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همانطور کـه از تـعـداد صـفـحـات ايـن                  
شماره پيداست، هـفـتـه گـذشـتـه پـلـنـوم              

ايـن  .  کميته مرکـزي حـزب بـرگـزار شـد           
تقريبا رسم شده کـه بـعـد از هـر پـلـنـوم                
تعداد صفحات نشريه کم مي شود چـرا    
که يا تازه از راه رسـيـده ايـم و فـرصـتـي             
براي تهيه مطالب نشريه نيست يـا تـازه     
از تدارکات پلنوم فارغ شده ايـم و نـمـي        
رسيم مطالبي که رسيده را آماده کـنـيـم    

 .و به نشريه برسانيم
مـاه     ۳۱ و  ۳۰ حزب روزهاي  ۳۲ پلنوم 

مي برگزار شد، اين پلنوم شايد يکـي از    
مهم ترين پلنوم هـاي حـيـات حـزب بـه            

ــد    قــطــعــا ايــن اهــمــيــت در           .  شــمــار آي
قطعنامه هاييست که در پلنوم مطرح و 
به تصويب رسيده اسـت و پـاسـخ نـيـاز              
مبارزات اين مرحله از مبـارزات حـزب     
ــن                     ــي ــمــچــن ــنــد و ه و جــامــعــه هســت
سمينارهايي که در جوار پلـنـوم بـرگـزار       

 .مي شوند
دو قطـعـنـامـه طـرح و بـه              ۳۲ در پلنوم 

اتفاق آراء به تصويـب رسـيـدنـد کـه هـر             
کدام پاسخ ما و وظايف ما بـه شـرايـط        

بـه  "  مـه " رژيم اسالمي در روز اول مـاه      
تــجــمــع كــارگــران و مــردمــي کــه بــه               

هاي کارگري پاسخ داده  فراخوان تشکل
تــهــران جــمــع شــده      "  اللــه" و در پــارک       

بودند، هجوم بـرد و حـدود يـکـصـد و              
هـر چـنـد هـيـچـگـاه از              ( هفتاد نفـر را      

تعداد دستگير شـدگـان آمـار دقـيـقـي             
در يــک   .  دســتــگــيــر کــرد   )  ارائــه نشــد  

پـروســه نــفــس گــيــر، تــعــدادي از ايــن              

دستگير شدگان آزاد شدند؛ اما تـعـداد     
ديگري همچنان در زندانند و بر اسـاس    
گزارشهاي رسيده تحت شکـنـجـه هـاي       
شديد قرار دارند و شکنجه گران از آنهـا  
خـواسـتـه انـد تـا بـه اتـهـامـات واهــي                    

 !اعتراف كنند
به همـيـن مـنـاسـبـت و در پـاسـخ بـه                     

فراخوان حزب کمونيست کارگري ايـران  
کـــارزار " و    )  واحـــد شـــرق کـــانـــادا        ( 

پشتيـبـانـي از مـبـارزات کـارگـري در                

، تــعــدادي از مــخــالــفــان رژيــم            " ايــران

به نظر مي رسد مضحـکـه انـتـخـابـات         
رژيم جنايـتـکـار آخـونـدي بـا حـمـايـت                
رسانه هاي داخلي و خارجي،به مـيـدان     
رقابت واقعي ميان کانديـداهـا تـبـديـل        

جداي از اين نکته کـه هـمـه        !  شده است
کانديداها مهره هاي يک سيستم يا يـک  
بلوک قدرت هستند و رقابت ميان آنـان  

مانند رقابت جناح چپ حزب نـازي بـا       
وابستـگـان   .  راست آن حزب است  جناح

تقسيم کار نـمـودنـد، عـده         بلوک قدرت
اي طرفدار يک جـنـاح شـده انـد و عـده              
ديگر هم طرفدار جناح ديگر؛ تا تـحـت   
يک مهندسي افکار، مـردم را بـه پـاي          
صندوق هاي راي بکشانند و تـائـيـديـه       
ــيــاردي و                  ــل ــاول مــي جــنــايــات و چــپ
مشروعيت حکومت اسـتـبـدادي خـود       

جـامـعـه را بـه         .  را از مـردم بـگـيـرنـد            
بـيـايـد      چه کسـي     چالش مي کشند که

جـوانـان   .  که حداقل هـا حـاصـل گـردد          

شنبه ويکـشـنـبـه هـفـتـه گـذشـتـه سـي                  
ودومــيــن پــلــنــوم حــزب کــمــونــيــســت          

سـمـيـنـاري     .  کارگري ايـران بـرگـزارشـد        
ــا مضــمــون               ــلــنــوم ب نــيــزدرحــاشــيــه پ
فعاليتهـاي حـزب در خـارج از کشـور               

اسناد اين پلنوم به زودي .  جريان داشت
منتشـر خـواهـد شـد و هـمـه شـمـا را                      

. دعوت به مطالعه وخواندش مـيـکـنـم    
اما مضمون کلي پلنوم درادامه پلـنـوم   

قبلي ، انتخاب حزب توسط  جامعه و   
بعـد  .  پيشروي هايش در اين زمينه بود

ازشنيدن صحبتهـاي مـخـتـلـف اولـيـن            
چيزي که در بحثها به چشـم مـيـخـورد         
مــوقــعــيــت بــرجســتــه حــزب پــس از              
اتفاقات ماههاي گذشـتـه در ايـران  و            
تاثيرش در روند سياسي اوضـاع ايـران       

ــود ــظــيــر           .  ب ــي ن ــات ــفــاق مــارس    ۸ ات
مه و روي آوري وسـيـعـي       ۱ ومشخصا 

که بعد از اين اتفاقات به سـمـت حـزب        
باال گرفتن اعتـراضـات   .  صورت گرفت

در جامعه  انتظارات خود مردم از مـا      
را باال ميبرد و ازايـن بـه بـعـدعـکـس               
العملهاي سريع تروسرضرب تري از مـا  

اگربه نوعي تا به حـال يـکـي        .  ميطلبد
از مهم ترين مشغـولـيـتـهـا و دغـدغـه            
هاي حزب چگونگـي روي آوري مـردم         

) کـه امـروز هـم هسـت          ( به حزب بـود    
امـــروز ايـــن روي آوري در ســـطـــح                   
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اين . امروز حزب و جامعه ايران هستند
پلنوم با در نظر گرفتن شـرايـط امـروز        
حــزب و جــامــعــه ايــران و از طــرفــي                
موقعيت جمهوري اسالمي ارکان مهم 
استراتـژي شـکـل دهـي بـه انـقـالب و                  
سرنگوني جمهوري اسـالمـي بـقـدرت         
انقالب مردم را با تصميماتش توضيح 

