهـا و          
شادي و رفاه انسانها را بـر ويـرانـه هـاي         

جامعه اي كه در .  اين حكومت برپا كند
آن به حاكميت اقليت مفت خوري كه جز 
با اعدام و سركوب و كشـتـار قـادر بـه             
سرپا ماندن نيست، پايان داده ميشود و 
ريشه هاي جنايت و كشـتـار كـه هـمـان          
وجود نابرابري و شكاف عظيم طبقـاتـي   
و حـاكــمـيــت اقــلـيــت مــفـت خـوران و                

  . ستمگران است خشكانده ميشود
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 آزادي برابري حكومت كارگري
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و روز اعتراض به جنايات 
 جمھوری اسالمی  در مالمو

ــا                  ــگــي ب ــســت ــب ــم ــزاري شــب ه ــرگ ب
دانشجويان ايـران و مـحـکـومـيـن بـه              

 اعدام و خانواده هاي آنها
  
ــه          ــب ــر دور هــم           ۶ روز شــن دســامــب

شويم تا همبستگـي خـود را بـا             جمع
دانشــجــويــان ايــران اعــالم کــنــيــم و             
خواستار آزادي تـمـامـي دانشـجـويـان           

 .دربند و زندانيان سياسي شويم
  

اين روز مناسبتـي اسـت تـا هـمـصـدا             
اعتراض و انزجـار خـود را بـه صـدور             
احکام اعدام توسط جمهوري اسالمـي  
اعالم کنيم و خـواهـان لـغـو تـمـامـي                

 .احکام اعدام شويم
  

سـازمـان    سخنراني نويد مينايي دبير   
 جوانان کمونيست

 شادي بهار   شعر خواني
ترانه خواني هنرمـنـد جـوان سـيـنـا              و

 شهبازي
  

ــنــج    دســامــبــر ســاعــت       ۶ شــنــبــه     پ
در محل لوکال فـدراسـيـون         بعدازظهر

ــرانـــي واقـــع در               ــان ايـ ــدگـ ــنـ ــاهـ ــنـ پـ
Ystadv�gen 42    ۵ طبقه  

  
 حــزب کــمــونــيــســت    :  بــرگــزار کــنــنــده   
 مالمو -کارگري ايران

 ۰۴۰-۶۱۱۶۱۰۹: تلفن تماس 

آذرروز دانشجو،  ۱۶به مناسبت 
 روز آزادی و برابری

 ..ننگ و نفرت بر اعدام آنندگان


