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از .  گـذشـت     ۷۸ تـيـر        ۱۸ سال از    ۱۰ 
هفت روزي که جـمـهـوري اسـالمـي را            

اعــتــراض از کــوي دانشــگــاه         .  لــرزانــد
شروع شد و به سرعت در مرکـز تـهـران      

چندين روز پر جـوش و    .  گسترش يافت
خروش را از سر گـذرانـد و اعـتـراض و           
مبـارزه مـردم در ايـران را بـه مـرحلـه                   

ــه       .  نــويــنــي وارد کــرد       حــکــومــت و ب
خصوص جناح اصالح طلـب کـه بـراي        
آرام کردن مردم آمده بـود را بـه شـديـد           

. تريـن عـکـس الـعـمـل هـا وادار کـرد                  
خاتمي که تا روز قبلش لبخند مي زند 
و به فکر پروانه هـا و رنـگ شـکـالتـي            
عبايش بـود را بـه مـوجـودي وحشـي                
تبديل کرد که هر گـونـه اعـتـراضـي را            
سرکوب مي کند و سرکوب خونـيـن را     
تائيد مي کند، خامنه اي را به گريـه و    

 .همه شان را به دست و پا انداخت
تـيـر      ۱۸ ماجرا شايد براي نسل بعد از 

ــاشــد      ــراض         .  جــالــب ب ــان از اعــت جــري
دانشجـويـان بـه بسـتـه شـدن روزنـامـه                 

دانشجويـان بـه بسـتـه         .  سالم شروع شد
شدن روزنامه سالم اعتـراض کـردنـد و        

رژيـم     جنبش توده اي براي سرنـگـونـي    
ده ســـالـــه        جـــنـــايـــتـــکـــار اســـالمـــي     

ــهــران               ۱۸  . شــد تــيــر ده ســال قــبــل ت
هيجده شهر ايران شاهد اعـتـراضـات       و

. گسترده مردم عليه جانيان حاکـم بـود    
ــت                مــردم     پــس از دو دهــه حــاکــمــي

مــنــحــوس مشــتــي اوبــاش، بصــورت          

 اطالعيه  
   ۲۰۰۹ ژوئيه     ۶

همبستگي با مردم ايران قرار است روز   
از سـاعـت        ۲۰۰۹ ژوئيه    ۱۳ دوشنبه 

بـعـد از ظـهـر در              ۱/۳۰ تا ۱۲/۳۰ 
اعـالم مـوجـوديـت          انگلـسـتـان   پارلمان 

اين سازمان به مـنـظـور سـازمـان        .  کند
دادن همبستگي با مردم ايران و برعليه 

رژيم جمهوري اسـالمـي تشـکـيـل مـي           
 . شود

اعالميه اوليه سازمان همبـسـتـگـي بـا        
مـردم ايـران و نـيـز تـعـدادي از امضــا                   

 
 
 
 

دوست عزيزم کامران مزين چنـد سـوال     
در مورد انقالب جاري در ايران مـطـرح   
کرده که پرداختن به آنها ميتواند مفيـد  

 :کامران چنين شروع ميکند. باشد
 
مصطفي جان سالم، ميخواستم چـنـد     " 

تا سوال از شـمـا بـكـنـم تـا در نشـريـه                     
...  چـاپ شـود    )  جوانـان کـمـونـيـسـت        (

ارزيابي كليت از شرايط فعلـي جـامـعـه       
ژيم آن طور كـه خـود      ايران چيست؟ آيا ر

و بعضي   ديگر ميـگـويـنـد  تـوانسـت           

جنبش آزاديخواهانه و انقالبي مردم را   
شكست دهـد؟ دعـواهـاي جـنـاحـهـاي              
رژيم به كجا ميرود؟ بـه نـظـر بسـيـاري           
طـول  تضـاد و جــدايـي ايـن دو بــراي                    

در بين اين دو جناح .  هميشه فرا رسيده
به نظر شما كـدام يـكـي قـويـتـر عـمـل                 

 " كرده؟
  

 رژيم يا مردم؟: برنده
 

 2ادامه صفحه  

 5ادامه صفحه  

 4ادامه صفحه   8ادامه صفحه  

 

 اساس سوسیالیسم انسان است 

 !آینده از آن ماست

 نوید مینائی: سردبیر
:هیئت تحریریه  

 الیا تابش، کیان آذر، نوید مینائی
jk.sardabir@gmail.com 

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران

 )منصور حکمت. (سوسیالیسم جنبش باز گردادن اختیار بھ انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سھ شنبھ ھا منتشر می شود

۴۱۰ 
   

عوامل و نشانه هاي مـرگ جـمـهـوري         
خـرداد     ۲۲ اسالمي بعد از انتخـابـات     

به طور واضح تري آغاز و با ياوه گويـي  
 ۲۹ هاي خامنـه اي در نـمـاز جـمـعـه                 

خرداد و  با مواضع خصـمـانـه اي  کـه           
، بـا اخـالل گـر          )  ژوئـن  ۶ (  تير ۱۵ در 

خواندن مردم و وابسـتـگـي مـبـارزات            
آنان به عده معدود که البته هيچ اشـاره  
اي به اين تعداد معدود نشـد ، بـه اوج         

 .خود رسيد 
 
اين بار هم خـامـنـه اي بـه رسـم هـمـه                   

ديکتاتورهاي سياه دنيا ، لحنـي را در      
پيش گرفت که در آن ترس و وحشت از   
جنبش مردمي از يک طرف و تهديد و   
اصرار در آشوبگر خوانـدن مـيـلـيـونـهـا          
انسان که ديگر نه براي انـتـخـاب بـد و           
ــه اصــالحــات                  ــر يــا دســت زدن ب بــدت
سطحي  بـلـکـه در پـي سـالـهـا رنـج و                   

 14ادامه صفحه  

 !تير را گرامی بداريم ۱۸
 جنبش توده ای برای سرنگونی رژيم ده ساله شد

 ھمبستگی با مردم ايران 

 ! رنگ سبز
يادداشتھايی پيرامون يک 

 ) ۱۲(انقالب 
 مصطفی صابر

عربده کشی 
 خامنه ای،
طبل تو 

 خالی نظام  
 بھزاد جواديان

 انقالب 
 تير ۱۸و 

 نويد مينائی



  -آلمان
 هامبورگ
بـعـد     ۵ ژوئيه از سـاعـت          ۹ پنجشنبه 

روبروي کنـسـولـگـري جـمـهـور           از ظهر
 اسالمي

 ۹ تـا       ۶ ژوئيه،  سـاعـت        ۹ پنجشنبه 
 عصر در مرکز شهر

 
 فرانکفورت
بـعـد     ۵ ژوئيه از سـاعـت          ۹ پنجشنبه 

روبروي کنـسـولـگـري جـمـهـور           از ظهر
 اسالمي

 
 قبرس 

تـا  ۱۱ ژوئـيـه از سـاعـت            ۹ پنجشنبه 
در نــيــکــوزيــا مــقــابــل ســفــارت             ۱۸ 

 جمهوري اسالمي 
ژوئـيـه      ۱۲ ، روز يـکـشـنـبـه          ليموسور
 عصر در پارک فليپيني ها ۷ ساعت  

 -سوئد
 مالمو

 عصر  ۶ ژوئيه ساعت  ۹ پنجشنبه 
ــع         ــجـــــمـــ ــان تـــ ــور  : ( مـــــکـــ ــتـــ ســـ

راهپيمايـي بـه      Stortorget)توري
ــوي         ــولــــــوان تــــــوري         ( ســــ ) مــــ

Möllevångstorget 
 

 گوتنبرگ
بـعـد      ۶ ژوئيه از ساعت    ۸    شنبهرچها

 ازظهر در ميدان گوستاو آدولف
 

 استکهلم
ميدان مرکزي شهر اسـتـکـهـلـم      :  مکان

 )سرگلس توري(
ژوئـيـه از سـاعـت            ۹ پنجشنبه   :  زمان
         ۲۰ تا  ۱۷ 
 

 بوروس
روزهـاي سـه شـنـبـه هـر هـفـتـه                  : زمان

 ۱۸ تا  ۱۶:۳۰ مييتينگ از ساعت 
 ميدان مرکزي شهر بوروس: مکان

 
 لندن -انگليس

تظاهرات در مقابل سفارت جـمـهـوري    

 بعد از ظهر  ۵ ساعت  -اسالمي
 

 کانادا
 ونکور

در   Art Galleryميتيـنـگ در       
 بعد ازظهر ۵ مرکز شهر از ساعت 

 
 تورنتو

بِـعـد از        ۶ تير، ساعـت     ١٨ پنجشنبه 
خـيـابـان    (  ظهر، در ميدان مل لستمن 

 )يانگ ، نورث يورك سيويل سنتر
 

 اتاوا
ميتينگ در برابر سـفـارت جـمـهـوري          

  ۱۵ تا  ۱۲ اسالمي از ساعت 
 

 برن -سوئيس
 مقابل سفارت رژيم اسالمي :مكان
ژوئـيـه از سـاعـت            ۹ پنج شنبه  :زمان
 ۱۵ 

 
حـركــت از گــاراژ اتـوبــوســهــاي شــهــر             

 ۱۰ زوريخ ساعت 
حــركــت از بــانــهــوف شــهــر ارائــو                     

 ۱۱ ساعت
 تلفنهاي تماس آرش

  ۰۷۶۴۰۰۶۹۶۲:  
 و فرشيد عبدي 

:   ۰۷۸۸۴۸۵۸۲۵                                                   
 اسلو  -نروژ

 ۹ پـنـجـشـنـبـه         ژوئـيـه و        7سه شنبه  
بـعـد      ٧ تـا       ٦ ژوئـيـه سـاعـت       ٧ ژوئيه 
 پارلمان نروژ در مقابلازظهر 

 
 الهه -هلند
ژوئيه  از ساعت   ۹ پنجشنبه : زمان

 .يک ونيم تا پنج و نيم بعدازظهر
 از محل دانشگاه دلفت  : شروع تجمع

 Aula Congrescentrum 
TU Delft  واقع در

Mekelweg 5, Delft 
بين المللي  راهپيمايي بسمت دادگاه 

جنايي الهه  واقع در  
Maanweg 174, Den 

Haag 
ــمــاس جــهــت کســب                  ــفــن هــاي ت ــل ت

 :اطالعات بيشتر
0633602627 
0643970778 

 
 فرانسه ليون

ژوئـيـه از سـاعـت هـفـت و                ۱۰ جمعه 
نيم تا هشـت و نـيـم عصـر در مـرکـز                 

 شهر
 

 رم -ايتاليا
ژوئــيـه سـاعــت        ۷ امـروز ســه شــنـبــه         

تظاهرات در مقابل مـجـلـس      ۱۴:۳۰ 
 سناي اين کشور

 
 وين -اتريش

عصـر در     ۶ ژوئيه ساعت  ۹ پنجشنبه 
 مقابل سفازت جمهوري اسالمي
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ليست تظاھرات ھا عليه جمھوری اسالمی در 
ژوئيه که  ۹ -تير  ۱۸خارج کشور به مناسبت 

ــاطــمــه رجــبــي        تا کنون به دست ما رسيده  مــردم بــراي جــان          : ف
 .نگرانند" نژاد احمدي"

آره بخدا؛ مردم ايتاليا هـم نـگـران جـان         
موسوليني بودند که لب مرز آن بـال را      

 .سرش آوردند
توانند بـه   عقالي قوم حتما مي : خاتمي

  .نظرات مشترکي برسند
اي سيد خدا، برسند يا نرسند تـوفـيـري      

 .نميکند
ــعــي   ــظــر             :  صــان ــات از ن ــراف ــن اعــت اي

قانوني و عقالئـي هـيـچ گـونـه           شرعي،
 .ارزشي نداشته و ندارد

اعترافات زمان دادستاني خـودت چـي     
 آشيخ محمود؟

نـهـي از      امـر بـه مـعـروف و          :  قاليبـاف 
منکر را با علم و تکنولـوژي امـروز و       

 .آداب معاصر انجام دهيم
مــگــر اســپــري فــلــفــل، بــاتــوم بــرقــي،            

... جرثقيل، کالش، ژسه، تک تيرانداز   
 جز آداب صدر اسالم است؟

) خطاب به دول خـارجـي  : ( احمدي نژاد

 .غلط مي کنيد نگران ايران هستيد
  

بدبخت،نگران نـظـامـت هسـتـنـد؛ کـي            
 ميخواهي اينو بفهمي؟

  
داشتـن حـزب در هـر           : موسوي تبريزي

كشوري مـقـدمـه ايـجـاد دمـوكـراسـي               
است و براي تقويت دموكـراسـي، بـايـد       

  .احزاب اهميت داد به
 !جالد  درکت ميکنم

هـيـچ وجـدان بـيـداري از            :  رفسنـجـانـي   
 .وضع به وجود آمده راضي نيست

  
 !تو را هم درک ميکنيم سر جالد

ام    در هر شرايطي من حرفـه :  کيارستمي
 .گذارم را كنار نمي

؟ زيـر عـبـاي        " خانه دوسـت کـجـاسـت        "
 !مال

اي کـه قـهـرمـان کـيـک                طـلـبـه   :  تابنـاک 
 .بوکسينگ شد

البـد مــردم هــم حــريـف تــمـريــنـي اش                
 !هستند

 پابرھنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

گسترده و سراسري بپا خـاسـتـنـد و بـه            
. مقابله اي قهرمانانه با آنها پرداختـنـد  

آزادي انـديشـه بـا ريـش و             " شعارهـاي    
مرگ بر طالبان چـه در    " و "  پشم نميشه

بوضوح خواست مـردم    "  کابل چه تهران
براي سـرنـگـونـي رژيـم و خـالـصـي از                   

  . حکومت مذهبي را نشان ميداد
ده سال پيش همچون امروز، مـردمـي      

که ابتـدا درشـکـاف هـا و مـنـازعـات                
جناح هاي رژيم بـمـيـدان آمـده بـودنـد،           

در .  بســرعــت از آنــهــا عــبــور کــردنــد           
جنـبـش   ۷۸ تا تير ۷۶  فاصله انتخابات

و    سرنگوني روز بروز قدرتمند تـر شـد      
مـهـر خـودر را بـر           ۷۸  در هيجـده تـيـر     

ايـن  .  اوضاع سياسـي جـامـعـه کـوبـيـد           
جنبش اگـر چـه سـرکـوب شـد امـا در                 

از .  اشکال ديگري بکار خود ادامه داد  
آن پس، جنبش سرنگوني اگر چـه افـت     
و خيرهائي را از سر گذرانده اسـت امـا       
عميقتر، ريشه دارتر و گسترده تر شـده    

  . است
  

در حوادث يکماه گذشته نيز مردم بـا    
استفاده از شکاف هاي جـنـاحـي رژيـم         

 ۱۸  بميدان آمدند و سناريو
را در ابعادي بمراتب گسـتـرده    ۷۸  تير 

تر، عميقتر، مصمم تـر و کـوبـنـده تـر              
همدلـي و هـمـبـسـتـگـي            .  تکرار کردند

مردم، شجاعت و رزمـنـدگـي آنـهـا در          
اعتراضات اخير جهان را بهت زده کـرد  
و موجي از حـمـايـت بـيـن الـمـلـلـي را                  

انقالب مـردم بـراي بـزيـر          .  بدنبال آورد
. کشيدن جنايتکاران براه افـتـاده اسـت       

مـرگ بـر     "  مردم اينبار بـا شـعـارهـاي         
هـمـه   "  مرگ بر خامنه اي"و " ديکتاتور

 .تار و پود نظام را هدف گرفته اند
  

رژيم اسالمي از اين مهلکه جان سـالـم     
قـطـار انـقـالب بـراي          .  بدر نخواهد بـرد 

سرنگوني رژيـم اسـالمـي بـحـرکـت در             
هيچ نيروئي قـادر بـتـوقـف       .  آمده است

ــود         ــد ب ــخــواه ــط         .  آن ن ــق ــه ف مــردم ن
اميدوارند رژيم را سرنگون کنند، بلکـه  

ايـن کـار مـمـکـن           کـه       بر ايـن بـاورنـد     
 .است

  
اکنون رژيمي متـزلـزل تـر، بـا شـکـاف             
هاي عميقتر از قبل، فاقد مشروعـيـت   
حـتــي در درون صــفـوف خــود، فــاقــد              
مشروعيت از نظر بين المللي و مـورد      
نفرت داخلي و بين المللي، در مـقـابـل      

 .مردم قرار گرفته است
  

تير بمنـاسـبـت دهـمـيـن سـالـگـرد               ۱۸ 
آغاز جنبش توده اي بـراي سـرنـگـونـي          
جـمــهـوري اسـالمــي در خـارج کشــور              
بميدان بيائيم و جنبـش تـوده اي بـراي          
سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي را پـر                 

 .قدرت تر کنيم
  

 !مرگ بر جمهوري اسالمي 
 !مرگ بر ديکتاتور

  
ــزب              تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـ

 کمونيست کارگري ايران
 ۸۸ تير  ۱۱ ، ٩ ۲۰۰  ژوئيه ۲ 

 !تير را گرامی بداريم ۱۸



  
تير نماد قد علم کردن جنـبـش تـوده       ۱۸ 

سـالـه و      ۳۰ اي عليه ديکتاتوري خونين 
. براي سرنگوني جمهوري اسالمـي اسـت    

نماد طغيان و شورش انقـالبـي مـردم بـه         
نـمـاد   .  نماد تسخير خيابانها.  تنگ آمده

تبديل خيابانها به ميدان وسـيـع مـبـارزه       
عليه سرکوبگران و ديکتاتورهاي کوچک 

نماد يورش همـه  .  يم اسالميژو درشت ر
جانبه نظامي ماشيـن سـرکـوب دولـتـي          
ــاد                  عــلــيــه مــردمــي کــه آزادي را فــري

نماد انفجار خشم زنان جوانان .  ميکشند
تـيـر نـمـاد          ۱۸ .  دانشجويان و کل مردم

تمايل قهرآميز مردم براي تغيير بنـيـانـي    
و براي جارو کردن کل بساط و مـاشـيـن        
جــنــايــت دولــتــي از صــحــنــه تــاريــخ و              

 .جغرافياي ايران وجهان است
، امـروز    ۱۳۷۸ تير  ۱۸ سال پس از  ۱۰ 
بـدل     ۸۸ تير به نماد خرداد خـونـيـن       ۱۸ 

تير ادامه خشـم و       ۱۸ امروز .  شده است
عـلـيـه       عصيان و خروش ميليوني مردم

تـيــر     ۱۸ امــروز   .  رژيـم اســالمـي اسـت       
 .ادامه خرداد خونين است

تير، ما مردم آزاديـخـواه و        ۱۸ امسال، 
ايرانيان شريـف و آزاديـخـواه از سـراسـر              
اروپا در شهر الهـه جـمـع مـيـشـويـم تـا               
کيفرخواست ميليوني مردم را به دادگـاه    