اين، نشان دهنده نقش و جـايـگـاه      . داد
حزب در مبارزات روزمره مـردم ايـران     
است که حزب بايد امـروز خـود را بـه            
عنوان نماينده، نيروي رهبري کننـده و    
حزبي که مي تواند و مي خواهد قدرت 
سياسي را بگيرد و به عنوان دولت آتي 
ظاهر شود، حزبي که بايد هم در سطـح  
ايـران و هــم در ســطــح بــيـن الــمـلــلــي                  
مبارزات مردم را مـعـرفـي و رهـبـري            

حزب امروز در اين جايگاه است و . کند
راه برگشت ندارد و بـايـد بـا سـيـاسـت             

 .هايش اين راه را تا اخر برود
در ايـران امـروز شـرايـط کـامـال بـراي                

جمهوري اسـالمـي   .  انقالب محيا ست
ناتوان است و عالوه بر اين مردم آن را     
نمي خواهند و اين وسط نقش رهـبـري     
کننده و حزبي که مردم در نـاصـيـه آن        
قدرت تصرف دولت را ببيننـد بسـيـار      

پلنوم نه تنها ايـن    .  مهم و حياتي ست
موقعيت را بررسي و تدقيق کرد، بلکه 
وظايف دور آتي حزب را براي رسيدن به 
چنين موقعيتي که حزب کامال قابليت 
و موقعيت آن را دارد به طور واضحـي  

پـلـنـوم بـر ايـن          .  در مقابل ما گذاشـت 
نکته تاکيد کرد که امروز شناخته شدن 
اجتماعي حزب به عنوان دولت آتي در 
سطح داخلي و بين المللي بـراي وقـوع       

 .انقالب شرط الزم و اساسي ست
اين موقعيت جديد و وظايفي که حزب 
در مقابل خود گذاشت دور جديـدي از    

اجـتـمـاعـي حـزب را           -حيات سياسي 
آغاز مي کند و بر هـمـه عـرصـه هـاي            
فعاليت حزب تاثير گذار اسـت هـم در       
سطح کار و فعاليت  حزب در ايـران و        

حزب بايد در همه . هم در سطح جهاني
ايــن ســطــوح نــمــايــنــدگــي خــود را از             
مبارزات مردم در ايـران نشـان دهـد،            
بــايــد نشــان دهــد هــم نــمــايــنــده ايــن               
مطالبات است هم مي تواند به عنوان 
دولت آتي چنين مطالباتي را بـرآورده      

 .کند
تغيير سياست هاي آمريکا و موقعيت 
آن در سطح بـيـن الـمـلـلـي و روابـط و                  
مناسبات جديد که بـه خصـوص بـيـن         
ايــران و آمــريــکــا بــرقــرار شــده اســت              
موضوع ديگري بود که در پلنوم مطرح 

اين بحـث روابـط و بـرخـوردهـاي            .  شد
اوباما با جمهوري اسالمي را توضيـح  
مي دهد و همچـنـيـن وظـايـف مـا بـه              
عنوان پاسخ به شرايط موجود را نشان 

مبارزه با اسالم سياسي و در . مي دهد
راس آن جمهوري اسالمي امروز بـيـش   

بـايـد   .  از هر روز ديگر به عهده ماسـت 
مماشات و سازش مـيـان دولـت هـاي         
غربي با ايران، که امـروز بـه سـيـاسـت          
غالب آمريکا تبديل شده است را افشا 
کرد و صف متحد و عظيمي را عـلـيـه    

ايـن سـازش حـاصـل         .  آن سـازمـان داد    
شکست آمريکا و به خصوص شکست 

. سياست هاي نئوکنسواتيستـي اسـت    
آمريکا موقعيت گذشته را ندارد و مي 
خواهد از طـريـق رام کـردن جـمـهـوري             
اسالمي در منطقه براي خود شرکـايـي   

از طرفي جمهوري اسـالمـي     . پيدا کند
براي سر و سـامـان دادن بـه وضـعـيـت             
ــا امــريــکــا                  ــيــش الزم دارد ب ــحــران ب
مناسبات بهتري داشته باشد ولي با هر 
گونه سازش با آمريکا موقعيت داخلي 
و جهاني خود را از دست مـي دهـد و         
اين تناقض خرد کننده براي جـمـهـوري    
اسالمي يکي از موانع اسـاسـي پـيـش       

 .روي جمهوري اسالمي ست
نکته ديگري که در اين پلنوم به خوبـي  
قابل مشاهده بود انسجام و يک دستي 
حـزب، مصـمــم بــودنـش بـراي انـجــام               

وظايفي که پيش رو دارد و سنت هايي 
کــه در آن زنــده هســتــنــد و ضــامــن                  

ايــن .  ســالمــتــي حــزب هســتــنــد بــود         
انسجام و يکدستي روي خط و سياست 
هاي حزب، حول وظايفي که ما را براي 
انقـالب آمـاده مـي کـنـنـد، در کـنـار                   
سياست هاي راديکال و انقالبـي شـرط     
اصــلــي تــوانــايــي حــزب بــراي انــجــام            
وظايفش است که در اين پلنوم با بحث 
هاي داغي که حول قطعنامه ها شـد و    
در نــهــايــت تصــويــب بــه اتــفــاق آراء              

. قطعنامه ها بـه وضـوح نـمـايـان بـود            
حزبيت و منسجم بودن حول سـيـاسـت      
هاي آن در پلنوم بسيار چشمگير بـود،  
حزبي قـوي و مصـمـم بـراي دور آتـي                
فعاليت هاي آن از پلنوم بيرون آمد کـه    
نشان مي دهد حـزبـيـت و کـار حـزبـي             

 .کردن نيز از نتايج اين پلنوم است
حزب را وارد دور      ۳۲ مجموعا پلنوم 

جديد از فعالـيـت هـا و انـتـظـارات از               
حزب بايد بـه خـودش بـه          .  خودش شد

عـنـوان نـيـروي جـايـگـزيـن جـمـهــوري                 
اسالمي و دولت آتي نگاه کند و کاري 
کند که جامعه هم به ايـن چشـم بـه او            

کار هرکولي و . نگاه کند و قبولش کند
عظيمي است که موقعيت امروز حزب 

اسـنـاد   .  ما را به اينـجـا رسـانـده اسـت         
حزب به زودي منتشر مي شوند و در     
شماره هاي بـعـدي جـوانـان چـاپ مـي             

 .کنيم
بي شک بـراي پـايـان دادن بـه شـرايـط                 
نکبت بار کنوني بايد به قـوه انـقـالبـي       
مـردم و در راس آن طـبـقـه کـارگـر و                     
حزبش جمهوري اسالمي را سـرنـگـون        

شرايط بـراي چـنـيـن امـر مـهـم،              .  کرد
حزب را .  ضروري و عاجلي محيا ست

بايد تقويت کرد تا از پس چنين وظيفه 
فـعـالـيـت مـنـسـج و            .  سنگيني برآييم

