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خــواهــش " يــتـر اصـلــي ايـن نـوشــتــه              تـ 
بـيـنـيـد، بـاور           کنيم هر چـه را مـي         مي

ــه              !"  کـــنـــيـــد  اســـت کـــه در روزنـــامـ
فرانکفـورتـر آلـگـمـايـنـه چـاپ شـده و                   

. توسط االهه بقراط ترجمـه شـده اسـت       
 ک.ج

ــراي بســيــاري از جــوانــان ايــرانــي                    ب
ايـن  .  تظاهرات آن هـا دو طـرف نـدارد           

اعتراضات به طرفداري از مـوسـوي و         
آن هـا بـراي       .  نژاد نـيـسـت      عليه احمدي

يـک جـامـعـه آزاد و بـدون مـقـررات و                    
. کـنـنـد      فشارهاي مذهبي مبـارزه مـي    

هدف آن ها در هم شـکـسـتـه شـدن ايـن           
آن ها امـيـدي بـه کسـي از             . نظام است

انـد     درون اين نظام ندارند و شروع کـرده   
حــاال .  خـودشـان از خـود دفـاع کـنـنـد               

ديگر همه چيز به حرکت در آمده اسـت    
 .و هيچ کس را راه بازگشت نيست

اين هم تصوير ديـگـري از رويـدادهـا و           
ــيــنــه               اعــتــراضــات مــردم ايــران در آي

. هــاي غــرب از جــملــه آلــمــان               رســانــه
تصويري که در روزهاي اخير بـه هـمـان      

شـود، گسـتـرش         اندازه که شـفـاف مـي       
تصويـري کـه اوبـامـا ريـيـس             .  يابد مي

گـيـري      جمهوري آمريکا را بـه مـوضـع       
هـاي     تـر و بسـيـاري از دولـت               قاطعانـه 

غربي از جـملـه آلـمـان را بـه بـيـانـاتـي                    
گـزارشـي کـه      .  تر مجبور سـاخـت   روشن

خوانيد توسط يکي از خـبـرنـگـاران      مي
ــبــر           ــامــه مــعــت ــر    « روزن ــکــفــورت فــران

اي کـه در تـمـام             روزنـامـه     » آلگمايـنـه  

حزب کمونيست کارگري بمـنـظـور     
قدرت گيري هر چه بيشتر جـنـبـش      
ــت                ــيـ ــبـ ــثـ ــردم، تـ ــي مـ ــالبـ ــقـ انـ
ــتــاوردهــاي آن، و تســهــيــل                دس
پيشروي آن در جـهـت سـرنـگـونـي             

مـفــاد زيـر را        جـمـهـوري اسـالمـي       
بعنوان ده خواست فوري و حـداقـل       

اين نوشته بر مبناي مصاحبه با کـانـال   
تـنـظـيـم       ٢٠٠٩ تيـر     ٢ جديد در تاريخ 

 .شده است
 

جريانات چـپ مـعـمـوال       :  اصغر کريمي
. خــود را طــرفــدار انــقــالب مــيــدانــنــد          
. طرفدار مبارزه وسيع توده ها ميداننـد 

منـتـهـا در      . طرفدار سرنگوني ميدانند

 
 
 
 
 

آخـر وقـت،      )   تيـر  ۸دوشنبه (ديروز 
شوراي نگهبان نظر نهايي اش را در     

 بيرون آمدن احمدي نژاد از صندوق 

اعالم کرد و همزمان  اوبـاش را در          
. خيابان هاي تهران دو بـرابـر کـردنـد      

هــمــيــن يــک فــاکــت بــخــوبــي نشــان             
مـيــدهــد اوضــاع رژيــم از چــه قــرار              

رئيس جمهوري که حتي بـراي    .  است
اعالم پـيـروزي اش بـايـد حـکـومـت              
نظامي في الحال مـوجـود را ضـرب        

 !در دو کنند

 10ادامه صفحه  

 11ادامه صفحه  

 10ادامه صفحه   9ادامه صفحه  

 

 اساس سوسیالیسم انسان است 

 !آینده از آن ماست

 نوید مینائی: سردبیر
:هیئت تحریریه  
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 )منصور حکمت. (سوسیالیسم جنبش باز گردادن اختیار بھ انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سھ شنبھ ھا منتشر می شود

۴۰۹ 
   

همانطور که مشاهده مي کـنـيـد چـنـد        
هفته است که حجم و مـطـالـب نشـريـه          
جوانان متناسب با وضعيت پيش آمده 
در ايــران و در پــي آن در تـمــام دنــيــا                   

نشريه را سـعـي مـي          .  تنظيم مي شود
کنيم حتي المـقـدور در آخـر وقـت سـه              
شنبه تنظيم و تهـيـه کـنـيـم تـا آخـريـن               

بـه  .  اخبار و اتفاقات را در آن درج کنيم
همه اين ها بايد کارهاي فـوق بـرنـامـه         
اي که براي همه ما از اولـويـت بـااليـي         

. نـيــز بــرخــوردار اســت اضـافــه کـنــيــد            
نويسندگان داخل ايران نشـريـه عـمـدتـا        
در گير و دار اعتراضات و شـرکـت در         
آنها و فعاليت براي آن هستند و عـالوه    
بر آن وضعيت اينترنت و تلـفـن هـم کـه         
معرف حضور همه است و تماس ها بـه  

نويسنـدگـان   .  سختي صورت مي گيرد
و دست اندرکـاران خـارج از ايـران نـيـز              
دست کمي از دست انـدرکـاران داخـلـي       

ايــنــجــا مــي خــواهــم خــيــلــي         .  نــدارنــد
مختصر اشاره اي بـه وضـعـيـت خـارج          
کشور در قبال اعتراضات و وضـعـيـت      

 .پيش آمده در ايران بکنم
 با اوج گيري اعتراضات مردم در ايـران 

 17ادامه صفحه  

 !مردم یده خواست فور

 اپوزيسيون چپ و انقالب

 بايد 
 !مبارزه کنيم

 !در فنجان" سونامی"
 )۱۰(يادداشتھايی بر يک انقالب 

 مصطفی صابر

يادداشت 
 سردبير

 نويد مينائی



کيهان شريعتمداري، ارگان چاقوکشـان  
حرفه اي نـظـام، سـازمـانـده قـتـلـهـاي                  
زنجـيـره اي، ايـن آلـت قـتـالـه و ابـزار                     
تهديد، تـرور و نـقـشـه کشـيـدن بـراي                   
مخالفين ميليوني اين نظام، با تصرف 
سـفـارت جـمـهـوري اسـالمـي بـه زوزه                 

روزنـامـه اي کـه نـوشـتـه             .  افتاده است
هايش به واقع در شـکـنـجـه گـاهـهـا و            
سلولهاي مرگ، در حد فـاصـل مـيـان         
زدن کابل و گـرفـتـن اعـتـراف نـوشـتـه               
ميشود، بدجوري در منگنه مبـارزات  
انقالبي مردم ايران در داخـل و خـارج           
کشور دست و پـاي خـود را گـم کـرده             

حسيـن شـريـعـتـمـداري کـه ايـن               .  است

روزهــا از تــرس مــردم، خــود را در                  
سلولهاي اعتراف گـيـري اويـن پـنـهـان           
کرده است، به عنوان خبر ويژه کيـهـان،   
ــه گــوشــمــالــي شــدن                  ضــمــن اقــرار ب
مزدورانشان از سـوي کـمـونـيـسـتـهـاي           
کارگري و انـقـالبـيـون در اسـتـکـهـلـم                   

نفر  ۱۰۰ اين عده كه حدود : "مينويسد
بــودنـــد در حــمـــايــت از اوبـــاش و                    
اغتشاشگران دو هفته قبل در تـهـران،     

. به برپايي تـجـمـع اقـدام كـرده بـودنـد               
 يعناصر ضدانقالب تجمعات كم رونق

هم در آمـريـكـا، انـگـلـيـس و فـرانسـه                
ترتيب دادند تا به خـيـال خـود حضـور         

ميليوني ملت ايـران در     ۴۰ حماسي و 

خرداد را كمرنـگ   ۲۲ انتخابات جمعه 
 " .سازند

 
حزب کمونيست کارگري در پـاسـخ بـه      
حسين شريـعـتـمـداري و کـيـهـان، ايـن               
بلندگوي جنبش تروريسـتـي اسـالمـي       
اعالم ميکند که احمق هـا کـارتـان از          

ميـدانـيـد کـه       .  اين حرفها گذشته است
آنچه اين روزهـا در ايـران و در خـارج                
کشور حماسه محسوب ميشود، عـزم    
جزم ميليونها نفر براي به زير کشـيـدن     
حکومت شما جانيان و دزدان و فاسدان 

. و تروريستهاي مفلوک اسالمي اسـت   
ايــن مــزخــرفــات دردي از شــمــا دوا                

بـه زودي نـه فـقـط سـفـارت               .  نميکنـد 
هايتان را جمع مـيـکـنـيـم و مـزدوران             
گماشته شده تان را به دادگاههاي بـيـن   
المللي ميسپاريم، بلکه در تهران گوش 
همه شما را ميگيريم و به دادگاهـهـاي   

با اولين هجوم . عدالت مردم ميسپاريم
مردم به مراکزتان، دفتر کيهان را نـيـز     
در کنار صدا و سيما و شکنجه گاههـا  

در ليست تصرف خـود گـذاشـتـه       ...  و 
اگر تاکنون با شنيدن صداي مرگ .  ايم

بر خامنه اي، مرگ بر ديکتاتور، مرگ 
بــر جــمــهــوري اســالمــي زيــر پــنــجــره            
دفترکيهان نفستان بريده نشـده بـاشـد،        
آماده شويد که  بزودي به جرم جـنـايـت    
عليه بشريت دستگيرتان ميکنيم و به 

 . دست عدالت مي سپاريم
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 حزب کمونيست کارگري ايران
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ــه      : رشــيــد اســمــاعــيــلــي      هــر گــون
راديــکــالــيــزه کــردن خــواســتــهــا و         
ــول              ــقــ ــعــ ــيــــر مــ ــش غــ افــــزايــ

سـمــي مـهــلـک بــراي           مـطــالـبــات  
 .جنبش است

چــاره اي نــداري بــرادر، ايــن ســم              
 !براي شماست، نوش جان

ــادي       ــب ــن ع ــري ــران      : شــي ــت اي دول
را تحريم سـيـاسـي      )  احمدي نژاد( 

 .کنيد
چرا؟ مگر حقوق بشر با اسـالم در      

 تعارض افتاده؟
ــاف   ــب ــل ــن جــا           : مــخــم اي خــدا اي

کجاست؟ اي خدا اين چـه غـربـتـي       
 است؟ اين چه شام غريبي است؟

من کم بدبخـتـي دارم کـه        :  خداوند
بايد گندکاريهاي تـو را هـم گـردن          

 بگيريم؟
راست افـراطـي در        : مسعود بهنود

صحنه سياسي کشـور، يـک مـردم        
را ) احـمـدي نـژاد     (   گراي پابـرهـنـه   

 .تبديل به دشمن مردم کرده
بيچاره احمدي نژاد ايـنـقـدر خـوب         

 بوده ما نميدانستيم؟
دخالت مخالـفـيـن و      :  احمدي نژاد 

مـعــانــديــن مــلـت ايــران در قــتــل            
 .قطعي است »ندا آقا سلطان«

ــراي                ــراف مــردم گ ــم اعــت ايــن ه
 .پابرهنه

  
اگـر جـنـاح راسـت          : مسعود بهنود

بگـذارد، صـداي فـريـاد مـردم بـه               
 .گوش تصميم سازان مي رسد

خــدايــش هــم اگــر جــنــاح راســت            
 !نبود مسعود بهنود بيچاره بود

ــور مــحــمــدي      ــا        :  پ ــه را ب جــامــع
 .توان اداره كرد نمي خشونت

 با وزارت اطالعات چطور؟
صـداقـت در سـيـاسـت،          :  قاليبـاف 
 .است عبادت

اگـر صـداقـت داري بـگـو دسـتــور               
ســرکــوب کــارگــران واحــد را کــي           

 داد؟
ــاوز       ــو چـ ــوگـ ــت       :  هـ ــا، پشـ ــيـ سـ

 .هاي ايران است ناآرامي
شما هم پشـت احـمـدي نـژاد؛ ايـن            

 !به آن در
  

حـجـاريـان    :  سايتـهـاي حـکـومـتـي        
 .بازداشت شد

 !کوزگر در کوزه افتاد
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 پابرھنه ميان حرفھا

ژوئـن در       ۲۶ تـيـر،        ۵ امروز جـمـعـه         
استکهلم صدها نفر بدعوت سازمانـهـا   
و احزاب سـيـاسـي و مـخـالـفـيـن رژيـم                

جمهوري اسالمي در مـقـابـل سـفـارت          
تجمع کردند و تـظـاهـرات بـاشـکـوهـي            

. برگزار کردند که هنوز هـم ادامـه دارد      
شعارهاي مرگ بر ديکتاتور، مـرگ بـر     
جــمــهــوري اســالمــي ايــران، مــرگ بــر            
حکومت ضـد زن و تـنـهـا راه رهـائـي                 
انــقــالب اســت، از جــملــه شــعــارهــاي             

 .تظاهرات بود
در ســـاعـــت چـــهـــار و نـــيـــم بـــعـــد                   

ازظهرتظاهرکنندگان خشمگين با پرچم 
هاي سرخ و فريادهاي مرگ بر جمهوري 
اسالمي به سفارت جمهـوري اسـالمـي      

هجوم آورند و با شکستن درب سفـارت  
خود را بداخل محوطه سفارت رساندند 
و با مزدوران جمهوري اسالمـي کـه بـه        
اسلحه گرم و چاقو مجهز بودند به زد و 

مـردم در يـک تـقـابـل            .  خورد پرداختند
رودرو و با شجـاعـت، مـوفـق بـه خـلـع              

. سالح مزدوران رژيـم اسـالمـي شـدنـد           
مزدوران جمهوري اسالمي که عزم جزم 
مردم معتـرض را مشـاهـده کـردنـد از              

با دخالـت  . وحشت خود را پنهان کردند
پـــلـــيـــس و شـــلـــيـــک تـــيـــر هـــوائـــي               

. تظاهرکنندگان سفارت را ترک کـردنـد    
ــيــن حــزب                  در ايــن تــظــاهــرات فــعــال

حزب را بر سردر سـفـارت نصـب           پرچم
 .کردند

  
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست 
کارگري ايران اقدام شجاعـانـه ايـرانـيـان        
آزاديخواه در استکهلم را ميستايد و بـه  
صدها شرکت کـنـنـده در تـظـاهـرات و             
بويژه کسانيکه موفق به تسـخـيـر النـه         
جــنــايــتــکــاران اســالمــي شــدنــد درود           

 .ميفرستد
  

دير نيست زماني که همه سـفـارتـخـانـه        
هاي رژيم در سراسر جهـان بـه تسـخـيـر          

 .مبارزين راه آزادي و برابري درآيد
 !مرگ بر جمهوري اسالمي 

 !زنده باد آزادي و برابري
  

تشکيالت خارج کشور حزب کمونست 
 کارگري ايران
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 سفارت جمھوری اسالمی در استکلھم

 توسط مردم معترض تسخير شد

تسخير سفارت رژيم در سوئد و زوزه کيھان 
 شريعتمداری 

 یک دنیای بھتر
 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران را بخوانید

 و به دیگران معرفی کنید

 ياشار سھندی



در خيزش انقالبي مـردم در دو         
هــفــتـــه اخــيـــر و در جــريـــان                 
تظاهراتها و مبـارزات هـر روزه       
مردم بيـش از دو هـزار نـفـر از               
تــهـــران و شـــهـــرهــاي ديـــگـــر             

ــد          ــر شــده ان ــگــي ــادران .  دســت م
دســتــگــيــر شــدگــان هــر روز در           
مقابل دادگاه انقالب جـمـهـوري      
اسالمي در تهران و در شـهـرهـا        
جــمــع مــيــشــونــد تــا وضــعــيــت         

 .فرزندانشان را پيگيري کنند
  

ــد و                  ــي ــدون ق ــوري و ب آزادي ف
شرط همه دسـتـگـيـر شـدگـان و             
ــاســي             ــان ســي ــي ــدان ــامــي زن ــم ت

. خواست فوري همه مـردم اسـت    
ــوف               ــه مــردم در صــف امــروز ک
هــزاران نــفــره بــيــرون آمــده انــد           
بهترين فرصت بـراي بـاز کـردن          
درب زندانـهـا و آزادي تـمـامـي            
ــدان             ــان ســيــاســي از زن ــي ــدان زن

زنــدان ابــزار ســرکـــوب          .  اســت 
ــدن                ــب رانـ ــقـ ــراي عـ ــت بـ دولـ
ــه              ــارزات مــردم در جــامــع مــب

 .است
  

بـــاز کـــردن درب زنـــدانـــهـــا،             
گـرفــتــن ايــن ابــزار ســرکــوب از           
دست دولت، يک حـلـقـه کـلـيـدي         
در به ميـدان آوردن نـيـروي کـل           
جامعه و به جـلـو بـردن جـنـبـش           
انــقـــالبــي بــراي ســرنـــگــونـــي            

بـايـد   .  جمهوري اسـالمـي اسـت       
با تمام قوا بـراي آن بـه مـيـدان             

براي اين کار بايـد مـتـحـد       .  آييم
بـايـد هـمـيـن        .  و مـتـشـکـل شـد       

امروز کميته هاي ويـژه مـبـارزه        
براي آزادي دستگيـر شـدگـان را        

لـيـسـت کـامـل        .  تشکيل دهـيـم    
اســامــي دســتــگــيــر شــدگــان و           
ــهــيــه             ــيــان ســيــاســي را ت زنــدان

ــم  ــيـ ــنـ ــار از          .  کـ ــبـ ــن اخـ ــريـ آخـ
دستگيري ها و وضـع زنـدانـيـان       
سياسي را در سـطـح جـامـعـه و            

ــعــکــاس دهــيــم         ــي ان در .  جــهــان
تجمعات هر روزه خـانـواده هـاي      

ــر    ــي ــگ ــت ــر و             دس ــي ــان اخ ــدگ ش
زندانيان سياسي وسيعا شـرکـت     

شـعـار زنـدانـي سـيـاسـي            .  کنيـم 
آزاد بايد گـردد را هـمـه جـا بـر              
ــن                 ــم و اي ــويســي ــن ــوار ب درو دي
شعار را بر روي پالکاردهـايـمـان    

بنويسيم و در تـظـاهـراتـهـايـمـان        
بــيـانــيــه و    .  فــريـاد بــزنـيــم     آنـرا    

قطـعـنـامـه بـدهـيـم و در آن بـر                   
ــان           ــي ــدان ــهــاي آزادي زن خــواســت
سياسي، آزادي بي قيـد و شـرط       
عــقــيــده، بــيــان، اجــتــمــاعــات،        
ــرات،         ــاهـ ــظـ ــات، تـ ــوعـ ــبـ ــطـ مـ
اعــتــصــاب، تشــکــل و تــحــزب         
تاکيد بگذاريـم و بـا تـمـام قـوا              
ــر             ــگــي ــوري دســت ــراي آزادي ف ب
شدگان اول مه به کمک خـانـواده     

. هاي دستگيرشدگـان بـرخـيـزيـم       
فشار در درون زنـدانـهـا بـر روي         

. زندانيان سيـاسـي شـديـد اسـت         
وسيـعـا بـه      .  مالقاتها قطع است

اين موضوع اعـتـراض کـنـيـم و          
فشار بياوريم تا هيـاتـهـاي بـيـن        
ــران              ــاي اي ــه ــدان ــلــي از زن ــمــل ال
ــد و جــمــهــوري             ــازرســي کــنــن ب
اسالمي را بخاطر ايـن سـرکـوب      
ها، بخاطر دستگيريهـاي اخـيـر      
و فشـــار بـــر روي زنـــدانـــيـــان              
ســيــاســي و اعــمــال شــکــنــجــه،         

 .محکوم کنند
  

در زيــر لــيــســتــي از دســتــگــيــر           

شــدگــان اخــيــر ضــمــيــمــه شــده           
مــا را در تــکــمـيــل ايــن           .  اسـت 

 .ليست ياري دهيد
وسيعا بـه کـمـپـيـن بـراي آزادي             
فوري دستگير شـدگـان و آزادي         

 .زندانيان سياسي بپيونديد
ــراي آزادي             ــه مــبــارزه ب ــيــت کــم
زندانـيـان سـيـاسـي بـراي آزادي             
ــرط                  ــد و ش ــي ــدون ق ــوري و ب ف
تمامي دستگيرشدگـان اخـيـر و        
کليه زندانيان سـيـاسـي مـبـارزه          

 .ميکند
  

ــراي آزادي             ــه مــبــارزه ب ــيــت کــم
 زندانيان سياسي

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

زنده باد اول مه مه روز جـهـانـي    
 كارگر
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ژوئـيـه در مـركـز            ۳ روز جمعه آيـنـده       
شــهــر كــلــن در آلــمــان ، در مــقــابــل                 

در اعــتــراض بـــه           كــلــيــســاي دووم       
سركوب مبارزات مردم ، در اعتـراض  
به دستگيريهاي گسترده و قتـل بـيـش      

نفر در تظاهراتهاي اخـيـر، در      ۱۰۰ از 
سـال حـكـومـت تـرور           ۳۰ اعتراض به 

ــارزات                  اســالمــي و در دفــاع از مــب
گسترده و وسيع مردم عليه حـكـومـت    

اسالمي ايران به خـيـابـان مـي آيـيـم و             
اعالم ميكنـيـم حـكـومـت تـروريسـت            

حكومت سنگسـار  !  اسالمي بايد برود
 .و اعدام و ضد زن بايد برود

مــا از هــمــه مــخــالــفــيــن جــمــهــوري              
اسالمي و از همه سـازمـانـهـا و هـمـه             
ــن                 ــي اي ــگــون ــراي ســرن ــكــه ب ــي كســان
ــيــت              ــي فــعــال حــكــومــت ضــد انســان
مـيـكـنـنـد، از هـمـه مـعــتـرضـيـن بــه                    

قوانـيـن و مـقـررات ضـد انسـانـي در                  
ــران، ــن                اي ــيــم در اي ــكــن دعــوت مــي

 .ميتينگ حضور بهم رسانند
در ايــن مــيــتــيــنــگ شــخــصــيــتــهــاي           
سياسي ايرانـي و آلـمـانـي سـخـنـرانـي               

 .خواهند كرد
 :سخنرانان

نــويسـنــده و چــهــره          : رالـف جــوردانــو   
شناخته شده عليه فـاشـيـسـم و عـلـيـه            

 اسالم سياسي
نويسنده و مـنـتـقـد              : بصير نصيبي

 سرشناس در عرصه سينما
چهره شنـاخـتـه شـده                  : مينا احد

عـلـيـه جـمـهــوري اسـالمـي و مـدافــع                 
 حقوق انساني

سخنرانان ديگر بـعـدا اعـالم خـواهـنـد           
 .شد

در اين مـيـتـيـنـگ بـراي اپـوزيسـيـون                
جمهوري اسالمي ، تريبون آزاد وجـود    

 !دارد
 :زمان

بـعـد    ۵ از ساعت  ژوئیه ۳ جمعه آينده 

 ازظهر
 :مكان

 -نزديك ايستگاه قطار مـركـزي كـلـن         
 جلو دووم

  
كـمــيــتــه هــمــبــسـتــگــي بــا مــبــارزات           

 ايران  مردم
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 : تلفنهاي تماس
01775692413 
01636809972 

 در ھمبستگی با مبارزات مردم در ايران
 ژوئیه در کلن ۳روز جمعه 

ــو      :  مــکــان  ــم ــد ( شــهــر مــال  -) ســوئ
Triangeln 

از    ۲۰۰۹ژوئـيـه        ۳جـمـعـه      :  زمان
 بعد از ظهر ۶تا  ۴ساعت 

 
حمايت مردم آزاديـخـواه کشـورهـاي       
مختلف از مبارزات مردم ايران، در 
روحيه و پـيـشـرفـت ايـن مـبـارزات                

هـر روز    .  تاثير زيادي داشـتـه اسـت       
تحول تازه اي در جنبش مردم ايـران    
پديد مي آيد و در مـواردي تـجـمـع           
مــردم شــريــف در حــمــايــت از ايــن              
جــنــبــش بســيــار ضــروري و فــوري            

مـواردي مـا هـمـه            در چنين.   است
بـعـد ازظـهـر در            ۵روزه از سـاعـت       

مــيــدان گــوســتــاو آدولــف اجــتــمــاع         

خـواهـيـم کـرد، خــبـر بـرگـزاري ايــن                
اجتماعات را از طريق اي ميل و يـا  

SMS                ــه اطــالع شــمــا مــي ب
 .رسانيم

 
در صورت تمايل مي توانيـد آدرس    
اي ميل و يا تـلـفـن خـود را اطـالع              
ــرگــزاري                 ــعــتــر از ب ــا ســري دهــيــد ت

 .اجتماعات مطلع شويد
 

 :فريده آرمان -تلفن تماس
+۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸ 
 

تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب               
سـوئـد     -کمونيـسـت کـارگـري ايـران         

 )مالمو(

تظاھرات در ھمبستگی با 
خیزش انقالبی مردم ایران و 

 !علیه جمھوری اسالمی

 تمامی دستگیر شدگان اخیر باید فورا آزاد شوند

ما را در تکمیل لیست دستگیر شدگان اخیر 
 یاری دھید



بـرگــرفــتــه از مــرکـز خــبــري ســازمــان             
 )سجک نيوز( جوانان کمونيست

بخش اعظم اخبار اعتراضـات تـوسـط      
خبرنگاران سازمان جوانان کمونيـسـت   

بـراي ديـدن     .  تهيه و ارسـال شـده اسـت       
اخبار تکميلي و فيلم اعـتـراضـات بـه         
آدرس مرکز خـبـري سـازمـان جـوانـان             

مـراجـعـه    )  سـجـک نـيـوز      (  کمونيـسـت  
 :کنيد

/com.blogspot.sjknews 
 

آخرين اخبار ادامه 
اعتراضات مردم در ايران بر 

 -عليه جمھوري اسالمی
  ۸۸تير ۷يکشنبه

 
گزارش درمورد تـجـمـعـات امـروز در          
ــا                      پــــارک اللــــه و مســــجــــد قــــبــ
در پارک اللـه نـيـز مـثـل روز گـذشـتـه                 

نيروي بسيـج  .  جمعيت زيادي جمع بود
جـوانـان درگـيـر       .  به مـردم حـملـه کـرد        

مردم حسابي درگير ميشوند و   .  شدند
امشــب هــم در مــحــالت          .  مــيــزنــنــد 

 .شلوغي ادامه خواهد يافت
پليس ضد شورش جمهـورى اسـالمـى      
براى متـفـرق كـردن تـجـمـع مـردم در                
خيـابـانـهـاي اطـراف مسـجـد قـبـا در                  
شمال تهران از گاز اشـك آور اسـتـفـاده           

جمعيت قابل مالحظه اى حضور .  كرد
پيدا کرده بودند، در بيرون از مسجد و 
اطرافش شعار مرگ بـر ديـکـتـاتـور و            

پـلـيـس    .  مرگ بر خامنه اي مـيـدادنـد     
براى متفرق كردن مـعـتـرضـان از گـاز          
اشك آور استفاده كرد و درگـيـرى نـيـز         

پس از اينكه نيروهاى پـلـيـس    .  رخ داد
يك پيرزن را مورد ضرب و شـتـم قـرار        
دادند جوانان به سمـت آنـهـا حـملـه ور            

 .شدند
گزارش از يکي از خـبـرنـگـاران کـانـال           

 جديد از تهران
 تير ۷ 

امروز در مسـجـد قـبـا در تـهـران بـه                    
تـن از       ۷۲ خاطر سالگرد کشته شـدن    

ــود    .  ســران رژيــم مــراســم بــود          قــرار ب
جـمـعـيـتـي هـزاران         .  موسوي هم بيايـد 

نفره در مسجد و خـيـابـانـهـاي مـيـدان          
محسني و خيابانهاي هـمـجـوار جـمـع        

بخاطر شلوغي و جمعيـت مـن     .  بودند

. درگيري بـود   .  به خود مسجد نرسيدم
نيروي بسيج و موتورسوارها و لـبـاس     

. شخصي ها همه جا حضـور داشـتـنـد        
. دو هلي کوپتر هم در هـوا دور مـيـزد       

نـيــروي انــتـظــامــي بــا گــاز اشــک آور               
مـن  .  ميخواست مردم را متفرق کـنـد    

. فورا گفتم مرگ بر جمهوري اسـالمـي  
. مردمي که آنجا بودند تکـرار کـردنـد     

گفتم مرگ بر ديـکـتـاتـور بـاز تـکـرار              
اين شعار در مـيـان جـمـعـيـت             .  کردند

ميچرخيد و تکرار ميکردند کـه ديـدم     
خــودم را   .  دارنــد دنــبــالــم مــيــکــنــنــد       

مـردم بـا نـيـروي         .  بسرعت دور کـردم     
ضـلـع شـمـالـي        . انتظامي درگير بودند

جوانـان حسـابـي      .  درگيري شديدتر بود
درگير بودند و لبـاس شـخـصـي هـا را            

تــعــدادي از مــردم زخــمــي         .  مــيــزدنــد
فرماندار تهران گـفـتـه بـود کـه            .  شدند

. ايــن تــجــمــع مــجــوز نــداشــتــه اســت            
درگيري در مـحـالت هـمـجـوار ادامـه           