. بين المللي جـنـايـي الهـه ارائـه دهـيـم               
بعنوان نمايندگان ميليونها نفر در ايران، 
بعنوان نماينده خانواده هاي تمامي جـان  
باختگان ، بعنوان نماينده تمام زنـدانـيـان    
سياسي که بدنهايشان به طور بيـرحـمـانـه     
ايي تـوسـط شـکـنـجـه گـران و جـانـيـان                   
اسالمي دريده شد، بعنـوان نـمـايـنـدگـان         
هــزاران نــفــري کــه تــوســط جــمــهــوري              
اسالمي به دار کشيده و اعدام شدند، در   
مقابل دادگاه الهه تجمع مـيـکـنـيـم کـه           
اعالم کنيم سران جـنـايـتـکـار جـمـهـوري           
اسالمي و در راس آنـان آمـر و عـامـل               
اصلي اين باند جنايتکاران يعني خامنـه  
ايــي ســفــاک را در دادگــاه جــهــانــي بــه                

 .محاکمه بکشيد
با ما در شهر الهه و در مـقـابـل دادگـاه         
بين المللي جنايي الهه تجـمـع کـنـيـد و          
کيفرخواست قاتلين نداها را به دادستـان  

بـا هـم     .  بين المللي دادگـاه ارائـه دهـيـم          

تجمع کنيـم و در مـقـابـل دادگـاه الهـه                 
عمال شکنجه گران و قـاتـلـيـن مـردم در          

بـگـذاريـد    .  ايران را به محاکمه بکشانـيـم  

مردم در ايـران بـدانـنـد کـه دنـيـا، سـران                 
جنايتکار جمهوري اسالمي را در خـارج    
روي صـنـدلـي هـاي مـحـاکـمـه خـواهـد                 

قطعا روزي کـه حـکـم بـازداشـت          .  نشاند
سران جنايتکار جمهوري اسالمي صـادر  
شود شيرين ترين روز براي مردم نه تنـهـا   

بيـايـيـد    .  ايران که سراسر دنيا خواهد بود
تير نويد بخش ايـن لـحـظـه        ۱۸ با هم در 

 .شيرين براي مردم ايران باشيم
از    ۲۰۰۹ ژوئـيـه        ۹ پنجشنبـه    :  زمان 

 .ساعت يک ونيم تا پنج و نيم بعدازظـهـر  
 

ــجــمــع       از مــحــل دانشــگــاه          :  شــروع ت
 Aula Congrescentrum  دلفـت 

TU Delft درواقع 
 Mekelweg 5, Delft 

بين  راهپيمايي بسمت دادگاه
واقع در  جنايي الهه المللي  

 Maanweg 174, Den 
 Haag 

زمان تجمع در مقابل دادگاه بين المللـي  
 دقيقه بعدازظهر ۳۰ و ۴ جنايي الهه 

تلفن هاي تماس جهت کسب اطـالعـات     
 :بيشتر

0633602627 
0643970778 

کميته همبسـتـگـي بـا مـبـارزات مـردم              
 ۲۰۰۹ ژوئيه  ۶ ايران
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مراسم گراميداشت منـصـور حـکـمـت روز           
در ابـتـدا     .  ژوئيه در تورنتو برگزار شد ۴ شنبه 

از زندگي و مـبـارزات          اساليدها و تصاويري
ـتـرا         منصور حکمت پخش شد و سـپـس مـي
دانشي بدنبال سخناني درباره جايگاه و نـقـش     
منصور حـکـمـت در جـنـبـش کـمـونـيـسـم                    

برنامه بـا    .  کارگري ادامه مراسم را اعالم کرد
سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکـوت بـيـاد      
منصور حکمت و هـمـه جـانـبـاخـتـگـان راه                 
آزادي و سوسياليسم و به ياد نداهـا و اشـکـان        
ها که اخـيـرا بـه دسـت جـنـايـتـکـاران رژيـم                     

 .اسالمي بقتل رسيدند ادامه يافت
فـاتـح بـهـرامـي عضـو دفـتـر                  در اين مراسم

سياسي حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران و             
عصام شکري دبير کـمـيـتـه مـرکـزي حـزب              
کمونيست کارگـري چـپ عـراق سـخـنـرانـي              

فاتح بهرامي سخنراني خود به را بـه      ..  کردند

اشاراتي به جايگاه و اهميت حزب در تفکـر و    

پراتيـک و کـل زنـدگـي سـيـاسـي مـنـصـور                     
حکمت و تالشهـاي وي بـراي سـاخـتـن يـک               
حــزب ســيــاســي کــمــونــيــســتــي کــارگــري            
اختصاص داد، و نتيجه گرفت که مـحـصـول    
اين تالش مستمر وجود حزب کـمـونـيـسـت        

کارگري است که يک دستاورد عظيم زنـدگـي     

سياسي منصور حکمـت اسـت و امـروز بـه             
اميد و اتکاي يک جامعه بـپـاخـاسـتـه تشـنـه          
رهائي بدل شده است، حزبي که ايـنـبـار خـالء       

را پر کـرده و بـراي رهـبـري و بـه                 ۵۷ انقالب 
پــيــروزي رســانــدن انــقــالب جــاري در ايــران             

ــايــان         .  مصــمــم اســت    ــاتــح بــهــرامــي در پ ف
سخنراني خود به فراخوان منصـور حـکـمـت       

بـراي  "  ايـن حـزب شـمـاسـت         " در سـخـنـرانـي       
پيوسـتـن بـه ايـن حـزب و فـراخـوان حـمـيـد                       

به کمونيستها و سوسيالـيـسـتـهـا در           تقوايي
شرايط حساس خطير امروز اشاره کـرد و بـر         
اهميت پيوستن به حزب کمونيست کـارگـري   
در شرايطي که دارد يـک انـقـالب عـظـيـم را               

 .رهبري ميکند تاکيد کرد
ـيـسـي       سخنراني عصام شکري که بزبان انـگـل
ارائه شد به نقش منصـور حـکـمـت بـعـنـوان            
ليدر جنبش کمونيـسـم کـارگـري و جـايـگـاه              
حزب و حـزبـيـت در ديـدگـاه او اخـتـصـاص                 

عصـام شـکـري بــه اهـمـيـت حــزب               .  داشـت 
کمونيـسـت کـارگـري و کـانـال جـديـد بـراي                    
پيروزي انقالب جاري در ايران تاکيد کرد و بـه    
نقش و تاثير منصور حکمت در خاورمـيـانـه    

او همچنين تاکيد کرد که پـيـروزي   .  اشاره کرد
انقالب در ايران جهـان را تـحـت تـاثـيـر قـرار                
ميدهد و بويـژه تـاثـيـر آن در خـاورمـيـانـه و                   
تقويت جنبش آزاديخواهي در ايـن کشـورهـا        
خيلي مهم خواهد بود و بر تقويت و حـمـايـت    
همه جانبه از حزب کمونيست کـارگـري بـراي      
پيروزي انقالب و تـقـويـت جـبـهـه انسـانـيـت              

 .اشاره کرد
ـتـه     در پابان برنامه ميترا دانشي از طرف کمـي
حزب در شرق کانادا دسته گـلـي بـه سـعـيـده             
رازاني مادر گرامي منصور حکمـت تـقـديـم       

تصاويـري از زنـدگـي مـنـصـور                کرد و آنگاه
حکمت و فعـالـيـتـهـاي حـزب کـمـونـيـسـت                

ـتـرا          .  کارگري نشـان داده شـد         و بـاالخـره مـي
دانشي درخواست کرد که دوستان حـاضـر در     
جلسه به حزب و کانـال جـديـد کـمـک مـالـي              
بکنند و خود به جمع آوري کمک اقدام کـرد و      

 .دالر کمک مالي جمع شد ۵۷۰ 
حزب کمونيست کـارگـري ايـران واحـد شـرق            

 ۲۰۰ جوالي  ۵ کانادا 

1388 تیر  16   

 راھپيمايی بزرگ به سمت دادگاه بين المللی جنايی الھه در ھلند
 ساله مردم به دادگاه بين المللی الھه بدل کنيم ۳۰تير را به روز ارائه دادخواست  ۱۸

 مراسم بزرگداشت منصور حکمت در تورنتو برگزار شد



با شديدترين سرکوبها مـواجـه شـدنـد،       
در عــوض جــامـعــه بــه جـاي ايــنــکــه               
مـرعـوب شـود اعـتــراض را از کــوي                
دانشگاه به خيابان هـاي اصـلـي شـهـر            

ــعــد شــکــل و                  .  کشــانــد ــه ب و از آن ب
محتواي اعتراضات مـردم تـغـيـيـرات        
کيفي و کـمـي کـرد، اعـتـراضـات بـي              
وقــفــه اي کــه هــر روز در کــو چــه و                    
خــيــابــان و کــارخــانــه و دانشــگــاه در              

 .جريان است
مـا بـراي روزنــامـه سـالم بــه خـيـابــان                 
نرفتيم، ما براي هادي خـامـنـه اي بـه           

اعــتــراض مــا بــه       .  خــيــابــان نــرفــتــيــم    
ــرادران               حــکــومــتــي بــود کــه حــتــي ب
خودش را نمي تـوانـد تـحـمـل کـنـد و                
دهانش را مي بندد چه بـرسـد بـه مـن           
کارگر که زيـر خـط فـقـر زنـدگـي مـي                
کنم و هيچ امنيتي شغلـي و درآمـدي       
ــه                       ــه مــن زن ک ــرســد ب ــه ب ــدارم، چ ن
ميخواهم انسان به حساب بـيـايـم و از        
حـقـوق بــرابـري بــرخـوردار بــاشـم، چــه              
برسد به من جوان که نمي خـواهـم زيـر      
سايه شوم قوانين ارتـجـاعـي اسـالمـي        
ــه مــن                     ــرســد ب ــدگــي کــنــم، چــه ب زن
دانشجو که آزادي بيان مـي خـواهـم و          
مي خـواهـم آزادانـه حـرف و نـظـرم را                 
بيان کنم، چه برسد به من کمـونـيـسـت     
که آزادي و برابري را بـراي هـمـه ومـي         
خواهم و همـه مـطـالـبـات انسـانـي را              

اعـتـراض مـا بـه         .  نمايندگي مي کنـم 
کل حکومت ديکتـاتـوري بـود و اگـر           
بخشي از مردم تا آن روز بـه خـاتـمـي             
و اصالح پذير بودن حکومت تـوهـمـي    
داشــتــنــد، آن روزهــا تــوهــمــشــان بــه              

فـهـمـيـدنـد      .  درجات زيادي فرو ريخـت 
خاتمي هم جز براي حفظ نـظـامـي کـه         
همه حقوق انساني مان را ضـايـع مـي        
کند نيامـده اسـت، و ايـن بـزرگـتـريـن                

 .بود ۷۸ تير  ۱۸ دستاورد 
تـيـر سـربـرآوردن          ۱۸ دستاورد بـزرگ      

جنبش سرنگوني طـلـبـي بـود کـه هـر             
روز گسـتـرش يـافــت، از جـنـاح هــاي                
حـکـومـت مسـتـقــل شـد و دم بـه دم                    
راديکال تر شـد ، جـنـبـشـي کـه حـول                
سرنـگـونـي رژيـم شـکـل گـرفـت و بـه                    

ايـن  .  کمتر از آن رضـايـت نـمـي دهـد               
جنبش تـاکـتـيـک خـودش دارد، بـراي             
ايــجـــاد شـــکـــاف در جـــنـــاح هـــاي                

حکـومـت و تضـعـيـف کـلـيـت آن در                   
بــه .  انـتــخــابــاتــش شــرکــت مــي کــنــد         

درستي تشخيـص مـي دهـد و عـمـل              
تــا امــروز بــاعــث ايــجــاد        .  مـي کــنــد   

عـمـيــق تــريـن شـکــاف هــا در مـيــان                 
ايــن .  صــفــوف حــکــومــت شــده اســت        

جـنــبــش بـه هــمــان درجــه کــه طــبــقــه               
کارگر در سياست فعال شـده راديـکـال        

 .تر شده است
 ۲۲ جـنــبــش سـرنــگــونــي طـلــبــي تــا              

سـيــر بــالــنـده اي را طــي               ۸۸ خـرداد    
را در حـالـي          ۸۸ تير  ۱۸ کرده است و 

برگزار مي کـنـد کـه مـوفـقـيـت هـاي                 
حـــکـــومـــت  .  بـــزرگـــي کســـب کـــرده       

اسـالمــي وحشــي را بـه ذلــيــل تــريــن               
شــکــلــي عــقــب زده، در ســطــح بــيــن              
المللي سکه يک پـولـش کـرده اسـت و           
آن را به عـنـوان حـکـومـت قـاتـلـيـن و                
دزدان شناسانده اسـت، عـمـيـق تـريـن             
شکاف ها را به جناح هـاي حـکـومـت       
تحميل کرده و آنان را مـثـل جـانـوران           
وحشي به جـان هـم انـداخـتـه اسـت تـا                
ــه                     ــان بـ ــاشـ ــودي هـ ــه خـ ــي کـ ــايـ جـ
رفسنجاني اتهـام مـفـسـد فـي االرض            

ــيــشــتــريــن          .  مــي زنــنــد     ــز طــرفــي ب ت
همبستگي و حـکـايـت را بـراي مـردم            
ــحــاد و                       ــه دســت آورده و ات ــران ب اي
يـکـپـارچـپــي را بـه مــردم يـاد داده و                   
ــه آن هــا نشــان داده                     قــدرتشــان را ب

 .است
 

ولي امسال براي جنبش سـرنـگـونـي و       
ميل عـمـومـي مـردم بـراي بـرانـدازي                

در .  رژيم اسالمي سـال ويـژه اي اسـت         
روزهـاي گــذشــتــه پــس از مضــحــکــه            
انتخابات و خـيـمـه شـب بـازي هـايـي                
کــه از خــودشــان درآوردنــد مــردم بــه              
بهانه تـقـلـب گسـتـرده در انـتـخـابـات                  

ايـن بـار     .  اسالمي بـه خـيـابـان آمـدنـد          
هم سوار بر موسوي شدند چـرا کـه بـه          
درســت در او پــتــانســيــل تــقــابــل بــا               
خامنه اي، سمبل جمـهـوري اسـالمـي       

اگر جمهوري اسـالي يـعـنـي         .  را ديدند
ــودک،              اعــدام، ســنــگــســار، اعــدام ک
آپارتايد جنـسـي، فـقـر مـطـلـق و گلـه                 
هـاي حـزب اهللا، زنــدان و شـکــنـجــه،                
همه ايـن هـا در خـامـنـه ظـهـور مـي                   

فقط خامنه اي و بـانـدش مـي            . کنند
توانند چنين جمهوري اسـالمـي اي را       

مردم مي داننـد هـيـچ      .  برپا نگه دارند

کس ديگري توانايي نگـه داشـتـن ايـن         
حـکـومـت را بـه ايـن شـکـل نـدارد و                     
ــن                ــدون ايـ ــالمـــي بـ ــوري اسـ ــهـ جـــمـ
فاکتورها ديـگـر جـمـهـوري اسـالمـي               

مردم مي دانـنـد اگـر خـامـنـه           .  نيست
اي را بــيــنــدازنــد و فــرضــا در ادامــه               
مــوســوي رئــيــس جــمــهــور شــود کــل           
حکومت اسـالمـي بـا چـنـيـن سـابـقـه                

روز نــمــي تــوانــد دوام            ۱۰ کــثــيــفــي    
 .بياورد

ــد                   ــان اول اعــالم کــردن مــردم از هــم
هـر  .  گزينه آن ها نـيـسـت      ۶۷ موسوي 

جا، در هـر دانشـگـاهـي کـه رفـت بـا                    
اعـــتـــراضـــات وســـيـــع و کـــوبـــنـــده              
ــان روبــه رو شــد، مــردم                   دانشــجــوي
حکمشان را درباره مـوسـوي داده انـد          
و در دادگاه مـردم مـحـکـومـش کـرده           

ولي هم براو سوار شدنـد و هـم بـه          . اند
جايي پـرتـابـش کـردنـد کـه بـا جـنـاح                    
خامنه اي در تـقـابـلـي اليـنـحـل قـرار                 

 .بگيرد
امسال اما جنبش سـرنـگـونـي کـامـال         

. به جنبش انقالبي تـبـديـل شـده اسـت         
فاکتورها و مشخصات انقـالبـي را از       
خود بـروز مـي دهـد و مـي رود شـر                    

. جمهوري اسالمي را از ريشـه بـکـنـد          
هر چه جـمـهـوري اسـالمـي شـديـد تـر               
رفـتـار مــي کـنــد و آخــريـن زورش را                 
مي زند مردم مستحکم تر و بـا اراده        

ايـنـبـار    .  تر در مقابلش مـي ايسـتـنـد        
مسـئلــه قــدرت سـيــاسـي در مـقــابــل              
مردم قرار گـرفـتـه کـه بـا سـرکـوب و                  

. ترور و کشتار عـقـب زده نـمـي شـود             
مردم مي داننـد تـا ايـن حـکـومـت و               
اين باند ها از قدرت سياسـي خـلـع يـد         
نشوند آب خوش از گـلـويشـان پـايـيـن           

 .نمي رود
تير امسال بسيار تـعـيـيـن کـنـنـد             ۱۸ 

است و لزوم شـرکـت هـر چـه گسـتـرده               
ــه                    تــر و ســازمــان يــافــتــه تــر هــمــه ب
ــان در آن حــس مــي                 خصــوص جــوان

ســازمــان دهــي مــردم حــول              .  شــود
سرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي و بـا                  
نشانه رفتـن خـامـنـه اي در ايـن دوره                
سياست اساسي و تـعـيـيـن کـنـنـده اي            

. در مقابله با حکومت اسـالمـي سـت     
هـمـان طــور کـه بـاال تـر اشـاره کــردم                   
خامنه اي بـه عـنـوان سـمـبـل کـلـيـت                  
جــمــهــوري اســالمــي بــايــد در مــرکــز           
مقابله مردم قرار بـگـيـرد، جـمـهـوري           

اســالمــي بــدون خــامــنــه اي شــانــس             
. بسـيـار کـمـي بـراي ادامـه بــقـا دارد                  

خــواســت بــرکــنــاري و خــامــنــه اي و              
محاکمه او و احـمـدي نـژادمـي تـوانـد           
به شعار و خـواسـت مـحـوري مـردم و            

 .تير تبديل شود ۱۸ جوانان در 

امسال جنبش سرنگونـي مـي رود تـا          
ــافــت حــکــومــت                   ــه چــرک و کــث هــم
ــران                   اســالمــي را از ســر جــامــعــه اي
بردارد و تـا وقـتـي اثـري از آثـار ضـد                 
انساني آن بـاقـيـسـت از حـرکـت نـمـي               

 .ايستد
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تير، روز اعتراض و اعالم کيفـر   ۱۸
خواست مردم ايران عليه جـمـهـوري      
جنايتکار اسالمي را پيش رو داريـم  
حـرکـتــي کــه ويــژگـي هـاي بـارز آن                  
نقطه عطف گسترش اعـتـراضـات و      
مبارزه بر حق دانشجويان و جـوانـان   
و توده مردم جان بـه لـب رسـيـده از           
دست رژيم اسالمي بود و خـطـي را         
در مبارزات مردمي ترسيم کرد کـه  
ادامه آن قيامي را در خرداد امسـال  
رقم زد که در تاريخ مبارزات مـردم    

 .ثبت گرديد
 

جـنـبـش سـرنـگـونـي          ۸۷تـيـر   ۱۸در 
رژيـم اسـالمــي پــايــه هــاي خــود را              
محکم نمود و جامعه ايران و افکـار  
عمومي و بين المللي را تحت تاثير 
قرار داد ، آن تحرک و جنبش کـه بـه     
آگاهي دانشجويان از ماهـيـت رژيـم      
اسالمي و مردم ستيـزي آن اسـتـوار        
بود به همگان اعالم کرد جـمـهـوري      
اسالمي و جناح هـاي آن ديـگـر بـر             
پايه هايي پـوسـيـده ايسـتـاده انـد و             
بايد بروند و خامنه اي ، رفسنجاني 
و ديگر سران رژيم کـه دسـتـشـان بـه          
جنايت عليه مردم ايران آلـوده اسـت     