حزبي، ارتقاء فعاليت هاي هر کـدام از    
ما و انرژي و نيرو گـذاشـتـن مـان زيـر            
پرچم حزب مي تواند تضميـنـي بـاشـد       
براي انقالب و برپايي آزادي و برابري در 

 . ايران
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بسياروسيعي اتـفـاق مـيـافـتـد بسـيـار               
شــور انــگــيــزاســت و ايــن دو مســئلــه              

. مشخص را روبروي حـزب مـيـگـذارد        
اول ايــنــکــه ســازمـان دهــي،پــيــگــيــري          
ورسيدگي بـه ايـن بـخـش خـود انـرژي                 
بيشتر و حتي سبک ونظـمـي مـتـفـاوت        

دومين نکته اينـکـه   .  با قبل را ميطلبد
روبروي مردمي که درراه مـبـارزه بـراي      
سرنگوني جمهوري اسالمي تـا بـه ايـن        
حد پيش آمده انـد مـيـبـايسـت هـدفـي            

بـه قــول    .  واضـح و مشـخـص گـذاشـت           
قـطـاري کـه مـقـصـدش           "  حميد تقوايـي 

ايـن  ".  مشخص نبـاشـد راه نـمـي افـتـد            
پلنوم اين کـار را کـرد و افـق روشـنـي                  

. پــيــش روي ايــن مــبــارزات گــذاشــت           
جامعه کسي را انتـخـاب مـيـکـنـد کـه            
در اين قامت حاضر شـده بـاشـد و ايـن           

ايـن حـرف     .  را به روشـنـي اعـالم کـنـد           
ــســت        ــي ــازه اي ن ــراي  حــزب مــا           .  ت ب

حـزب و    " ازسالها پيش تـا بـه امـروز،از       
مـنـصـورحـکـمـت تـا          "  قدرت سـيـاسـي     

حمـيـد تـقـوايـي        " حزب و قدرت دوگانه" 
اين يک بحث هميشه بـازومـطـرح بـوده         

يک سر مهم مطـرح بـودنـش هـم         .  است
اين است کـه گـرفـتـن قـدرت سـيـاسـي                 
ــران                   ــه اي ــه در جــامــع ــاســت ک ــه ســال

بــه ايـن دلــيــل و بــه دلــيــل              .   بـازاســت 
اهميت جغرافيايي و سـيـاسـي  خـاص           
ايران است کـه هـر تـحـولـي درداخـل و               
خارج از ايران  تاثـيـر خـود را بـر رونـد              
اين مبحث ميگذارد و در عـيـن ادامـه      
روند قبلي بودن مدام بـه آپـديـت شـدن           

بحث اين پلنوم درعيـن حـال     .  نياز دارد
که ادامـه ايـن رونـد اسـت يـک پـاسـخ                    
عــاجــل ،مــبــرم وعــيــنــي بــه شــرايــط              
پرتالطم امروز ايـران و اتـفـاقـات حـول            
ايران است و آن پاسخ عينـي ايـن اسـت        
که مـا بـه عـنـوان حـزب کـمـونـيـسـت                     
کارگري ايران، بـا رهـبـري اعـتـراضـات           
مردم جمهوري اسـالمـي را  نـه تـنـهـا               
سرنگون خواهيم کرد بلکـه جـامـعـه را         
بــر مــبــنــاي يــک دنــيــاي بــهــتــر اداره                
خواهيم کرد وبا اين ظرفـيـت اسـت کـه         

 .به جنگ جمهوري اسالمي ميرويم
در نهايت بعد ازاتمام پلـنـوم وتصـويـب       
قطعنامه ها به اتـفـاق آرا رهـبـري ايـن            
حــزب در عــيــن نــمــايــش انســجــام و                
يکپارچگـي اش، يـک بـار ديـگـرنشـان               
داد که مصمم گرفتـن قـدرت سـيـاسـي          
است و آمادگي نقش آفـريـنـي وحضـور       

 .     در اين قامت را دارد
 
 ۲۰۰۹ ژوئن ۱ 

 حزب کمونيست کارگری ايران ۳۲پلنوم 

ـژاد          :  سايتهاي حکومتي آمـادگـي احـمـدي ن
 .براي مناظره با اوباما درباره مديريت جهان

طرف را به ده راه نميـدادنـد سـراغ کـدخـدا را            
 !ميگرفت

راي دادن به دروغـگـو گـنـاه         : اهللا صانعي آيت
 .است

 .و راي به جنايتکاران عين ثواب است
 .نژاد لطفي ندارد سياست بدون احمدي:موالنا

 !حرف حق جواب ندارد
 .اخالق در سياست گم شده است:رضايي

ـرسـيـد ايشـان از قـول فـرخ                 ـپ از بي بي سي ب
 .ميگويند کجاست... نگهدار و سازگارا و

ـز               : زهرا رهنورد ـبـاشـد هـيـچ چـي اگر آزادي ن
 .نداريم

 .اشکال ندارد،عوضش آدم وقيح زياد داريم
ـم  :  رهنورد ـه رنـج          زنان ما از قوانين قـي مـابـان
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ـنـد              ايشان اولين بقالي هستـنـد کـه مـيـگـوي

 .ماست من ترش است
زور نمي توان کسي را به بهشـت   با:  موسوي 

 .برد
 .با زور که نه، اما با طناب دار آري

ـلـب و روحـش          :محمد رضا فروتن موسوي ق
نسبت به مسـائـل انسـانـي آگـاه و حسـاس                 

 .است
 .البد براي همين روحش را به شيطان فروخته

ـه مـن مـي       : احمدي نژاد  ـنـد تـو          برخي ب گـوي
 .ديكتاتور هستي

 ؟!شما هم که خيلي بهت برخورده 
براي حضور در نيوکاسل بـا مـن       :  علي دايي

 .مذاکراتي شده است
ـنـکــه         ـراي اي ـيـح چـرخـان واردي            البـد ب تسـب

 .هستي
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. زيادي دستمـال يـا شـال سـبـز هـمـراه دارنـد                  
بعضي ها مي گويند کـه حـملـه بـه کـيـهـان                

وقتي بـا  . شريعت مداري کم کاري نبوده است
اين افراد به دفعات به گفتگو نشستم، از ميان 
بحث ها به يک مسئله مشترک رسيدم و بر آن   

 .شدم تا به آن پاسخ منطقي دهم
با قبول ايـن نـکـتـه کـه کـانـديـداهـا                  :  مسئله 

دستشان به خون خيلي ها آلوده است و فسـاد    
مالي هم در پرونده خود دارند و اگـر يـک فـرد        
سياسي در غـرب يـک هـزارم ايـن جـرايـم را                   
مرتکب شود، نه تنها از کانديداتوري خلع مي 

دستگير و علني مـحـاکـمـه مـي          شود؛ بلکه
شود، ولي اينـجـا ايـران اسـت نـه فـرانسـه يـا                   