. داشت کـه مـن مـحـل را تـرک کـردم                
جوانان با هم قرار محالت و پشت بـام    

يکي از من پرسيـد  .  ها را ميگذاشتند
. کجا مينشيني با نگراني جواب دادم

هـمـه   .  گفت بچه محلهـا را جـمـع کـن          
محالت بايد جمع بشيم و حسـابشـون       

 .را برسيم
 خبرنگاران کانال جديد

 
آخرين اخبار ادامه 

اعتراضات مردم در ايران بر 
 -عليه جمھوری اسالمی

  ۸۸تير ۶شنبه
اعتراضـات مـردم در نـقـاط مـرکـزي               
شهر تهران از ساعاتي پيش آغـاز شـده     

 .است
بعد از ظهر جمعيتي در    ۱۷ از ساعت 

نفر در ميدان انقالب بـه     ۳۰۰۰ حدود 
صورت دسته هـاي مـخـتـلـف بـه هـم                
پيوستند که با يورش گارد ويژه مواجه 
شدند و با باتوم جوانان دختر و پسر را   

ــد                  . مــورد ضــرب وشــتــم قــرار دادن
جمعيت معترض، با يورش گارد ويـژه    
اقدام به دادن شعار مرگ بر ديکتـاتـور   

تن از جوانان  ۳ در اين يورش .  نمودند 
دستگير و به نقطه نامعلومي منتـقـل   

جوانان معترض مجداد سـاعـت   . شدند
تـوحـيـد    –در بلوار کشاورز  ۱۹ حوالي 

جمعيت آنـهـا در حـدود          .  تجمع کردند
آنـهـا   .  نفر تخمين زده مي شـد    ۱۵۰۰ 

قصد داشتند که وارد پارک الله شوند، 
که با يورش وحشيانه گارد ويژه مواجه 
شدند و جوانان را آماج باتومهاي خود 
قرار دادند در اين يورش بـنـابـه گـفـتـه           

نـفـر      ۶ الـي       ۳ شاهـدان عـيـنـي بـيـن             
جـوانـان در يـک نـقـطـه             . زخـمـي شـدنـد      

تجمع مي کنند و به حرکت اعتراضـي  
خود ادامه مي دهند و در صورتي کـه  
با يورش گارد مواجه مي شـونـد پـس        
از درگيري مـتـفـرق مـي شـونـد و در                 
نقطه اي ديگر حرکت اعتـراضـي خـود      

نيروهاي گارد ويژه .  را شروع مي کنند
، ســپــاه پــاســداران ،بســيــج و لــبــاس              
شخصي ها تمامي خيابانهـا و کـوچـه        
هاي منتهي به پـارک اللـه در مـيـدان             
ــلـــوار گشـــاورز،خـــيـــابـــان        انـــقـــالب،بـ
مطهري،و فاطمي را به محاصره خـود  

آنها با ماشينها و موتور .  در آورده اند
هاي خود در حالـي کـه بـاتـوم بـدسـت             
هستند هـر از چـنـد گـاهـي بـه مـردم                  
ــد و آنــهــا را آمــاج                    يــورش مــي بــرن

باتومهاي خود قرار ميدهند و بـا ايـن     
شيـوه قصـد پـراکـنـده کـردن مـردم را                  

تا اين لحظه اعتراضات جوانـان  . دارند
 .  ادامه دارد

 
آخرين اخبار ادامه 

اعتراضات مردم در ايران بر 
 ۵جمعه -عليه جمھوری اسالمی

  ۸۸تير
 اصفهان

 
ــد،               ــال جــدي نــوشــيــن گــزارشــگــر کــان

 تير ۴ پنجشنبه شب، 
ما همين االن يعني پنجشنبه شـب از      

در  ۸/۳۰ تجمع برمي گرديم، ساعت 
سي و سـه پـل کـم کـم جـمـع شـديـم،                       
تعدادي از استادان دانشـگـاهـمـون هـم        

نفر بوديـم   ۱۰۰ در ابتدا تقريبا . بودند
که وسط رودخانه خشـک شـده زايـنـده           
رود شمع ها رو روشن کـرديـم و مـردم        
کم کم به ما پيوستند و جـمـعـيـت بـه            

نفر رسيد و هـنـگـامـي      ۵۰۰ بيشتر از 
که مردم از تمام خيـابـان در حـال روي          

آوري به تجمع بودند نيروي انـتـظـامـي     
باتوم به دست به همـراه تـعـداد زيـادي         

که ما اونـهـارو سـگ        ( لباس شخصي 
بـه سـوي     )  هاي خامنه اي مي نـامـيـم   

ما آمدند و سعي در به هـم ريـخـتـن و         
پراکنده کردن جمعيت داشـتـنـد کـه بـا          

جمعيت .  مقاومت مردم روبه رو شدند
 کــه بــه هــيــچ عــنــوان قصــد مــتــفــرق             
شدن نداشت به دليل زدن گاز اشک آور   
مسير خود را به سوي خيابان چهارباغ 
باال ادامه داد در حالي که شمع هـا در    
دست روشـن بـود، وقـتـي بـه خـيـابـان                 
رسيديم هم چنان لباس شخصـي هـا و       
نيروي انتظامـي مـا را در مـحـاصـره              

تـمـام خـيـابـان بـا ديـدن ايـن                 .  داشتند
صحنه شروع به زدن بوق کردنـد، ولـي     
نيروهاي سرکوب خيابان را بسـتـنـد و        
جمعيت به دو قسمـت تـقـسـيـم شـد و             
دختري که سعي داشت به ما بپيـونـدد   
به شدت زير ضـربـات بـاتـوم مـجـروح             

جــمـعــيـت راه خــود را بـه ســوي               .  شـد 
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بنا به خبر گزارشگر کـانـال جـديـد روز         
يکشنبه هفتم تير حدود صد هزار نـفـر     
از مردم در منطقه آبرسان تبريز تجـمـع   
کردند و عليه جمهوري اسالمي شـعـار   

تـظــاهـرات عــالوه بـر خـيـابــان            .  دادنـد 
آبرسان در فـلـکـه دانشـگـاه و مـيـدان                  

تــظــاهــر .  ســاعــت نــيــز جــريــان يــافــت        
آزادي انديشه همـيـشـه    " کنندگان شعار 

و مـرگ بـر ديـکـتـاتـور سـر                "  هميـشـه  
در برابر گروهي از طـرفـداران   .  ميدادند

احمدي نژاد شعارهاي مرگ بر احـمـدي   
نژاد و احمدي نزاد برو گمشو  فرياد زده 

گروهـي شـعـار مـيـدادنـد اگـر              .  ميشد
تقلب نشه موسوي اول ميشه و گروهي 
ديگر از مردم شعار ميدادند مـوسـوي     

در بخشي ". بهانه س کل رژيم نشانه س
از تظاهـرات دخـتـران و پسـران شـعـار               

ما حجاب نميخواهيم، مرگ "ميدادند 
ايـن تـظـاهـرات تـا دو            ".  بر ديکتـاتـور  

با حمله نـيـروهـاي    .  ساعت ادامه يافت

انتـظـامـي مـردم بـه مـقـابلـه بـا آنـهـا                       
بنا بـه    . پرداختند و با آنها درگير شدند

نفر از تظاهرات  ۲۰۰ اين گزارش حدود 
اين گزارش .  کنندگان دستگير شده اند

ميگويد طي روزهاي اخير هـر دو روز      
يک بار تظاهرات در تبريز جريان داشته 
است و شبها هـم مـردم شـعـار عـلـيـه                

 . ديکتاتور سر ميدهند
 

گزارشگر کانـال جـديـد مـيـگـويـد کـه               
داشنگاه مراغه و اسکو بسـتـه شـده و        
دانشگاه سهند تبريـز نـيـز بسـتـه شـده             
اســت امــا دانشــجــويــان فــعــاالنــه در             

. تظاهراتها عليه کل حکومت فعالـنـد  
فضاي پرشوري بر شـهـر تـبـريـز حـاکـم            

مردم بسيار اميدوار و فـعـال در     .  است
 . تظاهراتها شرکت ميکنند
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روز ھفت تير قريب صد ھزار 
نفر در تبريز دست به 

 تظاھرات زدند

تقويم اعتراضات ميليونی مردم پس از مضحکه 
۳ -انتخاباتی رژيم در شھرھای ايران  

 کيان آذر

 5ادامه صفحه  



مجتمـع پـارک ادامـه داد و کـمـاکـان                 
شمع ها روشن بـود، نـيـروهـا از قـبـل               
مجتمع را بسته و در حال بيرون کـردن    
مردم از مجتمع بودند و بـاز هـمـانـجـا        
شــمــع هــايــمــان را روشــن کــرديــم کــه              
ــگــران               ــار ســرکــوب مــتــاســفــانــه ايــن ب
وحشيانه حمله کردند و با فـحـاشـي بـا       

جمعيت پس از زدن .  باتوم حمله کردند
اسپري و زير ضـربـات بـاتـوم پـراکـنـده            

در اين ميان سه نفر از نـيـروهـاي        .  شد
بسيـج پسـري را مـحـاصـره کـردنـد و                  
همين که خواستند او را بزنند جمعيـت  
خمشگين به سويشان دويـديـم و آنـهـا           
مجبور به تسليم شدند و خوشبخـتـانـه    

. پسر به سالمت به جمعيـت بـازگشـت     
شـب اعــتـراضــات        ۱۰/۳۰ سـاعـت     

 . مـــــوقـــــتـــــا فـــــروکـــــش کــــــرد                 
عصــر بــچــه هــاي         ۶ شــنــبــه ســاعــت      

 اصفهان آماده اعتراض دوباره بـاشـنـد     
پـل بــه امـيــد          ۳۳ جـاي هـمــيـشـگــي         

 . پيروزي
 

سخنان پزشک جواني که در کـنـار نـدا        
 بود
 

پزشک جـوانـي کـه در آخـريـن دقـايـق                  
زندگي ندا آقا سلطـان کـنـار او بـود و             
ســعــي کــرد جــان او را نــجــات دهــد                
ميگويد که او پيش از تير خـوردن نـدا     
او را در کنار مرد کهنسالي ديـده بـود     
که بعدا مشخص شد استاد موسـيـقـي    

 .ندا بوده است
سپس پليس و بسـيـجـي هـا بـه سـوي             
مردم حمله کـردنـد و نـاگـهـان صـداي               

حجازي ميگويـد  .  گلوله اي شنيده شد
که ديد گلوله اي زيـر گـلـوي نـدا روي             

. سينه اش خورد و خون از آن بيرون زد  
او به سوي ندا دويـد و تـالش کـرد بـا               
بستن سوراخ گلوله جلوي خونريـزي را    
بگيرد ولي خون از دمـاغ و دهـان نـدا          
بيرون زد و ندا درکمتـر از يـک دقـيـقـه            

 .جان سپرد
او ميگويد صداي مردم را شنيد که به 
سوي بسيجي هاي موتور سوار حـملـه     
کردند و يکي از آنها را که مسلـح بـود     

بسيجي کـه وحشـت زده بـود          . گرفتند
خلع سالح شد و مردم کارت شناسايي 

بـرخـي از مـردم از او            .  او را گـرفـتـنـد      

 .عکس هم گرفتند
بسيجي مزبور درحالي که وحشت زده   
شده بـود فـريـاد مـيـکـشـيـد کـه مـن                     

مـردم کـه     .  نميخواسـتـم او را بـکـشـم           
نميدانستند چکار کـنـنـد بسـيـجـي را           
رها کردند و او فرار کرد ولـي حـجـازي      
تاکيد مـيـکـنـد کـه عـکـس و کـارت                 
شناسايي اين بسـيـجـي در نـزد مـردم            

 .است
حجازي گفت کـه پـس از ايـن حـادثـه                
حال او بسيار دگرگون شده و سه شبانـه  

او مي گـويـد بـا      . روز نتوانسته بخوابد
فاش کردن اين رازها درد دلـش سـبـک        
شده و احساس مي کند که خون ندا بـه  

 .هدر نرفته است
 

اهـوره فـره        يک جـوان مـبـارزي بـه نـام           
وشي روز شنـبـه کـه بـراي شـرکـت در               

تظاهرات از خانه بيرون رفتـه اسـت تـا        
االن ديگر به خانه بر نـگـشـتـه اسـت و          
متاسفـانـه از ايشـان هـيـچ خـبـري در                  

احـتـمـال مـي رود ايـن            . دست نـيـسـت     
جـوان تـوسـط افـراد لـبـاس شـخـصــي                 

انـجــمـن دفــاع     . دسـتــگـيــر شــده بــاشــد       
ازحقوق زندانيان بـراي ارائـه خـدمـات           
حقوقي ووکالتي به بـازداشـت شـدگـان       
درگيريهاي اخيـر وخـانـواده هـاي آنـان            

 .درسراسرکشوراعالم آمادگي کرد
 

آخرين اخبار ادامه 
اعتراضات مردم در ايران بر 

 -عليه جمھوری اسالمی
  ۸۸تير ۴پنجشنبه

 :تهران
تعـداد زيـادي از مـردم مـعـتـرض در                 
ادامه اعتراضات و براي گرامـيـداشـت    

ياد جانباخته آزادي ندا آقا سـلـطـان بـا       
در دست داشتن شمع به سـوي مـيـدان        

. جـمـهـوري در حـال حـرکـت هسـتـنــد                
حـرکــت مــردم مــعــتــرض از خــيــابــان            
جيحون شروع شده و از خـيـابـان نـواب       
بـه سـمـت مـيـدان جـهـهـوري در حــال                   

اين جمعيت کـه اکـثـرا از        . حرکت است
دخـتـران جـوان و زنـان تشـکـيـل شـده                   

آغـاز و      -بعدازظـهـر   ۵ -ساعاتي پيش
مـغـازه   .  در حال گسترش مـي بـاشـد          

ــهــاي فــوق بــا بســتــن                 داران خــيــابــان
فروشگاههاي خود بـه جـمـعـيـت مـي             

و هر لحظه بر تعداد جمعيـت  .  پيوندند
جـمـعـيـت بـا روشـن           . افزوده مـي شـود    

کردن شمع ها ياد و خـاطـره زنـده يـاد             
. ندا آقا سـلـطـان را گـرامـي مـيـدارنـد              

نيروهاي سـرکـوبـگـر سـر تـقـاطـع هـا                   
ايستاده اند ولي مردم بـدون تـوجـه بـه           
آنها و برخوردهاي وحشـيـانـه آنـهـا بـه             

 .حــرکـــت خـــود ادامــه مـــيـــدهـــنـــد            

ــد                  ــم در مشــه ــک مــعــل ــازداشــت ي  ب
هاشم خواستار که سه شنبـه هـفـتـه ي         
پيش بازداشت شده است هنـوز خـبـري      

 آخرين او در . از وي در دست نيست
پارک ملت مشهد بـه هـمـراه يـکـي از              
دوستانش ديـده شـده اسـت و پـس از                 
آنکه چند فرد لباس شخصـي او را بـا         
خود برده اند هـيـچ اطـالعـي از او در             

ــيــســت     مــراجــعــات مــکــرر      .  دســت ن
خانواده وي به دادگاه انقـالب تـاکـنـون       

گـفـتـنـي     .  بي هيچ نتيجه اي بوده است
است هاشم خواستار يـکـي از فـعـاالن           
ــان              ــت دانشــجــوي ــگــيــري وضــعــي ــي پ
بازداشتي شهر مشـهـد در چـنـد سـال              

 .اخير بوده است
يکي از دانشجويان بابل در کـمـا بسـر        

 مي برد
يکي از دانشجويان دانشگاه صنـعـتـي    

بابل بنام اشکان بر اثر ضـرب و شـتـم          
مامورين اداره ي اطالعـات بـابـل هـم         
اکنون بمدت دو روز است کـه در کـمـا        

 .بسر ميبرد
احضار گسترده فـعـالـيـن دانشـجـويـي            
ــلــم تــهــران                  ــيــت مــع  دانشــگــاه تــرب
کــمــيــتــه ي انضــبــاطــي دانشــجــويــان          
دانشگاه تـربـيـت مـعـلـم تـهـران واحـد                
حصارک کـرج در هـفـتـه ي آخـر سـال                   

ــيــش از              ــفــر از        ۵۰ تــحــصــيــلــي ب ن
دانشجويان دانشگـاه را احضـار کـرده          

حـمـزه جـوانـمـرد        :  احضارشدگان.  است
،محمد قدس ،محمد شريـفـي ،امـيـن       
شجاع ،بهـروز عـلـوي ،هـادي بـيـنـش              
،مهران عباسي زاده ،سينا حسيـنـي و     
امجـد صـالـحـي، امـيـن آريـا ،صـدرا                 
بلوکي ،احد رضـايـيـان ،مـظـاهـر بـابـا             
مراد ،دالور نظـريـان ،مـجـيـد قـبـادي            

هــمــزمــان بــا ايــن       .  ،ســبــحــان بــازونــد   
ــه             احــظــارهــا دانشــجــويــان ديــگــري ب
صورت گسترده به کميته ي انظبـاطـي   

تا به حال از مـيـان     . فرا خوانده شده اند
احظار شدگان آقاي رضـايـيـان بـه يـک            
ترم منع از تحـصـيـل بـدون احـتـسـاب            

در همين .  سنوات محکوم گشته است
ــي                 ــي مـ ــفـ ــريـ ــد شـ ــمـ ــحـ ــه مـ رابـــطـ

دانشگاه قصد دارد در راسـتـاي     : گويد 
سرکوب دانشجويان با صـدور احـکـام        
سنگين که منـجـر بـه اتـمـام سـنـوات              
تحصيلي بـرخـي از دانشـجـويـان شـده             

. ،زمينه ي اخراج آنها را فراهم نـمـايـد     
احضار دانشجويان در   :  وي مي افزايد 

آخر سال تحصيلي و فصل امتـحـانـات    
ــراض                  ــوگــيــري از اعــت ــا هــدف جــل ب

. دانشجويان در دانشـگـاه مـي بـاشـد             
الزم به ذکر است طي مراجعه تـعـدادي   
از دانشجويان بـه کـمـيـتـه ي مـذکـور                
علت احضار آنها شرکت در تجـمـعـات    
اعتراضي در طـول سـال بـه خصـوص             
اعــتــراضــات فــعــلــي،تــهــيــه و تــوزيــع          
نشريات دانشجويي ،درگيري فيزيکـي  
بـا دانشـجـويـان ارزشـي دانشـگـاه کــه                
گفتني است همه ي اين درگيري ها بـا    
اهداف قـبـلـي و کـامـال کـنـتـرل شـده                  
تــوســط نــيــروهــاي ارزشــي دانشــگــاه          
بــرنــامــه ريــزي شــده بــود و بســيــاري              
اتهامات واهي مانند بـرهـم زدن نـظـم         

. دانشگاه ،تشويش اذهان عمومـي و      
 . مي باشد. . 

آخرين اخبار ادامه 

اعتراضات مردم در ايران بر 
 -عليه جمھوري اسالمی

  ۸۸تير ۳چھارشنبه
 :عصـــر    ۶/۳۰ ســـاعـــت       -تـــهـــران

هليكوپترهاي نـظـامـي هـمـچـنـان در              
حـال دور زدن در حــوالـي بــهـارسـتــان               

براي جلوگيري از شلوغـي در    .  هستند
بـهـارســتـان تــمـام پــاسـاژهـا را بسـتــه                 

جمعيت بسياري از بـهـارسـتـان بـه          . اند
. آمـده انـد    )  عشرت آبـاد ( ميدان سپاه 

هليکوپتر بر فراز ميدان بهارسـتـان در     
درگــيـري در بــهـارسـتــان        .  پـرواز اسـت    

مردمي را کـه بـا     .  همچنان ادامه دارد
موبايل صـحـبـت مـي کـنـنـد را مـي                 

جمعيت به سمت جـنـوب مـيـدان       . زنند
وضعيت .  بهارستان فرستاده شده است

در ميدان بهـارسـتـان بسـيـار بـحـرانـي             
درگيري در .  تيراندازي مي کنند.  ست

ميدان بهـارسـتـان بسـيـار شـديـد شـده               
دختري را که تير خورده بـود بـه       . است

يک درمانگاه خصوصي منتـقـل کـرده      
مشخص نيست که زنـده اسـت يـا        . اند
 .نه

 عصـر ۶ سـاعـت       -سيـامـک از تـهـران        
اعتراض مردم در مـيـدان بـهـارسـتـان             
ادامــه دارد و مــردم بــا اعــتــراض و                
 ايسـتــادگــي و جــمــعـيــت انــبــوه خــود            
سد بسـيـج و لـبـاس شـخـصـي هـا را                     
شـکـسـتـه و نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر از                    

. درگيرشدن با مـردم پـرهـيـز مـيـکـنـه            
 .تمام خياباتها مملو از جمعيـت اسـت    

 :عصــــــر۵ تـــــهــــــران ســـــاعــــــت               
نيروهاي نظامي و شبه نظامي در پـي    

 -تجمع مردم در مـيـدان بـهـارسـتـان             
مقابل مجلس اسالمي، از ظـهـر روز         
جاري اين منطقه را به محاصـره خـود     

با نزديک شـدن بـه سـاعـت           .  در آوردند
چهار که زمان اعـالم تـجـمـع مـذکـور             
بود، نيروهاي نظامي و شبـه نـظـامـي       
مستقر در محل از تـوقـف شـهـرونـدان        
جلوگيـري مـي نـمـودنـد، بـا افـزايـش                  
جمعيت، نيروهاي امنـيـتـي ايسـتـگـاه         
متروي ميدان بهـارسـتـان را تـعـطـيـل            
نمودند و اقدام به برخورد فيـزيـکـي بـا       

نـيـروهـاي    .  معترضان را آغـاز کـردنـد       
نظامي با افزايش جمعيـت شـهـرونـدان       
معترض به طور بي حـد و حصـري از           
گــاز اشــک آور بــراي مــتــفــرق کــردن                
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مــعــتــرضــان اســتــفــاده نــمــودنــد و بــا            
مشاهده مقاومت مردم مـعـتـرض بـه       
استفاده از تيراندازي هـوايـي و سـپـس         

عالوه بـر دهـهـا        .  مستقيم روي آوردند
بازداشت و زخمي شده، تـا کـنـون يـک         

سالـه از نـاحـيـه گـلـو              ۱۹ دختر حدود 
مورد اصابت گـلـوـلـه نـيـروهـاي شـبـه              
نظامي و لباس شخصـي قـرار گـرفـتـه          
است و اعـتـراض مـردم و تـيـرانـدازي               
هوايي و مسـتـقـيـم کـمـاکـان در ايـن                   

نـيـروهـاي نـظـامـي         .منطقه ادامه دارد
علـيـرغـم زخـمـي شـدن ايـن شـهـرونـد                   
جوان، اجازه کمک رساني به اين زخمـي  
را نداده اند و سرانجام با وقفه طوالنـي  
بوسيله ماشينهاي نظامي اين فـرد بـه     

. محل نامشخصي منتقل شـده اسـت      
در زمان تنظيم ايـن گـزارش درگـيـري           
ها در اين منطقه کماکان ادامه دارد و 
افزايش ميزان زخميان، دستگـيـر شـده      

ها و احيانا جان بـاخـتـگـان مـحـتـمـل             
 .است

 :عصــــــر۳ تـــــهــــــران ســـــاعــــــت               
ــيــش            ســاعــت  -مــردم از ســاعــاتــي پ

بصـورت دسـتـه هـاي           -عصر تهـران ۳ 
چند نفره به طرف ميدان بهارسـتـان در     

آنـــهـــا از    .  حـــال حـــرکـــت هســـتـــنـــد        
مسيرهاي مختلف خود را بـه مـيـدان        

تـعـداد زيـادي      .  بهارستان مي رسانـنـد  
از مــردم بــه يــاد زنــده يــاد نــدا آقــا                     
سلطاني عکسهاي او را با خـود حـمـل      
مي کنند وتـعـدادي ديـگـر عـالوه بـر               
داشتن عـکـس شـمـع هـايـي بـا خـود                   

مردم بصـورت دسـتـه      . حمل مي کنند
هـاي چــنـديــن نــفـره درخـيــابـان امـيــر                
حضور،سپه ساالر ، ميدان بـهـارسـتـان     
و خياباني که به سمت پل جوبـي خـتـم      

مي شود تجمع کردند و هر لـحـظـه بـر       
تـعـداد   . تعداد آنـهـا افـزوده مـي شـود             

زيادي از نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر يـگـان              
ويژه، سپاه پاسداران، بسـيـج و لـبـاس           
شخصيـهـا اطـراف مـجـلـس مسـتـقـر                
شدند و راه هـاي مـنـتـهـي بـه مـيـدان                 

لـبـاس   .  بهارستـان را مسـدود کـردنـد          
شخصيها و بسيجها به سمت کسـانـي     
که عکسهاي زنده ياد ندا آقا سـطـانـي      
را حمل مي کنند يـورش مـي بـرنـد و           
از قــرار دادن آن بــر بــاالي دســتــهــاي               
جوانان اعتراض کننده جلوگيـري مـي     

 .کنند
تجمع خانواده هاي بـازداشـت شـدگـان         

 در مقابل دادگاه
ــواده                 هـــزاران تـــن از اعضـــاي خـــانـ
بــازداشــت شــدگــان در بــرابــر دادگــاه             
انقالب در تهران دست به تـحـصـن زده      

نيروي انتظامي تحصن کـنـنـدگـان     . اند

 . را محاصره کرده است
حــكــومــت نــظــامــي اعــالم نشــده در           

 کرمانشاه
 

در كـرمـانشـاه هـم اكـنـون حـكـومــت                 
نظامى برقرار است و رسـمـا بـه مـردم           

تـجـمـع       ۱۶ گفته شده كـه از سـاعـت            
بيش از سه نفر در سطح شهر مـمـنـوع      
است و با تـجـمـع كـنـنـدگـان بـرخـورد                

عالوه بـر مـامـوران        .  شديد خواهد شد
گارد ويژه و مـزدوران بسـيـجـى، رژيـم            
هنگ مرزى را نـيـز بـراى مـقـابلـه بـا                
ــه كــرمــانشــاه                ــراضــات مــردم ب اعــت

 .منتقل كرده است
ــر دانشــجــوي                ــت ــري دو دخ ــگــي دســت

 دانشگاه مازندران
 

دو دانشجـوي دانشـگـاه مـازنـدران بـه             
هـاي مـرجـان فـيـاضـي و سـوگـنـد                   نام

اين دو دخـتـر   .  عليخوه بازداشت شدند
ــه         ــي        دانشــجــو مــورد حــمل ي مــوالي

مسئول حراست پرديس قرار گـرفـتـه و      
به زور سوار ماشيـن شـده و از مـحـل             

هاي مـداوم     پس از پيگيري.  دور شدند
هاي دانشجويـان، انـتـقـال آنـان           خانواده

به اداره اطـالعـات بـابـلـسـر از طـرف                  
در حـال    . مقامات تاييد گـرديـده اسـت     

حاضر چهل دانشـجـوي ايـن دانشـگـاه          
انـد و جـو شـديـد              الـورود شـده       ممنوع

 .امنيتي در دانشگاه برقرار است
 

اعـتـراض دانشـجـويـان در بـابـلـسـر و                  
 مشهد

عــوامــل وزارت    ( حــراســت دانشــگــاه      
بابـلـسـر بـا در         ) اطالعات در دانشگاه

دسـت داشــتــن عــكــس دانشــجــويــان،          
ــظــر را در مــحــوطــه                   افــراد مــورد ن
دانشگاه دستگير مى كنند و تـحـويـل    

روز .  وزارت اطـــالعـــات مـــى دهـــد          
گذشته دست كم يك دختر دانشجـو بـه     

در مشـهـد     .  اين وسيله دسـتـگـيـر شـد       
يكى از دختران دانشجو کـه بـه ضـرب        
و شــتــم ســايــر دانشــجــويــان تــوســط              
نيروهاى سركوبگر اعتراض کرده بـود    
بر اثر شدت ضربات وارده، از نـاحـيـه          

 .كمر به شدت آسيب ديده است
ادامه بازداشت فـعـالـيـن دانشـجـويـي            

 دانشگاه همدان
 

روز اعـتـراضـات    ۱۰ با گذشت بيش از 
مردم در شهرهاي ايران و هـمـزمـان بـا         
آن اعــــتــــراضــــات دانشــــجــــويــــي،           
ــعـــدادي از               ــدان تـ دردانشـــگـــاه هـــمـ
دانشجويان اين دانشگاه هـمـچـنـان در       

 .بازداشت به سر مي برند
اسامي ايـن فـعـالـيـن دانشـجـويـي بـه                  

 :شرح زير است
سياوش حاتـم رضـا جـعـفـريـان پـوريـا               

 شريفيان
 

مهدي مسافر حـجـت بـخـتـيـاري ايـن              
فعالين پس از دستـگـيـري و ضـرب و           
شتم توسط حراست دانشگاه ابـتـدا بـه        
نيروهاي انتظامي و سپس در اخـتـيـار    
ستاد خـبـري اطـالعـات هـمـدان قـرار                
گـرفــتــنـد و تـاکــنــون در ســلـول هــاي                 

 .انفرادي به سر مي برند
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گزارش بازداشـت صـدهـا دانشـجـو در            
 دانشگاه ايران در دو هفته گذشته ۱۶ 