 .، بايد محاکمه شوند 
بدين صورت جدال نهايي مـردم بـا        

قصد سرنگوني رژيم اسـالمـي وارد       
مرحله نويني شد و از آن مـقـطـع تـا       

 ۱۸کنون هر ساله و بـه مـنـاسـبـت            
تيرجنب و جوش و تحرک اعتراضـي  
گسترده در تهران و شهـرهـاي بـزرگ      

در ميـان دانشـجـويـان و جـوانـان و               
توده مردم معترض دامنه گرفت که 
انــتــظــار مــي رود امســال در بــعــد             

 . گسترده تري به پيش برود
 

الـــبـــتـــه در ايـــن بـــيـــن جـــنـــبـــش                
آزاديــخــواهــانــه چــپ بــا روشــنــي و            

. قدرت بيشتر به جلـو صـحـنـه آمـد         
جـمـهـوري اسـالمــي و سـران ريـز و                 
ــکـــرار                     ــداوم و تـ ــش از تـ ــتـ درشـ
اعتراضات و مبارزات ما کـارگـران   
،زنان ، جوانان و مردم ، هـراسـان و       
وحشت دارند و ما بـايـد ايـن نـقـطـه           
قدرت خود را  بشنـاسـيـم و آنـرا تـا            
پيروزي قدرتمندانه ادامه دهيم و به 

 .اوج تازه اي برسانيم 
 

ــد  در                    ۱۸ ــيــر امســال نــيــز بــاي ت
اعتراضات گسترده و هماهـنـگ در     
سراسر ايران به ميدان بياييم و کيفـر  
خواست خود را با خواست مـحـوري   
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و          
آزادي و برابري و با مطالباتي چون، 
محاکمه قاتلـيـن و آمـريـن کشـتـار             
مردم،  کـوتـاهـي دسـت مـذهـب از             
زندگي مردم ، لغو آپارتايد جـنـسـي    
، آزادي فــوري زنــدانــيــان ســيــاســي           

 .اعالم کنيم
 

در سطح شهر دانشـگـاه و مـحلـه ،             
محيط کار و هر جا که ممکن است 
تجمع و ميتيـنـگ اعـتـراضـي ، بـا             
تظاهـرات و انـتـشـار قـطـعـنـامـه و                  
طومارهاي اعتراضي مـبـارزه بـراي      
سـرنــگــونـي جــمـهــوري اسـالمــي را            
گسترش دهيم و با کنـتـرل مـحـالت       
عرصه را بر رژيـم اسـالمـي و دم و              
دستگاه نظـامـي و اداري آن تـنـگ             

 .کنيم 
دوره تعرض ما فـرا رسـيـده اسـت ،           

 .وسيعا بايد به ميدان بياييم 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد آزادي و برابري 

1388 تیر  16   

  ۸۸تير ۱۸
 داريوش شاھماری

 تير ۱۸انقالب و 



 . کنندگان آن در زير آمده اند
 

 ھمبستگی با مردم ايران 
 

ميليونـهـا نـفـر از         ٢٠٠٩ در ماه ژوئن 
مردم  ايران به خيابانها ريختند  که بـه    
عمر ننگين جمهوري اسـالمـي پـايـان         

. داده و خواهان آزادي و بـرابـري شـونـد      
اين اعتراضات بـه بـهـانـه انـتـخـابـات                

اما انـتـخـابـات       .  ژوئن شروع شدند١٢ 
همه مي دانيم که   –فقط يک بهانه بود

انتخابات در ايران هيچوقت آزاد نبوده 
مردم از موقعيـتـي کـه پـيـش             -است

ــا                  آمــده بــود اســتــفــاده کــردنــد کــه ب
 . شعارهاي خودشان به خيابانها بريزند

  
مردم دنيا در حـالـي کـه از سـرکـوب                
خشن و بي رحمانه معترضين تـوسـط     
ماموران جمهوري اسالمي خشمگيـن  
شده اند از شجاعت و بي باکي مردم و 
خواسته هاي انساني آنها به شوق آمده 

دنيا اينبـار تصـويـر      .  و الهام گرفته اند
متفاوتي از مردم ايران گرفت، تصـويـر   
مردمي که بعد از سي سال حـاکـمـيـت     
اسالم سياسي حاضر نيستند در بـرابـر     

 . آن زانو بزنند
 

آينده اي که اين جنبش در سراسر جهان 
به ما مژده مي دهـد خـوشـبـيـنـانـه و              

ايـن جـنـبـش و         .  اميدوار کننـده اسـت    
مبارزات مردم ايران مي رود که پشت 
اسالم سياسي در دنيـا را شـکـسـتـه و            

 . ايران را به قرن بيست و يکم ببرد
 

ايـن جــنـبـشــي اسـت کـه بــايـد مــورد                  
 . حمايت جهانيان قرار گيرد

 
 اعالميه

ما امضا کـنـنـدگـان زيـر بـه کـمـيـتـه                   
همبستگي با مردم ايران مي پيونـديـم   
که همبستگي خود را با مردم ايران در 

مـا فـريـاد      .  مبارزاتشان اعـالم کـنـيـم      
آزاديخواهانه آنها را مي شـنـويـم و بـا         
آنها در برابر رژيم اسـالمـي ايـران مـي         

 . ايستيم
 

 : موارد زير خواسته هاي فوري ماست
 

آزادي فوري همه دستگيـرشـدگـان      -١ 
اعـتـراضــات اخــيـر و هـمــه زنــدانـيــان               

 سياسي  
 
بــازداشــت و مــحــاکــمــه عــلــنــي             -٢ 

عاملين وآمرين  قتلها و خشـونـتـهـاي     
 اخير و جنايات سي سال اخير 

 
معالجات و تـوجـهـات پـزشـکـي               -٣ 

مناسب بـراي کسـانـي کـه در جـريـان               
اعتراضات اخير زخمي شده و يا مورد 
شکنجه و بدرفتاري در زنـدانـهـا قـرار           

بـايـد اطـالعـات کـافـي در             .  گرفته اند
مورد وضعـيـت کسـانـي کـه زخـمـي،              
دستگير و يا کشته شده اند، در اختيار 

زخميها و .  خانواده هايشان  قرار گيرد
دستگير شدگان بايد بتوانند با اعضاي 

خانواده .  خانواده اشان در تماس باشند
ها بايد اجازه داشته باشند عزيزان خود 

 .را هرجا که خواستند به خاک بسپارند
 
 ممنوعيت شکنجه  -٤ 
 
 لغو مجازات اعدام و سنگسار -٥ 
 
آزادي بدون قـيـد و شـرط بـيـان و                -٦ 

عقيده و اظهار نظر، آزادي تشـکـل  و       
 تظاهرات و اعتصاب

 
آزادي بدون قيد و شرط مطبوعات  -٧ 

ــاي                  ــه ــت ــه مــحــدودي ــان دادن ب ــاي و پ
ارتباطاتي از جمله اينترنت، تلفـنـهـاي    

 دستي و تلويزيونهاي ماهواره اي
 
پايان دادن به حـجـاب اجـبـاري و            -٨ 

 آپارتايد جنسي 
 
لغو همه قوانـيـن تـبـعـيـض آمـيـز               -٩ 

برعليه زنان و اعالم برابري کامل بـيـن   
 زن و مرد

 
جدائي کامل مذهب از دولت و  – ١٠ 

سيستم قضائـي و تـحـصـيـل و آزادي              
مذهب و بي مذهبي بعنـوان يـک امـر        

 شخصي
 

بعالوه ما از همه دولتـهـا و نـهـادهـاي          
بين المللي مي خواهيم کـه جـمـهـوري       
اسالمي ايران را ايزوله کـرده و روابـط         

ما . ديپلماتيک خود به آن را قطع کنند

مخالف دخالت نظامي و تحـريـمـهـاي     
اقتصادي در برابر ايران هستيم چـراکـه     
تاثيرات مخرب آنها مستقيما  زندگي 

 . مردم را نشانه خواهد گرفت
 

ما در . مردم ايران حرف خود را زده اند
 . کنار آنها مي ايستيم

 
 : ليست امضا کنندگان اوليه

 
بواز آدهينگو از اتحاديه اومانيستهاي 

 کنيائي 
نازنين افشين جم، هـمـاهـنـگ کـنـنـده          
کمپين اعدام کودکان را پايـان دهـيـد،      

 کانادا
مينا احدي، سـازمـانـده و هـمـاهـنـگ            

 کننده چندين کمپين از آلمان 
سرگل احمد، فعال سـازمـان آزادي زن         

 عراق، کانادا
سوسن احمدي، ميترا دانشـي و فـروغ       
ارغوان از فعالين کميته حقوق مـدنـي     

 ايران، کانادا
ياسمين عليبائـي بـراون، نـويسـنـده و            

 ستون نويس، انگلستان
مهين عليپور، هماهنگ کننده عـلـيـه    

 رتبعيض، سازمان دفاع از حقوقو زن د
 ايران، سوئد

فريده آرمان، هماهنگ کننده کـمـپـيـن     
بين الملـلـي دفـاع از حـقـوق زنـان در                 

 ايران، سوئد
عبداهللا اسدي، دبـيـر کـل فـدراسـيـون             

 سراسري پناهندگان ايراني، سوئد
زري اصلي از سـازمـان دوسـتـان زنـان            

 خاورميانه، کانادا
اوفليا بنسـون، سـردبـيـر پـروانـه هـا و                

 چرخها، آمريکا
جولي بنديل، ژورناليـسـت و فـعـال از           

 انگلستان
راسل بالک فورد نويسنده و فيلسوف از 

 استراليا
نازنين برومند از کمپين هرگـز هـوتـان      
را فــرامــوش نــکــن، عـلــيــه قـتــلــهــاي             

 ناموسي، آلمان 
 کاروالين برانچر يوفال، فرانسه 

جورج برودهد دبيـر پـيـنـک تـرايـنـگـل             
 تراست، انگلستان

 کودکان مقدمند، سوئد
کميته براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي،         

 انگلستان
 سازمان جوانان کمونيست، سوئد

شوراي اکس مسلم انگلستان، آلمان و   
 اسکانديناوي

شهال دانشفر مدير کميته بـراي آزادي      
 زندانيان سياسي در انگلستان

 ريچارد داوکينز، دانشمند، انگلستان
پتـي دبـونـيـتـاس جـبـهـه سـوم عـلـيـه                     
مـيــلــيــتــاريســم آمــريــکــا و تــروريســم          

 اسالمي، انگلستان
 ديا، خواننده و موسيقيدان آمريکا

عليه تبعيض، سازمان دفاع از حـقـوق   
 زنان در ايران، سوئد

اي سي گريلينگ نويسنده و فيلسوف، 
 انگلستان

بـنـدبـال    :  طارق فتاح نـويسـنـده کـتـاب       
سراب، تـوهـم تـراژيـک بـه يـک دولـت                  

 اسالمي، کانادا
ماريا هگبرگ، رئيس شبکه مبارزه با 

 خشونتهاي ناموسي، سوئد
 جوان هاري ژورناليست، انگلستان

 فرزانه حسن، نويسنده، کانادا
مريم هليه لوکاي، بنيانگذار سـازمـان     

 سکوالريسم امر زنان است، فرانسه
فرشاد حسيني، کمپيـن بـيـن الـمـلـلـي            

 عليه اعدام، هلند
 سازمان اومانيستهاي کنيا

خيال ابراهيم، هماهنگ کننده سازمان 
 آزادي زن عراق، کانادا

ليو ايگيو، مدير جنبش اومانـيـسـتـي     
 نيجريه، نيجريه

کمپين بين المللي دفاع از حقوق زنـان    
 ايران، سوئد

 سازمان حقوق مدني ايران در کانادا
 کميته بين المللي عليه اعدام، هلند

کميته بـيـن الـمـلـلـي حـمـايـت از آزاد                  
 انديشان، کانادا

کميته بين المللـي عـلـيـه سـنـگـسـار،             
 آلمان 

 فدراسيون پناهندگان ايران، سوئد
 همبستگي جهاني کارگري، انگلستان

جامعـه سـکـوالريسـتـهـاي ايـرانـي در               
 انگلستان

 احسان جامي، سياستمدار، هلند 
اصغر کريـمـي رئـيـس هـيـات دبـيـران               
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران،           

 انگلستان
هوپ ناتسون رئيس سيدمنت، انجمن 

 اومانيستهاي ايسالند از ايسالند
هارتموت کراوس سردبير هينترگراوند 

 از آلمان
 سانينه کورز ژورناليست از آلمان

غالم مصطفي الکو وکيل عـالـيـرتـبـه        
 دادگاه عالي سينده از پاکستان

دريک لنارد هماهنگ کننـده سـازمـان      
مبارزه با نفرت عليه همجنسگرايان از 

 انگلستان
ناصر لوياند فعال چـپ و راديـکـال از            

 افغانستان 
شما نمـي  (جاني ماودلين نويسنده ندا 

از )  توانيـد مـردم را شـکـسـت دهـيـد               
 کانادا

ستفان ماورهوفراز انجمن آزادانديشـان  
 سويس 

 آنتوني مکاينتاير نويسنده، ايرلند
نويد مينائـي دبـيـر سـازمـان جـوانـان              

 کمونيست، سوئد
رضا مرادي توليد کننده فـيـلـم فـتـنـه           

 بازسازي، انگلستان
ــز               ــر مـــرکـ ــوراي، مـــديـ داگـــالس مـ

 پيوستگي اجتماعي، انگلستان
مريم نمازي آکتيويست و کـمـپـيـنـر از        

 انگلستان
تسليمه نسريـن، نـويسـنـده، پـزشـک و             

 آکتيويست
 جامعه سکوالريستهاي انگليس

سازمان هرگز هوتان را فراموش نکن، 
 آلمان

 جنبش اومانيستهاي نيجريه
 سمير نوري، نويسنده، کانادا

يوليا اوسترووسکايا و سوتالنا نوگـاوا  
 نهاد حکم قانو از روسيه

قانون مساوي براي همه، کمپين عليه  
 قانون شريعت در انگلستان

پيوند، کميته همبستگـي بـا جـنـبـش          
 آزاديخواهانه در ايران، آلمان

 پينک تراينگ تراست، انگلستان
فــريــبــرز پــويــا بــنــيــادگــذار جــامــعــه            

 سکوالريستهاي ايراني در انگلستان
) راوا( سازمان انقالبي زنان افغانستان 

 افغانستان
فلمينگ رز ژورناليست و سـردبـيـر از        

 دانمارک
 نهاد حکم قانون از روسيه

فـهـيـمـه صـادقـي هـمـاهـنـگ کـنـنــده                   
فدراسيون سراسري پناهندگـان ايـرانـي      

 در کانادا، ونکور
آرش ميشکا سهامـي تـولـيـد کـنـنـده            

 تلويزيون فاکتوال، انگلستان
تــري ســانــدرســون، رئــيــس جــامــعــه             

 سکوالريستهاي انگلستان
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 ھمبستگی با مردم ايران 

 6ادامه صفحه  



در    مردم ايران هـرچـنـد      روزهاي اعتراض
درونش خبرهاي تلخ و ناگـواري داشـت و       
ـارهـا از دسـت مـامـوران جـان                    هرچـنـد ب
ـاتـوم            برکف جمهوري اسالمـي چـوپ و ب

دهـهـا    خورديم، خيليها بازداشت شدنـد و   
کتمان نمـيـکـنـم کـه          ولي نفر کشته شدند

مـانشـان   .  زيباترين روزهاي زنـدگـيـم بـود      
ـتـوانـد               داديم که جمـهـوري اسـالمـي نـمـي

و مـا سـاکـت           هميشه به ما زور بـگـويـد   
ـاشـيـم    ايـن روزهـا     .  بنشينم و خانه نشين ب
انـچـه شـده         روزهايي بود که مـا بـه واقـع       

ــد               ــم کــه از يــک شــهــرون ــظــار     بــودي انــت
ـنـکـه در بـرابـر         . ميـرود  ظـلـم سـکـوت          اي
هرچه به مـا قـالـب کـردنـد گـوش             . نکنيم

لحـظـه   . نکنيم و راحت سر زندگيمان نرويم
ـبـش    . را دوست دارم    لحظه ان من اين جـن

ـان سـبـز ان           . را ميستايم  و حتي به دوسـت
در    هم احترام ميگذارم و وهرچند خود را  

ـنـم           ـي ـب تقابل با جنبش اقاي مـوسـوي مـي
ـا                 ـانـي کـه ب وخواهم دانست امـا بـه جـوان
لــبــاســهــاي ســبــز در خــيــابــانــهــا ظــاهــر            

ـاري دارم و             شدند دردهاي مشتـرک بسـي
ـنـم و بـي              نميتوانم ـنـشـي بر رنجهاي انها ب

چون انها هـم جـزيـي از ايـن             . تفاوت باشم
جامعه هستنـد کـه از وضـعـيـت فـعـلـي                 
ـاوردن                  ـي ـنـهـا راي ن ناراحتـنـدو دردشـان ت

مــوســوي     هــرچــنــد .  مــوســوي نــيــســت    
انتخاب کردند ولي سقف ارزوهـايشـان      را

ـيـسـت کـه          باالتر از اينها هست و شکي ن
ـا اخـر           هيچ تعهددي به کسي ندادند کـه ت

ـا  . من با انـهـا بـودم     . عمر پاي ان بايستند ب
همه مردمي که در سطح ميليوني امدنـد  

ــگـــويـــنـــد      ايـــن ســـيـــســـتـــم را             کـــه بـ
نــمــيـدانــم از شـهــامــت و          . نـمــيــخـواهــنــد  

از دخترانـي کـه     . شجاعت مردم چه بگويم
با وجود مصدوميت بازهـم بـه اعـتـراض         

از دخـتـري کـه روي سـر             . ادامه ميـدادنـد  
از . کـتـک خـورد           پسري پريد و به جاي او

ــي کــه        ـان ـا وجــود انــکــه             دانشــجــويـ بـ
ـانـه عـمـال             ميدانستند با حمالت وحشـي

ـا قـدرت            شـعـار      رژيم مواجـه مـيـشـونـدب
ـيـرون             .  ميدادند و يادش بخيـر بـچـه هـا ب
فقط براي اينکه دانشـجـويـان را         دانشگاه

ـا نــگــذارنــد کــه راحــت چـــوب                      ـنــهـ تـ
ـيـدم کـه       . بارها چوب خوردند   بخورند شـن

ـنـد           ان را   . بعضي اين را ارتـجـاعـي دانسـت
که شما چيـزي     بايد بگويم. مسخره کردند

ـيـد و درکـي از انـهـا                  از اين مردم نـمـيـدان
اجـازه     دنياي سفيد و سياه به شـمـا  . نداريد

ـيـد      ـن ـي نميدهد که مردمي را در خيابان بب
که چقدر شجاعانه عليه وضعيت موجود 

ـان و      . ايستاده اند اناني که بين جوانان و زن
ـا جـمـهـوري          مردان اين جامعه در تقابل ب