تازه با راي ندادن حق دخـالـت خـود را            !سوئد
ازبين برديم و اگر به خيابان ها برويم و اعتراض 
کنيم، مورد حمله نيرو هاي ضربتي رژيم قرار 

احمدي نژاد  با راي دادن مي توانيم. مي گيريم
که به نظر آنها باني بحران اقتـصـادي کشـور      ( 

را از قدرت پايين بکشيم ، در غير ايـن  )  است
صورت احمدي نژاد دوباره قدرت مي گيرد و 
باعث بي حيثيتي و سرافـکـنـدگـي کشـور و          

شايد . مردم در اذهان عمومي جهان مي شود
با دادن راي بـه کـانـديـداهـاي اصـالح طـلـب               

) حـداقـل هـا     ( بتوانيم به نوعي آزادي نيم بند   
به بي ثباتي و     تازه با نابودي رژيم.  دست يابيم

برسيم ونسل يا نسل ها را بـه        شايد هم جنگ
را ديديم، ثـبـات      ۵۷ ، نتيجه  تباهي مي بريم

در بدترين شکلش از بي ثباتي بهـتـر اسـت و        
 !معلوم نيست حکومت بعدي خوب باشد

قبول دارم که ايـن مسـئلـه از چـنـد مسـئلـه                   
تشکيل شده است ولي مسئلـه اي جـامـع و          
کالن است که تقريبا تمام سواالت بنيادين اين 
افراد را در خود جاي داده است، گـرچـه حـزب      
ـقـيـم      ما به اين سواالت مستقيم و غيره مسـت

بـه ايـن      پاسخ داده است؛لذا مـن سـعـي کـردم        
سواالت در قالـب يـک مسـئلـه، مـخـتـصـر               

درست اسـت کـه       :  ومفيد و يکجا پاسخ دهم 
ميان جامعه ايران و مثال کشـور فـرانسـه يـا           
سوئد تفاوت هاي فرهنگي بسيار وجود دارد، 
ولي اين بدان معنا نيست که مردم ايران اليـق    
حکومت ديکتاتوري هسـتـنـد يـا از شـعـور             

که   سياسي برخوردار نيستند؛ جنبش کارگري
در منسجم و سراسري شدن است و جـنـبـش        
دانشجويي که رو به رشد است، به اين معـنـي   
که گرايشات حکومتي روز به روز پايگاه شان 
را در بين دانشجويان از دسـت مـي دهـنـد و           
گرايش راديکال هر چند هنوز غـيـر سـازمـان       
يافته ولي در حال رشد و شـکـوفـايـي سـت و          

اپـوزيسـيـون      همچنين احزاب و تشکـل هـاي    
در )  جدا از اينکه چه خط يا گـرايشـي دارنـد     ( 

مـخـصـوصـا     .  داخل و خارج از ايران فـعـالـنـد    
جريان چپ که براستي رشد سريعي يافته است 

فکر مشغولـي ايـن       و همين مسئله تغيير که
افراد است ريشه در همين جريان دارد و برآينـد  

شـعـار هـاي        تا  جريان چپ، رژيم را برآن داشته
خود را روبه جنبش کـارگـري و دانشـجـويـي            
تــغــيــيــر جــهــت دهــد ؛رژيــمــي کــه از اســم                
ســوســيــالــيــســم وحشــت دارد، در البــالي             
مضحکه انتخاباتـش از حـقـوق کـارگـران و              

نتيـجـه   ! تشکل هاي کارگري سخن مي گويد
خفقان شديد، مـردم اول مـاه         اينکه علي رغم

مي مي آيند و در برابر رژيـم مـي ايسـتـنـد،            
بنابراين نمي توان عقب ماندگي رژيم آخوندي 
را به حسـاب مـردم گـذاشـت و ايـن چـنـيـن                   
. گستاخانه مبارزات مردم را نـاديـده گـرفـت        

نکته ديگر حق دخالت است که بايد در نـظـر       
عـرصـه    داشت که انتخابات به هـيـچ عـنـوان        

دخالت دادن مـردم در سـرنـوشـت سـيـاسـي                
کشورشان نيست و تنها نوعي شارالتانـيـسـم    
سياسي است که مردم را پاي صـنـدوق هـاي        
ـم انـتـخـابـات           راي بياورند و بعد با پخش فـيـل
بگويند مردم ما را تائيد کردند ، ما حکومت 
مطلوب مردم هستيم و جنايات و دزدي هاي 

مـا هـم       سـنـد  !  کالن ما بخـاطـر مـردم بـوده        
در .  در انتخابات اسـت   حضور حماسي مردم

انتخابات راي به نماينده جـريـان يـا حـزب يـا              
تشکل سياسي است و مهم نـيـسـت بـه چـه            

يا تشکلي راي مي دهيم بـلـکـه نـفـس          حزب
در حالي که به نـظـر   .  خود راي دادن مهم است

خود حکومت هم راي دادن مـهـم اسـت نـه               
حزبي راي بدهيم، بـا در        اينکه به چه جريان يا

اين نکته که اساسا حزب و تشکل   نظر گرفتن
سياسي در سيستم سياسي ايران هيـچ جـايـي      
ندارد و فعاليت حزبي غير قانوني محـسـوب   

في نفسه مهم اسـت زيـرا         مي شود،راي دادن
از   همانطور که عرض کردم رژيم مي خـواهـد    

اين طريق مشـروعـيـت دروغـيـن رسـانـه اي              
کسب کند و مانند کشورهاي پيشرفته رقابت 

نکتـه  . حزبي براي کسب قدرت معنايي ندارد
ديگر به خيابان رفتن است که حزب ما بـر آن      

راي ندادن نوعي عقـب نشـيـنـي         تاکيد دارد،
است و حتما بايد اعتراض مسـتـقـيـم کـرد ،          
دانشجويان و کارگران و فعاليـن سـيـاسـي در         
حال اعتراض مستقيم هسـتـنـد و بـه دلـيـل               
شـرايــط بـحــرانــي رژيــم، خصـوصــا در روز               

خـيـابـانـهـا        انتخابات، وقتي مردم منسجم به
بيايند و مانند پارک الله، در پـارک تـحـصـن           
ـيـم بـه              ـق کنند، رژيم نمي تواند به طـور مسـت

جمعيت حمله کنـد زيـرا انـتـخـابـات کـامـال               
منهدم مـي شـود و ايـن امـر مشـروعـيـت                  
دروغين رسانه اي رژيم را کامـال نـابـود مـي         
کند، ايـن سـيـاسـيـت بـر خـالف سـيـاسـت                      
! محافظه کارانه رژيم و اپوزيسيون طرفـدارش 

آرامي بر جامعـه    شرايط  است که مي خواهد
در هر حال رژيم بـازنـده تـحـصـن          .  باشد  حاکم