پس از اعالم نتايج انتخابـات ريـاسـت       
جمهوري و اعتراضات مـردم تـهـران و          

 ۵۰۰ شهرهاي ديگر كشـور، بـيـش از          
تن از فعالـيـن مـدنـي، فـعـاالن حـقـوق               
بشـر و زنــان و نـيــز جــمـع كـثــيـري از                     
روزنـامــه نــگـاران و فــعـاالن سـيــاســي              

 .بازداشت شدند
فعاالن دانشجويي و نـيـز دانشـجـويـان         

دانشــگــاه هــاي كشــور نــيــز از جــملــه              
ــن امــواج                    ــد كــه از اي ــودن اقشــاري ب

بگـونـه اي     .  سركوب بي نصيب نماندند
ــات،                   ــخــاب ــت ــايــج ان ــت ــا اعــالم ن كــه ب
ــان             ــرده دانشــجــوي ــراضــات گســت اعــت

امـا  .  دانشگاه هاي مختلـف آغـاز شـد       
اين اعتراضـات از سـوي نـيـروي هـاي              
لباس شخصي و انصـار حـزب اهللا كـه            
مستقيماً توسط نهادهاي امـنـيـتـي و         
اطالعاتي كشور حمايت مي شدنـد، و    

گـرم     از خشونت آميز ترين سالح هـاي   
و سرد بهره مـي بـردنـد، بـه وحشـيـانـه              

 .ترين شكل ممكن سركوب گرديد
حمله وحشيانه نيروهـاي انصـار حـزب         

ــروي                    ــي ــه هــمــراهــي ن اهللا و بســيــج ب
ضدشورش به خوابگاه كـوي دانشـگـاه        

خـرداد     ۲۴ تهران در يـكـشـنـبـه شـب،           
ماه، حمله نيروهاي انتظامـي بـه كـوي        
ــان و وادار کــردن                   دانشــگــاه اصــفــه
ــال                 ــمـ ــام اعـ ــجـ ــه انـ ــان بـ ــويـ دانشـــجـ
تحقيرآميز، حـملـه بـه كـوي دانشـگـاه               
ــگــاه هــاي                   ــه خــواب ــه ب ــراز، حــمل شــي
دانشگاه كرمانشاه، حمله وحشيانـه بـه     
دانشجويان دانشـگـاه بـابـل، سـمـنـان،               
قـزويـن و نـيـز دهـهـا دانشـگـاه ديـگــر                    
ــه                   ــان ــاد وحشــي ــع ــه اب كشــور از جــمل
سركوبي دانشگـاه هـاي كشـور، تـنـهـا             
پس از اعالم نتايج انتـخـابـات ريـاسـت        

در تـهـاجـم بـه دانشـگـاه           . جمهوري بود
هـفـتـه گـذشـتـه،            ۲ هاي كشور و طـي      

جمعا صـدهـا دانشـجـو بـا سـالح گـرم                
مــجــروح، صــدهــا دانشــجــوي ديــگــر           
ربوده و بازداشـت و چـنـديـن دانشـجـو             

 .به قتل رسيدندنيز به 
مطابق با خبـرهـاي دريـافـتـي، نـاصـر             

ژاد دانشــجــوي رشــتــه هــوا و                امــيــرن 

فضـاي دانشـگــاه تـهـران، دانشـجـوئــي             
است كه در اثرواقـعـه حـملـه نـيـروهـاي            
انصار به كوي دانشگاه تهـران بـه قـتـل         
رسيد و هـفـتـه گـذشـتـه پـيـكـر وي در                  

ــاســوج تشــيــيــع شــد            بــه گــزارش      .  ي
خـبـرنـامــه امـيـرکــبـيـر کــيـانـوش آســا                
دانشجوي کارشناسي ارشد شـيـمـي از        
دانشگاه علم و صنعت اهل کـرمـانشـاه    
يکي ديگر از دانشجويان اسـت کـه در         

هـم  .  خـرداد مـاه جـان بـاخـت              ۲۵ روز 
چـنـيـن مصـطـفـي غـنـيـان دانشـجــوي                 
ديگري است كـه خـارج از دانشـگـاه و             
در منزل بـه ضـرب گـلـوـلـه نـيـروهـاي                  

ــاخــت                  ــه جــان ب ــاس شــخــصــي ب ــب . ل
دانشـجـوي ديـگـري نـيـز در خـوابـگــاه                 
دانشگاه اصفهان بر اثر اصابت گـلـوـلـه       

ــه گــردن در دم جــان ســپــرد                    نــدا  .  ب
آقاسلطان دانشجوي رشته فلـسـفـه نـيـز        
ديگر دانشجويي اسـت کـه فـيـلـم جـان             

 .باختن وي دنيا را تکان داد
ــن حــمــالت                        ــر اي ــيــن در اث ــن ــم چ ه

وحشيانه حال بسيـاري از دانشـجـويـان         
بستري شده در بـيـمـارسـتـانـهـا نـيـز نـا               

دهــهــا  .  مســاعــد گــزارش شــده اســت         
ــران در                 ــهـ ــاه تـ ــگـ ــوي دانشـ ــجـ دانشـ
بيمارستان شريعتي بستري هسـتـنـد و        
برخي از آنان بدليل اصابـت گـلـوـلـه بـه           
سر و گردن دچار جراحت هاي شـديـد و       

چنـد دانشـجـو      .  جبران ناپذيري شده اند
نيز بر اثر اصابت گـلـوـلـه ي نـيـروهـاي            
بسيج بينائي خود را از دست خـواهـنـد    

 .داد
هم چنين اشكان ذهـابـيـان دانشـجـوي           

ــر يــورش                  ــر اث ــيــز ب ــل ن دانشــگــاه بــاب
وحشيانه نيروهاي انصار حـزب اهللا در      
بيمارستان در حـالـت اغـمـا بسـر مـي               

 .برد
هم چنين در ايـن رابـطـه، اعـتـراضـات            

اساتيد دانشگـاه نـيـز در خـورد تـوجـه               
اساتيد دانشگاه هـاي مـخـتـلـف        .  است

دانشگاه هـاي تـهـران، پـس از رخ داد               
فاجعه كوي دانشگاه تهران، با تـحـصـن    
در مـقـابـل مسـجـد دانشـگـاه بـه ايــن                   

در .  وحشيگري آشكار اعتراض كـردنـد  
اين رابطه اسـاتـيـد بسـيـاري در قـالـب                

 اخبار دانشجویی در ھفته گذشته
بھزاد جوادیان: تھیه و تنظیم  

 تقويم اعتراضات ميليونی مردم 

 7ادامه صفحه  



امضــاي بــيــانــيــه هــاي مــخــتــلــف و              
طومارهاي اعتراضي، مراتب انـزجـار     
خود را از خشـونـت هـا و نـيـز نـتـايـج                 

از .  نادرست انتـخـابـات اعـالم كـردنـد          
سوي ديگر نيروهاي اميـنـتـي نـيـز در          
مقابل اقدام به تهديد شديـد و ارعـاب       
اساتيد و حتي بـازداشـت شـمـار قـابـل           

  .توجهي از آنان نمودند
هـفـتـه     ۲ گرچه بنابر گزارش ها در طي 

ــل            ــذشــتــه حــداق دانشــجــو       ۴۰۰ گ
بــازداشـــت شـــدنــد امــا بــه دلــيـــل                   
گسـتــردگــي ســرکـوب دانشــجــويــان و          
شرايط پيش آمده و قـطـع ارتـبـاطـات          
آمــار و مشــخــصــات بســيــاري از                  
حــمــالت صــورت گــرفــتــه عــلــيــه                   
دانشجويان تـاکـنـون مشـخـص نشـده             

در شب حمله به کوي دانشـگـاه        .است
ــهــران و دانشــگــاه هــاي شــيــراز و                   ت
اصـفـهـان صـدهـا دانشـجـو بـازداشـت                

. شدند که پس از يک شـب آزاد شـدنـد         
بـــا احـــتـــســـاب شـــمـــار بـــازداشـــت              
ــار                 ــع، شــم ــان در آن وقــاي دانشــجــوي

 ۲ دانشــجــويــان بــازداشــت شــده طــي           
هفته گـذشـتـه بـه بـيـش از هـزار نـفـر                      

 .خواهد رسيد
اسامي زير به تفكـيـك دانشـگـاه هـا،           

تــنــهــا نــام كســانــي اســت كــه اخــبــار              
 .بازداشت آنها منتشر شده است

  
 :دانشگاه تهران

احمد احـمـديـان، اسـکـنـدري، امـيـن                 
افضلي، وحيد اناري، محمد بـلـوردي،     
حسـيــن حــامـدي، مـحــسـن حـبــيـبــي              
مظاهري، نويد حقدادي، مـحـمـدرضـا     
حکمـي ، کـاظـم رحـيـمـي، مـرتضـي                  
رضــاخــانــي، مــيــثــم زارعــي، امــيــن           
سميعي، بـهـرام شـعـبـانـي، عـلـيـرضـا               
شـيـخـي، ابـراهـيــم عـزيــزي، سـيــاوش              
فياض، سيد حسين مـيـرزاده، حسـيـن       
ــفــر، حــبــيــب               ــزدان ــخــت، جــواد ي نــوب
ــان، رضــا              ــگــي، ســهــراب احــدي خــدن
ــد               ــم امــامــي، مــحــم ارکــوازي، کــري
حسين امامي، الـهـه ايـمـانـيـان، روح             
اهللا بـاقـري، فـرهـاد بـيـنـازاده، ايـمــان                 
پورطهماسب، عـزت تـربـتـي، سـمـيـه              
ــاســر جــعــفــري، مــيــالد           تــوحــيــدلــو،ي
چگيني، محـمـدرضـا حـدآبـادي،سـيـد          
جواد حسيني، فرشيد حيدري زمـيـن،     

بهنام خدابنده لو، محمـد خـوانسـاري،      
محمد داوديان، محمود دلبري، عـلـي   
راعي، اميد رضـايـي، عـلـي رفـاهـي،           
ســـيـــف اهللا رمضـــانـــي، ابـــراهـــيـــم             
ــاصــر زمــانــي، مــجــيــد               ــان، ن زاهــدي
سپهوند، حنيف سليمي، محمـد بـاقـر      
شعبان پور، حامد شيـخ عـلـيـشـاهـي،         
ايـمـان شــيـدايـي، فـرهـاد شــيـراحـمــد،               
سامان صاحب جاللـي،فـرحـان صـادق       
پور، فرشاد طـاهـري،غـمـديـده، حـمـزه            
فراتي راد، اسماعيل قربانـي، مـحـمـد       
کريمـي، عـرفـان مـحـمـدي، مـحـسـن                 
ــورنــگ، مــرتضــي               ــيــام پ آزمــوده، پ
جانبازي، حاجي پـور، آدريـن جـاللـي،         
سهراب احمدي، رضـا زيـنـلـي، صـمـد           

 مهرعلي تبار
 :دانشگاه اميركبير 
پدرام رفعتي، هادي پالور، مـجـتـبـي        

ــي، بــيــتــا صــمــيــمــي زاد،              عــلــيــجــان
اميرحسين اسـتـيـري، آدريـن جـاللـي،           

 ميترا عالي، احمد جابري
 :دانشجويان محروم از تحصيل 

دبـيـر شـوراي دفـاع از           ( ضياء نـبـوي       
، علـيـرضـا خـوشـبـخـت          ) حق تحصيل

، ) دانشـجــوي مــحـروم از تــحـصــيـل           ( 
دانشـجـوي مـحـروم از         ( زهرا توحيدي 

دانشـجـوي   ( ، پيمان عـارف      ) تحصيل
، شــيــوا نــظــر      ) مـحــروم از تــحــصــيــل      

 آهاري
 :دانشگاه آزاد 
دانشجـوي دانشـگـاه آزاد        (امير کلهر  

دانشـگـاه آزاد     ( ، حسام نصيـري    ) کرج
، عــلـــي بـــيـــكـــس         ) تــهـــران مـــركـــز    

دانشــجــوي دكــتــراي رشــتــه تــاريــخ           ( 
، مـجـتـبـي مـحـمـديـان             )دانشگاه آزاد

ــابــــــل                 (  ــاه آزاد بــــ ، ) دانشــــــگــــ
 )آزاد ميبد(محمدي  اميرحسين

دانشــگـــاه مـــازنــدران و دانشـــگـــاه              
 :صنعتي نوشيرواني بابل

سياوش سليمي نژاد، محسن بـرزگـر،      
ايمان صديقـي، حسـام الـديـن بـاقـري،             
عـلـيـرضـا کـيـانــي، مـيـالد حسـيـنــي                 
کشتان، علي نظري، اشکان ذهـابـيـان،    
علي دنياري، رحمان يعقوبي، مـازيـار     
ــي عــبــاســي، شــوانــه                  ــي، عــل ــزدان ي
مـريــخــي، مــحــســن بــرزگــر، مــحــمــد          
علمي، نيما نحوي، حميـدرضـا جـهـان       
تــيــغ، مــرجــان فــيــاضــي و ســوگــنــد              

 عليخواه،
  

 :دانشگاه كرمانشاه
سيامند غياثي و مـحـمـد جـعـفـري و             
بازداشـت چـنـديـن فـعـال دانشـجـوئـي                

 ديگر
  

دانشگاه بين الـمـلـلـي امـام خـمـيـنـي                
 :قزوين

پيام حيدر قـزويـنـي، نسـيـم ريـاحـي،               
 مــجــتــبــي رحــيــمــي، عــطــا رشــيــدي،        

حسـيـن رئـيـسـيـان،         :  اساتيد دانشگاه   
 فضلي، درويش، ايماني، البرزي

 :دانشگاه بوعلي همدان 
سـيـاوش حـاتــم، حــجـت بـخــتـيــاري،               

مهدي مسافر، پوريا شريـفـيـان، رضـا       
جـعـفـريـان، مصـطـفـي مـهـدي زاده و                  

عضـو شـوراي مـرکـزي         ( امين نظـري    
، مــحــمــد     ) دفــتــر تــحــکــيــم وحــدت        

 صيادي
 :دانشگاه تربيت معلم 
فـارغ  ( سجاد بازوند، نـاصـح فـريـدي            

 )التحصيل
 :دانشگاه سمنان 
ــت       ــازداشـ ــن          ۲۵ بـ ــوي ايـ ــجـ دانشـ

 دانشگاه پس از تجمع اعتراضي
 :دانشگاه فردوسي مشهد 
 رضا لطفي 
 : دانشگاه هرمزگان 
 علي شجاعي 
 :دانشگاه شيراز 
 اسماعيل جليلوند، حمداهللا نامجو 
  

 :دانشگاه عالمه طباطبائي
 مجيد دري 
 :دانشگاه نفت اهواز 
 حسين رحيمي و امين نيک زاده 
 :دانشگاه تبريز 
 امير مرداني و امين جهاني 

 
حمله انصار به دانشجـويـان بـا شـعـار           
 “  يا زهرا  و يا حسين”
يکي از دانشـجـويـانـي کـه در زمـان                  

ــتــظــامــي و لــبــاس                حــملــه نــيــروي ان
ها در خوابگاه کوي دانشـگـاه      شخصي

وگـويـي      تهران حضور داشته  در گـفـت    
با راديو فـردا بـه تشـريـح ايـن حـادثـه                  

 .پردازد مي
تحرکات دانشـجـويـان      : وي گفته است 

بالفاصله پس از انتخابات، يعنـي يـک     

هـاي مـردم      روز زودتر از آغاز اعتراض
در .  تهران و ساير شـهـرهـا شـروع شـد           

ابتداي امـر هـم نـيـروي انـتـظـامـي و                   
ــرخــورد بــا                    ــول ب ــژه مســئ ــگــان وي ي

يـگـان ويـژه کـه از           .  دانشجويان بودنـد 
سـر شـبـي کـه حـملـه بـه کـوي انـجـام                       

 .گرفت در محل حضور داشتند
در آن شــبــي کــه وارد کــوي شــدنــد                  

. نيروي انتـظـامـي هـم حضـور داشـت            
اما کسـانـي کـه وارد کـوي دانشـگـاه               
ــاس                ــب ــيــروهــاي ل ــاً ن ــد، عــمــدت شــدن
شخصي بودند که يـک کـاور پـلـنـگـي             
پـــوشـــيـــده بـــودنـــد و وابســـتـــه بـــه                 

حـتـي   .  اهللا و بسيـج بـودنـد      انصارحزب
در سطح شهر هم ايـن نـيـروهـا بـودنـد             

چـون  .  کـردنـد     که با مردم برخـورد مـي    
اگر چه همه آنها لباس شخصي بـه تـن       
داشتند اما هر کدام يک کاور نـظـامـي    

 .پوشيده بودند
اينها دقيقاً مثل نيروهاي يـگـان ويـژه       

فـقـط اسـلـحـه        .  سپر و بـاتـوم داشـتـنـد       
نـداشـتـنــد ولـي در کـنـارشــان نـيــروي                
انتظامي که مجـهـز بـه اسـلـحـه بـود،              

در واقـع از ايــن        .  نـيــز حضـور داشــت      
افراد به عنوان نيروي کمکي اسـتـفـاده      

چون گويا نيروي انتـظـامـي    . کردند مي
مـتـعـهـد        ۱۳۷۸ پس از حوادث سـال    

شده بود که به هيـچ وجـه وارد فضـاي          
بـه  .  آموزشي و کـوي دانشـگـاه نشـود          

 .اين دليل هم از اينها بهره برده بودند
در ميان آنان نيروهاي ايـدئـولـوژيـک و         

چون وقـتـي کـه      .  ارزشي و تندرو بودند
از سوي دانشـجـويـان شـعـارهـاي ضـد            

شـنـيـدنـد        رژيم و يا ضد خامنه اي مـي 
خيلي حساس شده و به سختـي هـجـوم      

بـرايشـان مـهـم نـبـود کـه              .  آوردنـد  مي
ــاً ســنــگــي از ســوي                      حــتــي احــيــان
دانشجـويـان هـم بـه سـويشـان پـرتـاب                 

وقتي دانشجويان علـيـه رهـبـري       . شود
دادند و شعارهاي ضـد رژيـم        شعار مي

دادند اين افـراد خـيـلـي عصـبـانـي             مي
 .شدند مي

دولـت  « شعارهاي اصلي اين بود کـه       
و شـعـاري کـه           » خواهـيـم      کودتا نمي

طـرح آن بسـيــار آنــهـا را بــرآشـفــتـه و                   
رهـبـر   « کرد اين بود کـه       عصباني مي

ــمــي       ــاچــي ن ــم     کــودت ــي ــالً .  » خــواه ک
شعارهايي که در ارتـبـاط بـا خـامـنـه             
اي بود آنـهـا را بـيـشـتـر عصـبـانـي و                    

 .کرد العمل مي وادار به عکس

زماني که حمله کردند سـاعـت حـدود       
 ۳۰ يـا      ۲۰ نيمه شب بود و حـدود         ۳ 

نفر از دانشجوياني کـه بـا سـاچـمـه يـا             
آور و بـاتـوم مـجـروح شــده                گـاز اشـک    

بودند دور ميدان اصلي کوي خـوابـيـده    
هـاي رشـتـه پـزشـکـي در                بودند و بچه

 .حال مداواي آنها بودند
هـايـي کـه         زماني که حمله کردند بچـه  

جلوتر بودند متوجه وقـوع ايـن اتـفـاق         
شدند و دانستند که مـهـاجـمـان قصـد          

مـن هـم جـزو        .  ورود به کوي را دارنـد     
کساني بودم که جلـوتـر از بـقـيـه قـرار             
داشتم و سريع متـوجـه جـريـان شـدم و            

نشـيـنـي کـردم امـا مـتـأسـفـانـه                    عقب
هــايــي کــه دور مــيــدان بــودنــد،              بــچــه

غافلگـيـر شـدنـد و مـهـاجـمـان زمـان                  
يا زهرا، يا عـلـي و يـا        «حمله با فرياد 

ــن  ــان هــجــوم              » حســي ــه دانشــجــوي ب
 .بردند مي

زماني که نيروهاي موسوم بـه لـبـاس       
شــخــصــي بــه کــوي دانشــگــاه حــملــه             
کــردنــد، هــنــوز تــجــمــع دانشــجــويــان          
برقرار بود يا پس از آنکه دانشـجـويـان      
متفرق شدند اين حمله ناگهاني انـجـام     

 شد؟
. برخوردشان بسيار تحـقـيـرآمـيـز بـود         

، در اين حـملـه وارد       ۷۸ بر خالف سال 
هاي کوي شدند و تـک تـک      تک تک اتاق
هـا را گشــتــنـد و اگــر در                 سـاخــتــمــان 

ساختماني باز نبود با لگد و بـا بـاتـوم      
ها را با تـحـقـيـر و          کردند و بچه باز مي

ــرتــاب                    ــيــرون پ ــه ب ــگــد ب فــحــش و ل
ــي ــردنـــد      مـ ــهـــا را            .  کـ ــل آنـ وســـايـ
هـايـي از        حتمـاً عـکـس     .  شکستند مي

 .اين اتفاق مخابره شده است
زمــانـــي کـــه حـــملـــه کـــردنــد مـــن                 

. بـودم    ۱۷ -۱۶ درآشپزخانه ساختمان 
هـاي دوره دکـتـرا را             ديدم که بـچـه   مي

ــه             کــالغ پــر مــي       ــردنــد و خــطــاب ب ب
دانشـجـويــانـي کــه خــواهـان تــوضـيــح             

انـد     بودند که در تجمع حضـور داشـتـه       
خـفـه شـو،      « انـد بـا الـفـاظ              يا نداشتـه 

ــزن، آزادي مــي            »خــواهــي؟    حــرف ن
هاي خـيـلـي       فحش.  کردند  برخورد مي
 .دادند رکيک مي

  
جالب اينجا بود که از خـود دانشـگـاه       

و مسئولين کوي هـيـچ کـس پـيـگـيـر            
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آنــچــه را کــه نــظــام در عصــر روز                 
انتخابات آنرا بـه شـکـوه مـانـدگـار             
تعبيـر کـرد و  بـرنـدگـان مسـت از                   

ســال    ۳۰قــدرت را کــه هــمــچــون            
گــذشــتــه  مــلــت را فــقــط تــا پــاي                
صندوقهاي راي به حساب آورده انـد  
با توهم مشروعيت نـظـام اسـالمـي         
روبرو ساخت ،  در فاصله سـاعـاتـي    
کوتاه  با فرياد حق طلبانه مردم بـه    
يکباره فرو ريخت و مسئولين نظـام  
را دچار شوکي بزرگ نـمـود کـه هـر           
چند به ظاهر و با اصرار تبلـيـغـاتـي     
هر دو جناح پيروز و شکست خورده 
به مطالبه راي و نـداي اصـالحـات            
تعبير مي شود ولي نشانه هايـي از    
يــک انــقــالب عــمــومــي اســت کــه               
موجوديت کل نظام را نشانه گرفـتـه   
است و قطعا موسوي و احمدي نژاد 
را وابسته به يک طرز تفکر، البته با 

 .روش مي داند  ۲
 
بر کسي پوشيده نيست که  ماهيت  

ــه اصــلــي مــوج عــظــيــم و                   و مــاي

ميليوني مـردم مـعـتـرض صـدايـي             
ممـلـو از آزادي خـواهـي و بـرابـري                 
طلبي است ، زخمي که مردم سالهـا  
جراحت و درد آنرا بـر پـيـکـره خـود            
تحمل کـرده و مـي خـواهـد امـروز                
همچون توده چرکيني آنرا از پيـکـره   

نمي شـود آنـرا  بـه          .  خود جدا سازد
حرکـتـي جـانـبـدارانـه از کـانـديـداي                
خاص تعبير کرد، چرا که اين صداي 
چند ميليوني اگر به حساب امـثـال     
مير حسين هـا و کـروبـي هـا آورده             

روز اول      ۲ميشد بايستي در همان   
با صدور انواع بيانيه ها و اطالعيـه  
هاي سـتـادي و فـردي کـه از سـوي                
هــمــيــن کــانــديــداهــا صــادر شــد ،             
خاموش و يا باز هم همچون گذشته 
با پا در مياني خامنه اي امر واليي 

 .  تلقي شده و به تاريخ مي پيوست
 

ــژاد و حــامــيــان                   ــراي احــمــدي ن ب
متقلبش که زود هنگام و حتي قبل 
از پايان شمارش آرا بـه هـم تـبـريـک            
گفته و اين پيروزي را جشن گرفتنـد  
يک نکته قابل باور نبود که عقده ي 

ســال تـبــلــيــغــات مــذهــبــي در             ۳۰
مشروعـيـت دادن بـه خـود، غـارت              
اموال عمـومـي و سـو اسـتـفـاده از               
قــدرت ، خــفــقــان و فضــاي بســتــه              
اجتماعي و سـيـاسـي ، نـگـاه قـيـم                  
مابـانـه و فـرا دسـتـي بـه مـردم بـا                     

بکارگيري انواع ابزارهاي  قـانـونـي        
مانند نظارت استصوابي ، شـوراي      
نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت 
و امر واليي و همچنين فضاي بسته 
آزادي بيان و حاکميت سانسور و از   
همه مهمتر سرکوب هر گونـه نـداي     
آزاديـخـواهـي و اعــدام و شـکـنـجــه               

جوانان و مـبـارزيـن سـيـاسـي ايـران              
وموج اعدامهاي دستـه جـمـعـي در         
سه دهه  گذشته ، روزي از يـکـي از       
همان نمايشهـايـي کـه خـودشـان راه            
انداخته اند سر در آورده و نابود شان 
خواهد کرد و اين نشانه هـاي هـمـان      
انقالبي است که اراده مـردم در آن،        
اين جانيان اسالمي را در هم خواهد 

 .شکست
 

هر چند تالش و کوشش تحليلگـران  

وابسته  نظام بـر ايـن پـايـه اسـتـوار               
است که اعتراضات ميليوني مـردم  
را  صرفا اعتراض به تقـلـب در راي       
گيري به حساب آورده وسعـي دارنـد     
نداي حق طلبي آنها را بـاخـت عـده          

در "  حماسـه حضـور    " اي در پي خلق 
انتخابات تعبير کنـنـد ولـي شـکـي          

و اعـتـراض ،       "  نـه " نيسـت کـه ايـن          
حرکت به سمت سرنگـونـي نـظـامـي        
است که دزدي و چپـاول و سـرکـوب        

مردم ، فـقـر و گـرسـنـگـي ، فسـاد                  
اداري و توليد جامعه نابرابـر تـنـهـا       

 .هنر و نتيجه آن بوده است
 

مسئله تشکل در اين اثـنـا اهـمـيـت        
احزاب و تشکـل  .  بسيار زيادي دارد

هاي داخلي، احزاب و تشکل هـايـي   
کــه بــه صــورت قــانــونــي در ايــران              
فعاليت مي کنند عمدتا بخـشـي از     
حاکميت بوده و اغلب برادران سابق 
سـپـاهـي هسـتـنـد کـه در يـک دوره                   

نسبتا طوالني به دکتر و مـهـنـدس        
ارتقاء پيدا کرده اند، متاب خوانـده  
و ظاهرا اهلي تر از سـايـر دوسـتـان           
خود شده اند و راه هاي امروزي تري 
براي حفظ نظام ارائـه کـرده انـد در            
اين دوره نمـي تـوانـنـد کـاري حـتـي              
براي خود انجام دهند چه بـرسـد بـه        

مسئله جدي تر از آني سـت  .  جامعه
که اين نيروها بتوانند کـار مـهـم و          

کعـبـه   .  تعيين کننده اي انجام دهند
آمـال شـان خـاتـمــي و امــروز بـانــد                

موسوي در بد مخمسـه  -رفسنجاني
شديدا در منـگـنـه    .  اي گير کرده اند

قدرت ولي فقيه گير کرده انـد و بـه         
 . احتمال زياد قرباني مي شوند

 
ولي تشکل بايد حول راديکال تـريـن   
و انســانــي تــريــن ســيــاســت هــا و                

انسان ها را .  مطالبات شکل بگيرد
فقط حول سياست ها و مـطـالـبـات         

سـرود  .  انساني مي توان متحد کرد
اي ايران و پرچم سه رنگ و سـبـز و         
سياه نمي توانند نماينده مطالـبـات   

مـردم در ايـران سـال          .  نـزدم بـاشـنـد      
هاست با اين پرچم هـا و سـرود هـا            
سرکـوب شـده انـد و هـيـري ازشـان                 

آزادي زنـدانـي سـيـاسـي،          .  نديده اند
برابري زن و  مرد، تـامـيـن زنـدگـي          
مرفه و امن، جدايي دين از دولت و   
مطالباتي از اين دست مي تـوانـنـد      
پرچم اتحاد باشند و بيشترين انسان 

 .ها را حول خود جمع کنند
 زنده باد آزادي زنده باد برابري 
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فـقـط چـون در        .  اين مـوضـوع نشـد     
هـايـي      اين مورد تصاويـر و گـزارش      

مخابره شـده و خـبـررسـانـي انـجـام                
شــده بــود، از بــيــرون از دانشــگــاه              
تعدادي از نـمـايـنـدگـان مـجـلـس و               

هــا در ايــن مــورد واکــنــش              رســانــه
 .نشان دادند

اما مسئولين دانشـگـاه حـتـي يـک           
يـکـسـري از      .  مصاحبه هم نـکـردنـد   

اسـاتــيــد دانشــگــاه گــفــتـنــد کـه بــه              
خاطر اين اتـفـاقـات بـايـد اسـتـعـفـا                
دهيم يا مصاحبه کـنـيـم و واکـنـش          
نشان دهيم که با مـخـالـفـت فـرهـاد         
رهــبــر، رئــيــس دانشــگــاه، مــواجــه          