و خـامـنـه اي           سپاه و بسـيـج       اسالمي و
ـاح             تفاوتي ميبينند و ان را جـدال دو جـن
ميبيننـد بـراي ان اسـت کـه جـامـعـه را                    
نشناخته اندو لحظه اي با مردم ان زندگـي  

ـا خـوشـحـالـي از             کساني کـه   . نکرده اند ب
ـنـد و      شکست انقالب مردم سخن ميگوي
معتقدند که ناگزير بود نيمداننـد کـه ايـن        

ـيـسـت    واصـال  . جنبش شکست خوردني ن
شکست نخورده و بلکه توانسته ضـربـات   

هـمـه   . عميقي به جمهوري اسـالمـي بـزنـد      
ـايـات جـمـهـوري اسـالمـي و                حاال از جـن
ـيـــگــويـــنـــدو                 ـپـــاهــي مـ بســجـــي و سـ

ـا ابـد         اينکه ابـدي     چماق و چماق کشي ت
من به واقع معتقدم انان کـه مـردم     . نيست
تشويق ميکردند    " نشدن" و "  نکنيد"را به 

از جنبش رفرم هم عقبترند و بـه واقـع بـه          
مـثـل   . جمهوري اسالمي خـدمـت کـردنـد      

ـبـش       اين ميماند که کسي براي اينکه جـن
ـتـخـابـات           ملي شيلي را قبول نـدارد در ان
ـاره     رفراندوم پينوشه شرکت نکند و او دوب

اينجا هم بعضيهـا هـمـيـن       . انتخاب بشود
زنــدگــي و       مــردم ايــران   . چــهــره را دارنــد     

ازادگــي را مــعــنــايــي دوبــاره بــخــشــيــده            
ـايـي     . اند براي انان ساکت بودن ديگر مـعـن

و حاال بـه صـراحـت بـگـويـم سـران              . ندارد
ـنـد کـه ديـگـر           جمهوري اسالمي بايد بدان
ــراي مــانــدن                     ــه شــانســي ب ــون ــچ گ ـي هـ

بـه زودي       عمر پرنکـبـت انـهـا هـم         .ندارند
را بـراي       شـادي   ما اجازه.تمام خواهد شد

و    نـداديـم   کودتايتان ضد کل مردم ايـران    
مــرگ ســيــاســي شــمــا هــم فــرا خــواهــد              

مـزدي ارزوي       براي انان که بي هيچ.رسيد
ـنـد       شکست اين جنبش انقالبـي     را داشـت

که عمر شما هم با ايـن نـظـام           بايد بگويم
 ميرود

متن زير كامنت سياوش شهابي و جواب 
 من به او بود كه در اينجا ميگذارم

  
ـابـل    : سياوش شهابي ـق هرچند خود را در ت

با جنبش اقاي موسوي ميبينـم وخـواهـم      
ـاسـهـاي              ـب ـا ل دانست اما به جواناني کـه ب
سبز در خيابانهـا ظـاهـر شـدنـد دردهـاي             
ـتـوانـم بـر                     ـاري دارم و نـمـي مشتـرک بسـي

 رنجهاي انها بنشينم و بي تفاوت باشم
کامران جان اشتباه نکن، اين رنگ سبز و   
حضور مردم، ابدا ربطي به خواسته هـا و      

ـبـشـي         .  سياست موسوي نـدارد  هـيـچ جـن
ـيـسـت      ـنـکـه مـي       .  پشت سر موسوي ن اي

گويند جنبش سبـز، در نـهـايـت دارد بـر              
کنار زدن احمدي نژاد کار مي کند و بـعـد     

ـات   .  از ان ديگر کاربردي ندارد ـب اما مطال
ـار از انـچـه کـه             و خواسته هاي مردم بسـي

اگر در .  موسوي مي گويد عميق تر است
راهپيماييهاي تهران بوده باشي، ديدي کـه  
ـاتـي را در                    ـب مردم چه شـعـارهـا و مـطـال

 .مقابل کليت حاکميت قرار مي دادند
ـاسـي       :  كامران سياوش جان هر جريـان سـي

نماينده يک جنبش اجتماعي اسـت و ايـن       
ـيـزم        . را بايد بدانيم بحث سه جنبـش کـمـون

کارگري و ناسيوناليسم عظـمـت طـلـب و         
ملي اسالمي که منصورحکمت تقـسـيـم    

اما مسالـه مـن     .بندي کرد يادت که است
ـبـاس                 ـاري از ل ـبـش بسـي تمايز همين جـن
ـبـش               ـا جـن سبزها و جوانان لبـاس سـبـز ب
ـار      سياسي موسوي است که من را در کـن

ـتـه   . اولي و در تقابل دومي قرار ميدهد الب
بحث تظاهرات روزهاي گذشتـه ديـگـر از        
لباس سبز بي شک فراتر رفته اسـت ومـن       
ـا               ـابـل ب ـق هم بر راديکاليسم جـامـعـه در ت
حکومت اگاهي دارم و فـکـر کـنـم هـمـه             

 .دارند
 

ـاه   :  نويد کامران جان من هم نکاتم رو کـوت
ـا                  .  مي گـويـم     اوال از ايـن کـه حـد اقـل ب

ـاتـي بـه           ـبـش آقـاي مـوســوي         " سـمـپ " جـن
. برخـورد مـي کـنـي تـعـجـب مـي کـنـم                    

ـنـدگـي مـي          موسوي کدام جنبش را نـمـاي
کند؟ جنبشي براي حفظ نظام اسالمـي و    

ـان سـبـز پـوش         " اين هيچ ربطي بـه       " جـوان
ـانـي کـه روزهـاي اول            .  ندارد حداقل جـوان

براي ايجاد سپر امنيتي سيز پوش بـودنـد   
و روزهاي بعد با شعار مرگ بر ديکتـاتـور   
ـان ســوار                     ـان امـدنــد در واقـع آن بـه خـيــاب
موسوي شدند تا شعار و حـرف خـودشـان      

ـنـد   ـان بـه مـوسـوي                .  را بزن اگـر ايـن جـوان
مـربــوط بــودنــد هــمـان روزهــاي اول کــه              

موسوي گفت به خانه برويد ، مـن خـودم       
از حقوق ملت دفاع مي کنم، به خانه مي 
رفتند و يا روزهاي بعدش بـه مسـاجـد و          
تکايا، و موسوي را مجبور نـمـي کـردنـد       
به جاي مسجد به دنبال مردم به توپخـانـه   

ولي مردم و جوانان موسوي .  کشيده شود
را در تقابل با خامنه اي که مـظـهـر تـمـام        
عيار جمهوري اسالمي ست ديـدنـد و از         
اين تقابل داخلي حکومت به درست بـراي  
زدن کل حکومت که در سيمـاي خـامـنـه       

مـوسـوي   .  اي مي بينند به ميدان امـدنـد    
بهانه اي شد براي زدن حکومت و عـمـيـق    

موسـوي  . تر کردن شکاف درون حکومت
ـنـد و بــراي                        ـيـسـت ديـد مـردم خـانـه بـرو ن
مهارشان الزم اسـت او هـم هـمـراه مـردم              
باشد تا به موقع بتوانـد تـرمـز دسـتـي را            
بکشد ولي جريان سـيـل آسـاي اعـتـراض          
ـيـشـتـر                    مردم باعـث در هـم ريـخـتـگـي ب
حکومت شد، هر کدام از جناح ها الجـرم    
راه حل خود را دارند براي حفظ نظام و بـه      
ـا حـفـظ          زودي در اين ماجرا حفظ خـود ب
نظام منطبق شد و زدن جناح مقـابـل هـم      
براي حفظ خود الزم شد و هم براي حـفـظ     

ـا      .  نظام و اين واقعيت تقابل دو جناح را ت
سطح حذف فيزيکـي يـکـديـگـر کشـانـده            

ـنـده   .  است حضور مردم و اعتراضات کوب
آنان باعث شد حکومتي هـا بـراي حـفـظ         
ـنـد چـرا کـه راه حـل                ـت نظام به جان هم بيف
هاي يکديگـر بـراي مـهـار و عـقـب زدن                 

 .مردم را قبول ندارند
ـان        ـيـن جـوان تو خودت به درست تمايزي ب
سبز پوش سبز و جنبش مـوسـوي قـائـل         
هستي ولي اين تـمـايـز را تـعـمـيـق نـمـي                

 .کني
ـارزات مـردم       در مورد بعضي چپ ها مـب
را جنگ جناح ها مي دانند و اعالم کـرده  
انـد هــيــچ انســان شـرافــتــمــنــدي در ايــن               

البته شايـد  -اعتذاضات شرکت نمي کند 
ـنـجـا درسـت          جمع بستن چپ ها هم در اي
نباشد چرا که تا امـروز مـن فـقـط حـزب            
حکمتيست را با چنين موضعـي ديـده ام      

مشـکـل   .  با توضيح تو  موافق نيستـم   -
ـا مـردم زنـدگـي                  ـيـسـت کـه ب اين ها اين ن

ـاسـنـد       ايـن  .  نکرده اند با مردم را نمي شـن
ـاسـت شـان و هـدفشـان                  ها امـرشـان، سـي

ـيـسـت،            . انقالب نيست ـلـد ن ـا ب طرف شـن
براي اينکه نرود در آب هـزار بـهـانـه مـي            

ـاورده ام و            ـي حـاال  ...!  آورد، لباس شنا ن
ـقـالب            .  حکايت اين هاسـت  ايـن هـا بـه ان

اعتقادي ندارند هر حرکـتـي را در جـيـب           
حـاال  " راست مي ريزند و مـدام بـر طـبـل           

اين مشکل .  مي کوبند" نوبت ما نيست 
 .جنبشي و کامال سياسي ست
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مخائيل شمديت سالمـون، فـيـلـسـوف،        
نويسنده و بنـيـانـگـذار سـازمـان رالـف            

 جردانو، آلمان
 گابي شميدت، معلم، آلمان

کـريــم شــاه مــحــمـدي، دبـيــر کــودکــان             
 مقدمند، سوئد

سهيال شريفي، سـردبـيـر بـي حـجـاب،             
 انگلستان

اودو شکولـنـک، پـروفسـور فـلـسـفـه از               
 دانشگاه کوين کانادا

ــاع از                    ــســام شــکــري رئــيــس دف عــي
سکوالريسم و حقوق مدني عراق، دبير 
کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري 

 چپ عراق
بـــهـــرام ســـروش، روابـــط عـــمـــومـــي            
همـبـسـتـگـي بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري،                    

 انگلستان
پيتر تاچل، کمپينر فعال حـقـوق بشـر،        

 انگلستان

ــان                  ــه اعــي ــان ــارون، خ ــاورن، ب ــک ت دي
 انگلستان

حميد تقوائي، دبير کميته مرکزي حزب 
 کمونيست کارگري ايران، انگلستان

 جبهه سوم، انگلستان
 کارين وليلپول پداگوگ، آلمان

 بابک يزدي، رئيس خاوران، کانادا
ماروين، اف، زياد، رئيس کميـتـه بـيـن       

 المللي آزاد انديشان کانادا
 

براي ملحق شدن به همبستگي با مردم 
 : ايران روي اين سايت کليک کنيد

www.iransolidarity.org.uk   
براي ثبت نـام و اطـالعـات بـيـشـتـربـا                 
ايميل آدرس و شماره تلفن زير، تـمـاس     

 . بگيريد
Maryam Namazie 
BM Box 2387, London 
WC1N 3XX 
Tel: +44 (0) 7719166731 
Email: 
iransolidaritynow@gmail.c
om 
Web: iransolidarity.co.uk 
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 ھمبستگی با مردم ايران 

 اين روزھای زيبا و آنان که ارزوی شکستش را دارند
 کامران مزین از وبالگ دستچپی



دو دانشجوی ديگر دانشگاه 
 صنعتی بابل بازداشت شدند

 
ماموران امنيتي شامگاه سـه شـنـبـه         
نهم تير با هجوم به مـنـزل عـلـي تـقـي           
پور دبير فني سابق دانشگاه مازنـدران  

در روز دهـم      .  وي را بـازداشـت کـردنـد      
تيرماه نيز، زماني که سـه دانشـجـوي        
دانشگاه صنعتي نوشيـروانـي بـابـل از         
دانشگاه به سمت خوابگاه مي رفـتـنـد      
نيروهاي لباس شخصي با سه دستگـاه  
اتومبيل به دانشجويان يـورش بـرده و       

دو .  نيما نـحـوي را بـازداشـت كـردنـد              
ــوانســتــنــد              ــيــز ت دانشــجــوي ديــگــر ن

 .بگريزند
  

ــات،                پــس از اعــالم نــتــايــج انــتــخــاب
همزمان با قيـام خـودجـوش مـردم در           
تهران و ديگر شهرهـاي بـزرگ كشـور،        
اعتـراضـات دانشـجـويـان و مـردم در               
دانشگاه صنعتي بابل نيز آغـاز شـد و       

روز در اطراف اين دانشگاه  ۵ به مدت 
ادامـه پــيـدا کــرد كـه مـتـاســفـانـه در                   

خـرداد در ايـن          ۲۵ تظـاهـرات بـزرگ        
شهر، دو يا سه نفر از جمله يـک دخـتـر        
جوان توسط نيـروهـاي گـارد و لـبـاس            

ــدنــد                 ــه شــهــادت رســي  .شــخــصــي ب
  

خـرداد     ۲۵ دانشجويان امتحانات روز 
را لغو کردنـد و امـتـحـانـات روزهـاي             

خــرداد تــوسـط دانشــگــاه          ۲۷ و      ۲۶ 
در بـعـد     .  بصورت اختياري برگزار شـد 

خرداد  ۲۵ و  ۲۴ ، ۲۳ از ظهر روزهاي 
دانشگاه صنعتي بابل در محاصـره ي    
کامل نيروي انتظـامـي، گـارد ويـژه و           
لـبـاس شـخـصــي هــاي مـوتــور ســوار               
موسوم به انصار حزب اهللا قرار گـرفـت   
ــه                       ــن مــردم ب ــوســت ــي ــع از پ ــا مــان ت

همچنيـن خـوابـگـاه       . دانشجويان شوند
خـرداد     ۲۵ اين دانشگاه نيز از غروب   

خـرداد در مـحـاصـره ي              ۲۶ تا صبح 
کامل انصار حزب اهللا قرار گرفت امـا    
حـملـه اي از سـوي آنـان بـه خـوابـگــاه                    

ــت              ــرفــــــــ ــگــــــــ ــورت نــــــــ  .صــــــــ
از زمان آغـاز اعـتـراضـات دسـت كـم               

دانشــجــوي دانشــگــاه صــنــعــتــي          ۱۳ 
 ۶ نوشيرواني بابل بازداشت شدند کـه      

 ۶ ايـن    .  نفر از آنها به تدريج آزاد شدند
مــحــمــد عــلــمــي،    :  نـفــر عــبــارتــنــد از      

مرتضي نائب يزدي، مرتضـي سـمـيـع       
خواه، فرشيدستاري فر، حسين بـابـايـي    

 .و علي صمدي
 

دانشجوي ديـگـر ايـن دانشـگـاه           ۷ اما 
خـرداد تـوسـط       ۲۸ که به تدريج از روز 

ــوده              ــنــــيــــتــــي ربــ نــــيــــروهــــاي امــ
همچنان در زندان بـابـل تـحـت            شدند،

ايـن  . فشار نيروهاي امنيتي قرار دارند
ــد از              ۷  ــن ــمــان  :  دانشــجــو عــبــارت اي

صديقي، محسن برزگر، حسـام الـديـن      
ــمــي نــژاد،                  ــي ــاوش ســل ــري، ســي ــاق ب
حميدزضا جهان تيغ، علي تقي پـور و    

 .نيما نحوي
 

همچنين ضياالدين نـبـوي دانشـجـوي         
محروم از تحصيل اين دانشگاه و نـيـز     
دبير شوراي دفاع از حق تحصيل نـيـز،   

وي و   .  در ميان بازداشت شدگان اسـت 
نيز چند دانشجـوي ديـگـر مـحـروم از            
تحصيل و اعضاي شوراي دفاع از حق 
تــحــصــيــل، مــانــنــد پــيــمــان عــارف،           

زهرا توحيدي، هم    عليرضا خوشبخت
چنان در بازداشت بسر مـي بـرنـد و از          
وضعيت آنان نيز كماكان اطـالعـي در       

 .دست نمي باشد
 

بازداشت گسترده فعالين 
دانشجويی دانشگاه صنعت 

 نفت
 
  

پس از آزادي امين نيکـزاده و حسـيـن        
رحيمي دو دانشـجـوي بـازداشـت شـده          
دانشگاه صنعت نفت بعـد از تـحـصـن         
دانشــجــويــان، روز چــهــارشــنــبــه دهــم          
ــد تــن ديــگــر از                      ــيــز چــن ــرمــاه ن ــي ت
دانشـجـويـان ايـن دانشــگـاه بــه کـمــک               

  .حراست دانشگاه بازداشت شدند
  

ســجــاد طــاهــرزاده از دانشــجــوبــان               
دانشکده نفت اهواز بـه هـمـراه سـهـنـد           
بختيارپور ، مصطفـي مـنـفـرد عضـو          

ــمــي               شــوراي صــنــفــي، مــهــدي کــري
دانشجوي کنوني اين دانشکده و پـيـام     
پيکري ديگر دانشجوي اين دانشکـده،  
ــر              ــازداشــت شــده اخــي ــان ب دانشــجــوي

 .هستند
اين دانشجويان به دعوت مهـدي زاده     

رئيس حراست دانشگاه صنـعـت نـفـت       
چهارشـنـبـه عصـر بـه دفـتـر حـراسـت                   
دانشکده نفت اهواز رفتنـد، و پـس از         
آن به وسيله مأمورين امنيتي در دفتر 

از وضـعـيـت      . حراست بازداشت شـدنـد    
دانشجويان بازداشتي تا کـنـون خـبـري       

 .در دست نيست
گفتنـي اسـت کـه در روز هـاي اخـيـر                   
دانشجـويـان دانشـگـاه صـنـعـت نـفـت                
شـاهــد مـوج احضــار گســتــرده و بــي              
سابقه فعالين دانشجـويـي بـه کـمـيـتـه            

ــوده اســت           ــالــيــن    .  انضــبــاطــي ب فــع
دانشجويي منـتـقـد ايـن دانشـگـاه در             
روزهاي اخـيـر بـه شـدت تـحـت فشـار                
هستند و با توجه به فرا رسـيـدن فصـل      
تـابسـتــان و تــعـطـيــل شـدن دانشـگــاه                
نيروهاي امنيتي و مسئولين دانشگاه 
سعي دارند با حداکثر سوء استفـاده از    
نبودن دانشجويان در دانشگاه فعالـيـن   
دانشـجـويـي را بـه شـديـد تـريـن وجــه                   

  .ممکن تحت فشار قرار دهند
 
بازداشت حسام سالمت  

دانشجوی محروم از تحصيل 
 دانشگاه تھران 

 
حسام سالمت دانشـجـوي مـحـروم از           
تحصيل دانشگاه تهران بازداشت شـده    

 .است
از وضعيت ايـن فـعـال دانشـجـويـي و              

نهاد بازداشت کننده وي اطـالعـي در         
 .دست نيست

 
 زينب پيغمبرزاده آزاد شد

ــيــن                   ــال ــع ــرزاده از ف ــب ــم ــغ ــي ــب پ ــن زي
ــان آزاد شـــد                    ــي و زنـ ــويـ ــجـ  .دانشـ