  .مردم خواهد بود
پخته است   اين نوع نگاه خيلي کوته بينانه و نا

که عامل اصلي بحران اقتصادي کشـور يـک     
شخص است، بحران اقتصادي رژيم مربوط به 
االان نــيـســت بـلــکــه ريشــه در مــجـمــوعــه                

وسـيـسـتـم نـا کـارآمـد              اشتباهات سـيـاسـي     
توليدي و ديگر عوامل کالن در طي سي سال 

و اين هـم  . سيستم يا بلوک قدرت است  توسط
نوعي شارالتانيسـم اسـت کـه احـمـدي نـژاد               
جـنـايـتـکـار و اقـدامـات او را تـنـهـا بـانــي                        
مشکالت سياسي و اقتصادي مي دانـنـد و     

در صورت کنار رفتن احمدي نژاد همـه    گويي
چيز درست مي شود و به حال اولـيـه بـر مـي         

البته اين امر واضـح اسـت مـجـمـوعـه           ! گردد
اقداماتي که رژيم در زمان احمـدي نـژاد اجـرا        

ــي هــاي ســيــاســي و                   کــرد بــر نــابســامــان
کارنامه   هر جريان سياسي با. افزود  اقتصادي

خود شناخته مي شود، مير حسين موسـوي  
ساله خود به عنوان نـخـسـت     ۸ هم با کارنامه 

در شـوراي عـالـي          وزير و کارنامه همـسـرش  
انقالب فرهنگي در دهه شصت شناخته مـي  

بخشـي از کـارنـامـه           شوند، گورستان خاوران
درخشان موسوي است، بـنـابـرايـن ايشـان در          
ــايــه هــاي رژيــم را                   دوره خــود بــخــشــي از پ
ـمـا نـمـي           مستحکم کرده است و شعار مسـل
تواند سند باشد براي يک کانديدا که کـارنـامـه    
حضور مستقيم در قدرت ندارد چه بـرسـد بـه      
کانديدايي که در يکي از سياه ترين دروه هـاي    

از قدرت سياسي و اجرايي بسيار باال   سياسي
آزادي و رفـاه يـک حـق            .  برخوردار بوده اسـت   

به طور مساوي است  مسلم براي تمام انسانها
آزادي نـيـم بـنـد و حـداقـل               :  و نمي توان گفت

ضمن اينکه رژيم آحوندي ثابـت کـرده     .  حقوق
است حتي در دوره اصالحات هم مـردم را از      
ايـن حــقـوق بــه طــور کـامــل مـحــروم مــي                  

قـدرت    واضـح اسـت کـه         اين نکته نيـز   .سازد
سياسي در ايران يک بلوک واحـد اسـت وقـتـي         
جواني وبالگ نويس بخاطـر يـک مـقـالـه در            
زندان زير شکنجه فوت مي کند، نـمـي تـوان        

رئيس جـمـهـور مـي شـود ،                گفت کسي که
قدرتي ندارد يا جنايات و مفاسد اقتصادي به 

باز   اين فرض محال پس  او ربطي ندارد، تازه با
رئيس جمهور متهم است که چرا در بـرابـر     هم

. جنايات سکوت کرده و استعفـا نـداده اسـت       
من فـکـر مـي کـنـم مـردم ايـران بـه خـاطـر                       
مبارزاتشان عليه سـرمـايـه داري و بـربـريـت             
درجهان شهرت دارند تا جاييکه روزي را بـراي  
همبستگي با کارگران ايراني در نـظـر گـرفـتـه        
مي شود و يا خيابانـي را مـي خـواهـنـد در              

تير بنامند، اينها همه حيـثـيـت و       ۱۸   ايتاليا
افتخار مردم است و سياسـيـت مـداران رژيـم         
فقط خود را رسوا مي کننـد و بـا اقـدامـات           
سرکوبگرانه خود موقعيت خود را در اذهـان      
عمومي سست و موقعيت مردم را تـقـويـت      

اقدامات حزب کمـونـيـسـت       البته.  مي کنند
خبر مبارزات رهبري و راه  کارگري در رساندن

اندازي جريان هاي مختلف در موقعيت هـاي  
 .متفاوت نقشي اساسي دارد

شکست و نابودي رژيم آخوندي امري محتوم 
زور و قدرت مطلقـه    بر پايه  است زيرا اين رژيم

شکل گرفته،حتي ايدئولوژيست هاي اصالح 
به بي ثباتي رژيم و   طلب هم ديگر نمي توانند

بحران سراسري آن پايان دهند، زيرا بحران رژيـم  
جـريـان   .  ذاتي و در تضاد با منافع مردم است

اصــالحــات در اوايــل قــدرت ســيــاســيــش             
دستگيري و حملـه    شکست خورد و منجر به

بـه مـردم شـد؛جــالـب ايـنــکـه سـيــسـتــم در                    
 .قرار داد  احمدي نژاد را در قدرت  نهايت

ـقـــالب      شـــکـــســـت خـــورد چـــون            ۵۷ انـ
وجود نداشت و همه پشت خميني   آلترناتيوي

حـزب کـمـونـيـسـت           صف بستند ، ولي اآلن  
کارگري که جريان چپ جامعه را رهبري مـي    

مسـئلـه تضـمـيـن        . آلتر ناتيو رژيم است  کند،
سياسي امري غير علمي و نا مشخص است 
زيرا وقتي انقالب رخ مي دهد ،بي ثباتي کـه    
در طول سي سال گريبان گير رژيم بوده است و 
رژيم سعي کرده با سرنيزه و دروغ آن را مـهـار       

حـيـات     کند، به پايـان مـي رسـد و جـامـعـه              
ميابد که مسلما بـا تـجـربـه           سياسي جديدي

. مردم و حزب ، جامعه به ثـبـات مـي رسـد          
گرچه رژيـم آخـونـدي در طـول دوره حـيـات                   

بحران سياسي و طبعا اقتصادي عميقي  خود
ايـن بـحـران را بـا             را ايجـاد کـرده اسـت ولـي          

سياست منطقي و حساب شده مي توان رفـع  
کرد ، يکي از اين بحران هـا جـنـگ سـرد بـا              
ديگر کشورها است که ريشه سـيـاسـي دارد،      
در برنامه يک دنياي بهتر به اين مسئلـه اشـاره     

با   شده است که روابط جمهوري سوسياليستي
ديگر کشورها عادي و دوستانه است و خوب 
حزب هم از نفوذ خوبي در اروپا و آمـريـکـاي        
شمالي برخوردار است و اين به يمن پيش بردن 
. کمپين هاي موفق چند ساله اخير بوده اسـت 

دولت آينده بايد ابتکار عمل داشـتـه بـاشـد و           

سياست منطقي و حـل مشـکـالت        بتواند با
از وقوع احتمالي   سياسي و عادي سازي روابط