اولــيــن واکــنــش رئــيـــس            .  شــدنــد  
دانشگاه اين بود که بـه کـلـي اصـل           
ماجرا را تکذيـب کـرد و گـفـت کـه              
اصــالً کســي وارد کــوي دانشــگــاه            

 .نشده است
شــوراي تــامــيــن شــهــر تــهــران در              

حمله  نـيـروي انـتـظـامـي بـه كـوي                   
 دانشگاه فاش شد

يـابـي      در پي تحقيـقـات بـراي ريشـه        
حمله  نـيـروي انـتـظـامـي بـه كـوي                   
دانشگاه  مشخص شـد كـه شـوراي          

بـه كـوي        تامين تهران مجوز حملـه    
 .دانشگاه را صادر كرده است

اين در حـالـي اسـت كـه پـيـش از                     

ايــن بــه نــقــل از بــرخــي مــقــامــات              
شـده كـه خـود           امنيـتـي اعـالم مـي        

دانشـــگـــاه تـــهـــران در پـــي بـــروز               
هــاي در كــوي دانشــگــاه             نــاآرامــي

و    خواستار ورود نيروهاي انتـظـامـي   
هـا بـه كـوي           برخي لـبـاس شـخـصـي       

 .دانشگاه شده است
در مورد ورود نيروهاي انـتـظـامـي      

به کوي دانشـگـاه تـهـران نـقـل شـده              
بود که اين کار با مـجـوز دانشـگـاه         
صــورت گـــرفـــتـــه اســـت امـــا بـــا               

ــررســي  ــي کــه در کــمــيــتــه                    ب هــاي
مـنــتـخــب، کــمـيــسـيــون آمــوزش و            
تحقيقات و کـمـيـسـيـون فـرهـنـگـي              
مـجـلـس صـورت گـرفـت مشـخــص              
شد که اين مـجـوز از سـوي شـوراي           

تــامــيــن شــهــر تــهــران صــادر شــده             
 .است

 
بـــازداشـــت دانشـــجـــوي دانشـــگـــاه        

  صنعتي نوشيرواني بابل
حمـيـدرضـا جـهـان تـيـغ دانشـجـوي                
دانشگاه صنعتي نوشيـروانـي بـابـل       
و دبير فرهـنـگـي انـجـمـن اسـالمـي             
دانشجويان اين دانشـگـاه بـازداشـت       

 .شد
ــابــل                 ــن دانشــجــوي دانشــگــاه ب اي
توسط نيروهاي لـبـاس شـخـصـي و            
بـدون ارائــه حــکــم، بـازداشــت شــده            

 .است
ــيــغ تــعــداد               بــا بــازداشــت جــهــان ت
دانشجويان بازداشت شده دانشـگـاه     

نـفـر      ۵هفتـه اخـيـر بـه            ۲بابل طي 
 .رسيد

پيش از اين  محسن بـرزگـر، حسـام        
الــديــن بــاقــري، ايــمــان صــديــقــي و           
سياوش سـلـيـمـي نـژاد از فـعـالـيـن                  
دانشجويي دانشگاه بابل در هـفـتـه        
گـــذشـــتـــه بـــازداشـــت شـــدنـــد کـــه            
وضعيت بازداشت آنـان نـامشـخـص       

 .است
همچنين بنابر گـزارش هـا روز سـه            
شنبه گـذشـتـه مـامـوران امـنـيـتـي                

ــد         ــردن ــگــر از            ۲تــالش ک ــر دي ــف ن
دانشجـويـان دانشـگـاه نـوشـيـروانـي             
ــي                   ــد ول ــن ــن ــازداشــت ک ــل را ب ــاب ب

دانشـجـو بـازداشـت          ۲تاکنون ايـن      
 .نشده اند
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 اخبار دانشجویی در ھفته گذشته

 اعتراضات مردم ايران و مسئله تشکل
 بھزاد جواديان



گـزارش سـه از يـکــي از خــبـرنـگــاران                
 کانال جديد از تهران 

 تير  ۷ 
 

امروز در مسـجـد قـبـا در تـهـران بـه                    
تـن از       ۷۲ خاطر سالگرد کشته شـدن    
ــود    .  ســران رژيــم مــراســم بــود          قــرار ب

جـمـعـيـتـي هـزاران         .  موسوي هم بيايـد 
نفره در مسجد و خـيـابـانـهـاي مـيـدان          
محسني و خيابانهاي هـمـجـوار جـمـع        

بخاطر شلوغي و جمعيـت مـن     .  بودند
. درگيري بـود   .  به خود مسجد نرسيدم

نيروي بسيج و موتورسوارها و لـبـاس     
. شخصي ها همه جا حضـور داشـتـنـد        
. دو هلي کوپتر هم در هـوا دور مـيـزد       

نـيــروي انــتـظــامــي بــا گــاز اشــک آور               
مـن  .  ميخواست مردم را متفرق کـنـد    

. فورا گفتم مرگ بر جمهوري اسـالمـي  
. مردمي که آنجا بودند تکـرار کـردنـد     

گفتم مرگ بر ديـکـتـاتـور بـاز تـکـرار              
اين شعار در مـيـان جـمـعـيـت             .  کردند

ند کـه ديـدم     تکرار ميکردميچرخيد و 
خــودم را   .  دارنــد دنــبــالــم مــيــکــنــنــد       

مـردم بـا نـيـروي         .  بسرعت دور کـردم     
ضـلـع شـمـالـي        . انتظامي درگير بودند

جوانـان حسـابـي      .  درگيري شديدتر بود
درگير بودند و لبـاس شـخـصـي هـا را            

تــعــدادي از مــردم زخــمــي         .  مــيــزدنــد
فرماندار تهران گفـتـه بـود  کـه           . شدند

. ايــن تــجــمــع مــجــوز نــداشــتــه اســت            
درگيري در مـحـالت هـمـجـوار ادامـه           

. داشت کـه مـن مـحـل را تـرک کـردم                
جوانان با هم قرار محالت و پشت بـام    

يکي از من پرسيـد  .  ها را ميگذاشتند
. کجا مينشيني با نگراني جواب دادم

هـمـه   .  گفت بچه محلهـا را جـمـع کـن          
محالت بايد جمع بشيم و حسـابشـون       

 . را برسيم
 

 تير  ۸ ژوئن،  ۲۹ 
 

گزارش تازه اي از تجمعات و درگـيـري   
 هاي روز هفت تير در تهران 

طبق گزارش يکي ديگر از گزارشگـران  
کانال جديد، تجمعات و درگـيـريـهـاي         

شـب     ۱۰ ديروز در تهـران تـا سـاعـت           
در منطقه مـحـسـنـي،     .  بطول انجاميد

شريعتي، خيابانهاي فرعـي حسـيـنـيـه        
مـردم  .  ارشاد تماما پر از جمعيت بـود 

نـيـروهـاي    .  در دو جبهه شعار ميدادند
امنيتي هم به مردم حمله ميکردنـد و    

تـا     ۸۰ .  مردم با آنها درگير ميـشـدنـد   
درصد شعارها مرگ بر ديکتاتـور   ۹۰ 
 . بود

دو شــب اســت شــعــار دادن بـر پشــت               
بامها شدت گرفته است و مدت شعـار  

بطوري کـه    . دادن طوالني تر شده است
از خيلي نقاط که رد مـيـشـوي صـداي       

بر پشت بـامـهـا      .  شعار شنيده ميشود
نيز شعار اصلي مـرگ بـر ديـکـتـاتـور             

شــعــار خــامــنــه اي حــيــا کــن             .  اســت
سلطنتو رها کـن نـيـز يـکـي ديـگـر از                

 . شعارها است
مناطق فرحزاد، تهران پارس، سعـادت  
آبـاد، اکــبــاتــان، جـنــت آبــاد، مــيــدان             
پونک، آرياشهر تـا مـيـدان تـوحـيـد از               

 . شلوغ ترين مناطق است
طـبـق ايـن گــزارش رژيـم جـنـايــتـکــار                 
جــمــهــوري اســالمــي بــيــشــرمــانــه از            

تـا     ۵ خانواده هاي جانباختگان مبلـغ    
و نيم ميليون تومان بـراي تـحـويـل          ۷ 

الزم .  جسد عزيزانشان اخاذي ميکـنـد  
به يادآوري است که در دهه هـاي قـبـل      
نيز از خانواده زنـدانـيـان سـيـاسـي کـه              
تيربـاران مـيـشـدنـد پـول تـيـر گـرفـتـه                    

 . ميشد
نـفـر      ۲۵۰ گفته ميشود تاکنون حدود 

در خيابانها و بيمارستانها در دو هفته 
رژيـم در بـهـشـت         .  اخير جان باخته اند

زهرا قطعه جديدي درست کـرده و آنـرا       
 . قطعه منافقين نامگذاري کرده است

و اجازه نميدهد مردم عزيزانشان را در   

 . نقطه ديگري به خاک بسپارند
طبق گزارش خبرنـگـار کـانـال جـديـد،           

اويـن     ۲۴۰ دستگير شده ها را به بنـد    
نـفـر      ۴۰ برده اند و در هر اطاق حـدود    

. را به  صورت کنـسـروي جـا داده انـد          
هوا گرم و اطاق ها جاي تکـان خـوردن     

زنــدانــيــان فــاقــد امــکــانــات       .  نــيــســت

بهداشتي و سـايـر امـکـانـات زنـدگـي              
سردرگمي در ميان زندانبانـان  . هستند

 . هم ديده ميشود
خانواده هاي دستگيرشدگان عـلـيـرغـم     
اينکه موانع سرکوبگران رژيـم، هـرروز     
بيش از هزار نفر در مقابل زندان جـمـع     

 . ميشوند
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احمدي نـژاد کـه قـرار بـود سـونـامـي                 
اســالم بــاشــد حــاال بــي اعــتــبــارتــر و              
مسخره تر و کريه تر و تـقـلـبـي تـر  از              
هر زمان بر مسـنـدي مـي شـنـيـد کـه                

.  خود فاقد هرگونه مشروعـيـتـي اسـت      
رئيس جمهوري حکـومـتـي کـه  هـمـه             
جهان اينک ميدانـد از هـر انـگـشـتـش             

اکــنــون ايــن   .  خـون نــدا هــا مـيــچــکــد         
حضرات هرجا  کـه پـا بـگـذارنـد بـايـد              
جــواب يــک بــازخــواســت جــهــانــي را              

رئيس حکـومـتـي کـه شـکـاف           . بدهند
در آن از  باال تا پايين عميق تـر از هـر         
زمـان شـده اسـت و سـاخـتـار اداري و                   
رسـمــي اش حـتــي بــراي خــودش نــيــز              

ش اکـنـون در       " رهــبـر . " اعـتـبـار نـدارد      
چشم هرکسي جز يک ديکتاتور حـقـيـر      
و کثيف، يک دزد پست و جـانـي بـيـش       

رئـيـس جـمـهـوري يـي کـه از                .  نيـسـت  
همين بدو رسميت يـافـتـن صـدراتـش،          
عليرغـم حـکـومـت نـظـامـي و تـرور،                 
ديشب  با شعار مرگ بر ديکتـاتـور بـر      
پشت بام ها و امروز بـا  تـالش مـردم          
براي برپايي تظاهرات در خيـابـان هـاي      
تهران  مـورد اسـتـقـبـال قـرار گـرفـتـه                     

حکومتي کـه بـا يـک بـحـران و                .  است
ــحــران                  فــلــج اقــتــصــادي و اداري و ب
مشـروعـيـت در روابـط بـيـن الـمـلـلــي                  

 .روبروست
 

در هــمــيــن اولــيــن قــدم هــا، انــقــالب              
ــر جــمــهــوري                ــبــاري ب ــات مــرگ ضــرب

هـمـه کـس      .   اسالمي وارد کـرده اسـت    
مـي بـيـنــد کـه هـيــوالي اسـالمـي بــه                  
سختي ميکـوشـد روي پـا بـايسـتـد و               
وانمود کند که حـالـش خـوب اسـت و             
هنوز ميتواند بدرد و بـکـشـد و نـابـود          

اما اين فاز اول هنوز تـمـام نشـده      .  کند
همه ميدانند که هـيـوال بسـيـار       .   است

ضعيف تر شده، روحيـه اش را بـاخـتـه           

هـمـه مـيـدانـنـد         .  و در هم ريخته  است
که  خونـريـزي داخـلـي خـواهـد داد، و               
مردم شهر در کمين آن نشسـتـه انـد تـا         

 . کار او را تمام کنند
 

تا آنجا که به بااليي هـا مـربـوط اسـت         
ظـاهـرا هـمـراه بـا اعـالم نـظـر نـهـايــي                     
شوراي نگهبان نوعي سـازش بـيـن دو          
باند مافيايي خامنه اي و رفسـنـجـانـي     

امـا ايـن فـقـط ظـاهـر             .  در جريان است
جـمـهـوري اسـالمـي در          .   قضايا اسـت 

.  درون خــودش ســازش بــردار نــيــســت         
پشت اين سازش، و يا صـحـيـح تـر بـه            
تمـکـيـن کشـانـدن يـک جـنـاح تـوسـط                   
ديگري ، جنگ قدرتي جريان دارد کـه      
فقط ميـتـوانـد بـا حـذف  کـامـل يـک                   

.  جناح تـوسـط ديـگـري پـايـان پـذيـرد                
بساط انتخـابـات جـمـهـوري اسـالمـي            
بــهــر حــال مــکــانــيــســم حــل و فصــل               
دعــواهــاي درونــي نــظـــام بصـــورت              
مسالمت آميز و اگر مايلـيـد بصـورت      

اکـنـون ايـن بسـاط         .  بوده است" مدني"
کامال برچـيـده شـده و ايـن فـاز بـطـور                  

ــمــام شــده اســت            جــمــهــوري   .  قــطــع ت
اسـالمـي در وضـعـيــتـي قـرار گـرفـتــه                 
است که حتي تحمل بروز کوچـکـتـريـن     
اختالفات و نزاع هاي دروني در سـطـح   

. علـنـي و بصـورت مـدنـي را  نـدارد                  
ــقــاد و                   ــت ــه ان ــرگــون اکــنــون ديــگــر ه
غرولندي از جانب آن يـکـي جـنـاح بـر              
چسب غير قانوني خواهد گـرفـت و در       
نتـيـجـه دعـواهـا بـه نـاگـزيـر بصـورت                   

.  حل و فصل خواهد شـد   "  غير قانوني" 
ــيــن بــيــن                    زد و خــورد خشــن و خــون
مـافــيــاهـاي جــمـهــوري اسـالمــي  در              

 .پيش است
 

اين وضع نه فقط بازتـاب داخـلـي دارد        
، بلکه در سطح روابط بين المـلـل نـيـز       
جمهوري اسالمي بسيار ضعيف تـر و      

تـا اطـالع     .  بنوعي فـلـج خـواهـد کـرد           
ثانوي تمـام دول دنـيـا در بـرخـورد بـه                 

دولت احمدي نـژاد بـا تـرديـد و ابـهـام                 
هم به دليـل ايـنـکـه       . روبرو خواهند شد

هرکس با احمدي نژاد و دولـت رسـمـي        
جمهوري اسالمي دسـت بـدهـد عـمـال          
دست  خود را در خـون نـداهـا  آلـوده                 
کرده است، و هم به اين دليل کـه خـود       
آن دولت در پايتخت خـودش فـقـط بـا           
يک حالت فوق العـاده نـظـامـي و فـلـج             
کــامــل اداري و اقــتــصــادي و حــتــي               
ســرکــوب هــم پــالــکــي هــاي خــود پــا             
بــرجــاســت و لــذا اعــتــبــار و دوامــي               

 . ندارد
 

تــا آنــجــا کــه بــه مــردم و انــقــالبشــان                
بـرمــيـگــردد، ايــن انـقــالب اکــنـون بــا              
ــر                  حــفــظ فشــار خــرد کــنــنــده خــود ب
جمهوري اسالمي مترصـد مـي مـانـد         
تا کجا شکاف در جـمـهـوري اسـالمـي        
باز شود، کجـا فـرصـت ابـراز وجـود و              

اين فـقـط بـاعـث خـواهـد           .  فوران بيابد
بـاعـث   .  شد که انقـالب تـعـمـيـق شـود          

خواهد شد که بـازهـم بـيـشـتـر بـه چـپ               
باعث خواهد شد کـه بـيـشـتـر          .  بچرخد

بـاعـث   .  سازمان يابد و نيرو گـرد آورد     
خـواهـد شـد کـه در گـام بـعــدي خــود                    
راديـکـال تـر و قـاطـع تـر و زيـر و رو                        

 .  کننده تر ظاهر شود
 
لـقـب کـيـهـان بـه           " ( سونامي اسالمي" 

احمدي نژاد،  کـه قـرار بـود نـه فـقـط                   
ايران که خاورميانه و جـهـان را زيـر و              

اکــنــون مــثــل مــوش آب           )  رو کــنــد   
امـروز  .  کشيده در فنجان افتاده  اسـت   
انـقـالب   " در نطق پيروزي اش گفت کـه    

، امـا خـود او         " مخملي شکست خورد
هم ميداند که سخنان او در واقـع بـراي     

. مرعوب کـردن انـقـالب واقـعـي بـود              
انقالبي که از اول هم مخـمـلـي و سـبـز          

مـجـبـور اسـت          نبود و حـاال  ديـگـر           
تماما روي پاي خـود بـايسـتـد و بـه            

.  نام  و رنگ  سرخ خود سخن بگويد
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هاي گذشته از جمله تا همين چـنـد    سال
 »اصــالحــات« روز پــيــش از ادامــه           

 .کرد، تهيه شده است دفاع مي
در نخـسـتـيـن روز تـظـاهـرات پـس از                 
اعالم نتايج انتخابات، بصيم توانسـت  

او خـيـلـي      .  از دست پليـس فـرار کـنـد        
ــروهــاي                 ــي ــورم ن ــف ــي ــي اون ــت ســاده وق

باتوم پليـس  . انتظامي را ديد، در رفت
بـعـدش امـا      .  به او نـيـز اصـابـت کـرد           

جسمش اعتصـاب کـرد     .  خيلي ترسيد
بصـيـم در خـيـابـانـي           .  و در خانه مانـد 

کند کـه در روزهـاي اخـيـر              زندگي مي
بيش از همه شـاهـد اعـتـراضـات بـوده           

در نزديکي مـيـدان آزادي و نـه            :  است
بصيم بيست و   .  چندان دور از دانشگاه

خيابان او در روزهـاي      .  پنج ساله است
شدن افراد بسيـاري   گذشته شاهد کشته

بصيم مـذهـبـي نـيـسـت و             .  بوده است
 .آرزوي يک ايران آزاد را دارد

وجدان بصيم از ايـنـکـه دوسـتـانـش را             
تنها گذاشته، خيلي ناراحت است و او   

وي پس از فـرارش از        .  دهد را رنج مي
خـيـلـي    « :  گـويـد     خيابـان بـه مـن مـي          

حـال   » ترسم که به من شليک کنند مي
اش بـه       آنکه در آخرين مکالمه تلـفـنـي   

دروغ گفته بود در تهران نـيـسـت و بـه         
تواند بـگـويـد در       شهرستان رفته و نمي

ايـن مـکـالـمـه        .  گـذرد    پايتخت چه مي
 .البته مربوط به هفته پيش است
بصـيـم   .  بعد از آن ارتباط ما قطـع شـد    

ــه شــدت                   ــي ب ــت ــي از مــأمــوران امــن
دختري از دوسـتـان او کـه            . ترسيد مي

کرد از آلـمـان بـا او تـمـاس                 تالش مي
بگيرد و يک بار موفق شد با او حـرف      

بصـيـم دوبـاره      «: کرد بزند، تعريف مي
مـن  .  اش را به دست آورده بود شهامت

گفتـم بـهـتـر اسـت در خـانـه                 هربار مي
ــيــرون مــي              ــي او ب ــد، ول . رفــت   بــمــان

. » گفت ما قويتر از آنهـا هسـتـيـم       مي
اش در      حاال بصيم بـراي حـقـوق اولـيـه         

. کـنـد     هاي تـهـران مـبـارزه مـي          خيابان
 .دهد ولي ديگر به تلفن جواب نمي

 ما بايد بيرون برويم و مبارزه کنيم
تماس تـلـفـنـي     .  اين تنها يک نمونه بود

از آلمان با تهران بيش از پيش مشکـل  
هـاي ايـنـتـرنـتـي            اول فعاليت.  شود مي

هـاي     ميل حاال حتي اي.  محدود شدند

. شـونـد     حامل پيام نيز کم و کمتر مـي   
هر نوع گفتگويي در محدوده ممـنـوع   

گيرد چرا که تقريبا همـه چـيـز       قرار مي
 .کنند را کنترل مي

يک دختر دانشـجـو هـم درسـت مـثـل               
. دهـد  بصيم از خود شجاعت نشان مي

هـا     او پيش از آنکه خشونت در خيابـان 
شـــدت بـــگـــيـــرد، لـــبـــاس پســـرانـــه             

حاال هم با همـان شـکـل و        .  پوشيد مي
زنـد تـا        مـي       شمايل پسرانه به خيـابـان  

او در   .  بتواند آزادانه رفت و آمـد کـنـد     
حالـم خـوب     « :  ميل رمز نوشت يک اي
هـا خـيـلـي آدم            ديـروز بسـيـجـي      .  است

يک زن بر اثـر شـلـيـک گـلـوـلـه             .  کشتند
هـا خـيـلـي نـا امـن                خيابان.  کشته شد
تــلــويــزيــون ايــران ســانســور       .  هســتــنــد

ها بـا پـرچـم         هر شب بسيجي.  شود مي
مـن در    .  آيـنـد     اهللا به خيابان مـي    حزب

سه تظاهرات شـرکـت کـردم و شـانـس            
مـا  .  آوردم که هيچ اتفاقي برايم نيفتاد

 .»بايد بيرون برويم و مبارزه کنيم
مــيــل چــنــد روزي          از ارســال ايــن اي        

از آن وقت ديگر خبري از او   .  گذرد مي
بـراي        هـايـش     حتي از خواهـش .  نيست

 .ياري به مردم ايران
زنند و در صـنـدوق عـقـب        مردم را مي
 اندازند اتومبيل مي

. سرعت اينترنت در ايران آهسته اسـت   
مــيـل تـنــهـا امـکــان            بـا ايـن هــمـه اي         

آور اسـت   شگفت.  برقراري ارتباط است
هـاي     توان مانـع انـتـشـار فـيـلـم            که نمي

هـا هـر      اين فيلم.  ويدئو در يوتيوب شد
. يـابـنـد      روز بيش از پيش اهميـت مـي    

آنها روزانه نبردهاي خياباني و کشـتـار   
ــجــي       ــوســط بســي ــد            ت ــن ــا را مســت ه

دوســتـــي بــا عـــجلـــه          .  ســـازنــد     مــي 
کـنـم هـر         خـواهـش مـي     « :  نويسـد  مي

بـيـنـيـد بـاور           آنچه را در يوتـيـوب مـي     
ما هميشه يـک امـکـانـي پـيـدا             !  کنيد
ها را بـفـرسـتـيـم،           کنيم که اين فيلم مي

اگرچه بدون تفسير است ولي از طـريـق     
هايي که در انهـا کـار      کامپيوتر شرکت

کنيم، به دليل سرعتـي کـه دارنـد،         مي
در .  ها را بفـرسـتـيـم     توانيم اين فيلم مي

ها ترديدي نيست تنهـا   اعتبار اين فيلم
تواند مطرح باشـد ايـن      پرسشي که مي

است که چقدر آدم کشته شدنـد؟ فـقـط      
 »!نه نفر و يا خيلي خيلي بيشتر؟
کند، هـر   پروين که در تهران زندگي مي

چند دقيقه يک فـيـلـم وحشـتـنـاک تـازه            

منـابـع او     .  فرستند براي فيس بوک مي
يـوتـيـوب، سـي ان ان و بـي بـي ســي                     

او در اولين تظـاهـرات   .  فارسي هستند
دستگير شده بود و چند روز بـعـد امـا        

در يـکـي از صـفـحـات            .  آزادش کردند
تـوان ديـد کـه           وي در فـيـس بـوک مـي        

چگونه مرد جواني را بـه شـدت کـتـک         
زنند و بعد او را در صندوق عـقـب      مي

هـا در       پليـس .  اندازند يک اتومبيل مي
صندوق عقب را به روي مرد خونين و   

. افـتـنـد      بندند و بـه راه مـي         مالين مي
ولي خود پرويـن ايـن ويـدئـو را تـهـيـه                

او فقط ايـن فـيـلـم را کـه            .  نکرده است
بارهـا کـپـي شـده اسـت در ايـنـتـرنـت                    

 .کند پخش مي
 موسوي رهبر ما نيست

هاي صفحه پروين هـر   که فيلم  در حالي
شـونـد ولـي او نـه بـه                 روز بيشتـر مـي    

دهـد و نـه زنـگ             ها جواب مي ميل اي
به هيچ تماسي واکنـش نشـان     .  زند مي
يـک هـفـتـه پـيـش از طـريـق                 .  دهد نمي

کـنـد    برادرش که در آمريکا زندگي مي
خـواهـرم از     « :  به من چنين خبر رسيـد 

من خواهـش کـرد بـه تـو بـگـويـم کـه                   
استـفـاده از ايـنـتـرنـت خـيـلـي خـيـلـي                     

از .  حـالـش خـوب اسـت        .  مشکل شده
ولـي  .  يک هـفـتـه پـيـش خـواب نـدارد               

قويست، هم از نظـر جسـمـي و هـم از             
او هر روز بيست ساعت به .  نظر روحي

رود و چيزهايي ديـده کـه      تظاهرات مي
توانـد بـاور کـنـد کـه واقـعـا                 هنوز نمي

ولـي آخـر او ايـن          .  » . انـد    اتفاق افتـاده 
همه فيلم را چگونه در فيس بـوک قـرار     

دهد؟ يکي از دوستانـش، دخـتـري       مي
کند، هـمـه ايـن       که در آلمان زندگي مي

دهـد     اطالعات را در سايت او قرار مي
تــا ايــرانــيــان را در جــريــان آنــچــه در                 

 .گذرد قرار دهد کشورشان مي
: نـويسـد     دوست ديگري از تـهـران مـي       

. اينجا اوضاع خـيـلـي خـراب اسـت           « 
بـيـشــتـر اتـفــاقـات در خـيــابـان آزادي                 

افتد که در واقع خـيـابـان دانشـگـاه         مي
ــک               .  اســت ــت ــم ک ــلــي از دوســتــان ــي خ
اما اين اعـتـراضـات عـيـن          .  اند خورده

خيال دولت نيست و با چـمـاق و بـدون        
آنکه به کسي رحم کند بـه جـان مـردم          

مـن  .  کشـد    افتاده و آنها را حـتـي مـي       
هـيـچ کـس      .  ام   خيلي مأيوس و افسرده

. » توان کرد داند واقعا چه کار مي نمي
با اين همه او نيز که يـک دخـتـر جـوان           

رود    است براي تظاهرات به خيابان مي
من خودم تا حاال در دو   « : گويد و مي

ــرکـــت کـــردم کـــه                    ــرات شـ ــظـــاهـ تـ
کنندگان کامال سکوت کـرده و     شرکت
همين مـوقـع دولـت بـه           .  رفتند راه مي

هـايـي را کـه در             دنبال اين بود کـه آدم   
تظاهرات شرکت داشتنـد، شـنـاسـايـي        
کـرده و دســتــگــيــر کــنــد و بــه زنــدان                

ــردم         .  بـــيـــنـــدازد  مـــن امـــيـــدوارم مـ
ــن                  ــيــه اي ــم عــل کشــورهــاي ديــگــر ه

. حـکـومـت جــبـار بـه خــيـابـان بـرونــد                
ــه                      ــردم چـ ــان مـ ــمـ ــي، در آلـ ــتـ راسـ

 »گويند؟ مي
بـراي ايـن دخــتـر جـوان و دوسـتـانــش                 

ايـن  .  تظاهرات در ايران دو طرف ندارد

اعتراضات به طرفداري از مـوسـوي و       
او بـراي يـک       .  نژاد نيـسـت   عليه احمدي

ــررات و                     ــدون مــق ــه آزاد و ب جــامــع
. کـنـد     فشارهاي مذهبي مـبـارزه مـي       

هدف او در هم شکسته شدن اين نـظـام   
ميل خود به مـن   او در آخرين اي.  است

او .  موسوي رهبر ما نيسـت « :  نوشت
تنها يک فرصت اسـت و اولـيـن کسـي           

در برابر نـظـام   ]  از خود نظام[است که 
ما اميدي به ايـن نـظـام      .  ايستاده است

ايـم خـودمـان از           نداريم و شـروع کـرده      
حاال ديگر همـه چـيـز      . خود دفاع کنيم

به حرکت در آمده است و هيچ کـس را    
 .»راه بازگشت نيست
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بازداشت و محاکـمـه عـلـنـي          -١  

آمـريــن و عـامــلــيـن کشـتــارهــاي            
اخير و کلـيـه جـنـايـات جـمـهـوري             

  اسالمي در سي سال گذشته 
 آزادي زندانيان سياسي -٢ 
 لغو مجازات اعدام -٣ 
لــغــو حــجـــاب اجــبــاري و                 -٤ 