  
روز پيش در پارک الله و  ۳ پيغمبرزاده 

در تــجــمــع مــادران ســوگــوار کــه کــه             
فرزندانشان طي هفته هاي اخير کشـتـه   
ــد، تــوســط                    ــازداشــت شــده ان ــا ب و ي

 .نيروهاي انتظامي دستگير شـده بـود    
  

مادران سوگوار اعالم کرده اند کـه هـر     

شـنـبـه در پـارک اللــه تـجـمــع بـرگــزار                  
 .خواهند کرد

  
تجمع روز گذشته مادران در پارک اللـه  
با برخورد نيروهاي انتـظـامـي مـواجـه        
شد و براي سـاعـت هـا مـامـوريـن بـه                
هيچ يک از عابرين اجـازه نشـسـتـن در         

 .پارک الله را ندادند
 
 

تلفن ھای تھديد آميز به 
خانواده ھا و احضار ھمه 

روزه دانشجويان برای ايجاد 
 وحشت

مـحـافــل امــنـيــتـي و اطـالعــاتـي در                
تالشند تا به هر شکل ممـکـن فضـاي      
امنيتي ايجاد شده در دانشگـاه هـا را       
ادامه دهند و سعي مي کـنـنـد بـه هـر          
بــهـــانــه اي فــعـــاالن دانشــجـــوئـــي،               
دانشجويان محروم از تحصيل، بـرخـي   
از اساتيد برجسته دانشگاهي و حـتـي     
خانواده هاي آنان را به منظور کنترل و 
متوقف کردن فعاليـت هـاي مسـتـقـل          
دانشجوئي و عـدم اطـالع رسـانـي در             
خصوص ده هـا دانشـجـوي دسـتـگـيـر            
شده تحت فشار قرار دهند، و از سـوي    
ديگر به کمک حـراسـت هـا و کـمـيـتـه              
هاي انضباطي کـمـاکـان دانشـجـويـان           
منتقد و فـعـال را بـدون ذکـر دلـيـلـي                  
خاص و بدون حکم قضائـي دسـتـگـيـر        

 .مي کنند
  

به دنبال قيام گسترده مردمـي پـس از       
اعالم نتايج دهـمـيـن دوره انـتـخـابـات            
رياست جمهوري در تـهـران و ديـگـري           
شــهــرهــاي بــزرگ کشــور، نــيــروهــاي           
امنيتي و لـبـاس شـخـصـي و تشـکـل              
هاي بسيج در تهران، اصفهان، شيـراز،  
ــز و                 ــبــري ــل، هــمــدان، ت ــاب مشــهــد، ب
کـرمـانشـاه، کــمـاکـان مــحـوطـه هــاي              
دانشگاه ها را به ميدان تـاخـت و تـاز          

گزارش ها حاکي .  خود تبديل کرده اند
از آنست که اين نيروها به طور شـبـانـه      
ــف                  ــل روزي در قســمــت هــاي مــخــت
دانشگاه ها و خـوابـگـاه هـا حضـوري            
چشمگير دارند و از هر بهانـه اي بـراي       
تــهــديــد و دســتــگــيــري دانشــجــويــان           

 .استفاده مي کنند
  
حاکميت فضاي رعـب و وحشـت کـم           

سابقه اي که اکنون بيـشـتـر از بـيـسـت           
روز است دانشگـاه هـا را دربـرگـرفـتـه             
اســت، در حــالــي ادامــه دارد کــه بــا                
گذشت بيش از دو هفته از دستـگـيـري    
ده هــا تــن از دانشــجـويــان و فــعــاالن               
دانشجوئـي در شـهـر هـاي مـخـتـلـف                 
کماکان از سـرنـوشـت و حـتـي مـحـل                

 .نگهداري آنان خبري در دست نيست
 

دانشجويان : معاون وزير علوم
فعال در اعتراض ھا از 
 تحصيل محروم می شوند 

 
ــوم،                ــر عــل ــي وزي ــاون دانشــجــوي مــع
: تحقيقات و فناوري در هـمـدان گـفـت        

دانشجويـانـي کـه مـرتـکـب خـطـا در                  
ــاســت                ــات اخــيــر ري ــتــخــاب ــان ان جــري
جمهوري شده اند نـه تـنـهـا بـه حـقـوق              
مادي بلکه حقوق معنوي ملت آسيـب  
زده اند، از اين رو، با آنها برخورد شـده    
و در صورت تشخيص از تحصيل بـاز    

  .داشته خواهند شد
  
، شـنـبـه شـب در           " محمود مالبـاشـي  " 

حاشيه چهل و پـنـجـمـيـن گـردهـمـايـي            
معاونـان دانشـجـويـي و فـرهـنـگـي و                 
ــي و                 ــل امــور دانشــجــوي ــران ک مــدي
امورفرهنگي دانشـگـاه هـا و مـراکـز              
آمـوزش عــالــي در هــمــدان در جــمــع              

با هـر کسـي کـه بـا             :  خبرنگاران افزود
دانشجويان فعـال در اعـتـراض هـا بـه              

ايـن وزارت       شدت مقابلـه مـيـشـود و        
خانه هـم ايـنـک در حـال جـمـع بـنـدي                     
اطالعات به دست آمده و اعـالم نـظـر        
ــان              در خصــوص مســايــل دانشــجــوي
خاطي در تـعـدادي از دانشـگـاه هـاي              
ــعــد از                      ــان قــبــل و ب کشــور در جــري

 .انتخابات است
 
 

کوی : تير ۱۸در آستانه 
ھفته  ۲دانشگاه تھران برای 

 تعطيل شد
 

تـيـرمـاه سـالـروز حـملـه             ۱۸ در آستانه 
خــونــيــن نــيــروهــاي انصــار و لــبــاس             
شخصي به کـوي دانشـگـاه تـهـران در              

، کوي دانشگاه تـهـران از روز       ۷۸ سال 
. هـفـتـه تـعـطـيـل شـد               ۲ گذشته بـراي    
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بگذار دستاوردهاي دو طـرف، يـعـنـي         
مردم و رژيم را مرور کنيم و ببينيم تـا  

 .اينجا کي برده است
رژيم اين بوده است کـه  " موفقيت"تنها 

به تظاهرات هاي ميليوني با قـيـمـتـي       
بـه ايـن     . بسيار گزاف موقتا پايان دهد

در جـهـان و  در نـزد                -۱ :  قيمـت کـه    
دهها و حتي شـايـد صـدهـا مـيـلـيـون               
مردم عادي دنـيـا  بـعـنـوان يـک رژيـم                

. رسوا و قاتل و منفور شنـاخـتـه شـود      
از جانب اليت روشنفکري تـقـريـبـا        -۲ 

همه کشورها و بويـژه غـرب مـحـکـوم          
آنقدر موقعيت ضعيـفـي در      -۳ . شود

سياست جهان پيدا کـنـد کـه بسـيـاري          
دول جهان از آن فاصله بگيرند و مـثـال    
اوباما دستي که  بـراي فشـردن دسـت          
خونين خامنه اي و جمهوري اسـالمـي   

. دراز کرده بود را موقتا پـس بـکـشـد        
پشم و پيله اسالم سياسي بـعـنـوان      -۴ 

يک جنبش که گويا وجه حـق طـلـبـانـه          
دارد کامال ريختـه شـود و مـحـتـواي            
واقعي و جنايتکارانه  آن تمامـا نشـان     

دعواهاي رژيم بـه حـاد       -۵ .  داده شود
. ترين و آشتي ناپذير ترين حالت بـرسـد  

سـاخـتـار اداري و سـيـاسـي رژيــم                 -۶ 
کـامــال درهــم بــريــزد و فــلــج شــود و                

دولت بر سر کار آن بـراي    "  مشروعيت"
 -۷ .  اکثريت خود نظام زير سوال بـرود 

خـامـنــه اي بـعــنـوان يـک ديـکــتـاتــور                 
. مفلوک به تمام مردم شـنـاخـتـه شـود         

رژيم به يک حکومت نظامي عيان   -۹ 
. و ادامه دار براي بقاء خود رو بـيـاورد    

نفرت و انزجار و عصـبـانـيـت از         -۱۰ 
ــدا و                جــمــهــوري اســالمــي قــاتــالن ن
جانباختگان اخير در تمامي گـوشـه و       

 ...  و. زواياي جامعه ايران شعله بکشد
 

در عـوض مـردم خـيـلـي دسـتـاوردهـا               
قـدرت    -۱ :  بدست آورده اند، از جـملـه  

خود را چشيدند و ديدند که ميشود در 
. صفوف ميليوني عليه رژيم بلند شـد   

مردم ايران حمـايـت بـيـن الـمـلـلـي              -۲ 
 ۳۰ بدست آورده اند کـه در الاقـل در           

و ايـن    .  سال گذشته نظير نداشته اسـت   
مـردم    -۳ .  حمايت روبه گسترش است

رژيم اسالمي را چنانکه باالتر ديـديـم،   
چــه در داخــل و چــه در ســطــح بــيــن                  

. المللي،  به شدت ضـعـيـف کـرده انـد         
توده هاي ميلـيـونـي بـه سـيـاسـت             -۴ 

کشيده شده اند و اکنون بحث حکومت 
اسالمي و سرنوشتش بر سر هر سفره و 
در هر تاکسي و هر صف اتوبوسـي در    
هر کارخانه و اداره و کالس درسـي بـه       

مردم دارند .  بحث اول تبديل شده است
هر روز به اندازه سالـهـا از سـيـاسـت و            

ــت در آن مــي آمــوزنــد                  -۵ .  دخــال
همبستگي و همسرنوشتـي و  تـعـاون          
انقالبي روبه گسترش اسـت و زمـيـنـه         
متشکل شدن چه بصـورت تـوده اي و         
چــه بصــورت حــزبــي بشــدت مــهــيــا             

 .ميشود
 

اين ليـسـت هـا بـهـيـچ وجـه تـکـمـيـل                    
اما تا همينجا روشن است کـه    . نيست

در دعواي بزرگ اجتماعي و انـقـالبـي        
در جامعه ايران کي شکست خـورده و      

اگر حتـي فـرض کـنـيـم          . کي برده است
همه چيز هم اينجا متوقـف مـيـشـود،       
بايد گفت که مردم ايران مسير تـاريـخ     

ــد          نــه جــمــهــوري     .  را عــوض کــرده ان
اسالمي و نـه اسـالم سـيـاسـي ديـگـر                  

گـاه بـراي     .  نميتواند مانند سابق باشـد 
من بهت آور است کـه دوسـتـان عـادي         
کانادايي ام در چه جزئياتي از اوضـاع      
ايران مطلع اند  و درسـت مـثـل تـو و             
من منتظرند که ببينند سرانـجـام ايـن      

دنيا منتظر اسـت    .  اوضاع چه ميشود
که ببيند گام بعـدي چـيـسـت و کسـي            
فکر نمي کند مردم شکست خوردند و 

يکي از دوسـتـانـم کـه مـن              .   تمام شد
چـه روز    " فقط با او سالم و عليک هاي   

داشتيم  ميگفت که بـعـد     "  خوبي است
از سالها روحيه گرفتم،  مردم ايـران بـه     
من اميد دادند و آموختند کـه چـطـور      
بايد عليه چيزهايي کـه در مـوردشـان          

آيـا بـاورت     !!   ساکتيم بايد بلند شـويـم    
ميشود که وقايع ايران روحيه انـقـالبـي    
و برابري طلبي را در کـانـادا تـقـويـت              
ــگــر حــاال حســاب                 ــاشــد؟ دي کــرده ب

حـاال  .  کشورهـاي اسـالم زده را بـکـن            
 . ببين خود ايران چه خبر است

 
باري،  جنبش انقالبي و دعواي بـزرگ    
در جامعه ايران ادامه دارد و حـاد تـر           

اتفاقي که افتاده اين اسـت  .  خواهد شد
که انقالب ضربه اي مهلک بر جمهوري 

اين ديو سياه .  اسالمي وارد کرده است

اسالمي اکنون گيج ميزند و تـلـوتـلـو         
ميخورد، نعره ميکشد و آدم ميکشـد  
و زندان ميکند و تـجـاوز مـيـکـنـد و               

ولـي هـمـه کـس         .  چمـاق مـيـچـرخـانـد        
ميداند که ضربه چنان کاري بوده است 
کـه عــلــيــرغــم ايـن عــربــده کشــي هــا               
تضعيف خواهد شد و تحلـيـل خـواهـد       
رفت و دير يا زود  انقالب ضربه بعـدي  

ــد     ــطــور          .  را مــيــزن ــحــوالت ب ســيــر ت
از :  مشخص به نظر مـن چـنـيـن اسـت         

يکسو باال گرفتن دعواهـاي درونـي و       
افول و  سقوط دولـت احـمـدي نـژاد و             
انزواي جهاني جمـهـوري اسـالمـي، از         
سوي ديگر متشکل و متـحـزب شـدن      
مردم و شکل گرفـتـن اعـتـراضـات پـر           
قدرت تر با شعارها و افق راديکالتر و   
انقالبي تر و گسترش حمايـت جـهـانـي       

 . از مبارزه مردم ايران
 

به نظرم هردو جناح : در مورد جناح ها
اگر نـظـام شـان بـه وضـعـي             .  باخته اند

دچار شـده کـه تـوصـيـف کـرديـم پـس                 
هـيـچ کـدام از دار و            .  هردو باخته انـد 

دســتــه هــا و جــنــاح هــاي جــمــهــوري             
. اسالمي شـانسـي بـراي آيـنـده نـدارد              

هردو جناح تمام هنرشان را براي بـقـاء     
نظامشان به خرج داده اند و اکـنـون در     

نـه  .  يک بن بست کامل قرار گرفته انـد   
ميتوانند سازش کنند، نه مـيـتـوانـنـد        
همديگر را حذف کنند و نه ميتـوانـنـد    
به اين وضع براي مدت طوالني ادامـه    

انقالب جـمـهـوري اسـالمـي را             .  دهند
: فلج همه جانبه.  کامال فلج کرده است

سياسـي، حـکـومـتـي، ديـپـلـمـاتـيـک،                
اداري و مهمتر از همه بر متن يک فلـج   

در نتيجه جـنـگ و     .  اقتصادي مضمن
دعوا بين اينها بر همـيـن مـتـن ادامـه          
خواهد داشت تا نـيـروي سـوم، يـعـنـي           
مردم و انقالب شان شر همه  ايـنـهـا را      

بقول مـنـصـور حـکـمـت ايـن              .  کم کند
 .  است" جنگ بازنده ها"

 
 در باره رنگ سبز

 
در داخل و خارج  بسـيـاري از مـردم            " 

ولي بـيـشـتـر بـه        .  لباس سبز ميپوشند
نظر ميرسد شمـا بـا كسـانـي كـه  آرم                
سبز را در خارج بلند ميكنند مشكـل  
داريــد و داخــلــيــهــا را جــزو جــنــبــش              

ــيــد        ــدان ــا درســت     .  اعــتــراضــي مــي آي

مـيـگــويـم؟  و اگـر اسـت چــرايـش را                    
 ."توضيح بدهيد 

 
قبل از پرداختن بـه اصـل سـوال ابـتـدا            

 : يک توضيح مقدماتي الزم است
اسـالم نـاب     " بعنوان رنـگ    ( رنگ سبز 

و "  اهللا اکبـر " همراه با شعار ")  محمدي
و غـيـره     "  به مساجد و تـکـايـا بـرويـد         "

چيزهايي بودنـد کـه تـوسـط مـوسـوي             
ــه خــيــال خــودش                   مــطــرح شــد کــه ب
جوششي را کـه آغـاز شـده بـود را در               

چهارچوبـه نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي               
اما به نظر من اين انـقـالب   .  مهار بزند

بود که با زيرکي سـوار مـوسـوي شـده           
بود چهار نعل به جلو تاخت و شـکـاف     
بين بااليي هـا را چـنـان بـاز کـرد کـه                   

بـگـذاريـد    .  ديگر نتوانند بـه هـم آورنـد       
مشخص در مورد آن شعارها و رنـگ      

 :سبز بگويم
از "  مسجد و تکايا بـرويـد    "تکليف به  

مـردم در    .  همان لحظه اول روشـن شـد      
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تعطيلي کوي دانشگاه تهران در آستانـه  
تير اتفاقي است که هر سالـه بـراي      ۱۸ 

جلوگيري از اعتـراض دانشـجـويـان در         
سالروز حمله به کوي دانشگاه در سـال      

  .انجام مي شود ۷۸ 
  

نــيــروهــاي     ۱۳۷۸ در تــيــرمــاه ســال         
سازمان يافته لباس شخصي بـا حـملـه        
به کوي دانشـگـاه، دانشـجـويـان را بـه               

گرچه در آن زمان .  خاک و خون کشيدند
همه مسئولين حمله به کـوي دانشـگـاه      
را مـحـکـوم کـردنـد امـا هـيـچ يـک از                    
آمـريـن و عـامــلـيـن اصـلـي آن حـملــه                    

 .مـــعـــرفـــي و مـــحـــاکـــمـــه نشـــدنـــد            
  

امسال نيز پس از اعتراض دانشجويـان  
در ادامه اعتـراضـات گسـتـرده مـردم،          
باز هـم نـيـروهـاي لـبـاس شـخـصـي و                    
انصار به صورت سازماندهي شده و بـه  
هــمــراهــي نــيــروهــاي ضــدشــورش در           

خردادماه بـه کـوي      ۲۵ بامداد دوشنبه 
دانشگاه حمله کرده و ضـمـن تـخـريـب            
خوابگاه ها، دانشـجـويـان را بـه شـدت            
مورد ضرب و شتم قرار داده و بيش از   

ــان شــب                  ۱۰۰  ــم دانشــجــو را در ه
بســـيـــاري از       .  بـــازداشـــت کـــردنـــد        

دانشجويان به ساختمان وزارت کشـور      
منتقل شدند و براي ساعت ها در آنجـا  
مورد ضرب و شـتـم نـيـروهـاي لـبـاس              

ــد                ــنــ ــتــ ــرفــ ــرار گــ ــي قــ ــصــ ــخــ  .شــ
تير مسـئـولـيـن      ۱۸ امسال در آستانه   

دانشگاه تهران ضـمـن تـعـطـيـل کـردن              
کوي دانشگاه، امتـحـانـات را نـيـز بـه             

 .شهريور ماه بـه تـعـويـق انـداخـتـه انـد              
با وجود آنکه مسئولين دانشگاه تهران 

نسـبــت بــه اعــتــراض دانشــجـويــان در            
تير ماه نگران هستند، اما  ۱۸ سالروز 

معاون دانشـجـويـي ايـن دانشـگـاه در               
ــا تــعــطــيــلــي دو هــفــتــه اي                   رابــطــه ب
خوابگاهـهـاي دانشـگـاه تـهـران گـفـتـه                

اين تصميم از قبل گرفته شـده و      :  است
ربطي به وقايع اخير ندارد و مقرر شـده    

تيرماه خوابگاهها به مـدت   ۱۲ بود از 
 .دو هفته تعطيل شوند

 
دعوتنامه برگزارکنندگان 

تير از موسوی و  ۱۸مراسم 
 مھدی کروبی و محمد خاتمی

بـديــن وســيلــه از  آقـايــان مـوســوي و                 
مهدي کروبي و محمد خاتمي دعـوت    
مي کنيم تا جهت محکوميت تعـرض  
نيروهاي حکومتي به دانشجـويـان، بـه      
خصـوص حـملـه بــه کـوي دانشـگـاه و                 