جنگ جلوگيري کرده و سعادت و رفاه را براي 
 .جامعه به ارمغان بياورد

 :  در حاشيه 
دامون جان مسئله قشري از جامعه که اساسا 
محافظه کار و طرفدار حفظ وضـع مـوجـود        
هستند را خيلي خوب طرح کردي و نظـرشـان   

مي گويند .  درست همين است که مي گويي
جـالـب   .  بايد در سرنوشت خود دخالت کـنـيـم   

است، هر چهار سال يکبار  يادشان مي آيد بـا    
نوشتن نام يک جـنـايـت کـار روي کـاغـذ در                 
سرنوشت خود دخالت کنند، آن هم کاغذي که 
خود جنياتکاران به تقلب و دزدي در آن اعتراف 
مي کنند و به جان هم مي افتند و ايـن قشـر         

بايد بهشان گفت ! محترم عين خيالش نيست
به قول دانشجويان زنجان کانديداهاي شما ابتدا 
بايد در دادگاه مردم حسـاب جـنـايـاتشـان را            
صاف کنند بعد ادعاي بهبود شرايط داشـتـه     

مـي گـويـنـد احـمـدي نـژاد بـاعـث                  .  بـاشـنـد   
سرافکندگي ايران شده است، هيچ فکـر نـمـي      
کنند مشارکت از طريق راي دادن در حـفـظ         
نظام اسالمي اي که کودک را اعدام مي کند و 
حقوق کارگر را نمي دهد و دانشجو را زندانـي  
مي کند باعث سرافکندگي شان مي شـود؟    

اين ! مي گويند هر ثباتي بهتر از بي ثباتي ست
نشان دهنده وضع نسبتا بـا ثـبـات ايـن قشـر            

جامعه زير خط  %۸۰ معلوم است مثل . است
فقر زندگي نمي کند، معلوم است هر آن منتظر 
و نگران اعدام شدن يک کودک ديگر نـيـسـت،      
معلوم است سرکوب زن و اعـمـال آپـارتـايـد              
جنسي در جامعه وضعش را به هم نمي زند و 
مشکلي با آن ندارد که اين وضعيت را با ثبات 
مي پندارد، معلوم است مـنـافـعـش در ايـن          
شرايط تا حدودي برآورده مي شود و به نفعش 
نيست مبارزات کارگران و دانشجويـان را بـه       

مدام با خود و . رسميت بشناسد و حتي ببيند
دور و بريهايش تکرار مي کنـد، انشـااهللا کـه        
ـنـد اعـالم مـي               هيچ خبري نيست و بلـنـد بـل
کند،که ما که نمي توانيم اينها را سرنگون کنيم 

در واقع حرف دلـش ايـن       .  پس قبولشان کنيم
است که انشا اهللا مردم نمي توانند ايـن هـا را       

ايـنـهـا از زاويـه مـنـافـع و                .  سرنگون کـنـنـد     
مـي کـنـنـد و            موقعيتشان به قضـايـا نـگـاه      

تصميم مي گيرند و مشکلشان نـدانسـتـن و        
بد فهمي نيست ولي حتما عـده اي هسـتـنـد           
که فقط تحت تاثير اين تبليـغـات در چـنـيـن          
موضعي قرار مي گيـرنـد کـه بـايـد بـهـشـان               
واقعيت را گفت و به صف عظـيـم مـبـارزه و         
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اسالمي در تظـاهـراتـي بـا خـواسـت آزادي             
ـز حـمـايـت از                       ـي کليه كـارگـران زنـدانـي و ن
مــبــارزات کــارگــري در ايــران، در تــاريــخ              

ـه        ـب در مـقـابـل         ٢٠٠٩ مـه       ٢٧ چهـارشـن
ـم اسـالمـي در             شـركـت   "  اتـاوا " سفارت رژي

ـنـدگــان خــود را از              .  كـردنـد   تـظـاهــرات كــن
شهرهاي تورنتو و مونتريال كانادا در هوائي 
باراني به محل تعيين شده رسانده و همراه بـا  
ـم اسـالمـي            ـيـن رژي ـف تعدادي ديگر از مخال
ساكن شهر اتاوا، ساعاتي را به شعار دادن و 
ـنـد     . افشاگري بر عليه رژيم اسالمي پـرداخـت

در اين تظاهرات، ضمن اشاره به جنـايـات و     
هاي رژيم و ناديده گرفتن پايه اي    سرکوبگري

ـر     ـف ـن ترين حقوق شهروندي، تجمع كنندگان ت
هاي اول    و انزجار عميق خود را از دستگيري

ـه و خـواسـتـار آزادي              "  مه" ماه  اعالم داشـت
ـر                    فوري و بدون قـيـد و شـرط ايـن دسـتـگـي
. شدگان و نيز کليه زندانيان سيـاسـي شـدنـد      

ـنـد           ـل شرکت کنندگان، همچنين بـا صـداي ب
ـم      اعالم کردند که اجازه نخواهند داد کـه رژي
ـه سـرکـوبـگـري           جانيان اسالمي، همچنان ب
هـاي خـود ادامـه داده و بــه خــواسـتــهــاي                  
ميليوني مردم ايران و آزاديخواهان و برابـري  

 .ي كندهطلبان سراسر جهان بي توج
فعالين حزب كمونيست كارگـري هـمـراه بـا         
ديــگــر مــخــالــفــيــن جــمــهــوري اســالمــي،          
همچنين در مورد اعمال بي حـقـوقـي هـاي       
وسيع نسبت به کارگران، زنان و دانشجـويـان   
ايران با عابرين به بحث و گفتگو پرداختند و 
ــا و                      ــه ــگــري ــوب ــان ســرک ــا را در جــري آنــه

ـهـاي اول مـاه           امسـال قـرار     "  مـه " دستگيري
، " مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي         . " دادنــد

، " جمهوري اسـالمـي مـرگـت فـرا رسـيـده               " 
زنـدانـي   " ،   " کارگر زندانـي آزاد بـايـد گـردد          " 

ــد گــردد             ــاي ــاســي آزاد ب ــاد        " ســي ــده ب ، زن
النه جاسوسي رژيم اسالمـي  " ، " سوسياليسم

ـيـسـم   " و "  تعطيل بايد گردد " مرگ بر کاپيتال
از جمله شعارهايي بود که بزبانهاي فـارسـي     
و انگليسي در مقابل سفارت رژيم در اتـاوا      

ـر شـعـارهـائـي كـه از                .  سر داده شد عـالوه ب
ـنـد فـريـاد        جانب تجمع كنندگان با صداي بل
زده مي شد، پياده رو مقابل النه جـاسـوسـي    
رژيم اسالمي، با پـالكـاردهـاي مـتـعـدد و             
شعارها و همچنين عكسهائي از شـكـنـجـه     
و طناب دار بر گردن اعـدام شـدگـان، آذيـن           
ـه بسـيـاري از                 شده و توجه گرم و صـمـيـمـان