 جداسازي جنسيتي
لغو کليـه قـوانـيـن ضـد زن و                -٥ 

بـرابـري    . تبعيض آميز عـلـيـه زنـان      
 کامل حقوق زن و مرد

ــب            -٦  ــل مـــذهـ ــدائـــي کـــامـ جـ
دولت، از سـيـسـتـم قضـائـي، و            زا
آزادي کـامـل     .  ز آموزش و پـرورش   ا

مــذهــب و بــي مــذهــبــي بــعــنــوان            
 عقيده و امر خصوصي افراد

آزادي بي قيد و شـرط عـقـيـده،         -٧ 
بيـان، اجـتـمـاعـات، مـطـبـوعـات،              
تـظـاهـرات، اعـتـصـاب، تشـکـل و               

   تحزب 
ــوق            -٨  ــرســمــيــت شــنــاســي حــق ب

مساوي براي همه شـهـرونـدان ايـران         
مسـتــقــل از مــذهــب، زبــان، و يــا             

 قوميت و مليت
ــا و                 -٩  ــت اهللا ه ــه آي مــحــاکــم

مقامات حکومتـي و ايـادي آنـان          
بجرم غارت و چپاول امـوال مـردم       
و باز پـس گـرفـتـن امـوال غـارت               

     شده از آنان 
تامين و تضمين يـک زنـدگـي          -١٠ 

ــنــطــبــق بــر آخــريــن                    ــرفــه و م م
ــکــانــات در               ــا و ام ــتــانــدارده اس
پيشرفته تـريـن جـوامـع بـراي هـمـه              

افـزايـش فـوري حـداقـل          .  شهرونـدان 
دستمزد و حقـوق بـه يـک مـيـلـيـون              

 تومان
  
اين فرمان جنبش آزاديـخـواهـانـه        

ايـنــهـا خــواسـتــهــاي      .  مـردم اسـت    
حداقل و فوري مـردمـي اسـت كـه         
در صفوف ميلـيـونـي بـه خـيـابـان            
ــار مــرگ بــر                     ــده انــد و شــع آم

. جمهوري اسـالمـي سـر داده انـد             
ايـن حــداقــل شــرايــطــي اســت كــه           
هركس كه داعـيـه هـمـگـامـي بـا              
اعتراضات مردم را دارد بـايـد از           

 .آن دفاع كند
ــن                 ــق اي ــحــق ــراي ت ــران ب مــردم اي
خواستها و سـرنـگـونـي جـمـهـوري          
اسالمي با قدرت به مـبـارزه خـود      

 .ادامه خواهند داد
  

 حزب كمونيست كارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئن  ٦ ٢ ،  ٨٨ ٣ ١ تيرماه  ٥ 
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اين مورد معين اختالف نظرات زيادي 
بين گروههاي مـخـتـلـف چـپ اسـت و             
بـعـضـا مـيـگـويـنـد ايـن دعـوا و ايـن                      
درگيريها اساسا از دعواي جـنـاحـهـاي       
مخـتـلـف حـکـومـت، کـانـديـداهـهـاي                
مختلفي که مربوط به خود حکـومـت   
هستند شروع شد و طبعا آنها عليرغم 
هــر اخــتــالفــي کــه داشــتــه بــاشــنــد،               
هيچکدامشان اپوزيسيـون نـيـسـتـنـد،         
پاره تن حکومت هستنـد و هـمـه ايـن           
چهار کانديدا قسم مـيـخـورنـد بـه سـر             
نظام، حتي به واليت فقيه و بـا هـمـيـن       
اسـتـدالل بـعــضـي از گــروهـهـاي چــپ               
ميگويند خوب اساسا دعـوا مـربـوط         
به جناحهاي حکومتي اسـت و مـردم         
هم ملعبه دست آنها شده اند و بنابراين 
چرا بايد حمايت کرد و اصال  اعتـراض  
و انتقاد به مردم دارند که چرا بـخـاطـر      
اين تقلبي که در رأي گـيـري شـده  بـه             
خيابان آمده اند؟ ميگويند اعـتـصـاب    
نکنيد، تظاهرات نکنيد چون  ملـعـبـه    

ايـنـهـا    !  دست حکومتي ها مـيـشـويـد      
هيچ جنبه آزاديخواهانه و عـادالنـه اي     
در اين مبارزه نمي بينـنـد و بـه مـردم           

چـطـور   !  فراخوان خانه نشيني ميدهنـد 
گـروهـي کـه خـود را در واقـع چـپ و                     
انقالبي ميـدانـد مـيـتـوانـد بـه چـنـيـن                 

شما چنين طرز . تجزيه و تحليلي برسد
 تلقي را چطور ارزيابي ميکنيد؟

 
مي فکـر مـيـکـنـم ايـن           : حميد تقوايي

طرز فکر و سياست قـبـل از هـر چـيـز              
نشان مـيـدهـد کـه ايـن عـنـوان چـپ،                   
کمونيست و انقالبي عاريتي است کـه    
بعدا به اين ميرسم؛ اما اجـازه بـدهـيـد         
اول توضيحات و تـوجـيـهـات آنـهـا را             

ميگويند اين يک دعواي . بررسي کنيم
انتخاباتي بوده و انتخابات هـم ربـطـي      
به مردم ندارد و بنابراين مردم اشـتـبـاه    
کرده اند که به خيابـانـهـا ريـخـتـه انـد،            
متوجه نشدند مساله به آنـهـا مـربـوط       
نيست و رسالت ايـن دوسـتـان خـيـلـي             
کمونيست ما ايـن اسـت کـه مـردم را             
متوجه نمايند که انتخابات ربـطـي بـه      
آنـهـا نــداشـتـه و نـدارد و در نــتـيـجــه                     

بـه نـظـر آنـان ايـن              -پيامدهاي آن هم   
جنبش توده اي پيامـدهـاي تـقـلـب در          

 -انتخابات جمـهـوري اسـالمـي اسـت         
ربطي به مردم نـدارد و مـردم اشـتـبـاه            
کردند به خيابان آمـدنـد و در نـتـيـجـه             
فراخوان خيلي کمونيستـي و انـقـالبـي         

مــردم اعــتــراض   " ايـن مــيــشــود کــه            
 !"نکنيد، به خانه برويد

 
تنها اندکي واقع بيني و دنبـال کـردن       

تحوالتي که در حال جـريـان اسـت کـل         
. اين تفکر را دود ميکند و بهوا ميبرد

حتي اگر يک هـفـتـه پـيـش ايـن حـرف                
کمي توضيح ميخواست، امروز به نظر 
من اظهر من الشـمـس اسـت کـه ايـن              
قضيه انتخابات و تقلب در انتـخـابـات    
تنها بهانه اي براي مـردم بـود و آنـهـم           

. فقط  در شروع اين حرکت چنيـن بـود    
ببينيد اين حرکـت حـتـي قـبـل از روز              

جامعه در هـمـان     . انتخابات شروع شد
يک هفته قـبـل از انـتـخـابـات خـيـلـي                  

جـوانـهـا در خـيـابـانـهـا             .  ملتهـب بـود    
ظاهرا . بودند، مردم در خيابانها بودند

قضيه اين بود که طرفداران موسوي در 
مقابل احمدي نژاد آمدند به خيـابـان و     

از هـمـان     .  دارند اعـتـراض مـيـکـنـنـد           
موقع تحليلي که ما داشتيم، و به نظر 
من امروز معلوم مـيـشـود کـه چـقـدر           
واقعي و حقيقي بوده است، اين بود که 
حرکت مردم حتي قبـل از رأي گـيـري          
ربطي به انتخابات نـدارد و ايـن فـقـط           
قالب و بهانه اي است که مردم بيايـنـد   
و اعتراضشان را به کل ايـن وضـعـيـت       

 . اعالم کنند
 

ببينيد، احمدي نژاد چهار سـال رئـيـس      
جمهور بود و به يـک مـعـنـا سـمـبـل و              
نماينده کل جنايتها و سربکـوگـريـهـاي     

بخـصـوص کـه      . يک رژيم سي ساله بود
ولــي فــقــيــه کــه ســتــون فــقــرات ايــن                
حکومت است کـامـال پشـت احـمـدي          

مردم وقـتـي گـفـتـنـد         .  نژاد قرار داشت
ميرويم به موسوي رأي ميدهيم، روي   
اين حساب ميکردند که  با اين حرکت 
ضربه محکمي به فقيه و احمـدي نـژاد     

در .  ميزنند و آنها را عـقـب مـيـرانـنـد          
دوره خــاتــمــي هــم دقــيــقــا در ابــعــاد              

آنجا هـم  .  کوچکتري همين اتفاق افتاد
وقتي مردم  رأي نسـبـتـا وسـيـعـي بـه              
خاتمي دادند، تحليل و ارزيابي ما اين 
بود که مردم از سر نـه گـفـتـن بـه ولـي             
فقيه، اعتراض به ولي فقيه که آن دوره   

اگر يادتان باشد ناطق نوري کانديد  او   
بود، رفتند پشت خاتمي که به فقيـه و    
کانديدايش يـعـنـي بـه سـتـون فـقـرات                 

البته . حکومت بگويند با تو مخالفيم
عده اي بودند که اين توهم را داشـتـنـد      
کـه مـمــکـن اسـت خــاتـمــي گــلـي بــه                  
سرکسي بزند ولي اساس حرکت مـردم    

امـروز هـم  مـمـکـن اسـت               .  اين نبـود 
بخشي از مردم تصور کنـنـد مـوسـوي       
واقعا ميخواهد اصالحاتي بياورد ولي 
من فکر ميکنم  اين بخش يک اقلـيـت   

. ناچيزي از کساني بودند که رأي دادند
اکثريت مردم حساب ميکردند کـه بـه     
اين ترتيب پايه هاي اين رژيم را داريـم      
ميلرزانيم، داريم ولي فـقـيـه را عـقـب            
ميرانيم و خامنه اي را سرجاي خودش 
مي نشانيم و ضربه محکمي  بـه کـل         

مـردم ايـنـطـور حسـاب          .  رژيم ميزنيـم 
ميکردند که با راي به موسوي، رئيس 
جمهور و ولي فقيه حکومت را ميزنند 

بـه نـظـر      .  و کل آنرا تضعيف ميکـنـنـد   
و .  من منطق حـرکـت مـردم ايـن بـود           

گرنه شما نمي ديـديـد کـه در روزهـاي           
قبل از انـتـخـابـات، جـوانـان تـقـريـبـا                    
خيابانها را به کـارنـاوال تـبـديـل کـرده             

با جشن و شادي بـه خـيـابـانـهـا         .  بودند
از همان جا مـيـشـد بـارقـه        .  مي آمدند

هاي اين را ديد که مردم بلند شـده انـد     
تا از اين فضا استفاده کنند، که اعـالم  

وقتيکـه احـمـدي نـژاد از           .  وجود کنند
صــنــدوق بــيــرون آمــد  ايــن خشــم و                 
نارضايتي توده اي گر گرفت و جامـعـه   

در يک مـقـيـاس    "  تقلب شده" با محمل 
: ميليوني به خـيـابـانـهـا آمـد و گـفـت              

 ".قبول نميکنم"
 

خــيــلــي ذهــنــي گــري و ســاده نــگــري             
ميخواهد که کسي فکر کـنـد بـخـاطـر        
تقلب در انتخابات است که ميليـونـهـا    

ــد               ــان مــي ريــزن ــه خــيــاب در .  مــردم ب
کشورهاي امـروز بـخـصـوص جـوامـع           
جهان سومي مـثـل ايـران انـتـخـابـات              
جعلي و تقلبي يک امر هـمـيـشـگـي و          

همه مـردم هـم ايـن را          .  متعارف است
خوب ميدانند و با اينحال اين مسـالـه     
به چنين جنبش و اعتراضات تـوده اي    

غيرممکن است کسي . منجر نميشود
فکر کند که يک هفته تمام بـه خـيـابـان       
آمدن و امروز ديگر جنگ و گريز و بـا    
پــلــيــس و درگــيــر شــدن هــر روزه بــا                 

بسيجيها و نيروهاي انتظامي بـخـاطـر    
اين است که مردم مـيـخـواهـنـد فـقـط            

گويا مردم از زندگـيـشـان    . تقلب نباشد
راضي بودند، مسئله اي نداشتند، يـک  
تـقـلــب شـده و ايــنـهـا بـه ايـن تــقـلــب                      
معترضند و اگر يک نفر بيايد و بگويد 

فـرض کـنـيـد         -اين تقلب درست شـد      
ــژاد مــيــرود کــنــار و مــا                   احــمــدي ن

 -بازشـمـاري کـرديـم و مـوسـوي آمـد               
! جامعه مـيـگـويـد چـقـدر خـوب شـد                

برگشتيم به دوران قـبـل از تـقـلـب کـه               
گويا نه گرسنگي بود، نه بـي حـقـوقـي       

هـمـه از     .  بود، نه کسي کشتـه مـيـشـد      
جمهوري اسالمي راضي بوديم و هـمـه   

اين تصور . برميگردند به خانه هايشان
 . خيلي کودکانه است

 
حميد تقوايي بـگـذاريـد      :  اصغر کريمي

طبعـا  .  همينجا نکته اي را مطرح کنم
اينها که مـيـگـويـنـد ايـن دعـواي دو                
جناح است و مردم نبايد ملعبه دسـت    
آنها بشوند، قبول دارند که فقـر اسـت،     
گرسنگي است و مردم به آن اعـتـراض     

منتها ميگوينـد ايـن دعـوا از          .  دارند
. ايـنـهـا رقـيـب بـودنـد           .  سر تقلب بـود   

واليت فقيه و احمدي نژاد تقلب کردنـد  
و در نتيجه حق جناح ديگـر را ضـايـع        

دعوا از اينجا شروع شد و يـک    .  کردند
چنين مبارزه اي درايـن ابـعـاد هـم از               

بـنـابـرايـن ايـن مـبـارزه            .  همينجـا شـد    
حقانيتي ندارد چون مـردم بـه اشـتـبـاه          
رفته اند پشت سر يک جناح حـکـومـت    
در اين قضيه؛ باالخره يا فريب خوردند 
يا امکانات حکومتي و تـبـلـيـغـاتـش         

باالخره رفته اند پشـت سـر       .  زياد است
يک جناح و دارند بـا جـنـاح ديـگـر در            

 . ميافتند
 

به نظر من ايـن نـهـايـت         : حميد تقوايي
سطحي نگري کسي است که يک چنين 

دعـواي  .  ارزيابي از ايـن مسـئلـه دارد         
تـازه در    (  باالئي ها بر سر تقلب است   

ايـن مــورد هــم تـقــلـب مـحـمــل بــروز                 
اختالفات ريشه اي تري بين دو جـنـاح     

اما مردمي که دارند به تـقـلـب      )  است
اعتراض ميکـنـنـد دردشـان، مسـئلـه           
شان، مشکلشان با تقلب شروع نشده و 

حتي آن   .  با رفع تقلب هم تمام نميشود
کسي که به موسوي رأي داده اسـت و        
اآلن در خيابانهـا تـظـاهـرات مـيـکـنـد             

امرش اينست که احمدي نژاد و خامنه 
فکر نميکنم هيچ کس اين .   اي را بزند

تصور را داشته باشد که  موسوي مـي  
و يـا    .  آيد و همه جا را گلستان ميکند

حتي آزادي به هر معناي رقـيـقـي مـي       
چـون نـه خـود مـوسـوي چـنـيـن                 .  آورد

ادعايي دارد و نه جامعه يـادش رفـتـه        
بوده  67که موسوي نخست وزير سال 

اسـت و پــايــه و يــکــي از ارکــان ايــن                  
ــوده اســت          ــف    .   حــکــومــت ب ــي ــکــل ت

رفسنجاني هم،  کـه  هـمـه مـيـدانـنـد                
پشـت جــنـاح مـوســوي اســت، روشــن             

جامعه  از رفسنجـانـي مـتـنـفـر         .  است
است و انتخابات قبلي هم نشان داد که 
يکـي از شـخـصـيـتـهـاي مـنـفـور ايـن                    

 .حکومت رفسنجاني است
 

ميخواهم بگويم همان جامـعـه اي کـه        
گرسنگـي کشـيـده، درد کشـيـده، بـي               
حقوقيها را تحمل کـرده اسـت؛ هـمـان           
زني که سي سال بدتريـن تـحـقـيـرهـا و           
توهينها را شنيده و خشم خود را فـرو      
خورده، کارگري که زير خط فقر زندگي 
کرده و شش ماه شش ماه حقـوقـش را     
نگرفته است، يا جوان بيکـاري کـه بـه        
اعتياد روي آورده است؛ اينها منـفـذي   
ميبينند که بـيـايـنـد و پـايشـان را بـه                
اصطالح الي در بگذارند، بين شکافي 
که در حکومت افـتـاده اسـت و حـرف           

مضمون و ريشه واقـعـي   .  خود را بزنند
اين اعتراضات وسيع دردهاي واقـعـي     

ايـن دردهـا و مشـکـالت           .  مردم است
توده مردم امروز خودش را در شـعـار         
مرگ بر ديکتاتور ومرگ بر خامنه اي 

 .متجلي ميکند
     

به نظر من توده مردم  وقـتـي در ايـن            
نوع برآمدهاي اجتماعي و انقالبـي بـه     
حرکت در مي آيد ، بسيار هوشيارتر و 
تـيـزبــيـن تـر اسـت از نــيـروهــاي چــپ                  
هپروتي که ميخواهند از کتاب ببينند 
چطور ميـشـود کـار  کـرد و انـقـالب                 
چيست و تـعـريـفـش چـيـسـت و صـف               

اين حرکـت از    .  مستقل چيست و غيره
مقوالت سنـت هـمـيـشـگـي جـريـانـان              

در واقـعـيـت،     .  هپروتي و فرقه اي است
در جامعه واقعي، بخـصـوص جـوامـع       
اختناق زده اي مثل ايران، وقتي مـردم  
حرکت ميکنند بـخـصـوص در شـروع         
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کار به مکانيسمها به امکـانـات و بـه        
رونــدهــاي مــوجــود و در دســتــرس و             
کامال از نظر توازن قوا امـکـان پـذيـر،       
کامال حق به جانـب و قـابـل تـعـرض،            

چــيــزي بــراي تــوده       .  روي مــي آورنــد     
ميليوني مردم قابـل اتـکـاتـر و قـابـل             
استفاده تر و مساعدتر از ايـن نـيـسـت       
که  جناحـهـاي حـکـومـتـي بـجـان هـم                
بيفتند و دزديها و جنايـات و دروغ و        

جـامـعـه از      .  تقلب همديگر را رو کنند
اين شرايط استفـاده مـيـکـنـد کـه کـل              
رژيم و پايه هاي رژيم را بزند تحت ايـن  
لوا که  تقلب کرديد، دروغ گفتـيـد، بـه      
اقرار خودتان دزدي و جنايت کرديـد و    

مـردم از ايـن طـريـق وارد             .  بايد برويد
 . ميشوند

 
اين به نظر من مکانيسم واقعي حرکت 

همه انقالبـهـا   .  هر جامعه انقالبي است
انـقـالب از     .  اينطوري شروع ميـشـونـد   

آخــر شــروع نــمــيــشــود از اول شــروع               
ميشود و در قـدمـهـاي اول طـبـيـعـي              
اسـت کــه چــهــره هــايــي مــي آيــنــد و                

رهـبـرانـي مـثـل قـارچ سـبـز               .  ميرونـد 
ميشوند و به همان سرعت از صـحـنـه        

ما در انقالب پنجاه و   .  خارج ميشوند
در انقـالب روسـيـه      .  هفت اين را ديديم

به هر تجـربـه انـقـالبـي        . هم اينطور بود
که شما رجوع کنيد ميبينيد که چـهـره   

 . ها بسرعت عوض ميشوند
 

در دوره هاي انقالبي، جامعه از اولـيـن   
امکان موجود اسـتـفـاده مـيـکـنـد؛ از            
جرياني که مثال شکايتي دارد، گله اي 
دارد، دعوائـي دارد و بـخـصـوص در             
برابر  محـور، نـمـاد و سـتـون فـقـرات                

که در ايـران         -حکومت قرار ميگيرد
اسـتـفـاده       -اين محور ولي فقيه اسـت   

. مـيـکـنــد تـا حـرف خـودش را بـزنــد                 
جامعه اين را  تشخيص ميدهد، مردم 
ميدانند موسوي کي است، ولي اين را 
هم ميدانند که موسـوي دارد بـه قـول          
خود جناح فـقـيـه، انـقـالب مـخـمـلـي                

يا هر کاري کـه مـيـخـواهـد            -ميکند 
به هر دليلي مقابل ولي فـقـيـه        -بکند

قرار گرفته و مردم به خيابانها ميريزند 
که از اين دعوا به نفع خودشان استفاده 

ايــن شـرايــط بــه مــردم اجــازه           .  کـنــنــد 
ميدهد، فضايي باز ميکـنـد، شـرايـط       
مساعدي به وجود مي آورد که حـملـه     

 . خود را به کل حکومت شروع کنند
بخـشـي از ايـن جـامـعـه حـتـمـا فـکـر                      
ميکند که  اگر موسوي پـيـروز بشـود      
مشکالت تمام مـيـشـود  ولـي فـکـر               
ميکنم که اين بخش بسيار ناچيـزي از    

اکثريـت قـريـب بـه اتـفـاق             . مردم است
مردم  فکـر مـي کـنـنـد کـه بـا آمـدن                   
موسوي روندي شروع ميشود که  پايه 
هاي حکومت را ميلرزاند و دريچه اي   
باز ميشود براي سـرنـگـون کـردن کـل            

جنبش واقعي دست ميبرد .   حکومت
به اولين اهرمـهـا، اولـيـن امـکـانـات،            

. اولين موقعيتها تا به خـيـابـان بـريـزد       
هــمــه انــقــالبــات هــمــيــنــطــور شــروع            

 .ميشوند
  

اساس مسئله اين است که آن نـيـرويـي      
که به خودش ميگويد چپ، انقالبـي و    
کمونيست موضف است از پس ظاهـر  
قضايا آن درد واقـعـي و مـکـانـيـسـم                  

. واقــعــي حــرکــت مــردم را بشــنــاســد           
اعتراض واقعي مـردم را بشـنـاسـد و             
بداند وقتيکه اين چارچوب ديکتاتوري 
و اختناق شکست، وقتـي حـکـومـتـي        
خودش مشروعيت خود را زيـر سـؤال         
برد، که در اين انتخابات بخصوص در 
يک سطح ميليوني در تلويزيونهايشـان  
اين کار را کردنـد، ديـگـر ايـن حـرکـت             

بخـصـوص اگـر آن        .  قابل توقف نيست
نيروي انقالبي ظاهر شود و مضمون و   
شعارهـاي واقـعـي و مسـائـل واقـعـي                
مردم را جلوي رويشان بـگـذارنـد و در        
عين حـال قـدم بـه قـدم تـوازن قـوا را                     
بشناسد، شرايط واقـعـي را بـبـيـنـد و               
ببيند چطور مردم به سـمـت زيـر و رو          
کــردن کــل وضــع مــوجــود حــرکــت                

 .ميکنند
 

امروز ديگر خصلت راديکال و سير رو   
به اعتالي جنبش مردم  يـک تـبـيـيـن            

تئوريک نيست، يک واقعيـت    -تحليلي
ــکــار اســت              ــل ان ــاب ــر ق روز اول   .  غــي

شـعـار   "  موسوي رأي ما را پس بگـيـر  "
شعارهاي ديگر هـم هـمـان        .  غالب بود

روز بود ولي اين شعار رايج و مسـلـط       
امروز مرگ بر ديکتاتور و مـرگ  .  بود

. بر خامـنـه اي، شـعـار مسـلـط اسـت               

امروز ديگر کسي يادش نيست که چـه  
امروز مـردم  .  کسي و چطور تقلب کرد

آمـدنـد، حـرکــتـي کـه شـروع کـردنــد،                 
ــه                  حــرکــتــي کــه ظــاهــرا اعــتــراض ب
انتخابات و دفاع از جناحي در مقـابـل   

اينطور کـه چـپـهـاي        -جناح ديگر بود 
عـرض    -سطحي نگر ارزيابي ميکنند

يک هفته بـه جـايـي رسـيـده اسـت کـه                  
ميبينيد با شعار مرگ بر ديکتاتور و   
مرگ بر خامنه اي، وارد جنگ و گريـز  
خياباني با نيروهاي تـا دنـدان مسـلـح           

 . حکومتي  شده است
 

جامعه يکپارچه خشم و خروش است و 
هيچکس نميـتـوانـد ايـن       .  فرياد ميزند

پتانسيل و اين خشم عظيم مردم را بـه    
حساب انتخابات بگذارد، بـر عـکـس        

حـتـي در دوره انـتـخـابـات ايـن                .  است
مردم بودند که مـوسـوي را بـه دنـبـال            

امـروز کـه خـيـلـي          .  خود ميکشانـدنـد  
مـوسـوي در يـک        .  روشن اينطور اسـت 

بيانيه اي که شب گذشـتـه صـادر کـرد         
گفت که من اعتـراف مـيـکـنـم کـه از             
مردم آموختم؛ من اعتراف ميکنم کـه  

البته ايـن    .  مردم به من راه نشان دادند
را ميگويد براي اينکه بگويد مردم در 

ولي . چارچوب نظام داريد کار ميکنيد
يک جنبه از حـقـيـقـت کـه شـايـد خـود               
نميخواهد اعتراف کند در ايـن گـفـتـه         
هست به اين معني که حرکت خـيـابـان    

مـوسـوي   .  به ايشان تحميل شـده اسـت    
انتظـار داشـت، فـکـر مـيـکـرد کـه از                   
کانالهاي قانوني و در چارچوب نـظـام،   
بدون اينکه پايه هاي نظام در هم بريـزد  
ميتواند مسئله اش را با ولي فقيه حل 

. و فصل کند ولي ديدند ايـنـطـور نشـد      
اگر يادتان باشد رفسنجانـي چـنـد روز        
قبل از روز راي گـيـري بـه خـامـنـه اي             
نوشت جلوي اين سرچشمه را بـا بـيـل          
بگير و گرنه سيلي ميشود که بـا پـيـل      
هم نميتوانيم جلويش را بـگـيـريـم؛  و             

. امروز آن سيل به جريان افـتـاده اسـت       
هـيــچــيـک از جــنـاحــهــا خـواهــان ايــن               

هيچکدام فکر نميکردند کـار    .  نبودند
از همين امروز مردم با .  به اينجا برسد

اين حرکتشان دارند بـه مـنـاسـبـات و            
تــحــوالت درون حــکــومــتــي شــکــل             
ميدهند، و به آنان ديکته ميکنند کـه    

جناح موسـوي امـروز     .  چه بايد بکنند
خيابـان را الزم دارد بـراي ايـنـکـه در                  

غياب اعتراضات خياباني جناح فقيـه  
بـا ايـن حـال تـرس و             .  سرش را ميبرد

هراسش اينست که حرکت مـردم  کـل       
نظام  را نشـانـه بـگـيـرد و ايـن تـرس                      

تـا هـمـيـن امـروز          !  کامال بجائي است
اين حرکت مردم تا حد زيادي استقـالل  
خود را از دعواهاي جناحي اعالم کرده 
است، با شعارها، با شيوه هاي مبـارزه  
و با قدرت ميليوني که به خيابان آمده 

 .است
 

از اين دسـتـه کـه خـارج         :  اصغر کريمي
شويم باز عده اي هستند که گرچه نمي 
گويند اين مبارزات به خاطر انتخابات 
بوده و مي گويند مردم نـارضـايـتـي و       
اعتراض داشته اند به خيابان آمده انـد    
ولي معتـقـدنـد رهـبـري آن کـامـالٌ در                

مي گويند .  دست جريان موسوي است
مردم بايد با شعارهاي مستقل خود به 

معتقدند رهبري تمـامـاً   . ميدان بيايند
دردست جناح موسوي است بـنـابـرايـن     
جاي تأسف است و اظهار تأسف از اين 

چقدر اين تصـويـر     .  وضعيت مي کنند
واقعي است و ارزيابي شما چـيـسـت از      

 چنين تحليلي؟
 

به نظر من قـبـل از هـر          :  حميد تقوايي
چيز براي خود اين نيروها بايد متاسف 

مسئله انـتـخـابـات و تـقـلـب در                .  بود
انتخابات يک جرقه اي بود که يک انبار 

انبار باروتي اکه . باروت را منفجر کرد
سي سال است خشم خود را فرو خـورده  

چطورممکن است کسـي فـوران       . است
اين خشم را بـحـسـاب کسـي بـگـذارد               
خود همين مردم چند هـفـتـه قـبـل بـا             

از او يـــاد           ٦٧ عــنـــوان مـــوســوي         
ميکردند؟ ميخواهـيـد اسـتـقـالل ايـن           
جنبش را ببينيد؟ به سابقه اش رجـوع    

جامعه در اين سي سـال سـاکـت      . کنيد
نبود، اعتراضات و اعتصابات زيـادي  

 .داشتيم
تـيـر و        ١٨ از اعتصابات کارگري تا      

آذرها و شورشهاي شهري و غـيـره      ١٦ 
آخرين حرکت، حرکت اول مـاه    .  وغيره

مه امسال بود که به نظر من يـکـي از       
قـدرتـمـنـد تــريـن و اجـتــمـاعـي تـريــن                  
حرکتـهـاي اعـتـراضـي طـبـقـه کـارگـر                 

يک تاريخ سي سـالـه   .   بحساب مي آيد
پرجنب و جوش در پشت برآمد امـروز    

اين جـنـبـش تـوده اي کـه            .  مردم است

امروز مي بينيم بر آينـد و نـقـطـه اوج           
اين اعتراضات و جـوشـش سـي سـالـه          