و    ۷۸ تير  ۱۸ بزرگداشت جانباختگان 
و بيعت با ملت ايران و    ۸۸ خرداد  ۲۵ 

ــي و                   ــت از آزادي هــاي انســان جــمــاي
دموکراتـيـک ، حـقـوق آزادي تـجـمـع،                
ــيــان، آزادي                 ــلــم و ب تــحــزب، آزادي ق
ــاب ، آزادي                   ــصـ ــراض و اعـــتـ اعـــتـ
اطالعات و ارتباطات، بـرابـري حـقـوق       
سياسـي شـهـرونـدان و عـدم تـبـعـيـض                  

در روز   ... جنسيتي، قوم و مذهبي، و 
در    ۱۳۸۸ تـيـر مـاه           ۱۸ پنجشنبـه،    

ــعــداز ظــهــر در مــيــدان              ۹ ســاعــت     ب
فـردوســي دذ کـنــار مــلـت ايـران قــرار                

 گيرند
 با آرزوي پيروزي

 پيروزي -مبارزه -اتحاد
جمعي از دانشـجـويـان بـرگـزار کـنـنـده               

 ۱۳۸۸ تيرماه ۱۸ مراسم 
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 ! رنگ سبز اخبار دانشجویی در ھفته گذشته

 9ادامه صفحه  



صف ميليوني به خيـابـانـهـا آمـدنـد و           
به روي مبـارک نـيـاورد      "  ۶۷ موسوي "

. که ايشان چنيـن فـراخـوانـي داده بـود           
خـود ايشـان مـجـبـور شـد بـه مـيـدان                    

 !توپخانه قدم رنجه فرمايند
در ابتدا بيشتر بـود و    "  اهللا اکبر" شعار 

ارزش .  االن هــم يــک کــمــي هســت                
مصرف اين شعار بـراي مـردم حـفـاظ           

همه ميداننـد کـه ايـن        .  امنيتي آن بود
شعار خود رژيم اسـت و بـراي ايـنـکـه              
جلوي گلوله و حمله اوبـاش بسـيـج را          

. بگيرند گـاه ايـن شـعـار را مـيـدادنـد               
که در شـروع  "  جاويد شاه" شبيه شعار (

از تـرس سـاواک داده            ۵۷ اعتراضات 
امــا شــعــار اهللا اکــبــر هــم           .)  مــيــشــد

بسرعت رنگ باخت و جايش را بـه دو    
نترسيد، نترسيـد مـا     : " شعار ديگر داد

ــاهــم هســتــيــم         ــر    " و   "  هــمــه ب مــرگ ب
اگر بـه ويـدئـو هـا حـتـي             ". ( ديکتاتور

آنها که روي بـي بـي سـي مـيـگـذارنـد              
 .)دقت کنيد اينرا مي بينيم

 
بـويـژه در     .  رنگ سبز در ابتدا زياد بود

بخش هاي سازماندهي شده تظاهـرات  
ها که از سوي ستاد مـوسـوي صـورت      
ميگرفت و بـي بـي سـي و غـيـره هـم                 

. همان بخش ها را توي بوق ميکـردنـد  
در ضمن گويا دختر رفسنجاني کـلـي   (

خرج کرده بـود و شـال و تـي شـرت و                 
.) بادکنک و روبان سبز پخش کرده بود

ولي علتش ايـن بـود کـه مـردم فـکـر                 
راي " ميکردند رنگ سبز مثل شـعـار       

هنوز ظاهر مسـالـه را در       "  من چه شد
چهارچوب نظام نـگـاه مـيـدارد و يـک              

امـا   .  جور حـفـاظ امـنـيـتـي مـيـدهـد               
وقتي تظاهرات ها بـه زد و خـورد بـا              
رژيم و به جنگ خيابانـي کشـيـده شـد         
ديگر رنگ سبز هـم چـنـدان کـاربـردي            
نداشت و حتي به يک عامل شناسـايـي   
ــاش              تــظــاهــرکــنــنــدگــان از ســوي اوب

ــبــديــل شــد        ــتــيــجــه     .  اســالمــي ت در ن
بـه  " راي من چه شد"همانطور که شعار 

مـرگ بـر     " ،   " مرگ بر ديکتاتور" شعار 
دولت جنايت ميـکـنـد و      " ، " خامنه اي

مـرگ بـر     " ، و     " رهبر حمايت مـيـکـنـد    
تبديـل شـد، رنـگ        "  جمهوري اسالمي

سبز هم به رنگ هاي خـنـثـي کـه زيـاد          

در حافظه تصويري نمي مانند تـبـديـل    
 ۳۰ اگر بـه ويـدئـوهـاي بـعـد از               . ( شد

ژوئــن دقــت کــنـيــد ايــن            ۲۰ خـرداد،    
.) تحليل رفتن رنگ سبز را مي بينيد

اخـيـرا ديـدم کسـانـي در ايـران سـعــي                  
ميکنند که رنگ سبز را بـاز تـعـريـف         
کنند که اين سبز اسالم ناب مـحـمـدي    
نيست، بلکه نشانه شادي و شادابـي و    

 ! آزادي و برابري است
 

در خارج از کشور رنگ سبز حـکـايـت      
چه ميدياي جهـانـي و     .   ديگري داشت

چه مردم عادي جـهـان از رنـگ سـبـز              
البته هـريـک از     .  وسيعا استقبال کردند

ميدياي جهاني ميـخـواسـت    !  ظن خود
و "  انـقـالب رنـگـي      " وقايع ايران را يـک    

معرفي کند و همگام بـا  "  انقالب سبز" 
مــيــانــه رو       –"  مــادريــت      " جــنــاج      

Moderate-   حکومت اسالمي
اما مردم جهان که چـنـيـن      .  گام بردارد

شيفـتـه وار مـبـارزات مـردم ايـران را                 
دنبال ميـکـردنـد فـکـر کـردنـد واقـعـا                
سمبل اينهمه جسارت، آزاديخواهـي و    

آنهـا نـه     ! مدنيت همانا رنگ سبز است
از ســبـز اسـالم نـام مـحــمـدي خـبــري                  
داشتنـد و نـه راسـتـش بـراي انـقـالب                  

مردم دنيـا  .  مخملي تره خرد ميکردند
بــعــضــا خــودشــان را بــه رنــگ ســبــز               
درآوردند تا بـا مـردم ايـران و نـه يـک                  
جناح حکومتي و نه انقالب مـخـمـلـي     

اين تصوير الـبـتـه االن        .  همرنگ کنند
بـا کـمـرنـگ       .  کمي عـوض شـده اسـت       

شدن رنگ سبز در ويدئو ها کـه فـوقـا        
اشــاره شــد و بــا تــبــديــل شــعــارهــاي               
رفرميستي بـا شـعـارهـاي انـقـالبـي و              
سرنگون طلبانه نـه مـيـديـاي جـهـانـي            
توانست خيلي سـبـز سـبـز کـنـد و نـه                  
مردم دنيا ديگر مثل روزهاي اول فکر 
ميکنند که معجزه مردم ايران رنگـش  

راستش را بخواهي در خـارج  .  سبز بود
از کشور و نـزد افـکـار عـمـومـي االن             
سـمـبــل انـقــالب مـردم ايـران نــدا آقــا                 
سلطان است و براي همين کـلـي تـرانـه         
براي او سروده اند و کـال رنـگ آنـقـدر             

تـنـهـا کسـانـي کـه در             .   سمبل نيست
خارج از کشور سفت و سـخـت دنـبـال           
رنگ سبز بودند جرياني است که بـدنـه   
آنـرا ايــرانـيـان عـادي سـاکـن خـارج و                   
دانشــجــويــانــي کــه بــه ايــران رفــت و               
برگشت ميکنند تشـکـيـل مـيـدهـنـد            

ولي در موارد زيادي رهبري آن دسـت      
دوم خردادي ها، توده اي اکثريتي ها و 

سـفـارتـي    .  بعضا سفارتي ها بوده است
ها و اکـثـريـتـي تـوده اي هـا در  ايـن                    
جـريــان در روزهــاي اول حــتــي ســعــي             
کردند پرچم جمهوري اسالمـي را بـاال       

بـعـد   .  ببرند کـه فـورا آبـرويشـان رفـت             
" فـريـاد سـکـوت      " مدتي  مـردم را بـا         

عـالف کــردنـد، کـه ايـن هـم بـاالخــره                  
معلوم شـد بـه نـفـع رژيـم اسـالمـي و                  

جـريـان   .   خامنه اي است و رنگ باخت
يک جريان يکدست نيسـت و در      "  سبز"

حال تغيـيـر و تـحـول و پـالريـزه شـدن                  
بدنه سالم و انـقـالبـي آن        . شديدي است

ــد دوم                   ــن ــوي گ ــواش دارد ب يــواش ي
خردادي ها و اکثريتـي تـوده اي هـا و            

 .  سفارتي ها را متوجه ميشود
 

با اين مقدمه نسبتا طوالنـي حـاال بـه        
ما نه در خـارج و        .  سوال شما برگرديم

نـه در داخـل چــنـدان در مـورد رنــگ                 
بـه دلـيـل      .  خودمان را معطل نکـرديـم  

و .  اينکه آنرا موضوع اصـلـي نـديـديـم       
وقايع هم چنانکه اشاره شـد نشـان داد       

ما البته گـفـتـيـم و         .  که حق با ما بود
ميگوييم که رنگ واقعي اين انـقـالب     

اگر بخواهيـم رنـگ     . (سرخ خواهد بود
ها را بـا مـحـتـواي سـيـاسـي مـطـرح                    

ولي راستش  تـمـرکـز و تـوجـه          .)  کنيم
مان را بر توضيـح مـحـتـواي انـقـالب           

ايـنـکـه    .  حاضر و شعارها  گـذاشـتـيـم        
چگونه اين انقالب عليه کل جـمـهـوري    

. اسالمي و همه جـنـاح هـاي آن اسـت          
چــنــدانــکــه در خــارج هــم شــعــارهــاي            
راديکال و سرنگوني طلبانه روز به روز 
همه جـا و حـتـي در تـظـاهـرات هـاي                  

شـخـصـا فـکـر        .  جـا بـاز کـرد       "  سبزها"
ميکنم اين رنگ نيست کـه مـحـتـواي       
انقالب را رقم ميزند، ايـن شـعـارهـا و         

. اهدافي است که جلوي خود ميگذارد
اکـنــون انـقــالب بـطــور بـالفصــل کــل              
جمهوري اسالمي و بويژه دولت حاضر 
آن را هدف قرار داده است و به ميزانـي  
که چپ رهبري اين انـقـالب را بـدسـت         
ميگيرد و جمهوري اسالمي به نيـروي  
انقالبي مـردم کـنـار زده و سـرنـگـون                  
ميشود، رنگ مناسـب آنـهـم بـيـشـتـر            

 .معلوم ميشود
 

 کمونيست ها و انقالب

 
به نظر شما اگر اعتراضات جامعه بـه  " 

ايـن سـبــك و سـيــاق پــيـش بـرود كــه                   
نيرويي تحت رهبري  امـثـال مـوسـوي        
در جـامـعـه مـطــرح شـود آن هـنـگــام                  
تكليف كمونيستها  بعد از سرنگـونـي   
جمهوري اسالمي چه ميشود؟ آيا ايـن    
طور به نظر ميرسد كه كمونيسـتـهـا و      
سوسياليستها بايد سوسياليسم را بعد 
از سرنگوني   نظام جمهوري اسـالمـي      
و در دوره دولـت انـتــقـالـي جسـتـجــو                 

 "كنند؟
 

موسوي و امثـال مـوسـوي      :  چند نکته
اهـل سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمــي                

درســت بــرعــکـس،  بــراي         .  نـيــســتـنــد  
جـلـوگــيـري از ســرنـگـونــي جــمـهــوري              

اگــر .  اســالمــي بــه مــيــدان آمــده انــد           
جمهوري اسالمي سرنگون شود ديـگـر   
ــخــصــوص مــردمــي کــه                   مــردم و ب
انـقـالبشـان رژيـم را سـاقـط کـرده انـد                   
ديوانه نيستند که دوباره حـکـومـت را      
به دست جمهوري اسالمي و نـخـسـت        
وزير خونين ترين دوره حيات جمهوري 

سرنگـونـي جـمـهـوري        . اسالمي بدهند
اسالمي يعني سرنگوني همه اينهـا از    
خامنه تا رفسنجاني، از احـمـدي نـژاد      

 .تا حجاريان و غيره است
 

اگـر اعـتـراضــات فـعـلــي رهـبـري اش                
بـيـفـتـد     "  نيرويي امثال موسوي" دست 

. به نظر من قطعا شـکـسـت مـيـخـورد        
البته حتي شکست آنهم نيز همـه چـيـز      
را تغيير خواهد داد، ولـي نـکـتـه ايـن            
است که مردم به ميدان آمده اند تـا از      

مردم .  شر جمهوري اسالمي رها شوند
ــهــا                    ــد، آن ــامــده ان ــراي اصــالح نــي ب
ميخواهند حجاب و اعـدام و زنـدانـي          
ســيــاســي و حــکــومــت مــذهــبــي و               
حـاکــمــيــت آخــونــد و بــي حــقــوقــي و              

ايـن  .  تبعيض و فقر و فـالکـت نـبـاشـد         
.  يعني اينکه جمهوري اسالمي نبـاشـد  

موسوي و امثال او دقـيـقـا بـه هـمـيـن            
دليل نمي تـوانـنـد رهـبـري را بـدسـت                

وقايع همين سه هفته گـذشـتـه    . بگيرند
. به روشنـي ايـنـرا اثـبـات کـرده اسـت               

هرچه انقالب شـعلـه ور تـر مـيـشـود،               
موسوي محافظه کارتر ميشـود و بـر       

بازگشت بـه خـمـيـنـي، بـازگشـت بـه                 " 
در نـتـيـجـه       .  مـيـکـوبـد    "  قانون اساسي

تکليف کمونيستها بعد از سرنگـونـي   " 
ســوال واقــعــي     "  جــمــهــوري اســالمــي     

 .نيست
 

انقـالب حـاضـر فـقـط و فـقـط تـحـت                    
و در راس آنـهـا     ( رهبري کمونيست ها 

در اين .  ميتواند پيروز شود)  حزب ما
در نـتـيـجـه       .  نبايد ذره اي تـرديـد کـرد       

سـوال واقــعـي ايــن اسـت کــه بــعــد از                  
پــيــروزي انــقــالب عــلــيــه جــمــهــوري            
اسالمي به رهـبـري کـمـونـيـسـت هـا،               

کـه  !! تکليف کمونيست ها چه ميشود
جــواب ايــن ســوال هــم روشــن اســت،              
مردمي که تحت رهبري کمونيست ها 
ــگــون                 ــهــوري اســالمــي را ســرن جــم
ميکنند، يک جـامـعـه آزاد و بـرابـر و              
انساني يعني همان سوسياليسم را بـنـا   

 .ميکنند
 

ولي ممکن است کـه گـفـتـه شـود کـه               
انقالب حـاضـر تـحـت رهـبـري کسـان                

امثال "  ديگري جز کمونيست ها و جز 
قـرار مـيـگـرد و جـمـهـوري              "  موسـوي 

کـه  .  اسالمي را هم سرنگون مـيـکـنـد      
. باز به نظرم اين سوال واقـعـي نـيـسـت         

ــه                  ــاســي هســت ک ــروي ســي ــي کــدام ن
کمونيست نباشد و بخواهد جـمـهـوري      
اسالمي را بـه نـيـروي انـقـالبـي مـردم              
سرنگون کـنـد؟ فـعـال کـه در صـحـنـه                 
سياست ايران چنين نـيـرويـي مـوجـود          

اگر راست سـرنـگـونـي طـلـبـي            . نيست
هســت مــيــخــواهــد ايــن کــار يــعــنــي             
سرنگوني جمهوري اسـالمـي را بـدون          
انقـالب و از بـاالي سـر مـردم انـجـام                   

از انقالب حتي بيش از جمهوري .  دهد
در نتيجه اينهـا هـم     .  اسالمي ميترسد

. قادر به گرفتن رهبري انقالب نيستند
اگر با انقالب خودشان را همسو نشـان    
دهند فقط براي اين است که بـتـوانـنـد       

. بر آن سوار شوند تا جلوي آنرا بگيرنـد 
ما هم اينرا مي فهميم و خيلي صـريـح   
و علني به ايشان ميگوييم تا آنجا کـه    
خواهان سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
هستيد، تا آنجا کـه بـا انـقـالب مـردم            

اما .  همراه ميشويد قدم تان روي چشم
اگـر مــيـخــواهــيــد جــلــوي انــقــالب را             
بگيريد آنوقت انقالب حق دارد کـه از        

اهـمـيـت    .  شما عبور کنـد و مـيـکـنـد         
 . حزب ما دقيقا در همين جاست
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بنا بر اين من فکـر نـمـي کـنـم مـا بـا                

. روبرو شـويـم  "  دولت انتقالي"وضعيت 
اگر شانسي براي کمونيـسـم  در ايـران          
هست تنها و تنها در ايـنـجـاسـت کـه            
بتواند جواب هاي صحيح و شـدنـي و         
واقعـي بـه مـعـضـالت جـامـعـه ايـران                  

االن مهمترين معضـل جـامـعـه       .  بدهد
ايــران هــمــانــا جــمــهــوري اســالمــي و            
جنايت و کـثـافـت و تـبـعـيـض و بـي                     
حقوقي و نابرابري ناشي از آن و بـحـران   
و فلج عظيمي اسـت کـه ايـجـاد کـرده            

اگر کمونيست ها نتوانند به ايـن  . است
مساله واقعي جواب دهند بهتـر اسـت     
بروند توي کتابها و محافلـشـان چـرت      
بزنند و مثل اصحاب کهف پنجاه سال 

ولـي اگـر     .  ديگر سر از خواب بـردارنـد    
مثل ما در صف مقدم مبـارزه عـلـيـه       
جمهوري اسالمي قـرار گـرفـتـه انـد و              
دقيق و سنجيده به مردم ميگويند چـه  
کنيد و چطور موانع مختلف را از سـر    
راه بداريد، آنوقت تنها اين کمونـيـسـم،    
يعني کـمـونـيـسـم دخـالـتـگـر، مـدرن،               
معاصر، غير کليشه اي، اجتمـاعـي و     
عميقا راديکال منصور حکمـت اسـت     
که اين انقالب را تـا ريشـه کـن کـردن             
جمهوري اسالمي و کل نکبت سرمايه 

هيـچ نـيـرويـي       .  داري ادامه خواهد داد
بورژوايي نيسـت کـه تـوان، تـمـايـل و               
نيروي واقعي پاسخ دادن ريشـه اي بـه         
معضالت مردم را داشتـه بـاشـد و تـا           
کمي جاپايش سفت شد فورا  چوبه دار  
و زندان عليه مردم بپا نکنـد و شـاه و         
ولـي فـقـيـه و ديـکـتـاتـور بـر سـرشـان                      

اين واقـعـيـت جـامـعـه ايـران              .  نگمارد
يا ما کمونيست هاي ميتوانـيـم   .  است

به دل انقالب مـردم بـزنـيـم و آنـرا يـک               
انقالب انساني يعني سـوسـيـالـيـسـتـي        
کنيم، يـا جـامـعـه مـجـبـور اسـت بـا                     
ديکتاتوري و سرکوب و حتي بـدتـرش     
يعني دوره هاي سـرگشـتـگـي و خـالء            