شـعـارهـا و      .  عابرين را بـخـود جـلـب كـرد             
ـيـن بـا            پالكاردهاي تجمع كنندگان هـمـچـن

صداي بوق همبستگي ماشينهـايـي کـه در        
حال حركت بودند، مورد استقبال قـرار مـي       

ـريـن بـا صـمـيـمـت                 .  گرفت ماشينها و عـاب
ـيـن           ـف اطالعيه هاي افشا كننده را از مـخـال

 .مي گرفتند و آنها را مطالعه مي كردند
در عــيــن حــال، مــقــامــات و مســئــوالن               
سفارتخانه رژيم، در چند مورد و به هـنـگـام      
ـه داخـل سـفـارت، بــا                    ورود و خـروجشـان ب

اسالمي مختـص خـود،     ارتجاعي فرهنگ 
ـنـدگـان                   ـه تـجـمـع كـن اقدام به ناسـزاگـويـي ب
ـنـد تـجـمـع                    نمودند که با عـکـس الـعـمـل ت

مزدور برو گمشو، مـزدور    " كنندگان و شعار 
ـنـدگـان            ..."  برو گمشو،  از سوي تـجـمـع كـن

ـرانـگـيـخـت      . مواجه شده و دخالت پليس را ب
ـم از               ـلـمـات پـوشـيـده رژي اوباشان لباس ديپ
ميان درز كركره هاي پنجره النه جـاسـوسـي      
رژيم از تظاهرات و تجمع مخالفين عـكـس     
و فيلم مي گرفتند  تا  بتوانند بـا ايـن اقـدام        
توجه تجمع كنندگان را بخود جلـب كـرده و       
ـه آنـهـا         ارعاب و شكنجه جاري در ايران را ب

 .يادآوري كنند
 

ـنـدگـان          در بخشي از اين مراسم، تجـمـع كـن
بابک يـزدي  .  سخنان كوتاهي نيز ايراد كردند

ـه               و رضا پايدار از سخنـرانـانـي بـودنـد کـه ب
نمايندگي از حزب سخن گفتند و در کـنـار         
ـز گـزارشــي از ايــن                   آن يـدي مــحـمـودي نــي
ـزيـون         ـلـوي ـراي ت تظاهرات را بطور مستقيم ب

، " بـابـک يـزدي     . " کانال جديد ارسـال داشـت      
ـيـسـت                  ـه مـرکـزي حـزب کـمـون عضو کميـت
کارگري ايران و دبير تشكيالت شرق کانـادا،  
ضمن اشاره به سي سال جنايتهاي حکومـت  

حاکمان جنايتکار اسـالمـي   :  اسالمي افزود
ـنـده         .  نماينده مردم ايران نيستند اينـهـا نـمـاي

سه دهه قتل، کشتار و جنايت بر عليه مـردم  
ـنـهـا بـا       .  ايران هستند که بايد جارو شونـد  اي

کــمــال بــي شــرمــي و از تــرس گســتــرش                
، " مـه " اعتراضات مردم، در صبح اول مـاه        

ـه تـظـاهـرات       " دالرا دارابي" را اعدام کرده و ب
ـره مـردم در پـارک              ـف ـه " هزاران ن هـجـوم   "  الل

ـلـو از قـتـل،         . بردند کارنامه اين جانيان، مم
اينها بـايـد     .  کشتار، سرکوب و جنايت است

بزير کشـيـده شـونـد و از تـمـام نـهـادهـا و                        
بـابـك   .  سازمانهاي بين المللي اخراج گردنـد 

: يزدي در بخش ديگري از سخنـانـش گـفـت      
ـه و          ٨٨ برهم زدن مراسم اول مه   " پـارك الل

دستگيري فعالين كارگري، فـقـط يـكـي از           
دهها و صدها وحشيگري و قتل و جـنـايـت      
ـه           رژيمي است كه در طول سـي سـال گـذشـت
بارها مخالفين خود را به صورت اسـالمـي     

ـه اسـت           ـرداشـت ـه           .  از سر راه ب ـه ب ـه حـمل او ب
كردستان، تركمن صحرا، به قتـل عـامـهـاي       

و غيره اشاره كرد و گفـت   ٦٧ و  ٦٠ سالهاي 
كه پرونده اين رژيم پر است از قتل و جـنـايـت    

 ".و شكنجه
 

، کــادر حــزب      " رضــا پــايــدار   " هــمــچــنــيــن    
ـران، ضـمـن سـر دادن            کمونيست کارگري اي
ـفـرت و                شعارهايي که نشـانـدهـنـده عـمـق ن
ـريـهـا و              انزجار شرکت کنندگان از دسـتـگـي

بود، در   "  مه"سرکوبگريهاي رژيم در اول ماه 
ـتـخـابـاتـي پـيـش روي                    مورد مضـحـكـه ان

ـم  "  جمهوري اسـالمـي اعـالم کـرد کـه               رژي
جنايتکاران قصد دارد اينبار هم افتضـاح و    
نمايش انتخاباتي خود را برگزار کـرده و بـار       
ـه                   ديگر فاشيسـت و آدم کـش ديـگـري را ب

: او در ادامـه گـفـت         ."  مردم ايران قالب کند
ـنـان           "  ـران اطـمـي حزب کمونيست کارگـري اي

دهد که همانطور که در سـالـهـاي قـبـل           مي
بساط انتخاباتي اينها را بر سـرشـان خـراب        
کرده است، اينبار هم اجـازه نـدهـد کـه ايـن              
جانيان بتوانند نمايش و افتضاح انتخابـاتـي   
خود را در خارج از ايران برپا کنند و ما ايـن    

 ."بساط را بر سرشان خراب خواهيم كرد
 

يـكــي ديــگــر از ســخــنــرانــان ايــن تــجــمــع               
بــود كــه بــه      "  دونــالــد الپــلــور  "اعـتــراضــي،    
عضو کارگر اتحاديه  ٤٠٠٠ ۵ نمايندگي از 

پست کانادا در اين تظاهرات شـرکـت کـرده        
ـم       .  بود او ضمن اشاره به سرکوبگـريـهـاي رژي

يـک روز    "  مـه " اسالمي و اينکه روز اول ماه 
جهاني کارگري و متعلق به کـارگـران اسـت،      

کارگران حق دارند در ايـن روز        : " اضافه کرد
مطالبات و حقوقي را که از آنها ضايع مـي    

ـم  . شود، فرياد کنند ما به سرکوبگريهاي رژي
ـم     ـرضـي نـگـرانـي خـود را از           .  اسالمي معـت

ـه     ـي حمالت سرکوبگرانه حکومت ايران برعـل
ـم و از آنـهـا مـي                     ـي کارگران اعالم مـي کـن
خواهيم که اين دستگير شـدگـان را هـر چـه           