تا کنون در هيچ کدام . توده مردم است
از آن حرکتها مردم  صريح و مستقـيـم   
حکومت، رئيس جمهور، ولي فقيـه را    
آنهم در ابـعـاد مـيـلـيـونـي بـه چـالـش                   

تا کنون سياست به اين . نکشيده بودند
. معناي کالن، در خيابان نـبـوده اسـت     

کارگر براي حقوق معوقه اش اعتراض 
کرده، گـفـتـه مـن آزادي تشـکـل مـي                
خواهم، در اول ماه مه ها تجمع کرده و 
خواستهاي عمدتا صنفي اش را اعـالم  
کـرده، دانشــجـو بـلــنـد شـده و گــفـتــه                  
سوسياليسم يا بربريت و يا شـعـارهـاي      
آرماني و سرخ ديگري که نشان دهنـده  
مــوقــعــيــت چــپ بــويــژه در جــنــبــش              

ولي هيچ وقت جامعه . دانشجوئي بود
حتي در مقياس چندهزارنفره بخيـابـان   
نريخته بود  کـه حـکـومـت را نشـانـه                 
بگيرد و اعالم کند مرگ بر ديکتاتـور  
و يا مرگ بـر رئـيـس جـمـهـور و ولـي                

تا آنجا که به باالئي ها مـربـوط     .  فقيه
است انتخابات و تـقـلـب انـتـخـابـاتـي               
مسالـه حـاد روز اسـت و جـنـاحـهـاي                   
حکومت دارنـد از ايـن طـريـق بـا هـم                 
تسـويـه حسـاب مـيــکـنـنــد ولــي ايــن                
مســالــه در جــامــعــه  بــجــان آمــده و                
معترضي  مثل جامعه ايران  دري را       
بروي مردم  باز ميکند که  در مسـالـه   
دولت و قـدرت سـيـاسـي مسـتـقـيـمـا                  
دخالت کنند؛ مساله انتخابات مساله 
قدرت سياسي را به خيابانها ميکـشـد   
و يـک سـيـاسـت مـعـطـوف بـه قـدرت                  
سياسي و يک اعـتـراض مـعـطـوف بـه             

. ساختمان دولت را به خيابان مي آورد
به نظرم جنبشي  که به بهانه تقـلـب در     
انتخابات شروع کرد و امروز با شـعـار     
مرگ بر ديکاتور در خـيـابـانـهـا اسـت           
برآيند  مبارزاتي است که  مدتهـاسـت   
بر سر حقوق کودک، جوان، زن، و کارگر 
و معلم و دانشجو و ديـگـر بـخـشـهـاي         
مردم در جامعه جـريـان داشـتـه اسـت            

جـنـبـش    .  منتهي در کيـفـيـتـي بـاالتـر        
جاري شکل بروز سياسي اعتراضات و 
مبارازت گذشته و بسيار نزديکـتـر بـه      

حـتـي   .  تعيين تکليف با کل رژيم است
اگـر رنــگ يـا فـرمـول بـنـديــهـايـش و                    
ــش را در آغــاز از خــود                    ــاي ــاره شــع

ديديم که اين وام . حکومت گرفته باشد
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گرفتن از دعواهاي حکومتي حتي سه 
اعتراضات مـردم    .  روز هم دوام نياورد

اعتراض موسوي نيست؛ اين را از قبل 
انتخابات مي بينم، موسوي مدام مي 
گويد در چارچوب نظام، مدام دارد مي 
گويد لباس سياه و اهللا اکبر سکـوت و    
غيره، درحالي که مردم فعالً همه اينها 

شما ديگـر رنـگ     . را درهم شکسته اند
سبزي دراين تظاهرات خيـابـانـي نـمـي        
بينيد؛ کسي به مسجد و تکايايـي کـه     

عـزاداري  .  آنها توصـيـه کـردنـد نـرفـت          
اسـت و حــال بـايــد بـرگـرديــم بـه دوره                  
خميني و غيره که موسوي گفته، مـن    
فکر نمي کنم حتي نيم درصـد از ايـن         
جمعيتـي کـه در خـيـابـانـهـا هسـتـنـد                   

هــمــفــکــرهــاي  .  ايـنــطــور فــکــر کــنــنــد      
موسوي آنهايي هستند که بـه عـنـوان        
بسيجي و پاسدار در خيابانها هستـنـد   

. و در بــرابــر مــردم صــف بســتــه انــد               
مــردمــي کــه مــوســوي مــي خــواهــد            
جنبششان را به جيب خودش بريزد، يا 
اين نوع  چپهاي هپروتي عمال آنـرا بـه       
جيب موسوي مي ريـزنـد، ايـن مـردم           
بخيابان نيامده اند که بگويند ما مـي  

ايـن  !  خواهيم برگرديم به دوره خمـيـنـي   
خيلي روشـن اسـت وقـتـي مـردم مـي               
گويند مرگ بر خامنه اي و مـرگ بـر           
ديکتاتور منظورشان صرفا دوره چهار 

 .ساله احمدي نژاد نيست
  

هرکس يک ميليمتر وارد بـه واقـعـيـت         
سياسي و تحليل اوضاع بـاشـد ايـن را        
ميبيند و مي فهمد، حتي ژورناليست 
هــاي غــربــي مــجــبــور شــده انــد ايــن              

مقاله اي در آخرين . واقعيت را بپذيرند
شماره نيوزويک جمهـوري اسـالمـي را         

نمي .  حکومت در حال سقوط مينامد
گويد موسوي درحال عروج و احـمـدي     

ميگويد رژيـم در      .  نژاد در حال سقوط
اکـونـومـيـسـت مـي         . حال سقوط است

نويسد انقالبي دارد شکل مـي گـيـرد،      
البته با هشدار و بحث در اين بـاره کـه       

ولـي در هـر       .  چطور جلوي آنرا بگيريـم 
حال دوست و دشمن دارند اين جـنـبـش    

آيـا  .  انقالبي را به رسميت مي شناسند
واقعا رهبر اين حرکت موسوي اسـت؟    
اين درست است که االن فـراخـوانـهـاي         

اينکه اين ميـدان يـا آن مـيـدان جـمـع               
شويم را مـوسـوي مـي دهـد، امـا در              
واقع اين موسوي است که بدنبال مردم 

اجازه بدهيـد درمـورد ايـن        .  روان است
. نـکـتـه آخـر بـيـشـتـر تـوضـيـح بـدهـم                     

موسوي يک روز، چـهـارشـنـبـه هـفـتـه               
قبل، فراخواني نداد و صدها هزار نـفـر   
به خيابان آمدند و از جمله به جـام جـم       

قبل از آنهم در تبريز صدا . حمله کردند
اينها نشان .  و سيما را به آتش کشيدند

ميدهـد کـه مـردم مـنـتـظـر فـراخـوان                  
هـمـان مـوقـع       .  موسوي نمي نشيـنـنـد   

برخي رسانه هاي غربي  مطرح کـردنـد   
کـه ايــن جــنـبــش خــودجـوش اسـت و                
آنهايي که خيلي رنگ سبز را باور کرده 
بودند و تصور ميـکـردنـد قضـيـه زيـر           
نگين انگـشـتـري مـوسـوي اسـت ايـن              
برايشان سئوال شد که اگر ايـن حـرکـت      
زيرنظر موسوي است پـس چـرا مـردم          
بدون فراخوان او به خيابانها مي آينـد؟  
موسوي از همان موقع فهميد کـه هـر       
روز بايد فـراخـوان بـدهـد و گـرنـه ايـن                
جامعه کار خود را مي کند و از دسـت  

االن کــه ديــگــر      .  او خــارج مــي شــود       
درگيريهاي خـيـابـانـي اسـت و ايشـان                 
مدام دارد تکرار ميکند در چـارچـوب     

رهبـردرگـيـريـهـاي      .  نظام باشيد و غيره
شبانه و روزانه مردم با بسيـجـي هـا و        
شعار مرگ بر ديکـتـاتـور و مـرگ بـر            
خــامــنــه اي و جــمــهــوري اســالمــي               

. نميخواهيـم مـردم مـوسـوي نـيـسـت             
موسوي فراخوان ميدهد که اين حرکت 
را کنترل کند و البته از پسش بر نـمـي     

همانطور که در ابتدا گفتم انقالب .  آيد
در مسير خودش راديکال تر، عميق تر 
و طبقاتي تر مي شود و رهبران واقعي 
و احزاب واقعي خودش را، الـبـتـه اگـر       
حضور داشته باشند و اگـر نـخـواهـنـد          
دستشان خاکي نشود و منزه طلبـي را    
کنار بگذارند، مي شناسد و جلو مـي    
رود، شايد بعداً بتوانـيـم راجـع بـه ايـن            

 .نکته مشروح تر صحبت کنيم
 

مـمـکـن اسـت ايـنـطـور            :  اصغر کريمي
استدالل کنـنـد کـه هـرجـنـبـشـي را از                 
طريق خواسته هاي آن و مطالبـاتـش و     
آن  خودآگاهي که دارد بـايـد قضـاوت        
کرد و موقعي که نگاه مي کنند به اين 
اعتراضات بعضاً شعار اهللا اکبـر بـوده     
که همانطور که شما گفتيد خيـلـي کـم      

شده و مردم هم تکايا و مساجد نرفتند 
ولي حتي اگر اصلي ترين شـعـاري کـه        
مــردم مــي دهــنــد يــعــنــي مــرگ بــر               
ديکتاتور و مرگ بر خامـنـه اي را در         
نظر بگيريم  ممکن است اينطور گفتـه  

هم بـا ولـي فـقـيـه و              شود که  موسوي
احمدي نژاد مشکل دارد  بـنـابـر ايـن             
هنوز اين شعارها رنگ جناحي دارد و   

 .کليت نظام را زير سوال نمي گيرد
 

فرض مي گيريم که اين :  حميد تقوايي
شعارها رنـگ جـنـاحـي دارد و مـردم              
دارند اينها را مي گويند، خب کار يک 
سازمان اهل عمل، يک نيروي انقـالبـي   
دخيل و موثر در جامعه که فقط ناظـر  
تاريخ نـيـسـت و مـي خـواهـد تـأثـيـر                    
بگذارد چيست؟ آيا کارش اين نـيـسـت    
که اين شعارها را عميق کند و واقـعـاً       
خواست واقعي مردم را به صورت يـک    
هدف در مقابلـشـان بـگـذارد؟ ايـنـکـه            

جامعه چون شـعـارهـاي مـن را نـمـي             " 
مـنـتـهـاي     "  دهد من دخالت نمي کـنـم    

. دوري و بيربطي به جهان واقعي اسـت   
! اين انقالبي گري به شرط چـاقـو اسـت     

گويا  انقالب قرار است طبق کتابـهـاي   
اينها و در البراتوار به دنيا بيـايـد و از       
همان اول شعارها و رهبري اين عافيت 
طلبان را بپذيرد تا اين ايشان قدم رنجه 
! بفرمايند و پا به عرصه عمل بگذارند

تاريخ بـراي کسـي فـرش قـرمـز پـهـن                  
. انقالب از آخر شروع نميشود. نميکند

اينطور نيست که مردم مي آيند و روز   
اول شعار آخرشان را مي دهند و از روز 
اول  تصويـر پـيـروزي نـهـائـي را جـلـو                 

ــد        ــيــزم     .  خــودشــان مــي گــذارن مــکــان
. حرکتهاي اجتماعي ايـنـطـور نـيـسـت        

همانطـور کـه گـفـتـم بـه خصـوص در                  
جوامع اختناق زده که اجازه نمي دهند 
حزبي مثل حزب کمونيـسـت کـارگـري       
فعال باشـد، نـيـرو جـمـع کـرده بـاشـد،                 
خودش را معرفي کرده باشـد، در ايـن       
نوع جوامع حزب و نيروي انقالبي بايد 
در دل شرايط بحراني وارد عـمـل شـود      

بـايـد بـراي      .  تا رهبري را بدست بياورد
مردم در قدم اول . کسب رهبري جنگيد

به سمت رهبـرانـي  مـيـرونـد کـه مـي                
توانند در توازن قواي معيني که هنوز 
جنبش ضعيف و حکومت قوي است، 
از آن استفاده کنند براي اينکه مـبـارزه    

مردم به سمـت  .  خودشان را پيش ببرند

نيروئي مي روند که بتوانند به بهانه او 
در .  به طور ميليوني به خيابان بريـزنـد  

شرايط امروز مردم دارند از اهرمـهـاي   
موجود استفاده ميکنند ولي تا همين 
جا هم حرف و شعار مستقل خـودشـان   

مـرگ بـر     .  را بروشني اعالم کـرده انـد      
ديکتاتور و مـرگ بـر خـامـنـه اي کـه               
اکنون يک شعار غالب است يک شـعـار     

همـانـطـور کـه       .  درون حکومتي نيست
مرگ بر شاه يعني مرگ بر سـلـطـنـت،       
مرگ بر خامنه اي هم يعني مـرگ بـر       
جمهوري اسالمـي، هـمـه ايـن را مـي              

 .دانند
 

ايـن را شـمـا و حـزب             :  اصغر کـريـمـي     
کمونيست کارگري مي گويد مـمـکـن      
است اينـطـور اسـتـدالل شـود کـه اگـر                
موسوي مرگ بر ديکتاتور نمـيـگـويـد     
باالخره معذوراتي دارد و نمي خـواهـد     
خـيــلـي قــطـبــي بـکــنــد تــا نـيــروهــاي                
سرکوبگر سرش بريزند ولي همـه دنـيـا      
مي دانند که بـا خـامـنـه اي مشـکـل               
دارد و مردم دارنـد خـواسـت دل او را              

ممکن است بگويند هنوز .  مي گويند
ايــن شــعــارهــاي مــردم رنــگ و بــوي              
جناحي دارد حاال اينکه مردم انـگـيـزه    

 .شان چيست مساله ديگري است
 

واقعيت برعکس اسـت،  :  حميد تقوايي
دعواي جناحها خود ناشي از نارضايي 

اجازه . و خشم مردم است و نه برعکس
بدهيد بگويم دعوا بين جناحها بـرسـر     

به نظر من دعواي واقعي بيـن  .  چه بود
موسوي . رفسنجاني و خامنه اي است

يکي از مهره هائي است که به نـيـابـت      
.  جناح رفسنجاني بجلورانده شده است

رفسنجاني از مقطعي که احمدي نـژاد    
رئيس جمهور شد يک حرکتي را شـروع  
کرد براي اينکه هم اين دولت را کـنـار       

. بزند و هم نقش رهبـر را کـمـتـر کـنـد            
حرکتي که جـنـاح خـامـنـه اي  بـه آن                   

در ايـن    .  انقالب مخـمـلـي مـي گـويـد          
انقالب مخملي نـه بـه     .  حقيقتي هست

معني آنچه که در کشورهاي بازمـانـده    
روشن اسـت  .  شوروي سابق اتفاق افتاد

. که در ايران بحـث بـرسـر ايـن نـيـسـت             
انقالب مـخـمـلـي بـه ايـن مـعـنـي کـه                   
بخشي از حکومت مي خواهد زير پاي 
فقيه را خالي کند، يا فقـيـه را تـبـديـل          

کند حداکثر به يـک مـقـام روحـانـي و                

همانطـورکـه در     .  واليت را از او بگيرد
زمان سلطنـت بـعـضـي از درون خـود              
سيستم معتقد بودند شاه سلطنت کند 
نه حکومت، مدتها است اين بحث هم 
در مـيـان دو خـردادي هــاي سـابـق و                  
جديد، بخشهاي مغضوب تر دو خرداد 
و جناح رفسنجاني و غيره مطرح بـود    

. که ولي فقيه فقاهت کند و نـه واليـت    
اگر اشتباه نکنم حـدود دو سـال قـبـل             
دکتر ابراهيم يزدي از نهضت آزادي اين 
بحث را مطرح کرد و اين بـه مـوضـوع      
سايتها و گفتمان ميان جناح دو خرداد

ايـن جـنـاح      .  رفسنجاني تبديـل شـد      -
احـمـدي     –معتقد بود خط خامنه اي     

نژاد نظامشان را بر باد ميدهد و بـايـد     
جناح فـقـيـه هـم هـمـيـن              .  کنارشان زد

. تصور را در مورد جناح مقابل داشت
به ايـن دعـواي سـيـاسـي الـبـتـه بـايـد                     
مساله پول و قدرت و دسـت انـداخـتـن       
دار و دسته هاي مافـيـائـي حـکـومـت         
روي منابع مالي و ارگانهاي نظامي و 

هـمـه   .  مقامات کـلـيـدي را هـم افـزود           
ميدانند حکومت باندهاي مـخـتـلـفـي      
دارد که روي منابع و ثـروت جـامـعـه           
دست انداخته اند و سر سهمشان از اين 

. خــوان يــغــمــا   بــا هــم دعــوا دارنــد                 
مجموعه ايـن اخـتـالفـهـا دعـوا بـيـن                 
جناحها را به مرز غير قـابـل آشـتـي و         

مدتهاسـت  .  غير قابل بازگشتي رساند
در دل حکومت اسـالمـي جـنـاحـهـاي           
مختلفي داريم منتها تـا قـبـل از ايـن           
جنگ آخر اينها بعنـوان دو بـال نـظـام           
عمل ميکردند و هر قدر هـم دعـواهـا        
حاد ميشد باالخره به موقع  به نـحـوي   

اما اين جنگ .  باهم سازش مي کردند
فعلي بر سر موقعيت خود ولـي فـقـيـه       
است و ديـگـر جـائـي بـراي سـازش و                   

فـقـيـه بـراي       .  عقب نشيني وجود ندارد
تاجش ميجنگد و طرف مقـابـل بـراي      

به ايـن تـرتـيـب کـل دسـتـگـاه               .  جانش
از باال تـا  . حکومتي دو شقه شده است

پايين، امام جمعه هـا ، روحـانـيـون و             
آيت اهللا ها، مجلس اسـالمـي، ادارت       
دولتي، استانـداريـهـا، شـهـرداري هـا،           
مقامات لشکري و کشوري و خالـصـه   
در کل ماشين دولتي اين دو دستـه در    

ايـن  .  مقابل هم صف آرايـي کـرده انـد         
کشمکش و مقابله در تمام طول دولت 

البته جـنـاح     .  احمدي نژاد ادامه داشت
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فقيه جناح غالب است به دليل ايـنـکـه    
دولت و ارتش و پاسداران  را در دسـت    

وقتي موعد انـتـخـابـات رسـيـد           .  دارد
طبعا جناح رفسنجاني تصميم گـرفـت   
که  رياست جمهوري را از دست جـنـاح   

مـردم ايـن دعـوا را          .  فقيه در بـيـاورد      
ديدند و قدم جلو گـذاشـتـنـد و بـه ايـن             
ترتيب اين جنبـش سـر بـاز کـرد و بـه                

بعبارت ديگـر خشـم و       .  خيابان ريخت
اعتراض و مبارزه اي که خود باعث و   
ريشه اين اختالف ميان باالئيها بر سـر  
چگونگي حـفـظ نـظـامشـان بـود، بـه                
خيابان آمد تا کل ايـن نـظـام را بـلـرزه              

بنابراين  اگـر کسـي ايـنـطـور              . درآورد
تصور کند که شعار مرگ بر فـقـيـه بـه       
خاطر گل روي موسوي است واقـعـيـت    

برعـکـس اسـت،      .  را سرو ته ديده است
اين موسوي است که بخيال خود  دارد 
از يک جنبشي که خارج از اراده او بـه          
همه شان تحميل شده استفاده ميکـنـد   

و تا هميـنـجـا    .  که امرش را پيش ببرد
همانطور که گفتم اين بر هـر کـه چشـم        
ديدن واقعيات را داشـتـه بـاشـد بـايـد               
روشن شده باشد که اين خـيـابـان اسـت         
که موسوي را بدنبال خود ميکشد و نه 

چه به مـعـنـاي تـحـوالت ده          .  برعکس
روزه اخير و چه به يک معناي عمومـي  
تر در دعواي چـهـار سـالـه اخـيـر بـيـن               

 . جناحها
  

يک نکته ديگر که بايد بر آن تاکيد کرد 
اينستکه در جريان اين انتخابات رژيـم    

دعوا ناحـي بـود     . از خودش عبور کرد
ولي کل حکومت خودش را بي اعتبار 

در مــنــاظــره   .  و ســکــه يــک پـول کــرد          
انتخاباتي حکومت از روي نعش خـود  

شـمـا اگـر دقـت کـنـيـد در آن                  .  رد شد
مناظره ها بـراي هـيـچ دوره اي هـيـچ              

گـرپـه تـنـهـا        .  حيثيتي باقي نگذاشتند
بخش کوچکي از حقايق را گفتند ولـي  
همان اندازه کافي بود تا حيثيتي بـراي    

از دوره   .  کـل نـظــامشـان بــجـا نـمــانـد            
خميني و مـوسـوي شـروع کـردنـد تـا               
رفسنجانـي و بـقـيـه هـم پـرونـده دوره                  

معـلـوم شـد      .  احمدي نژاد را رو  کردند
اينها دروغ مـي گـويـنـد، جـعـل مـي                  
ــدان                  ــد، زن ــنــن ــد، دزدي مــي ک کــنــن

انـقـالب   " خصوصي درست مي کنند،   
مي کنـنـد، دانشـجـويـان را          "  فرهنگي

. مي کشند، همه اينها آمد روي مـيـز    
ايـنــهـا را مـردم مــي دانســتــنـد ولــي                
حکومت با زبان خود يکبار ديگر ايـن  
تاريخ سراسر سياه را در مـقـابـل چشـم       
جـامـعـه گـذاشـت و لـذا مشـروعـيــت                 

حتي . خودش را علنا و صريحا رد کرد
اگر اين تقلب نمي شد و موسوي هم از 
صندوق بيرون مي آمد اين جـمـهـوري      
اسالمي ديگر آن جـمـهـوري اسـالمـي          
نبود و مردمي که اين عبور حکومـت  
از خودش را ديده بودند، به نظرم ديگر 
هيچ وقت زير بار اين حـکـومـت نـمـي        

شعار مرگ بر خامنه اي از ايـن  . رفتند
اين شعار يـعـنـي      . شرايط بر آمده است

مرگ بر اين دزدان و غـارتـگـرانـي کـه          
آخرين بار خودشان در تلـويـزيـون اقـرار       

قـبـل   (  کردند که چه جانوراني هستند 
از آن پاليـزدار و کـردان پـتـه آيـت اهللا                
هاي ميلياردر و جـعـل و دروغ آنـانـرا           

مرگ بر خـامـنـه    ). روي آب ريخته بود
اي يعنـي مـرگ بـر غـارت ، چـپـاول،                 

 . جنايت و سرکوب
 
نکته آخر اينکه در انقالبها هر شعاري  

ممکن است به شعار محـوري تـبـديـل       
انقالب سوسياليستي روسيه يک .  شود

محورش صـلـح بـود، چـون در دور             
جنگ اول جهاني اتفـاق مـي افـتـاد و           
بلشويکها توانسـتـنـد بـا شـعـار قـطـع               
يکطرفه جنگ و صلـح جـامـعـه را بـه            

شعار مرگ بـر  .  دنبال خودشان بياورند
خامنه اي يا مرگ بر واليت فـقـيـه کـه       
خيلي روشن و سياسي تر و مشـخـص       
تر دارد مي گويد جامعه کل حکومت  

اينکه اين شعار .  را زير سوال برده است
يک مورد استفاده در دعـواهـاي درون       
حکومتي پيدا کرده تـنـهـا مـويـد ايـن           
است که اخـتـالفـات مـيـان جـنـاحـهـا                
بازتاب مقابله مردم با کـل ايـن نـظـام         

  .است و نه برعکس
   

شما گفتيد کـه مـبـارزه        :  اصغر کريمي
مردم موقعي کامل از ايـنـهـا رد مـي         
شود که واقعاً رهبري ديگري انتـخـاب   
کرده باشد و خواستش را خيلي روشـن    
و شفاف بشناسد، تاچه حد ايـن انـجـام      
شده آيا مردم رهبـر ديـگـري انـتـخـاب           
کـرده انـد، يـا بـه ايـن سـمــت حـرکــت                    

 ميکنند؟  
 

بـه نـظـر مـن تـمـايـل و                : حميد تقوائي
حرکت جنبشهاي برحق و آزاديخواهانه 
توده اي به سمت نيروهاي راديکـال تـر     
استثنا نيست بلکه  قانونـمـنـدي هـمـه        

همانطور که گفتم اولـيـن     .  انقالبهاست
چهره هاي دم دست در جامعه اختـنـاق   
زده را مردم جلـو مـي انـدازنـد، مـدال            
رهبري به گردنش مي آويـزنـد ولـي بـه         
سرعت هم از آن رد مـي شـونـد چـون               
جامعه به سرعت راديـکـال تـر شـده و           
خواسته هاي ريشه اي تـري را مـطـرح          
مي کند، جلوتـر مـي آيـد، اشـکـال و              
مضـمـون مـبـارزاتــي اش عـمـيــق تــر                
ميشود و در سير اين حرکت به رهبران 

البته اگر چنين ( راديکال تر و پيشروتر
نيروهائي وجود و حضور فعالي داشته 

اينها کـه فـعـال      .  روي مي آورد) باشند
در جـنـبــش حـاضـر جـلـو افــتـاده انــد                  
بخشهائي از خود حکومت هستـنـد و     
جامعه دارد بـه سـرعـت از ايـنـهـا رد                 

موسوي و رفسنجانـي حـتـي      .  ميشود
اهل اينکه با اتکا بقدرت مردم جـنـاح   

از بد حادثه به .  مقابل را بزنند نيستند
اين روز افتاده اند و جامعه هـم ايـن را       

اما مردم وقتي اثباتي و قوياً .  ميداند
حتي بعنوان بهانه  –و کامال   اينان را 
کنار ميگذارند که  -و چتر حرکت خود

چهره ديگري جلو بيايد و رهبر ديگـري  
ممکن است هنوز اين  چهـره  .  را ببيند

اي مياني و گذرا باشد، ولي جنبش از   
همـان آغـاز هـم رهـبـر نـهـائـي خـود،                    
رهبري که بتواند انقالب را به پـيـروزي   
برساند طلب مـيـکـنـد و هـم زمـيـنـه                 

. عروج چنين رهبري را فراهم مي آورد
اين سير را داريـم مـي بـيـنـيـم، هـنـوز               
خيلي کساني هستند که مي خـواهـنـد    
جلو بيايند و بگويند مـنـم، بـه حـرف           

جامعه ممکـن اسـت     .  من گوش کنيد
از موسوي و رفسنجاني رد شـود ولـي     
مثالً گير جناح سکوالر خط دو خرداد 
بيفتد که خيـلـي بـيـشـتـر از مـوسـوي               
اپوزيسيون بـوده و رئـيـس جـمـهـور و               

کسـانـي کـه      .  نخـسـت وزيـرهـم نـبـوده          
مدتهاست مي گويند آزادي انديشـه و    
آزادي دگرانديشي، ممکن است ايـنـهـا    
جلو بيايند، و چـنـد صـبـاحـي نـوبـت                
دوخرداديهاي سکـوالر بـاشـد، امـا از           

. اينها هم جامعه بسرعت رد مي شود

مارکس يک تعبيري دارد که در دوران   
انقالبي جامعه به چپ سوق مي يابد و 
در دوران رکـود و سـکـون  بـرعـکـس                 

. جامعه به راست  متمـايـل مـي شـود        
االن در دوره سوق يافتن جامـعـه ايـران      

در خيابانها اين را مي .  به چپ هستيم
بينيد، در شعارها مي بينيد، ايـن يـک     
ارزيابي و حکم بسيار مستند و انـکـار   
ناپذير است که در عـرض  هـفـت روز            
اخير جامعه به سرعت راديکاليزه شـد    

 .و به سمت چپ حرکت کرده است
  

اگر اين سير حرکت به چپ را ببينيـم و    
برسـمـيـت بشـنـاسـيـم آن وقـت روشـن                  
ميشود که رهبر واقعي و نـهـائـي ايـن         
حرکت تنها ميتواند نيروئي باشـد کـه      
نقد و اعتراض مردم به کل حکومت را 
از همان روز اول نمـايـنـدگـي و مـطـرح           

کسي که از روز اول بـگـويـد        .  مي کند
مسئله و درد مردم چيست و مضمـون  

. واقعي جنبش انقـالبـي آنـان چـيـسـت          
نيـروئـي کـه      .  معني پيروزي آن چيست

مدام به مردم هشدار بدهـد کـه فـريـب         
دوستان مصلحتي و ابن الوقت انقالب 
را نخورند، رهبران مصلحتي را قـبـول     

اين مکانيزم .  نکنند و از آنها رد شوند
دخالت گري فعال  براي کسب رهـبـري     

 . يک حرکت توده اي است
  

اشاره کرديد مردم بـايـد      :  اصغر کريمي
به نظر شـمـا   .  رهبر واقعي را  بشناسند

تا چه حد مردم از موسوي عبور کـرده    
اند و يا دارند مي کنند؟ آيـا مـردم بـه        
يک نيروي مصمم رهبري  انقالب مثل 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري روي مـي             
آورند؟ االن تا چه حد مي شـود ايـن را       

 ديد، شواهد شما چيست؟
 

مـا داريـم بـه آن طـرف             :  حميد تقوائي
اگـر کسـي فـقـط         .  حرکت مـي کـنـيـم        