ــره بســازد           ــه     .   قــدرت و غــي آن جــمل
مشهور روزا لوکزامـبـورگ کـه شـعـار          

ــران را                  ۱۶  ــود، اوضــاع اي آذر هــم ب
يـــا :  بــخـــوبـــي تـــوضــيـــح مـــيـــدهــد          

 .سوسياليسم يا بربريت
  

 ؟"انقالب انساني"چرا 

 
يك نكته اي كه ميخواستم بگويـم در    "

مـورد يــك شــعــارايــن روزهــاي حــزب            
كـه  آيـا       .   يعني  انقالب انساني اسـت 

به نظر شما  حزب كه  چند مدت پيش 
از انــقــالب ســوســيــالــيــســتــي ســخــن           
ميـگـفـت عـقـب گـرد نـكـرده؟  و يـا                      
مجبور شده با توجه به شرايـط فـعـلـي        
ــي و خــواســت                 پــلــي بــيــن ســرنــگــون

 "سوسياليستي بزند؟
 

 بـراي مـثـال     .  اين شعار جديدي نيـسـت  
اگر به بحث هـاي حـمـيـد تـقـوايـي در                

سـال     ۲ حدود   ( رجوع کنيد  ۲۹ پلنوم 
که مدتها قبل از وقـايـع اخـيـر       )   پيش

بـود، خــواهـي ديــد کـه مــا آنـجــا بــر                   
ــي      "  ــقــالب انســان ــد زيــادي       "  ان ــي ــاک ت

محور بحث آن پلنوم اتـفـاقـا    .  ميکنيم
همين بود کـه چـگـونـه بـايـد انـقـالب                 
سوسياليـسـتـي را خـيـلـي زمـيـنـي و                  
روشن سـيـاسـي و غـيـر ايـدئـولـوژيـک                

انقالب انسانـي در واقـع        .  مطرح کنيم
ــقــالب                  ــراي ان ــگــري ب ــط اســم دي فــق
سوسياليستي است به مفهومي که ما 

به همان مـفـهـومـي کـه        .   مي شناسيم
 .در برنامه يک دنياي بهتر آمده است

 
از بس که کمونـيـسـم هـاي بـورژوايـي            

تعابير غلط و محدود و انزوا گرايانه و 
حتي ضد انساني و  از کمونيـسـم داده     
اند و از بس تبليـغـات زهـرآگـيـن ضـد           
کمونيستي  دوره جنگ سرد هنـوز بـر     
اذهان سنگيني ميکـنـد،  کـه مـا نـه              
حاال بلکه از همان ابتـدا نـاگـزيـر بـوده          
ايم بر وجه انساني کمونيسم و ايـنـکـه        
کمونيسم هيچ چيز جز رهايي انسان به 

ايـن  .  معني دقيق کلمه نيست بکوبيـم 
تعبير از کمونيسم الـبـتـه اخـتـراع مـا             

کمونيسم مارکس و انـگـلـس      .   نيست
به مثابه جنبش و بـه مـثـابـه تـئـوري               

ــوده و هســت               ــن ب ــمــي ــر .  اصــال ه اگ
مانـيـفـسـت را بـخـوانـيـد دائـمـا دارد                   
ميگويد که چگونـه انـقـالب کـارگـري          

ولـي  .  امرش رهايي کل جامـعـه اسـت     
اين روزها حرف مانيـفـسـت را تـکـرار          

" عـقـب نشـيـنـي       " کردن کمي عجيب و 
 .جلوه ميکند

 
" شرايط فعلـي "بهر حال مدتها پيش از 

" اساس سوسياليسم انسان است" ما از 

صحبت کرديم براي ايـنـکـه ايـده هـاي          
مانيفست و کمونيسم انساني و پـا رو      
زمين و کارگري مارکـس را تـوضـيـح         

. االن هم هـمـان حـکـايـت اسـت          .  دهيم
خصوصا حاال که دوره انقالب اسـت و    
ــورژوازي و در راس آن جــمــهــوري                  ب
اسالمي تـبـلـيـغـات سـنـگـيـن جـنـگ                

اگر بـه    . سردي را عليه ما پيش ميبرد
کانال جديد نگاه کني مـي بـيـنـي کـه            
چرا ما بايد انقالب سوسيالـيـسـتـي را       
با محتواي واقعي اش يـعـنـي رهـايـي          

خـالـصـه ايـنـکـه         .  انسان توضيح دهيم
ايــن .  عـقـب نشـيـنـي در کـار نـيـسـت                 

 .پيشروي در ميدان جنگ واقعي است
  

 اعتصابات کارگري و قيام
 
و بــه عــنـوان آخـريــن ســوال بــه نــظــر                " 

ميرسد طبقه كارگر و اعتصـاب  آنـان       
و همين طور مسـلـح شـدن  مـردم در              
رويدادهاي پاياني سرنگوني به مانـنـد   

مـيـتـوانـد دو بـرگ           ۵۷ بهمن  ۲۲ روز 
برنده  كمونيستها در تـحـوالت جـاري        

بـراي رسـيـدن بـه ايـن امـر چـه                  . بشود
راهكارهايي را پيشنـهـاد مـيـكـنـيـد؟          
مـثـال اگـر كـارگــران بـه هـر  دلــيـلــي                     
اعـتـصـاب كـردنـد  آن وقـت چـگـونـه                    
ميشود با  آنها ارتباط برقرار كـرد كـه     
به راحتي از اعتصاب دست برندارند و 
يا مثال اگر  جريانات ديگر با ارتش و   
پاسداران سازش بكنند و مثـال ارتـش     
اعالم بي طرفي به نفع امثال مـوسـوي    
بكند  چگونه بايد مردم را فهـمـانـدكـه     

 .بروند اختيار خود را بگيرند
مرسي مصطفي جان پـيـروز بـاشـي و           

 " كامران. مخلصيم
 

اين سوال تلويحا اين را فـرض گـرفـتـه           
است که در انقالب حاضر طبقه کارگر 

گـويـا بـعـد قـرار اسـت             .  حضور نـدارد   
بيايد و اين نـقـطـه قـوت کـمـونـيـسـت                

اگر اينطور باشـد ايـن تصـويـر         . هاست
هم از انـقـالب و     . بنظرم صحيح نيست

تحوالت اجتماعي و همه از طبقات و   
ايـنـرا بـايـد       .   طبقه کارگر در عصر ما
امـا بـعـنـوان       .  مفصلتر صحبت کنـيـم  

يک خالصه عـجلـه عـجلـه اي ايـنـجـا                
ميتوان گفت کـه  انـقـالب اخـيـر يـک                 

. مــحــصــول خــلــق الســاعــه نــيــســت            
مـجـمـوعـه اي از عـوامــل و شـرايــط                 

کـارگـران   .   اجتماعي در آن دخيل است
مدتهاست که در صـف اول اعـتـراض          

چه بعنوان تـوده  . اجتماعي در ايران اند
هاي عظـيـم و چـه بـعـنـوان پـرچـمـدار                  
راديکالترين و انساني ترين مطالـبـات   

اگـر نـخـواهـيـم        .   صحنه سياست ايران
خيلي به گذشته برگرديم و نشان دهـيـم   
کـه چـطـور انـقـالب فـعــلـي در ادامــه                  

و عـروج طـبـقـه کـارگــر               ۵۷ انـقـالب     
بـعـنــوان يـک نـيـروي سـيـاســي اســت،                  
مقدمات جنـبـش انـقـالبـي فـعـلـي را               
بيش از همه اعتـصـابـات و مـبـارزات          
کارگري و سنت هاي چـپ و کـارگـري          

از .  در چند سال اخير فراهم کرده اسـت   
اعتصاب کارگران واحد و هـفـت تـپـه           
گرفته تا همين اول ماه مه امسـال، از      
هشــت مــارس هــا و جشــن کــودکــان             

آذرهاي چند سال اخيـر و     ۱۶ گرفته تا 
تا کمپين  عليـه اعـدام دالرا و غـيـره             
همه مـقـدمـات حـرکـات فـعـلـي بـوده                

يـا جـنـبـش          ۶۷ جناب موسوي . است
اصالحات و يا حتي موجود موهومي 

اين جنـبـش را     "  طبقه متوسط" به اسم 
ــداده اســت                ــراخــوان ن ــتــه و ف . نســاخ

. شروع ايـن حـرکـت نـبـود         "  انتخابات" 
تنها محمل و شکاف باز شده در بـاال      

ايـن  .   براي فوران توده اي از پايين بـود 
اولين قدم هاي يک انقالب عظيم تـوده    
اي است که بدون ترديد سـتـون فـقـرات       
آنرا کارگر بـه مـفـهـوم قـرن بـيـسـت و                 

در تظـاهـرات   .  يکمي آن شکل ميدهد
هاي اخـيـر کـارگـران وسـيـعـا شـرکـت                  
داشته انـد و شـعـارهـا هـم کـه دائـمـا                     

. راديکال و سـازش نـاپـذيـر مـيـشـود                
آنوقت ما تلويحا هنـوز دنـبـال طـبـقـه           

 کارگر ميگرديم؟   
 

با اين همه، نکته مـهـم ايـن اسـت کـه            
مضمون طبقاتي انقالبات عصر ما را 

که اکثريت عظيم اهالي فروشندگـان    -
بـويـژه       -امروز و فرداي نيروي کار اند

مضمون و شعارها و رهبري آن تعيـيـن   
انقالب حاضر هنوز رهـبـري     .   ميکند

چرا کـه تـازه در         .  تثبيت شده اي ندارد
و اتـفـاقـا دارد اولـيـن            .  آغاز راه اسـت   

موانع را بـراي شـکـل گـيـري هـمـيـن                    
رهبري، که امري از پيش تعيـيـن شـده      
نيست بلکه موضوع پراتيک سياسي و 

در هـمـيـن    .  اجتماعي است، بر ميدارد
مدت نيز داريم مي بينيم که بسـرعـت   

روي .   دارد چپ تر و چپ تـر مـيـشـود      
آوري به حزب فوق العاده وسيع است و   

حـزب  " کانال جديد و حميد تـقـوايـي و        
لـفـظـي کـه خـيـلـي هـا در                 " ( کارگـري 

در ابـعـاد     )  تلويزيون استفاده ميکننـد 
ولـي  .  بي سابقه اي دارد جا مـي افـتـد       

جدالي حاد در اين زمينه جـريـان دارد       
و بايد دقت کرد رهبري را آن جـريـانـي        
خواهد گرفت که راه حـل هـاي واقـعـي         
براي پيشروي همين جـنـبـش مـوجـود          

 . ميدهد
 

بـنـظـر    .  خطر درست در هميـن جـاسـت     
ميرسد متاسفانه چپ ها واقعيت زنده 
جلوي چشـم شـان را ول مـيـکـنـنـد و                  

. دنبال فرمول ها در کتاب مـيـگـردنـد    
از رهبـري مـبـارزه زنـده و حـاضـر در                 
جامعه و باال بردن پرچم طبـقـه کـارگـر       
در همين مبارزه طفره ميرونـد بـه ايـن        
ــات                امــيــد کــه انشــاء اهللا اعــتــصــاب

برعکس،   بنظرم فوق العـاده  .  ميشود
مهم است که تظاهرات هاي موجود و   
فــلــج کــردن جــمــهــوري اســالمــي در             

خيلـي مـهـم      .  خيابانها ادامه پيدا کند
است کـه جـمـهـوري اسـالمـي نـتـوانـد                

. اوضاع را به حالـت عـادي بـرگـردانـد         
خيلي مهم است که حالت نـفـس گـيـر         
فعلي، حالت معلق بودن دولت احمدي 
نژاد، حالت نيمه حکومت نظامي و از 
کار افتادن دستگاه اداري رژيـم ادامـه       

شعار دادن روي پشـب بـام،         .  پيدا کند
شعار نـويسـي در مـحلـه و خـيـابـان،                   
تصرف عملي محالت توسط جـوانـان     
محـل، تـظـاهـرات هـاي مـوضـعـي و                 
فرسايشي، خرد کردن اعصاب عوامل 
رژيم و عناصر حکـومـت نـظـامـي در          
خيابان ها در همه شـهـرهـا و در هـمـه            

اتفاقـا بـراي     .  محالت شهر  مهم است
ــراي               ايـــنـــکـــه فضـــاي مـــنـــاســـب بـ
سازماندهي اعتصابات فراهـم بشـود،     
الزم است که توازن قوا بيش از ايـن بـه     

. نفع مردم و به زيان رژيم بـهـم بـخـورد      
بايد کاري کرد که تناقضات رژيم فـلـج   
اداري و اقـتـصـادي و سـيـاسـي ادامـه              
پيدا کند تا زير اين فشار از درون خـرد    

فعـالـيـت    . ( شود و قوايش تحليل برود
در خارج هم فوق العاده مهم اسـت کـه     

آنـوقـت   .)  اينجـا وارد آن نـمـي شـويـم             
شرکت توده هاي وسيع امکان پذير تـر  
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 .ميشود
 

نبايد هيچ ترديدي داشت کـه کـارگـران      
ــه                  ــه هــا  مــيــدانــنــد چــگــون کــارخــان
اعتصاب کننـد و هـر سـال صـدهـا و                

امــا .  هــزاران آن صــورت مــيــگــيــرد           
اعتصابـات سـراسـري و سـيـاسـي کـه                
البته به کارخانه ها مـحـدود نـخـواهـد        
شد و ادرات و مـدارس را هـم در بـر                  

. خواهد گرفت موضوع ديـگـري اسـت     
اين توازن قواي ديگري مي طـلـبـد کـه       

ابـزار بـوجـود      .  بايـد آنـرا بـوجـود آورد          
آوردن توازن قواي نوين اقدامـات فـوق     
در داخل کشور و همينـطـور فـعـالـيـت         
گسترده در خارج کشور و اعمال فشـار  
گسترده بـيـن الـمـلـلـي بـر رژيـم قـاتـل                   

تـا آنـجـا کـه بـه خـود               .  اسالمي اسـت 
کارخـانـه هـا و هـمـيـنـطـور مـدارس،                  

بيمارستانها و ادارات برمـيـگـردد، بـه       
نظر من گام اول بـرپـايـي اعـتـصـابـات          
ظاهرا صنفي، کم کاري و دل ندادن بـه    
کار و متشکل شدن از لحاظ سـيـاسـي    

ايجاد جمع ها و مـحـافـلـي کـه            .  است
حول مباحث سياسي شکل ميـگـيـرد،    
هسته هـايـي کـه نـقـش کـمـيـتـه هـاي                   
اعتصاب را بـر عـهـده مـيـگـرنـد،  و                  
بخصوص تشکل حزبـي بسـيـار مـهـم          

 .است
کال بايد تاکيد کرد کـه بسـط نـفـوذ و           
ــال جــديــد،                   ــان ــرش حــزب و ک گســت
شناساندن سياست ها و رهبـري حـزب     
به مردم بسيار بسيار در تغيـيـر تـوازن      
قوا و پيش راندن انقـالب حـاضـر و از          
جـــملـــه فـــراهـــم کـــردن مـــقـــدمـــات             
اعتصابـات وسـيـع و سـراسـري مـهـم                 

کارگران و توده مـردم وقـتـي بـا         .  است
تمام قـوا بـه مـيـدان مـي آيـنـد و در                      
ميدان مي مانند کـه بـبـيـنـد رهـبـري            

 . قابل اتکاء و توانايي وجود دارد

 
اما در مورد قيام بـه نـظـرم مـوضـوع            

رخ دادن چـيـزي     .  کمي پيچيده تر است
مثل قيام بهمـن الـبـتـه غـيـر مـمـکـن                

با اين فشـار وحشـتـنـاکـي کـه           .  نيست
جمهوري اسـالمـي وارد مـيـکـنـد تـا                
مگر انقالب را متوقـف کـنـد، هـر آن           
ممکن است جايي شکافي باز شـود و      
مـردم نـيـروهـاي رژيـم را خـلـع سـالح                   
کنند و به کل دستگاه دولـتـي هـجـوم         

اما اين فـقـط   . بياورند و آنرا خرد کنند
امــا چـون هـنــوز       .  يـک احــتـمـال اسـت        

رهبري منسجمي وجود ندارد، اين در   
عين حال ميتواند نوعي ماجـراجـويـي    

ايـنـکـه جـنـاح هـاي           .  و خطرناک باشـد 
رژيـم بــه ســوي هــم آتــش کــنـنــد يــک                 

 . احتمال است
 
آنچه که واضح است در لحظه حـاضـر      

نظامي کردن فضا ميتواند بشـدت بـه     
زيان انقالب و شرکت وسيع توده هـاي    

ــم       .  مــردم تــمــام شــود        کــاري کــه رژي
دارد خـون مـي       .  آگاهانه دارد ميکنـد 

پاشد تا مردم را از شـرکـت و دخـالـت           
نــبــايـد اجــازه    .   در اوضــاع بــاز بـدارد       

به نـظـرم     .  دهيم به انقالب خون بپاشند
با تمايـالت آنـارشـيـسـتـي و پـيـش از                 

. موقع در اين زمينه بايد مقابلـه کـرد    
. بايد روح اصلي دوره حاضر را فهميـد 

اکنون دوره مـتـشـکـل شـدن و فشـار                  
آوردن هــرچــه بــيــشــتــر بــر جــمــهــوري            
اسالمي است تا نتواند اوضـاع عـادي     

دوره سازمان يـافـتـن در      .  را اعاده کند
سطوح مختلف و فلج کردن جـمـهـوري    

قيـام وقـتـي مـفـيـد و             .   اسالمي است
موثر و تضمين شده است کـه جـنـبـش       
سياسي بـه انـدازه کـافـي پـيـش رفـتـه                 
باشد، رهبري محکمي شـکـل گـرفـتـه        
باشد، تحزب و اشـکـال سـازمـانـيـابـي          
توده اي به اندازه کافـي شـکـل گـرفـتـه           

بــدون ايــن فــاکــتــورهــا قــيــام           .  بــاشــد
ميتواند ديـگـر قـيـام نـبـاشـد، بـلـکـه                   

عرصه را براي انواع ماجراجويي هـاي    
مي بيني که کـامـران   .  نظامي باز کند

جان اينجا هـم بـه اهـمـيـت تشـکـل و                  
بـويــژه تــحــزب و تـامــيــن رهــبـري بــر               

هـر انـدازه کـه حـزب           .  انقالب ميرسيم
داشته باشيم و متشکـل بـاشـيـم قـادر          
خواهيم بود هم در عرصـه سـيـاسـي و         
هم بوقت خودش نظامي ابتکار عـمـل   

و نکته مهم است کـه    .  را بدست گيريم
لحظه اي ترديد نـکـنـيـم ايـن انـقـالبـي             
اسـت کــه  بــراي آزادي و بــرابــري راه                  
افتاده است و بـايـد پـرچـم روشـن آنـرا               

 .بدستش بدهيم
 

در پايان مـيـخـواهـم تـاکـيـد کـنـم کـه                 
اينها نظرات و برداشـت هـاي شـخـص         
من از مواضع حزب است و در ضـمـن     
اگر  عجله اي اسـت و احـيـانـا جـايـي               
منظور سـوال تـو را درسـت نـگـرفـتـم                