سخنان وي بـا تشـويـق          ."  سريعتر آزاد کنند
او .  شرکت کنندگان در اين مراسم همراه بود

ـه            بعنوان نماينده كـارگـران اعضـاي اتـحـادي
پست کانـادا در ايـن مـراسـم حضـور بـهـم                  
رسانده و از جانب آنها خواستار آزادي فـوري  
و بدون قيد و شرط کليه دستگير شدگان اول 

شرکت کنـنـدگـان هـم ضـمـن           . شد" مه"ماه 
تکرار آزادي بي قيد و شرط زندانيان اول ماه 

و در حاليکه هوا بشـدت بـارانـي بـود،         "  مه"
را سـرداده و مـحـل را            "  انترناسيونال"سرود 

با اين سؤال در ذهنشان کـه آيـا       .  ترک کردند

باالخره مي توانند نقطه پاياني بر اين بسـاط  
بايد هـر    !  سرکوب، کشتار و جنايت بگذارند

چه توانمند تر در ايـن مـبـارزه ظـاهـر شـد،               
روزهـاي  .  روزهاي سخـتـي در پـيـش اسـت           

ـيـت مـي       انقالب و با تمام اينها نيروي انسان
راه ديـگـري وجـود        .  تواند و بايد پيروز شـود 

 .ندارد
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 (apartheid): آپارتايد    
آپارتايد كه مـعـنـي آن جـداسـازي اسـت ،               
ـاي جـنـوبـي بـه            ـق نامي است كه دولت آفري

ايـن  .  نظام تبعيض نژادي خـود داده اسـت        
نظام ، سكنه سفيدپوست را كـه كـمـتـر از           
يك پنجم جمعيت كشور را تشـكـيـل مـي       
ـتـرل امـور                 دهد ، قادر مـي سـازد كـه كـن
ـاشـد و         جمهوري را عمالً به دست داشتـه ب
ـيـد ادامـه                    به استثمـار اكـثـريـت غـيـر سـف

امروزه از اين واژه در جوامع مرتـجـع   .دهد 
در رابطه با مسائلي چون جـنـسـيـت و رده         

سياست و عـمـل     .   سني نيز بكار مي رود
ـازي هـا          غير انساني آپارتايد با جنـايـات ن

ـايـد در           .  قابل مقـايسـه اسـت      ـارت ـتـه آپ ـب ال
ـيـسـت،       ادبيات سياسي صرفا جدا سازي ن
بلکه اختيارات و بخش اعـظـم امـکـانـات        
جامعه را در اختيار بخشي از جامعه قـرار  

مثال در جـمـهـوري اسـالمـي            .  دادن است
ـايـد جـنـسـي اسـت، نـه               ايران که نظام آپارت
ـلـکـه     تنها زن و مرد را از هم جدا کرده اند ب
زنان را زير شديد تـريـن سـرکـوب هـا قـرار             
داده و از بـخـش عـظـيـمـي از امـکـانـات                  
اجتماعي و حقوق انسانيشان محروم کـرده  

 .اند
 

:  حكومت اشرافی ، آريستوكراسی 
(aristocracy) 

ـا گـروه            حكومت اشراف و برگزيـدگـان و ي
در .  محدودي از افراد ممتاز يا طبقه باال   

ـيــكـان و                      ـاسـتــان بـه حـكـومــت ن ـان ب يـون
به نظـر ارسـطـو      . شايستگان گفته مي شد 

، حكومتي كه صـالح عـمـوم را در نـظـر              
داشته باشد و به دست گـروهـي  از مـردم            

اعـمـال شـود       )  دانايـان و شـايسـتـگـان            (  
آريستوكراسي خوانده مي شود و اگر از راه   
ـيـگـارشـي            راست بيرون افتد ، تبديـل بـه ال

ـيـز در     .  مي گردد  اصطالح آريستوكرات ن
ـاز و                ـي مورد قشر فوقانـي ، صـاحـب امـت

نفوذ از يك طبقه يا گروه اجتمـاعـي كـه از        
حقوق و امكانات مـخـصـوص بـرخـوردار        

 . است ، به كار مي رود 
 

 : Armed)قيام مسلحانه 
uprising )  

هنگامي كـه تـوده مـردم يـك كشـور بـه                   
منظور واژگـون كـردن حـكـومـت كـهـنـه                 
پـرسـت خـود مـتــوسـل بــه اســلـحــه شــده                  
بخواهند با مبارزه مسلحانه ، زمام امـور    
ـام             ـي ـنـد ، ق را به پيشوايان خود واگذار كـن

ـام   .  مسلحانه به وقوع پيـوسـتـه اسـت          ـي ق
ـقـالبـي     مسلحانه مي تواند بخشي از هر ان
ـابلـه مسـلـحـانـه                  باشد که در صـورت مـق
حکومت موجود با قيام کنـنـدگـان مـردم       
نيز به ناگزير بـراي سـرنـگـونـي حـکـومـت             

 .دست به اسلحه مي برند
 
:حكومت استبدادی ، سلطنت فردی    

( autocracy )  
حكومتي كه در آن ، ساختار قدرت شامل 

تمركز شديد قدرت در : ويژگيهاي زير است 
دست يك نفر ، فقدان قوانين و سنتهايي كه 
بر كاربرد قدرت حدي گذارد ، فقدان حـدود  
سنتي و قانوني بر اقتدار زمامدار ؛ شكلي 
از حكومت كه در آن قدرت بدون اتكاء بـه    
ـار يـك          ـي قوانين اساسي مدون در كف اخـت
فرد قرار داشته و از هيچگونه مـحـدوديـت    

جمهوري اسالمي . قانوني برخوردار نيست
يکي از بارز ترين نمونه هاي حکومت هاي 

سلطنتي نيسـت ولـي ولـي        .  استبداديست
ـا                  ـارات ن ـي فقيه در ايـن حـکـومـت از اخـت
ـا          محدود و فرا قانوني برخوردار اسـت و ب
حکم حکومتي مـي تـوانـد هـر تصـمـيـم                
. مجلس و سـايـر ارگـان هـا را وتـو کـنـد                   

انتخابات هم در چنـيـن حـکـومـت هـايـي            
معني انتخابات را ندارد و صرفا نمـايشـي   
ـيـد حـکـومـت از طـرف              مضحک براي تاي

 .مردم است

 !جمھوری اسالمی مرگت فرا رسيده

با پوزش از دوستانی که 
مطالب ديگری فرستاده اند از 

جمله سھند کوشا و پرويز 
پوینده عزيز، و دوستانی که 
نامه داده اند ھفته آينده از 
 .مطالبشان  استفاده می کنيم

 ک. ج 

 فرھنگ اصطالحات سياسی
  ايران -رامتين تقوی