برنامه چند روز ما را نگاه کرده بـاشـد     
متوجه ميشود که بـه طـور واقـعـي و           
عيني االن اين کانال جديد، تـلـويـزيـون     
حزب، تنها ارگاني اسـت کـه دارد بـه            
مردم جرأت مي دهد، اعتماد به نفس 
مي دهد، ميگويد دست اندر کار يـک    
انقالب هستيد، ميگويد اين جنبش بر 
سر چيسـت، راه نشـان مـيـدهـد، مـي               
گويد حجابها را برداريد و بـه خـيـابـان         
بيائيد، مي گويد مسجد و تکيه جـاي  

اعتراض نيست و از پشت بامها بـايـد     
. مرگ بر ديکتاتور گفت و نه اهللا اکبـر 

و شاهديم کـه جـنـبـش مـردم نـيـز در                  
من فـکـر     .  همين جهت حرکت ميکند

ميکنم عملکـرد مـا در ايـن دوره در              
سمت دهي  جنبش مـردم بـه چـپ  و              
عبور اعتراضات و شعارهاي مـردم از    
موسوي و دعواهاي بين جناحي نقـش  

 . به سزائي ايفا کرده است
 

چقدر اين جريانـاتـي کـه      :  اصغر کريمي
خود را چـپ مـيـدانـنـد و انـقـالب را                    
برسميت نميشنـاسـنـد تـلـقـي شـان بـه               
خاطر اينـسـتـکـه درک کـلـيـشـه اي از                 

مـثـالً ايـنـکـه مـبـارزه            .  انقالب دارنـد   
ــه کــارگــران اول                 ــنــســت ک واقــعــي اي
اعتصاب مـي کـنـنـد و بـعـد کـم کـم                   
مبارزه شان سـيـاسـي مـي شـود و يـا                
مردم از هـمـان روز اول خـارج از ايـن                 
جناحها و با خواستـهـاي مشـروعشـان       
عليه اعدام، براي آزادي بيان مي ريزند 
در خيابان و مبارزه شان تـوده اي مـي       
شود و از همان اول رنگ وبوي جناحـي  

چقدر درک اين گروهها ناشي از   .  ندارد
ــيــشــه اي اســت، شــمــا ايــن                  درک کــل
 مکانيزم را چطور توضيح مي دهيد؟

 
مـمـکـن اسـت کسـانـي           :  حميد تقوائي

اشکاالت نظري و فـکـري هـم داشـتـه              
. باشند ولي اختالف نظر اينجا نيـسـت  

کسي يا نيروهايي که خودشان را چـپ     
يا کمونيست ميدانند و مي گويند اين 
انــقــالب نــيــســت و قــبــول نــداريــم و                
شعارهايش آنچه که ما فکر مي کنيـم  
نيست و پشتيباني از جناحي از رژيم و 
غيره است، به نـظـر مـن مشـکـلـشـان              
ايـنــجــاسـت کــه اصـالً اهــل ايــن کــار                

مسالـه واقـعـي ايـنـسـت کـه              .  نيستند
اصال انقالب در نظرات و عملکردشان 

نظرات و راهـهـا و شـيـوه         .  جائي ندارد
بهانه ايـنـسـت کـه          .  هاي ديگري دارند

اين انقالب جاري را قـبـول نـدارم چـون         
. طبق فرمولهاي من اتـفـاق نـيـفـتـاده          

خب هيچ وقت طبق فرمول آنها اتـفـاق   
اينها ظاهرا از فرط راديکال !  نمي افتد

بودن دست به سيا ه و سفيد نمي زنند، 
منزه طلب مي شوند و حتي در بـرابـر       
مـردم مــعــتــرض قــرار مــيــگــيــرنــد و            
فراخوان مي دهـنـد کـه بـرويـد خـانـه،              
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اعتصاب نـکـنـيـد، خـودتـان را کـنـار               
بکشيد و گـرنـه کشـتـه مـي دهـيـد و                  

اين برخورد به نظر من از اينـجـا   .  غيره
ناشي نمي شود که به تئوريـهـايشـان و      
فرمولهايشان عمل نشده، بر عکس بـه  
اين نوع فرمولهـا آويـزان شـده انـد کـه              

. خود را از انقالب واقعي کنار بکشند
هـمـيـن    .  اين فرمولهـا عـاريـتـي اسـت         

نـــيـــروهـــايـــي کـــه امـــروز از فـــرط                 
راديکاليسم خانه نشين شده اند، و بـد      
تر از آن در بـرابـر جـنـبـش مـردم قـرار                
گرفته اند، کافي بود يـک دو خـردادي         
ديگري روي کار بيايد تا  هـزار و يـک         
نقشه عـمـل و سـنـاريـو بـراي رسـيـدن                 
بقدرت و تصرف قدرت سياسي سر هم 

. کنند و بپرند وسط مـيـدان سـيـاسـت         
طرح بريـزنـد کـه چـطـور از طـريـق دو                  
ــد رفــت در حــکــومــت و                 خــرداد بــاي
رفراندوم کرد و قانون اساسي را تغيـيـر   

هـمـيـن هـا وقـتـي           .  داد و غيره و غيره
نيروهاي ناسيوناليست و قـوم پـرسـت        
دم مرزها شلوغ مي کردند فـوري يـک       
تئوري و استراتژي سرهـم کـردنـد  کـه           
چطور مي شود با بـحـران آفـريـنـي در            

. مرزها به قدرت سياسـي نـزديـک شـد        
اينجا ديگر تـمـام راديـکـال نـمـائـي و                
وسواس تئوريک عاريتي شان را کـنـار     
گذاشتند و خيلي عملگرا و دخالـتـگـر    

االن خانه نشينـي ايـنـان از زور          . شدند
وقـتـي تـوده مـردم         .  بي چـادري اسـت      

ميليوني در خيابان هستند ايـنـهـا کـز       
ميکنند و بگوشه اي مـي خـزنـد امـا           
وقتي حسن نصراهللا جلو مي افتد گـل    
از گـلـشـان مـيـشـکـفـد و بـا دسـت و                     
دلـــبـــازي مـــدال انـــقـــالبـــي و ضـــد               
! امپرياليستي به سيـنـه اش مـيـزنـنـد          

اينها اهل آن کارند، اهل ديپلمـاسـي و     
پلتيک زدن سرکار استواري در اردوگـاه  
نيروهاي ضد انقالب هستند و نه اهـل    

قدرت سياسي مسئلـه ايـنـهـا       .  انقالب
هست ولي نه از طريق انـقـالب، بـلـکـه        
از طريق مکانيزم هاي بـاال، جـنـگ و        
تخاصمي ميان باالئي هـا  کـه راه را              
براي بحران آفريني در مرزها بـاز کـنـد      
و يــا قــدرت ســيــاســي را بــدامــن                      
اپوزيسيونهاي مشـروع درون رژيـمـي          
بيندازد که اينها وسط بپرنـد و بسـاط       

رفراندوم ومجلس موسسانشان را پهن 
وقتي مردم در صحنه نيـسـتـنـد     . کنند

هزار و يک فرمول دخالت گري عـمـلـي      
دارند و وقتي مردم مي آيند به خيابان 
فوري مي پرند در قالـب راديـکـال کـه         
! اين انقالب ما نيست همه بروند خانـه 

اين ديگر کمونيسم، حال با هر تـئـوري   
هپروتـي اي، نـيـسـت؛ عـيـن ارتـجـاع                 

تـئـوري   .  است، عين ضد انقالب اسـت 
و مارکسيسم و انقالب همه بـه کـنـار،      
اگر شما يک نيـروي سـيـاسـي شـريـفـي            
هستيـد، انسـانـدوسـت هسـتـيـد، يـک               
جامعه را مي بينيد که بلند شده گيـرم  
به دنـبـال مـوسـوي، گـيـرم بـه خـاطـر                    
اعتراض به تقلـب، ولـي بـلـنـد شـده و               
براي يک خواست برحق و مـتـرقـي يـک       
هفته است که مي جنگد، کشـتـه داده     
، ايستاده، جنگيده، موضع شـمـا چـه        
بايد باشد؟  فايده ندارد و اشتباه اسـت    

کمونيسم پيشکـش  !  و بايد رفت خانه؟
انساندوستي و آزاديـخـواهـيـتـان کـجـا          
رفته؟ آنقدر گفتند جنبش سـرنـگـونـي       
شکست خورد و جـمـهـوري اسـالمـي            
تثبيت شد و حسن نصـراهللا و حـمـاس        
مـــهـــد کـــودک مـــيـــســـازد و ضـــد                 
امـپـريــالـيــسـتــي اسـت و کــمـونــيـســم               
ضعيف است و غيـره کـه حـاال وقـتـي            
موج خيزش ميليوني مردم هـمـه ايـن        

کـه هـمـان      (  تئوريهاي پـا در هـوا را             
ــراي عــدم دخــالــت در                   مــوقــع هــم ب

در )  مبارزات مردم  سر هـم شـده بـود       
هم مي پيچد ناگزيرند بگوينـد ايـنـهـا       
! انقالب نيست، جـنـگ جـنـاحـهـاسـت         

خودشان را گول مي زننـد، سـرشـان را        
زير برف ميکنند و مـي گـوئـيـد ايـن              

. راست هم ميگويند!  جنگ ما نيست
جنگ اينها بحران آفريني در مرزهـا و    
مجاهدتهاي ديپلماتيک بـراي رسـيـدن      
به مجلس موسسان و پامنبري خواني 

خيزش توده اي مـردم      . حزب اهللا است
خـودشـان را گـول        !  جنگ اينها نيسـت 

ميزنند که گذشته شـان و تـئـوريـهـاي            
بـاد کــرده تــا کــنـونــيــشــان را نــجــات               

اين راديکاليسم منزه طـلـبـانـه       . بدهند
الزم نيست حتـي  .  تماما عاريتي است

هــرکــس  .  کســي کــمــونــيــســت بــاشــد        
بخواهد آن جامعه رها شود، حـتـي آن       

که امروز ويدئـويـش را       -جوان آلماني 
و   –از کانال جديد نشـان مـي دهـيـم             

مي آيد با لـهـجـه آلـمـانـي مـي گـويـد                

آزادي براي ايران، نميتواند بي تـفـاوت     
ــد  هــيــچ انســان آزاديــخــواهــي         .  بــمــان

نميتواند حتي خودش در خانه بنشيند 
چه برسد به بقيه هم توصيه کند بخانـه  

ــه شــور آمــده         !  بــرويــد حــتــي  .  دنــيــا ب
روزنامه هاي دست راستي مي گويـنـد   
رژيــم دارد مــي افــتــد، مــي گــويــنــد              
انقالبي در کار است و آنوقت کسي کـه  
خودش کمونيست ميداند مـي گـويـد        

واقـعـا رقـت آور        !  اين جنگ ما نيست
 .است

 
امر يک کمونيست انقالبي اينست کـه   

اولين بروزات طوفان انقالب را ببـيـنـد    
و به استقبـالـش بـرود، از آن حـمـايـت               
کند حتي اگر مردم اشتباه مـي کـنـنـد       
با آنها برود براي اينکه راه درست را بـه  

بـراي ايـنـکـه حـرکـت           .  آنان نشان بدهد
هيچ جنـبـشـي    .  مرم را راديکاليزه کند

را با در خانه بنشينيد نميتوان بجـائـي   
مــي دانــيــد ايــن تــز کــي بــه             .  رســانــد

پيروزي مي رسد؟ در صورتيکه مـردم  
بـه خــون کشــيــده شــونــد و شــکــســت              
بخورند، آنوقت صاحبـان ايـن نـظـرات         

ايـن  .  احساس پـيـروزي خـواهـنـد کـرد            
جغد جنبش است نه رهبر آن، آيه يـأس    
خوان انقالب است، منتـظـر شـکـسـت        
انـقـالب اسـت، پـيـروزي ايـن خـط در                  

 . شکست انقالب است
 

ــقـــالبـــي مـــردم را                   ــيـــروي انـ يـــک نـ
فراميخواند که مـتـشـکـل شـويـد، بـا              
خواستهاي انساني و آزاديخواهـانـه بـه      

يـک  .  خيابان بيائـيـد، فـريـب نـخـوريـد           
کمونيست انقالبي اگـر انـقـالب ابـهـام          
دارد ابهام هايش را برطرف مـيـکـنـد،       
اگر انقالب شعارهايش خالص نـيـسـت    
شعارهايش را جـال مـي دهـد، درد و              
خواست مردم را سياسي مي کند و بـه  
شعار سياسي تبديل مي کـنـد و روي         
ميز مي گذارد؛ اگر ضد انـقـالب مـي      
گويد اهللا اکبر، مي گويد برو پشت بام 
و بگو جمهوري اسالمي نمي خواهيم، 
بگو مرگ بر ديکتاتور و جامعه بـه او    
جواب مي دهد، اگر مي خـواهـنـد بـه         
خاطر کشته شدن ندا يا سي نفر ديـگـر     
جامعه را به عزا ببرند و لباس سيـاه و     
سکوت را جا بياندازند اين تـمـهـيـدات     

مـکـانـيـزم     .  را خـنـثـي کـنـد و  غـيـره               
انــقــالب و تــبــديــل شــدن بــه رهــبــري              

انـقـالب ايـنـسـت کـه در ايـن حـرکــت                   
موجود و واقعي انسانهـاي زنـده تـوي        
خيابان شرکت کـنـيـد، تـن بـه طـوفـان              
بزنيد و بجنگـيـد تـا در راس آن قـرار               
بگيريد،  رنگ و شعار و پرچم خودتـان  
و هــدف اســتــراتــژيــک خــودتــان را بــه             
اعماق جامـعـه بـبـريـد، تـنـهـا از ايـن                  
طريق است که جامعه ميتواند به شمـا  
روي آورد و شـمـا را بـه عـنـوان رهـبـر                

کار يـک انـقـالبـي مـثـل           .  انتخاب کند
کار يک هنـرمـنـد و مـجـسـمـه سـازي               
است که خمير را در مقابلش گـذاشـتـه      

هيچ شباهتي به آنچه که مـا مـي       . اند
خواهيم ندارد ولي ما بايد به آن شـکـل   

. بايد به اين خـمـيـر شـکـل داد         .  بدهيم
اين خمير آماده وحـي وحـاضـر اسـت،           

ايـن  .  اين جامعه، جامعه انقالبي است
جامعه دارد به سي سال محروميـت و    
فقر و کشتار و غـارت و بـي حـقـوقـي            
اعتراض مي کند حتي اگـر امـروز بـه        

کـه نـمـي        -موسوي زنده باد بـگـويـد        
حتي اگر بگويد مرگ بر تقـلـب     -گويد

که نمي گويد و مي گويـد مـرگ بـر          -
کـار     -ديکتاتور و مرگ بر خامنه اي  

مــن انــقــالبــي ايــن بــود کــه بــگــويــم                
ــعــي انــد، پــرچــمــت                  ــايــت واق درده

دردهـاي واقـعــي و       !  اشـتــبـاهــي اســت    
خواستهاي واقعي ات را پرچم ات کـن      
و روي پاي خود بـايسـت، چـوبـدسـتـي            

روي پــاي   !  جـنـاحـهــا را کــنـار بـگــذار           
خودت بايست و به انسانيـت، آزادي ،      

و ايـن     .  برابري، رهـايـي مـتـکـي بشـو          
کــاري اســت کــه مــا ســالــهــاســت و                 
بخصوص در اين دو هفته بطور فشرده 
و بيست و چهـار سـاعـتـه مشـغـول آن             

مردم بيست و چهار ساعته با .  هستيم
مـا تـمــاس مــيــگـيــرنـد و دردشــان و                
خشمشان را با ما و با ميليونها  نـفـر       

ما به مـردم  .  ديگر در ميان ميگذارند
راه نشان مي دهيم، اخبار مبارزاتشان 
را منتشر ميکنيم، مي گوئـيـم مـردم      
رژيم مفلوک است و شـمـا مـقـتـدريـد،           
پيروز مي شويد، اين بايد سـيـاسـتـتـان      
باشد، اين بـايـد شـعـارهـايـتـان بـاشـد،              
مـواظــب ايــن ســنــاريــو بـاشــيــد، ايــن             
احتماالت را ببينيد و بدانيد که چطور 
بايد از آنها رد شويد، اين پروسه رهـبـر   
شـدن انـقـالب و بـه پـيـروزي رسـانــدن                  

 .انقالب است
 

شما فراخواني داديد بـه    :  اصغر کريمي
سوسياليستها و کمونيسـتـهـا کـه  بـه            

ايـن فـراخـوان پـه         .  اين حزب بپيونـدنـد  
 ربطي به شرايط امروز دارد؟ 

 
من بـه هـمـه رفـقـا، بـه               :  حميد تقوائي

همه کساني که خود را چپ مي دانـنـد   
و واقعاً شريف اند، کساني که احـيـانـا      
تئوريـهـاي ديـگـري دارنـد، بـه دنـبـال                 
خــطــوط ديــگــري افــتــاده انــد، يــا در             
رودربايستي سابقه شان مـانـده انـد يـا         
هرچيز ديگر، مي گويم ايـن روز، روز        

مـا هـمـه مـان         .  اين حسـابـهـا نـيـسـت        
عمري را گذاشته ايم براي اينکه چنيـن  
انــقــالب و تــحــوالتــي اجــتــمــاعــي و             
طوفانهايي را ببينيم و در آن دخـالـت         

اگـر نـمـي خـواهــيـد وارد ايــن              .  کـنـيـم   
طوفان شويد و نمي خواهـيـد مـردم را        
به رهايـي رهـنـمـود شـويـد، بـراي چـه                 
اصالً به خود گفتـيـد فـعـال سـيـاسـي،            
فعال کمـونـيـسـت، چـرا حـزب درسـت              
کرديد، چرا دور هم جمع شديد؟ من بـه  
تمام کساني که مي خواهند کـه نـقـش      
داشته باشند در زندگي اين نسل و يـک  
جامعه هفتاد ميليوني مـيـگـويـم کـه           

امـروز  .  امروز وقت اين کار فرا رسيـده 
جاي بـحـثـهـاي تـئـوريـک کـه آيـا ايـن                     
انقالب است يـا سـرنـگـونـي اسـت يـا                
حرکت مستقل است يـا غـيـرمسـتـقـل         
است و غيـره، االن وقـت ايـن حـرفـهـا               

مردم بلند شـده انـد دارنـد هـر           .  نيست
روزه مي جنگند، ايـن مـردم نـيـرويـي          
مي خواهند که متشـکـل شـان کـنـد،          
پرچم رهبري انقالبي و کمونيـسـتـي را       
بـلـنــد کـنــد و جــامـعـه را بـه رهـايــي                     

حزب مـا هـرچـقـدر هـم          .  رهنمون شود
امکانات داشته باشد، هنـوز احـتـيـاج       
دارد به فعالين، به کادرها، به کسـانـي   

من يـک بـار     .  که به اين صف بپيوندند
ديگر به اين فراخوان تأکيد مي کنم بـه  
حزب کمونيست کارگـري بـپـيـونـديـد،         
امــروز روز عــمــل اســت، امــروز روز             
دخالت در جامـعـه و روز بـه پـيـروزي              

هـفـتـاد مـيـلـيـون          .  رساندن مردم است
مردم آن جامعه به ما احـتـيـاج دارنـد،       
دعواها و سوابـق و اصـطـکـاک هـا را              
کنار بگذاريد، بـه صـف خـودتـان، بـه              
صــف حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري            

 .بپيونديد
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آنچه که پيش روي رژيم اسالمـي قـرار     
دارد، نــه ديــگــر بــر ســر کــار آمــدن                  
موسوي و يا فـقـط دعـواهـاي درونـي            
نظام، که قيام مردم عليه کل حاکميت 

شـعـار مـرگ بـر         .  نظام اسالمـي اسـت    
ديکتاتـوري، مـرگ بـر خـامـنـه اي و                 
اخيرا مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي کـه          
در بسـيـاري از اعــتـراضـات از ســوي               
مردم سر داده شد، خود نشـانـگـر عـزم       

سـال     ۳۰ معترضان براي پايان دادن به 
حاکميـت ارتـجـاع اسـالمـي در ايـران               

 . است
 
آنـچـه کــه مشـخـص اسـت، بـانــد                 -۱ 

خامنه اي از هر نوع کوتاه آمـدنـي چـه      
ــف درون                   ــل صــف مــخــال ــاب در مــق
حــکــومــت و چــه در مــقــابــل مــردم               

تنها راه خـالـصـي      .  خودداري مي کند
رژيم از اين اوضاع، سرکوب و کشـتـار   

. است ۶۰ وحشيانه مردم همچون دهه 
گلـه     نظامي کردن خيابانها و رم دادن    

هاي حزب اهللا و بسيج بـه خـيـابـانـهـا،         
اما کشيـدن  .  نشانه اين استراتژي است

دوباره حجاب اختناق بـر سـر جـامـعـه          
سـال سـرکـوب و بـا              ۳۰ اي که بعد از 

روز جنگ خياباني، هـنـوز    ۲۰ گذشت 
قدرتمندتر عليه کل نظـام دارد شـعـار        
مي دهد، نه تنها براي رژيم اسـالمـي،   
که براي هر رژيم ديکـتـاتـوري ديـگـري        

ايــن .  هــم کــابــوســي خــوفــنــاک اســت          
سال پـيـش تـا       ۳۰ وحشتي است که از 

امروز رژيم با آن درگير بود يعني ثـيـام   
مردم عليه کـل نـظـام و دردسـري کـه              
شکاف هاي دروني حکومت بـرايشـان     
پـيـش آورده اسـت و امـروز ايـن زخـم                   

بـه  . کهنه، بيشتر از قبل دهان باز کرده
بيرون آمدن مردم، بر خالف آنـچـه کـه        
ژورناليستها و مفسرين نيم بند دنيـاي  
دمـوکـراسـي از آن دم مـي زنـنـد، بــه                   
رياست جمهوري رساندن موسوي و در 
عين حال مشروعيـت دادن دوبـاره بـه          
يک نظام سياسي کامـال ضـد انسـانـي         

" نـه " نيست، که اين نمايش قـدرتـمـنـد       
بــزرگ مــردم بــه کــلــيــت حــاکــمــيــت              

از اين رو، رژيـم بـا بـه            .  اسالمي است
خطر افتادن بـقـاي خـود، کـل نـيـروي               

. سرکوبگـرش را بـه خـيـابـانـهـا آورده                
انـقــدر وحشـت زده شـدنــد کـه هــمــان                

نـفـر را        ۲۰۰ روزهاي اول، نزديـک بـه       
کشـتـنـد و صـدهـا نـفـر را دسـتـگـيــر                     

 .کردند
 

حضور پر رنگ عناصري که بدون شک 
از فرماندهان اصلي اطالعات و سـپـاه   
و بسيج هسـتـنـد و مـنـافـع آنـهـا هـم                    
مستقيما به خطر افتـاده، گـويـاي ايـن         

در طول روزهـاي اخـيـر،      . حقيقت است
مي توان اين نيروهاي سرکوبگر عالـي  
رتبه را در حالي که لباسهايي سـاده و      
روي شلوار انداختـه دارنـد و سـوار بـر             
ماشينهاي بيشتر حالل احمر يا ونهـاي  
سفيد رنگ بدون آرم و در حال گفـتـگـو    
و بررسي سير تـحـوالت اتـي هسـتـنـد           

اين احتمال قوي است که در طـول  . ديد
چند روز آيـنـده، رژيـم بـراي مـرعـوب               
ــردن جــامــعــه، حــتــي دســت بــه                     ک
اعدامهاي چند نفره با پخش تلوزيوني 
اين اعدامها و نـيـز پـخـش اقـرارهـاي             
نمـايشـي بـرخـي افـراد بـزنـد امـا ايـن                    
روش، نمي تواند عـمـر چـنـدانـي بـراي           

چنين پروژه هاي سرکوبي، .  رژيم بخرد
 ۹۰ و يا حـتـي دهـه         ۶۰ شايد در دهه 

مــيــالدي در کشــورهــاي روســيــه يــا             
اروپــاي شــرقــي جــواب داده، امــا در             
ايران، جنبشي که برنامه و هدف خـود    
را، حتي همين امروز دارد به حاکميت 
ديکته مي کند را، نمي تواند به خـانـه     

مـردم ديـده انـد کـه چـطـور               .  بفـرسـتـد   
ــه دســت ايــن ادمــکــشــان                 ــان ب جــوان
اسالمي، به قتل رسيده انـد، قصـاوت       
و توحششان را هم ديده اند و به کـمـتـر    
از سرنگوني رژيم و خالص شدن از شـر  

بـايـد   .  اين سرکوبگران تن نـمـي دهـنـد      
اين واقـعـيـت را در نـظـر داشـت، کـه                    
جامعه ايران به شدت بـرنـامـه عـمـلـي           

. مشخص نـيـز پـيـش روي خـود دارد             
ــي،               ــهــاي مــدن ــوري آزادي خــواســت ف
مطبوعات، پوشش، احزاب، تـجـمـع،      

از اصـلـيـتـريـن        ...  تامين معيـشـت و    
خـواسـتـه هـاي مــردم اسـت کـه بــراي                 
رسيدن به انها، برنامـه عـمـل خـود را           
هم دارند و ان دسـت بـردن بـه قـدرت                 
سياسي است که خيزش عمومي بـراي    

رسيدن به ايـن خـواسـت فـوري را، در               
روز گذشته به خـوبـي شـاهـد          ۲۰ طول 

ــم  ــودي ــريــم کــه                 .  ب ــپــذي ــر ب ــي اگ حــت
اعــتــراضــات اخــيــر، بــراي بــه قــدرت            
رساندن ميرحسين موسوي اسـت، بـاز     
اين حقيقت را کـتـمـان نـمـي کـنـد کـه               
هـدف مــردم، دســت بــردن بــه قــدرت             

نــقــطــه قــوت حــزب       .  ســيــاســي اســت   
کمونيست کارگري در اينـجـا، دقـيـقـا        
داشتن يک برنامه عمل فوري، قـوي و      
منسجم براي رسيدن به قدرت سياسـي  

حــتــي .  و تشــکــيـل دولــت اتـي اســت           
مــوســوي و ديــگــر تــرشــي انــداخــتــه             
بورژوازي از بني صدر گرفته تا گنجـي  

هم اگر بتـوانـنـد کـاري       ...  و سازگارا و
کنند، فرصت و امکان تشکيل کابينه 
و دولت موقت را هم پـيـدا نـخـواهـنـد           

خواسته ها و مطالبـات عـمـيـقـا        .  کرد
انساني مردم، از آنچه که اينها هـم در      
سر دارند فراتر است و مردم به سادگي 

 . از آنها و دولتشان خواهند گذشت
 
هر نوع سازش يا قرار و مـدارهـاي    -۲ 

طرفهاي دعواي درون حاکميت، يعنـي  
موسـوي بـا قـدرت بـه             -باند هاشمي 

دستان، مساوي است با پـايـان کـامـل       
بـازي اي کــه ايـنــهــا          .  خـود ايـن بــانـد       

واردش شده اند، تنها با يـک مـعـذرت        
خواهي يا اعالم ندامت و پشيمـانـي و     
يا حتي تبديل شدن بـه اپـوزيسـيـون و           

ايـن آب    .  فرار از ايران پايان نمـي يـابـد     
. ريخته را نمي توان به جوي بازگـردانـد  

در هــمــان روزهــاي اول اعــتــراضــات،          
تکليف هاشمي و خـانـواده اش روشـن        

. شد، موسوي ديـگـر جـاي خـود دارد          
موسوي خوب مي دانـد کـه تـنـهـا بـا             
پنهان شـدن پشـت قـدرت مـردم مـي                

. تـوانــد، هــمــچــنــان پــيــش روي کــنــد           
تجمعي که گويا به فراخوان مـوسـوي،     
در مقابل مسجد قبا شکل گرفت، در   
واقع پاسخ موسوي به فشار و حضـور      

ايـن  .  هر روزه مردم در خـيـابـانـهـا بـود        
پـيــشــروي، در نــهــايـت شــکـاف بــيــن              
جناحـهـا و عـمـق اخـتـالفـات درونـي                 
حکومت را تشديد مـي کـنـد و خـود             
تــبــديــل بــه عــامــل تــعــيــيــن کــنــنــده             

در چـنـيـن      .  سرنگوني رژيم خواهد شد
ــدرت                 ــف ق ــا تضــعــي اوضــاعــي، و ب
مرکزي، عمال امکان سرکوب از بـيـن     
رفته، و توده مـردم بـيـش از گـذشـتـه               

امــکــان حضــور و ابــراز وجــود پــيــدا             
هر چـقـدر هـم خشـونـت            .  خواهند کرد

عليه معترضين در طول روزهاي آينده 
بـيــشــتــر شــود، ايــن صــفــوف پــايــيــن            
سرکوبگران هستند که عليه خشونتهـا  
خواهند ايستاد و تبديل بـه فشـاري از       
پايين براي سـران حـاکـمـيـت خـواهـنـد             

يادمـان بـاشـد، بـخـش زيـادي از               . شد
نيروي سرکوبگر، جـوانـان بسـيـجـي و          
نيروهاي به اصطـالح مـردمـي بسـيـج          
هسـتــنـد کــه مســتـقــيــمـا در زنــدگــي              
روزمره خود، با کليت جـامـعـه سـر و           
کار دارند و در کـوتـاه مـدت تـوانـايـي           
مقابله با جامعه را به لحـاظ روحـي و       

اتـفـاقـي کـه       . رواني از دست مي دهند
در بيشتر انقالبات روي داده و بـاز هـم     

اين همان اتفاقي اسـت، کـه       .  مي دهد
در نهايت براي دولت بختيار در زمـان    

بـحـران درونـي      .  ديکتاتوري شاه افتـاد 
حاکميت و پيشروي مـردم بـه بـقـدري           
عــمــيــق و طــوالنــي شــد، کــه بــخــش              
وسـيـعـي از نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر بـه                    

 .صفوف انقالبيون پيوستند
 
بايد به خاطر داشت، اصلـي تـريـن       -۳ 

بـحـران حـاکــمـيـت، بـحــران سـيـاســي،               
فرهنگي و بحران اقتصادي و نـداشـتـن    

بـدون در    .  راه حل برون رفت از آن اسـت 
نظر گرفتن بحران سـيـاسـي پـيـش رو،          
بحران اقتصادي از مدتها قبل در حـال  
تضعيف و به بن بست رسـانـيـدن رژيـم       

بحران حـاضـر، زخـمـهـاي کـهـنـه             .  بود
درون جـامـعـه را بـاز کـرد و سـرعــت                   

. بيشتري به جنبش انقالبي مـردم داد     
اوضاع کنوني در کـل، بـه نـفـع رژيـم                
نيست اما همين شرايط و ايـن بـحـران        
سياسي، مي تواند زماني را براي رفـع  
بحران اقتصادي در اختيـار حـکـومـت       

بـراي حـکـومـتـهـايـي ايـن             .  قـرار دهـد    
چنين، بحران سياسي، مـي تـوانـد راه          
حـلـي بـراي بـرون رفـت از مشـکـالت                  

اما مـوقـعـيـت رژيـم اسـالمـي              .  باشد
ورشکسته شـدن  .  بسيار متفاوت است

ــنــگــاهــهــاي اقــتــصــادي،              ــيــشــتــر ب ب
کارخانجات و کارگاههاي توليدي، کم 
شدن صادرات و واردات، عدم توانايـي  
پرداخت حقوق معوقه صدها کارگـر و    
رسيدن دامـنـه بـحـران بـه بـخـشـي از                    
صنعت نفت به عنوان قلب اقـتـصـادي    

که يک نشانه اصلي آن انتصـاب  ( رژيم 

نيروهاي نظامي سپاه به جاي مـديـران     
و ديگر ارگانهاي دولـتـي   )  فعلي است 

حقوقهاي معوقه برخي ادارات   (  رژيم 
و مـــخـــصـــوصـــا فـــرهـــنـــگـــيـــان و              
بازنشگستگان حتي عالرغـم افـزايـش      

، زوايـاي تـاريـک و          ) نسبي حـقـوقـهـا       
عميق بحران اقتصـادي را در مـقـابـل           

به اين وضعـيـت،     .رژيم قرار داده است
ــعــداد                ــه گــذاري و ت کــاهــش ســرمــاي
معامله و کاهش شاخص بورس را هـم  

 بايد اضافه کرد
 

برون رفت از ايـن بـحـران، عـمـال بـراي             
حـــکـــومـــتـــي کـــه اقـــتـــصـــادش در            
اختيارچندين باند مافيايي اسـت، کـه       
بخصوص در اين روزهـا نـيـز در حـال             
خارج کـردن سـرمـايـه خـود از کشـور               

در بـهـتـريـن و         .  هستند، وجـود نـدارد    
خوش بينانه تـريـن حـالـت، وضـعـيـت            
مــوجــود، تــنــهــا وقــت خــريــدن بــراي            
يکسري تصفـيـه حسـابـهـاي درونـي و             

امــا نــبــايــد    .  فــرار از مــهــلــکــه اســت        
فراموش کرد، در هر شرايـطـي، امـيـد       
به باقي ماندن رژيم براي ايـن جـانـيـهـا        

سـاعـت بـه         ۱ وجود دارد و حتي اگـر      
سرنگوني اين رژيم باقي مانده بـاشـد،     
اينها دست از عوام فريبـي، سـرکـوب،      
زندان و شکنجه و اعـدام بـرنـخـواهـنـد         

ايــــن مــــاهــــيــــت تــــمــــام           .  داشــــت
. ديـکــتـاتــوريـهــاي فــاشـيــسـتــي اســت          

طوري رفتار مي کـنـنـد گـويـي هـنـوز            
قدرتمندند و آب از آب تـکـان نـخـورده       

 است
 
اکنون روزهايـي اسـت کـه آخـريـن              -۴ 

دفاعيات از رژيـم را شـاهـد خـواهـيـم               
نيروهاي حکومتي، رفرميستـهـا   .  بود

و اپوزيسيون مدافع رژيم، تـالـشـهـايـي      
را براي نگه داشتن رنگ مذهبي و در   
نهايت کاناليزه کردن اعتراضات مـردم  
تنها به تقلـب انـتـخـابـات انـجـام مـي               

برجسته کردن شعار اهللا اکـبـر،       .  دهند
مـعــرفــي مــوســوي بـه عــنــوان رهــبــر             
جنبش، بر حذر داشتـن مـردم از دادن         
شعارهاي تند، سـرگـردان کـردن مـردم         
ــجــمــع و تــظــاهــرات، دادن                    ــراي ت ب
پيشنهادهايي که صرفا در حـد بـاقـي          
نــگــه داشــتــن اعــتــراض بــه نــتــايــج                
انتخابات است و سـاخـتـن فضـايـي از          
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و تحليل ما از اوضاع که پيشتر در اين 
نشريه و در سايت ها و تلويزيون حـزب  
و کانال جـديـد بـا آن آشـنـا هسـتـيـد،                   
نيروهاي خارج کشور که در واقع ادامه 
همين نيروها و آلترناتيـوهـا در داخـل        
ايران هستند فعاليتشان چند برابر شـده  
وگاها اشکال جديدي بـه خـود گـرفـتـه          

 .است
آيا " سه جنبشي که منصور حکمت در 
بـه  "  کمونيسم در ايران پيروز مي شـود   

روشني توضيح داده اسـت ايـن روزهـا        
جنگي تمام عيار را در خارج کشور به 

از طرفي نيروي حزب با . راه انداخته اند
تشکيالت و تلويزيونش به خصوص در 
خارج مثل هميشه و اين بار با تـوان و      
انرژي چند برابر براي تثبيت و کوبيـدن  
مهر سرنگوني و چـپ و راديـکـال بـر               
اعتراضات داخل ايران و معرفي آن بـه    
عــنــوان نــيــروي ســرنــگــونــي طــلــب و           
آزاديخواهانه در سطح بين المـلـلـي در      

نيروهـاي راسـت نـيـز کـه            .  تالش است
خود به دو دسته تقـسـيـم مـي شـونـد،           
نيروهاي ناسيوناليست عظمـت طـلـب      
ايـرانــي کــه خــود طــيـف رنـگــارنـگــي              
هستند، نه تشکل سراسري اي دارند و   
نه حرف واحد و سياست يـکـسـانـي را         
دنبال مي کنند به عـنـوان يـک جـريـان          
ديگر در فـعـالـيـت هسـتـنـد تـا حـرف                
خودشان را بزنند و معتقدند مردم ايران 
بـه دنــبــال ســرافـرازي ايــران و ايــرانــي               
هستند  دردشان  احـيـاي سـلـطـنـت و             

امـا  .  حداکثر دموکراسي غـربـي اسـت     
نيروهاي ملي مذهبي که هـمـيـشـه در       
قالب انجمن و کتابفـروشـي و انـواع و          
اقسام نهادها با امکانات دولتي ايـران  
زندگي کرده اند اين روزها حسابي فعال 
شــده  انــد و تــالش مــي کــنــنــد تــا                    
اعتراضات مردم را به سطح اعـتـراض   
به تقلب و هواداري از موسوي تـقـلـيـل     

 .دهند
ما که به عنوان نـمـايـنـدگـان جـنـبـش             
کمونيسم کارگري و تنها جـريـانـي کـه       
معتقد به انقالبي بـودن اوضـاع ايـران          
هستيم، تالش مي کنيم تا جهان را از   
عمق فاجعه اي که عليه مردم در ايـران  
در جريان است و همچنين راديکاليسم 
ــه شــدت انســانــي                    ــات ب و مــطــالــب

. اعتراضات مردم در ايران با خبر کنيم

اين ها همه در کنار تالش شبانه روزي 
براي رنگ چپ و سوسياليستي زدن به 
اعتراضات و پيش بـردن گـام بـه گـام             
مبـارزات در ايـران و در سـطـح بـيـن                   

. المللي عليه جمهوري اسـالمـي سـت       
ما همواره در اين سال ها تالشمان ايـن  
بوده که واقعيت مـوجـود در ايـران را            
معرفي و خط و جهت بدهيم، هـمـواره     
گفته ايم جـامـعـه ايـران بـا هـيـچ نـوع                 
سـيـاسـت راسـتــي سـر سـازش نــدارد،               
اعتراضات تا ديروز موجود، تـحـلـيـل     
سياسي دقيق ما از اوضاع هـر دو در        
کنار هم اين را نشان مي داد که جامعه 
ايران شديدا چپ و راديکـال و انسـانـي        
فکر مي کند و مي خواهد از شـر هـر         

. گونه ستـم و نـابـرابـري اي آزاد شـود               
گــاهــي راســا اعــتــراض مــي کــنــد،               
اعتصاب مي کند و شهر را به تصـرف  
در مي آورد، گاهي با تکيه به شکـاف  
ها و اختالفات دروني نظام پا را ميـان  
در مي گذارد و شـکـاف حـکـومـت را          
عميـق تـر مـي کـنـد و بـا تـکـيـه بـه                         
امکانات و توازن قواي موجود سـعـي     

. مي کند آن را به نفع خود به هم بـزنـد    
اگر شعار موسوي مي دهد و به جنـاح  
خامنه اي مي تازد ، مي داند خامـنـه   
اي امروز يعني جـمـهـوري اسـالمـي و          
موسوي بهانه است و کل نظـام نشـانـه      

تالش ما به عنوان نـيـروي چـپ      .  است
سرنگوني طلب، به عنوان نيـرويـي کـه      
ادعاي آلترناتيو حکومتـي دارد و بـه         
عنوان نيرويي که مي خواهد تمام نظم 
موجود را بر هم زنـد در خـارج کشـور          
سعي کرده و مي کنيم حرف دل ميليون 
ها انساني را بزنيم که هم از فـرهـنـگ        
اسالمي ذله شـده انـد، هـم فـقـر و نـا                   
بـرابـري را نـمـي خـواهـنـد و هـم مــي                     
خواهند در هـمـه امـور آزادي داشـتـه              

تالش مي کنيم اين گرايـش را    .  باشند
به رهبر انقالب حاضـر تـبـديـل کـنـيـم            
سعي مي کنيم پرچم آزادي خـواهـي و       
برابري طلـبـي و انسـانـيـت را بـه ايـن                  

فـعـالـيـت هـاي خـارج           .  انقالب بدهيـم 
. کشور ما هـم در هـمـيـن راسـتـاسـت             

سياست هاي راديکال و بي تخفـيـف و     
در عين حال جوري که بيشترين تـوجـه   
ها را براي مبارزات مردم در ايـران بـه       
دست بياوريم در راس فعاليت هاي مـا  

بـرگـزراي قـوي تـريـن          .  در خارج اسـت   
آکسيون ها و تاثير گذارترين تجمع ها، 

مالقات با مقامات کشورها و افشاي 
حکومت اسالمي و طـرح مـطـالـبـات        
واقعي مردم ايران و انتظار مردم ايـران    
از جامعه جهاني بخـشـي از فـعـالـيـت           

 .هاي ما در خارج کشور است
نـيـروهـاي راسـت کــه خـود دو دسـتــه                 
هستند نيز اين روزها بسيار فعال شـده  
اند، نيروهاي ناسيوناليست پروغرب يا 
همان سلطنت طلبها اين روزها فعاليت 
شان چند برابر شده و برگزاري آکسيون و 

الـبـتـه    .  تجمع را در دستور خود دارنـد   
ايــن جــريــان از داشــتــن يــک تشــکــل               
منسجم و قوي و حـتـي يـک سـيـاسـت           
واحد محروم است و نيروهاي آن حـتـي   
در يک شهر هم با هم اتفاق نظر ندارند، 
پراکندگي و آشفتگي در صفـوف آنـهـا      
باعث شده تا نتوانند چهره مناسبي از   

گرچه آشفتگي و بـي    .  خود نشان دهند
تشکلي ذاتي اين گرايش است چرا کـه    
نيازي به آن ندارد و حزب و تشـکـل و         

البته از .  دسته خيلي به کارش نمي آيد
انصاف نـگـذريـم ايـن نـيـرو تـا انـتـهـا                   
سرنگوني طلب است و در ادامه بحـث  
معلوم مي شود که چرا همين نکته در 

. مورد اين جريان نقطه مـثـبـتـي اسـت       
نهايت آمال اين جريان البته ربـطـي بـه        
مبارزات مـردم در ايـران نـدارد، ايـن               
جريان اعالم مي کند که خواست مردم 
ايران پرچم شيرخورشيد و احيانا احياي 
سلطنت و احـتـمـاال دمـوکـراسـي نـوع            

از بـرطـرف کـردن فـقـر و              .  غربي است
فالکت حرفي نـمـي زنـنـد و کـاري بـه               
مناسبات تـولـيـدي جـامـعـه نـدارنـد،               
پليس و ارتش و زندان را هم جزء ذاتـي  

در نـهـايـت      .  هر حکومتي مـي دانـنـد     
تشتت و نداشتن يک سياست مشترک و 
واحد و بي افقي اجتماعي آنـان بـاعـث      
شده تا نتوانند به نيروي قابل تـوجـهـي    
تبديل شوند، گرچه پرچم هاي سه رنگ 
شير و خورشيدشان توجه تعـداد قـابـل      
مالحظه ايرانيان را جلب مي کند ولـي  
در عرصه سياست حرفي ندارند حتي با 
وجــود امــکــانــات مــادي و زمــيــنــه             
اجتماعي مناسبي که ناسيوناليسم بـه  

 .طور طبيعي در جامعه دارد
اما نيرويي که اين روزها به طور چشـم  
گيري فعال شده است، نـيـروهـاي دوي        
خردادي طـيـف اکـثـريـتـي و تـوده اي                
هستند کـه سـيـنـه چـاکـان جـمـهـوري                  

بـا تـمــام تــوان از         .  اسـالمــي هســتـنــد    

جمهوري اسالمي دفاع مـي کـنـنـد و           
مي خواهند اعتراضان مردم در ايـران      

مـدام بـر طـبـل         .  را وارونه نشان دهنـد 
تقلب در انتخابات مي کوبند و اعـالم  
مي کنند مردم در ايران هـمـه طـرفـدار       
مــوســوي هســتــنــد و خــواهــان بــقــاي           

از هر شگرد و حقـه  .  جمهوري اسالمي
و کلکي استفاده مي کنند، امکـانـات   
دولتـي چـه دولـت هـاي غـربـي و چـه                    
جمهوري اسـالمـي پشـت ايـن جـريـان             

از جمله کارهايي که مي کـنـنـد      .  است
برگزاري تجمعات ساکت و خاموش و   

ايـن بـي     .  بي خاصيت براي مردم است
خاصيتي براي مردم هر چه دوزش باال 
تر باشد براي جمهوري اسالمي مـفـيـد    

مدام اعالم مي کنند مردم در . تر است
ايران مشکلي بـا جـمـهـوري اسـالمـي           
ندارند و تمـام مشـکـلـشـان تـقـلـب در               

همزمان مي خواهـنـد   .  انتخابات است
صداي اعتراض ما و سـايـر نـيـروهـاي        

بـه  .  سرنگوني طلب را نيز خفـه کـنـنـد      
همان درجه کـه اعـتـراضـات در ايـران              
راديکال تر بشود اين طيف هم منـزوي  
تر خـواهـد شـد ولـي يـکـي از شـروط                  
راديـکـال شـدن و ادامـه پــيـروز مـنــد                 
اعتراضات در ايـران مـنـزوي شـدن و               
گرفتن قدرت از دسـت ايـن گـرايشـات         
است که هم در ايران و هم در خـارج از      

يـکـي از     .  ايران فعال هستند مي باشـد 

کارهاي مهم و اسـاسـي مـا زدن ايـن               
گرايش و افشاي ماهيت ضد انساني و 
ضد انقالبي آن است، اين يعني مبارزه 
مستقيم با جمهوري اسـالي در خـارج       

ــکــه              .  کشــور ــي ــال ــرايــش در ح ــن گ اي
اعتراضات پر جوش و خروش مردم در 
ايران عليه جمهوري اسـالمـي هـر روز        
بـرقـرار اسـت اعـالم مـي کـنـد مــردم                  
جمهوري اسالمي را اين بار بـا روايـت       
موسوي مي خواهند و تالش مي کند 

 .صداي اعتراض مردم را خفه کند
در اين ميان نيروهاي ديگري نيز يافت 
مي شوند که تا ديروز دم از کمونيـسـم   
آن هم از نوع کارگري و منصور حکمت 
مي زدند، البته امروز هم با همان پرچم 
منصور حکمت ميليون هـا مـردم بـه          
خيابان آمده را تشويق به خـانـه نشـيـن       

اين ها بي ربط تر آنـي  .  شدن مي کنند
هستند که نيازي به تحليـل و بـررسـي        

 .داشته باشند
جمهوري اسالمي و سرمـايـه داري در       
خارج و داخل به اشکال مختلفي ظهور 
مي کند که بايـد آن را شـنـاخـت و از               

گـرايـش تـوده اي        .  ميدان به درش کرد
اکثريتي امروز شکل مقبول و معـقـول   
جمهوري اسالمي در خـارج اسـت کـه          

کشور زدن  يکي از وظايف ما در خارج
و افشاي آن در بين مردم است، کـه بـه       

 . آن مشغوليم
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ياس و نااميـدي کـه گـويـا قـرار اسـت               
موسوي دستگير شود و پروژه اصـالح    
رژيم به تعويق مي افتد يـا ديـگـر کـار         
تمام شده اسـت و رژيـم سـرکـوب مـي              

اين برخوردها و فضا سازي را که .  کند
فقط به نفع رژيم است، بايد نقد کـرد و    
فضا را به نفع جنبش سرنـگـونـي نـگـه        

اين اقدامات را بـايـد هـمـپـاي            . داشت
ماشين تبليغات رژيم اسالمي قلمـداد  

رژيم اسالمي اگـر يـک راه ديـگـر           . کرد
براي برون رفت از اين بـحـران سـيـاسـي        
داشته باشد، فضا سازي عليه جـنـبـش    
اعتراضي و سرکوب و تـحـقـيـر مـردم          

يـک راه اسـاسـي بـراي زدن ايـن                .  است
ترفند رژيم و مدافعانش، بردن عـمـيـق      
تــريــن مــطــالــبــات انســانــي بــه درون             

بــايــد پــرچــم    .  صـفــوف جــنــبــش اســت      
ــه دســت                    ــي را ب ــات انســان مــطــالــب
مــعــتــرضــيــن داد و کــل ايــن صــف                 

. ارتـجـاعـي را زيـر پـاي آنـان لـه کـرد                    
آنـچـنـان کـه هـر روز شـاهـد بـوديـم و                      
هستيم، عمق مـطـالـبـات و خـواسـتـه            

 .هاي مردم، تـايـيـد ايـن نـکـتـه اسـت                
سازماندهي تـظـاهـراتـهـاي کـوتـاه           -۵ 

مدت و نقطه به نقطه، تغيير شعارهاي 
شبانه و آمدن به درون محالت به جـاي  
رفتن به پشت بامها، برداشتن حـجـاب   
ها حداقل در اولين قـدم، شـبـهـا و در           
محالت، مي تـوانـد روحـيـه و قـدرت            

شـيـشـه عـمـر        .  اتحاد را چند برابر کند
رژيم، همين حجاب زنان اسـت و بـايـد        

 .آن را به امر خود ملغا کرد
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ايـن اثــر مـنــصـور حــکـمـت کـه در                  
مقطع انتخاب خاتمي نـوشـتـه شـده       
به روشني جدال دو جناح موجود در 
جمهوري اسالمي را تـوضـيـح مـي           

ــد ــه               .  دهـ ــد ريشـ ــي دهـ ــان مـ نشـ
اختالفات ايـن جـنـاح هـا راه هـاي                 
متفاوت هر کدام براي حـفـظ نـظـام         
منحوس اسالمي در مـقـابـل اراده          
عظيم مردم بـراي سـرنـگـونـي شـان             

در آن دوره بـانـد خـامـنـه اي              .  است
عـرصــه فــرمـال حـکــومـت، يـعــنــي             
دولت را به باند خاتمي واگذار کـرد    
ولي خيالش راحت بود همان مـوقـع   
هم با حکـم حـکـومـتـي و تـمـکـيـن                
خاتـمـي چـي هـا بـه آن مـي تـوانـد                     

. کليت حکومت را نمايندگـي کـنـد     
ــن                     ــتـ ــرفـ ــا اوج گـ ــروز بـ ــي امـ ولـ
اعتراضات و تنفر بيش از حد مردم 
و تالش آنـان بـراي بـه زيـر کشـيـدن               
جـمــهـوري اسـالمــي، و هـمــچـنــيــن             
آشفـتـگـي و شـکـاف و اخـتـالفـات                 
دروني حکـومـتـي هـا، خـامـنـه اي              
ديگر چنين ريسکي را نـمـي تـوانـد         

تــنــهــا راه بــقــاء ش را در             .  بــکــنــد
سرکوب عريان جامعه و دوستان تـا  

حکم مردم بـه    . ديروز خود مي داند
رفتن جمهوري اسالمي اصلي تـريـن   
مشکل جمهوري اسالمـي سـت کـه        
امروز چنين به جان هم شان انداخته 
و براي بـقـاي نـظـام کـثـيـفـشـان هـر                 

ولـي  .  جنايتي برايشان مـجـاز اسـت     
همزمان هر دو طرف حکومتي ايـن    
جنگ بازنـده ايـن نـبـرد هسـتـنـد و                
مردمي که امروز ديگر رسمـا بـراي     
سرنگوني به مـيـدان آمـده انـد مـي            
تواننـد و بـايـد پـيـروز ايـن مـيـدان                   

 ک.ج.  باشند

کشــمــکــش هــاي اخــيـــر مــيـــان                 
جـنـاحـهـاي رژيــم اسـالمـي، صـرفــا              
نقطه آغازي بر يک سلسلـه درگـيـري      
هاي اجتناب نـاپـذيـر و بـه مـراتـب             
حاد تر و خـرد کـنـنـده تـر در درون              

يـــک .  حــکــومــت اســالمــي اســت            
واقعيت بسيار ساده پشت تمام ايـن    

: کشـمـکـش هـاسـت، و آن ايـنـســت               
مـردم ايــران حـکــم بــه رفــتــن رژيــم               

محتوا و مـبـنـاي    .  اسالمي داده اند
جنگ داخلـي امـروز در حـکـومـت            
ارتجاع اسالمي، اختالفات نگرشي 
جناحهاي چـنـد گـانـه رژيـم بـر سـر                  
اقتصاد دولتي يا بازار، برقراري يـا    
عدم برقراري مناسبات با غرب، يـا  
حتي اخـتـالفـات عـقـيـدتـي بـر سـر                  
اسالم و اسـالمـيـت و واليـت فـقـيـه              

سـال قـبـل         ٥ايـن داسـتـان        .  نيسـت 
جـدالـهـاي امـروز، نـتـيـجـه             .  نيسـت 

تــکــاپــوي مــذبــوحــانــه جــنــاحــهــاي         
حاکميت براي حفظ نظام مـنـحـوس    
اسـالمـي در بـرابـر حـکـم تـاريـخــي                 

همه، در داخل و خـارج    .  مردم است
ايران، در داخل و خـارج حـکـومـت،       
چهره خشمگين مردمي را کـه عـزم       
کرده اند کار رژيم را تمام کنـنـد، از     

ايـران  .  پس انتخابات اخير ديده انـد   
ديگر براي ضد انقالب اسـالمـي بـه      
شيوه هاي تاکنوني قابل حـکـومـت      

جدال امروز جناحهـاي  . کردن نيست
حاکميت جدالي بر سر حـفـظ نـظـام         

جدالي بـر سـر يـافـتـن و            .  شان است
حــاکــم کــردن آن ســيــاســت و آن                     
چهارچوبي براي رژيم اسالمي اسـت    
که به زعم هـريـک مـيـتـوانـد بسـاط            
ديکتاتوري و لـفـت و لـيـسـشـان را               

ــوظ بـــــــــدارد              ــحـــــــــفـــــــ .مـــــــ   
3   
اين تصور که يک جمهوري اسـالمـي   

، " لــيــبــرالــيــزه شــده   " تــعــديــل شــده،      
، با آخوندهاي اهلي و " ايرانيزه شده" 

که تن کريه خـود    " نهادينه"اسالمي 
را در کـرسـت قـانـون چـپـانـده اسـت               
ميتواند مردم را به تمکين بکشاند 
و بدنبال کار و زندگي شان بفرستـد،  

اين تصويري است که .  مسخره است
خاتمي و ائـتـالف پشـتـيـبـان او از                 

جـنـاح   .  اهداف خود بدست ميدهند
خامنه اي و طرفداران از رو بسـتـن         
ــيــن اســالم حــاضــر              شــمــشــيــر خــون
نيستند به ايـن خـيـالـپـردازي گـردن           

اينها ميدانند که هـر ذره      .  بگذارند
سازش رژيم با مردم پـيـش در آمـد          
ناسازگاري بـيـشـتـر مـردم بـا رژيـم                

اينها ميداننـد کـه از خـرداد          .  است
تا امروز فقط بـا کشـتـن و           ١٣٦٠

. زدن بقاء خود را تضمين کـرده انـد    
اينها مواعيد و عملکرد خاتمي هـا  
را خيانت به نظام و حاکميت اسـالم    
و مــقــدمــه ســرنــگــونــي کــل رژيــم             
اسالمي ميـدانـنـد و آمـاده انـد بـه               

  .همين عنوان با آن مـقـابلـه کـنـنـد        
4   
اما سياست مدافعان خـامـنـه اي و        
انصار حزب اهللا نيز به هـمـان انـدازه      

. خـيـالـي و پـوچ و پــا در هـواســت                 
خــاتــمــيــون هشــدار مــيــدهــنــد کــه            
قلدربازي و قشريگري و آدمـکـشـي      
عريان اسالمي خيرش را بـه انـدازه         
کـافـي رسـانـده و ديــگـر چــاره کــار                 

ايـن روشـهـا عـمـر خـود را               .  نيسـت 
فهميده اند که مردم دارند .  کرده اند

براي جمع کـردن ايـن بسـاط تـکـان              
ميدانند واليـت فـقـيـه و         . ميخورند

حکومت الهي ديگر نه ابزار ارعاب 
. مردم، بلکه مايه تحريک آنـهـاسـت   

ميگويند ايـن روشـهـا مـردم را بـه              
بـايـد تـعـديـل        .  انقالب مـيـکـشـانـد       

  .شود
5   

نسـخـه   .  ترس هردو طـرف بـجـاسـت      
هاي هر دو طرف پوچ و بي نـتـيـجـه       

ايــن جــنــگ    .  راهــي نــدارنــد   .  اســت
جـامـعـه دارد رژيـم         .  بازنده هـاسـت    

رژيــم .  اســالمــي را دفــع مــيــکــنــد         
. اسالمي بايد بـرود و دارد مـيـرود         

رويدادهاي امروز لحظات و دقايقي 
هـنـوز   .  در سير فروپاشي اينـهـاسـت   

تـا  .  چرخشهاي بسياري در راه اسـت 
روز سـقـوط شـان، تـا روز پـيـروزي                 
شيرين مردم، اين جـمـاعـت اوبـاش         

بارها وحدت خواهند کرد، و باز بـه    
" لـيـبـرال   . " جان هم خـواهـنـد افـتـاد         

خواهند شد و باز حکومت نـظـامـي    
رجـز خـواهـنـد       .  اعالم خواهند کـرد   

يـک  .  خواند و التماس خواهنـد کـرد    
در طـول ايـن       :  چيز اما مسلم اسـت   

دو دهــه هــرگــز مــردم در چــنــيــن                 
موقعيت مـنـاسـبـي بـراي بـرچـيـدن             

  .بساط رژيم اسالم قرار نداشته انـد   
6   
شرط پيروزي، ادامه مبـارزه عـلـيـه       
کليت رژيم اسالمـي و در مـنـگـنـه            
گذاشتن همه جـنـاحـهـاي حـکـومـت          

ايـن  .  ارتجاع اسالمي در ايران اسـت 
کابوس خيزش مردم است که اينـهـا   

ايـنـهـا    .  را بجان هـم انـداخـتـه اسـت         
بايـد بـرونـد، مـردم بـراي تـعـويـض                 
خــامــنــه اي هــا بــا خــاتــمــي هــا و                
منتظري ها و گرفتن چـمـاق انصـار        
حزب اهللا و پـس دادنـش بـه بـهـزاد              

خـط  " نبـوي هـا و چـاقـوکـش هـاي                 
مـردم  .  به ميدان نـيـامـده انـد      "  امام

.حــــکــــمــــشــــان را داده انــــد                       
7   
حزب کمونـيـسـت کـارگـري، طـبـقـه             
کــارگــر و هــمــه مــردم ايــران را بــه               
برپايي يک انقالب عليه رژيم نکبـت  
بار اسالمي و بـرقـراري جـامـعـه اي          

  .آزاد و انساني فراميخواند
8   
سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمـي  

 ايران
 

دفـتـر سـيـاســي حـزب کـمـونــيـســت                
 کارگري ايران
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