 . پيشاپيش عذر ميخواهم
 ۲۰۰۹ ژوئن  ۶ 
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سال پيـش   ۱۱ مصاحبه زير مربوط به 
ــن              .  اســت ــصــور حــکــمــت در اي مــن

مصاحبه به روشني انتخاب خاتمي بـه  
عنوان رئيس جمهور و شـرکـت مـردم          
در انتخابات را تـوضـيـح مـي دهـد و            
اين با تفاوت هايي، مشـابـه  اتـفـاقـي          

مـردم  .  افتاد ۸۸ خرداد  ۲۲ بود که در 
براي تعديلي هر چند ناچيز در شـرايـط     
زندگي و براي تعمـيـق شـکـاف جـنـاح           
هاي جمهوري اسالمي در انـتـخـابـات       

مردم به درست خـامـنـه    . شرکت کردند
اي را سيـمـاي تـمـام عـيـار جـمـهـوري                

اسـالمـي مـي بـيـنــنـد کـه شــديـدا از                    
احمدي نژاد حمايت مـي کـنـد و بـراي           
تضعيف حکومت به طرف مقابل راي 
مي دهند تا اختـالفـاتشـان را عـمـيـق           

مردم مي دانند که اگر خـامـنـه      .  کنند
اي برود هيچ کس ديگري نـمـي تـوانـد       

مـي  .  جمهوري اسالمـي را نـگـه دارد         
دانند موسوي و رفسنجـانـي تـوانـايـي        
نگه داشتن چنين حکومتي را نـدارنـد     
و در يک کالم سرنگوني خـامـنـه اي و        
باندش به معني سرنگونـي جـمـهـوري       

 .اسالمي ست
با انتخـابـات    ۸۸ تفاوتي که انتخابات 

داشت اين بود که معضالت رژيـم     ۸۶ 
در سـطــح داخـلــي و بـيـن الـمـلــلـي و                     
پيشروي و گسـتـرش و راديـکـالـيـسـم              
اعتراضات مردم در ايران به قدري بود 
که حکومت در سرازيري سـقـوط قـرار      
دارد و الجرم هر جناحش راه حل هـاي    
فوري خود ار براي حفظ نـظـام دارد و         
مي داند فـرصـتـي بـراي چـانـه زنـي و                
فرصت دادن بـه طـرف مـقـابـل وجـود             
ندارد، پس بايد قاطع بود، که تـفـاوت     
رفتار خامنه اي در ايـن دوره بـا سـال              

را مي بينيم و هـمـچـنـيـن دسـت              ۸۶ 
زدن و آويزان شدن طرف مقابل يـعـنـي      
ــزار                   ــه اب ــاشــمــي مــوســوي ب ــد ه ــان ب
خطرناکي مثل اعتراضـات خـيـابـانـي        

واليت فقيه چسـب   ۸۶ اگر سال .  مردم
دروني نظام بود و ابزاري بـراي وحـدت     
و حفظ تـعـادل جـنـاخ هـا، امـروز بـه                  
مسئله مورد اختالف جناخ هـا شـده،       
نصـف حــکـومــت قــبـولــش نــدارنـد و              
دولتش را هم مشروع نمي دانند و ايـن  
تحت فشار خرد کننده مـردم بـراي بـه          

 .زير کشيدن حکومت شان است
در اين بحث اشاره مختصر و مـفـيـدي    
نيز به سياست تحريم انـتـخـابـات شـده        
که براي خوانندگان نشريه جوانـان مـي     

 ج ک  .  تــوانــد بســيــار آمــوزنــده بــاشــد        
2   

راي آوردن خاتمي واقـعـه      :انترناسيونال
اي غير منتظره بود، چه بـراي نـاظـران      
و مــفــســران اوضــاع ايــران، چــه بــراي             
گروههاي سـيـاسـي و چـه حـتـي بـراي                

عـلــت ايـن امـر، يــعـنــي           .  خـود مــردم   
پيروزي خاتمي عـلـيـرغـم هـمـه پـيـش             
ــود؟                       ــه بـــ ــا، چـــ ــي هـــ ــنـــ ــيـــ   بـــ
3   

آنچه غير منتظره بـود   :منصور حکمت
بلکه اين بود که .  انتخاب خاتمي نبود

اوال مردم وسيعا در راي گيري شـرکـت   
کردند و ثانيا، جناح حاکـم نـتـوانسـت       
تقلب کند و جلوي انتخاب خـاتـمـي را      

فکر ميکنم فرض اکثر ناظران .  بگيرد
اين انتخابات اين بود که مردم اسـاسـا     
نظير شوهاي انتخاباتي پيشين در ايـن  
يکي هم شرکت نـمـيـکـنـنـد و از ايـن                
گذشته جناح هاي مختلف از پيش بـر    
سر نتيجه انتخابات و کسـي کـه بـايـد         
سر از صندوق در بياورد معامله شـان    

براي هر کس مـعـلـوم بـود       .  را کرده اند
که اگر مردم شرکت کنند و تقلـبـي در     
کار نباشد از مـيـان ايـن لـيـسـتـي کـه               
جلوي مردم گذاشته انـد خـاتـمـي راي           

بعالوه از وقايع و فضاي يکي .  مياورد
دو هفته آخر در خـود ايـران و عـکـس             
العمل مردم چنين بر مـيـامـد کـه راي         
آوردن خـاتـمـي بـراي خـيـلـي هـا، چــه                   
طرفداران و چه مخالفيـنـش، در خـود        
کشور ديگر در اواخر کار يک احـتـمـال      
جدي محسوب ميشـده اسـت و غـيـر           

.مــــنـــــتـــــظـــــره نـــــبـــــوده اســـــت               
4   

  چرا تقلب مـمـکـن نشـد؟       :انترناسيوال
5   

تـقـلـب مـمـکـن نشـد             :منصور حکمـت 
چون مسالـه بـراي هـمـه جـنـاحـهـا، و                 

بخصوص بـراي آنـهـا کـه در صـورت                
انتخاب ناطق نوري دستشان تقريبا از   
همه چيز کوتاه ميشد، مساله مرگ و   

انتخاب يک نـفـر بـعـنـوان          .  زندگي بود
رئيس جـمـهـور، بـرخـالف انـتـخـابـات              
مجلس، يک انتـخـاب سـيـاه و سـفـيـد              

يک ليست چند صـد  .  براي جناحهاست
نفره در کـار نـيـسـت کـه بشـود در آن                 
سازشهايي کرد و به ايـن يـا آن درصـد          

: سـوال ايـن بـود       .  از نفوذ رضايـت داد   
در ابـتـداي کـار        .  ناطق نوري آري يا نه

چــنــيــن بــنــظــر مــيــرســيــد کــه جــنــاج            
رفسنجاني باالخره رضايت داده پسـت    
رئيس جمهوري را بـدهـد و در عـوض          
براي رفسنجاني يک موقعيت کـلـيـدي      
و با نفوذ، شوراي تشخيص مصلحت، 
دسـت و پــا کــنـد و کــارش را ادامــه                  

اما آينده دولـت گـراهـا و خـط             .  بدهد
امام سابق، مـوسـوم بـه جـنـاح چـپ،               

وقايـع مـاهـهـاي       .  کامال زير سوال بود
آخر به اينهـا نشـان داد کـه هـنـوز راه                

يک ائتالف جـديـد     .  ديگري وجود دارد
شکل گـرفـت کـه از بسـيـاري جـهـات                

اين ائـتـالف ديـگـر         .  جالب توجه است
ائتالفي بـر سـر سـيـاسـت اقـتـصـادي،               
بازار يا دولتگرايي نبود، بر سر رابـطـه     
با غرب و آمريکا نبود، بـلـکـه بـر سـر          
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جلوگيـري از يـک کـاسـه شـدن قـدرت                 
جناح رسالت بود، چيزي کـه خـودشـان      

اســم "  انــحــصــار طــلــبــي    " مــبــارزه بــا      
خـط  " اين ائـتـالف جـديـد         .  گذاشته اند

سابق را بـا قـربـانـيـان ديـروزش،           "  امام
ها، زير يـک چـتـر        "  غربي" و "  ليبرالها"

وقتي ايـن ائـتـالف بـوجـود            . جمع کرد
آمـد، مسـالــه ســرنـوشــت انــتـخــابــات            

اين ترکيب ديگر بـطـور   .  دوباره باز شد
مادي امکان مقابله از باال و پـائـيـن،        
از درون جلسات و نهادها و ارگانـهـا و     
غيره، تا سطح خيابان و موازنه قـدرت  
چاقوکشان و جمعيـت هـاي کـرايـه اي           

در .  دو طرف، با جناح مقابل را داشت
باال، چند هـفـتـه قـبـل از انـتـخـابـات                  
رفسنجاني صريحا عليه تقلب هشـدار    
داد و خـامـنـه اي نـاگـزيـر بـه عـکـس                  

در .  العمل و تضمين دادن عـلـنـي شـد      
پائين، انصار حزب اهللا با اين حقيـقـت   
روبرو شدند که چاقوکشي و چماقداري 
شان ميتواند با مقاومت و مقـابلـه بـه      
مثل اساتيد سابق شان در مـيـان خـط      

و بـاالخـره     .  امامي ها مـواجـه بشـود       
جــنــب و جــوش مــردم و جــوانــان بــه               
حـمـايـت خـاتـمــي در روزهــاي آخـر و                 
همينطور در خود راي گيري بـه جـنـاح      
رسالت و به خامـنـه اي نشـان داد کـه             
تقلب و از صـنـدوق در آوردن نـاطـق                  
نوري ميتواند نتـايـج انـفـجـار آمـيـزي            

  .ببار بياورد
6   

در اطالعيه حـزب گـفـتـه        :انترناسيونال
مـردم بـه خـاتـمـي راي            " شده است کـه    

دادند، اما خاتمي منتخب هيـچـکـس    
چرا مردم، آنـهـم وسـيـعـا، در          ."  نيست

انتخابات شرکت کردند و بـه خـاتـمـي         
  راي دادند؟

7   
مردم برخالف دفعـات   :منصور حکمت

قبل وسيعا راي دادند چون دريـافـتـنـد       
که شرايط يک فرصت استثنـايـي بـراي      
دخالت در سـيـاسـت و در سـرنـوشـت                 
رژيم بـرايشـان فـراهـم کـرده اسـت کـه                  
ممکن است بسادگي و بـزودي تـکـرار      

واضح است که در بيـن شـصـت      .  نشود
ميليـون اهـالـي مـمـلـکـت هـمـه نـوع                   
موضع و بـرداشـتـي از مسـالـه پـيـدا                  

بعضي کساني که به خـاتـمـي    .  ميشود
راي دادنـد شـايــد واقــعـا هــمـفــکـر او                 

امـا  .  باشند و به او اميد داشته باشـنـد  
اين مشـخـصـه حـرکـت مـردم در ايـن                

حـرکـت مـردم را دو          .  انتخابات نـبـود  
. اميد و دو نياز اساسي شکل ميـدهـد  

اول، آرزو و خـــواســـت نـــابـــودي و                   
ايــن واقــعــيــت کــه      .  سـرنــگــونــي رژيــم    

اکثريت عظيم مردم ايران ميـخـواهـنـد     
از رژيم اسـالمـي و حـکـومـت ديـنـي                
بطور کلي خالص شوند براي کسي کـه  
اندک آشنايي با اوضـاع ايـران و مـردم          
در ايــران داشــتــه بــاشــد قــابــل تــرديــد            

دوم، .  اين اميد اول مردم است.  نيست
مردم در عين حال ميخواهند و تـالش  
ميکنند زندگي تحـت رژيـم اسـالمـي         

. تاحد ممکن قابـل تـحـمـل تـر بشـود            
شايد براي تئوريسين هاي برخي فـرقـه     

مـدل قـديـم فـهـم ايـن             "  انـقـالبـي   " هاي 
مساله که چطور کسي ميتوانـد در آن      
واحـد خـواهـان انـقـالب و اصـالحــات               

اما اين تـنـهـا    .  هردو باشد سخت باشد
شکل واقعـي نـگـاه کـردن بـه مسـالـه                
ــد                  ــه دارن ــوســط مــردمــي اســت ک ت
عمرشان، زندگـي شـان، را تـحـت يـک              

. رژيم ارتجاعي و مستبد ميگذرانـنـد  
مردم ميخواهند رژيم اسالمـي نـابـود      
شود و همان مردم مـيـخـواهـنـد رژيـم           

در مـحـاسـبـات       .  اسالمي تعديل شود
مردم، خاتمي به طرز چشـمـگـيـري در       
محل تالقـي ايـن دو خـواسـت ظـاهـر               

پلي است که ايـن دو دورنـمـا        .  ميشود
در نـظـر مـردم      .  را به هم وصل ميکند

انتخاب خاتمي گامي بـود در هـر دو         
جهت، عامـلـي بـراي تـعـديـل رژيـم و                

کسـي  .  واسطه اي براي تضعـيـف رژيـم     
بـه خـاتـمــي بـراي خـاتــمـي راي نــداده                 

همانطور که کسي به بني صـدر    .  است
ايـنـهـا    .  براي بني صدر راي نـداده بـود    

کساني از درون خود رژيم بودند که بـه    
زعم مردم استعداد خيانت بـه رژيـم و         

ــد                    ــه انـ ــتـ ــف آن را داشـ ــيـ ــعـ   .تضـ
8   

روحــيــه "   قــبــل از ايــنــکــه بــه اغــراق در            
مردم متهم شوم يک نکـتـه را     "  انقالبي

تاکيد کنم که فکر ميکنم بـخـصـوص      
بـه تـحـرک وسـيـع مـردم در انـتـخــاب                   

سـرنـگـونـي     .  خاتمي مربوط مـيـشـود     
طلبي مردم در مقياس توده اي لزومـا  
از سر تعلق سياسي به سوسيالـيـسـم و      
ليبراليسم و سکـوالريسـم و تـاسـي از           
اين يا آن برنامـه و حـزب اپـوزيسـيـون            

شک نيست که خيلـي از مـردم       . نيست
نظرات روشـن و کـنـکـرتـي در مـورد               
نظام آلترناتيو و نوع رژيم سياسي آتـي  
دارند و به يک جنبش تعـريـف شـده در        

امــا تــوده   .  اپـوزيسـيــون تــعـلــق دارنــد       
ــيــت و عــدم                  ــوب وســيــع مــردم مــطــل
مطلوبيت و ماندگاري و رفتنـي بـودن     
يک رژيم سياسي را با فاکتورهاي عـام    
تر و بنيادي تر و به يک معنـي بسـيـار      

از نظر .  ملموس تري قضاوت ميکنند
مردم جمهوري اسالمي بايد سـرنـگـون    
شود، بايد برود، نه فقـط از ايـنـرو کـه           
رژيمي مستبد، وحشـي و سـرکـوبـگـر          
است، بلکه همچنين چون با تعريـف و    
معناي زندگي عادي از ديـدگـاه مـردم      

شــايــد اگــر    .  ايــران در تــنــاقــض اســت       
جامعه اي، نظير عـربسـتـان سـعـودي،        
کــال در قــالــب ارتــجــاع و اســتــبــداد               
اســالمــي مــتــولــد بشــود حــکــومــت           
مربوطه بتواند دوام و بـقـايـي داشـتـه              
باشد و يـا الاقـل بـه رژيـم مـتـعـارف                    
سـيــاســي در زنــدگـي يــکـي دو نســل               

امـا يـک جـامـعـه غـيـر              .  تبديـل شـود    
ــا                ــيــک ب اســالمــي و بشــدت ســمــپــات
فرهنـگ و روش زنـدگـي اروپـايـي را                
نــمــيــتــوان بــه زور وادار بــه پــذيــرش                

از نظـر  . حکومت ديني و اسالمي کرد
مردم، رژيم اسالمي از ابتدا پـديـده اي     
انتقالي و گذرا محـسـوب مـيـشـد کـه           
بايد دير يا زود از جـلـوي شـيـوه هـاي              
زندگي متعارف و تاکنوني مردم ايران 

حــکــومــتـهــاي مســتــبــد     .  کـنــار بــرود   
ميتوانند با به توپ بسـتـن مـجـلـس،          
کوبيدن کمونيست ها، مـمـنـوع کـردن       
احزاب و اجـتـمـاعـات و سـلـب آزادي               
سياسي مردم مدتها سر کار بمانـنـد و     
حـتـي بـراي مـردم تـا مــدتـهـا عــادي                  

اما موسيقي و سکس و ورزش .  شوند
و حق معـاشـرت و خـنـده و شـادي را                
نميتوان به توپ بست، نميتـوان مـحـو      

ميتوان مردم را بـراي سـالـهـا از           .  کرد
دخالت در سياست محروم کرد، اما از 
ــه شــيــوه خــودشــان                ــدگــي ب ادامــه زن

مردم ايـن رژيـم را         . نميتوان باز داشت
براي سقوطش روزشمـاري  . نميخواهند

تصور مردم از جامعه اي که .  ميکنند
ميخواهند اروپايـي و غـيـر مـذهـبـي             

  .است
  

خاتمي منتخب مردم نـيـسـت چـون مـردم          
ليسـتـي از چـهـار         .  آزادي انتخاب نداشتند

تسبيح بـدسـت مـدافـع واليـت             مرتجع
سال جنايـت را     ١٨ فقيه و همدست در 

جلوي مردم گذاشته اند تا مردم کـنـار     
واضـح  .  اسم يکي از آنها ضربدر بزننـد 

است در چنين انتخابي ايـن مـردم، بـا        
اين افق، از اين لـيـسـت بـه کسـي راي            
ميدهند که انتخابش اوضـاع رژيـم را         
به هم بزند، از تـثـبـيـت بـيـشـتـر رژيـم                

به کسي راي ميـدهـنـد    .  جلوگيري کند
که قيافـه اش بـه آدمـيـزاد شـبـيـه تـر                   

اگر بـنـاسـت مـردم آخـونـدي را             .  باشد
برگزينند، بـه آنـي راي مـيـدهـنـد کـه                  
عمامه اش را عـقـب تـر مـيـگـذارد و             
زيرجامه اش را زود بـه زودتـر عـوض          

خاتمي همـيـنـقـدر مـنـتـخـب           .  ميکند
مردم تشخيص دادنـد کـه     .  مردم است

در اين انتخابات خاص، با اين تناسـب  
قواي جناحها، گيجي رژيم و دشـواري    
تقلب، و همينطور وجـود خـاتـمـي در           
ترکيب کانديداها که از کـاهـش فشـار        
فرهنگي به زنان و به مردم بطور کـلـي     
سخن ميگفت، فرصتي طـاليـي بـراي        
بهم ريختن اوضاع رژيـم بـدسـت آورده        

  .اند و از ايـن فـرصـت سـود جسـتـنـد             
1 0   

آيـا ايـن بـه ايـن مـعـنـي                 :انترناسيونـال 
اســت کــه يــک کــانــديــد مــکــال و بــه                
اصطالح ليبرال تر، مـثـال از نـهـضـت            
آزادي، اگر اجـازه شـرکـت مـي يـافـت               
حـتــي شــانــس بــيــشــتــري از خــاتــمــي            

  ميداشت؟
1 1   

کانديـدي  .  بنظر من نه :منصور حکمت
ميتوانست مردم را پـاي صـنـدوق هـا         
بياورد که از نظـر مـردم شـانـس بـقـاء             

ــاشــد      ــه ب ــوطــه        .  داشــت ــد مــرب ــدي ــان ک
مــيــبــايســت يــکــي از خــود رژيــم و                

مـردم بـه کسـي        .  ترجيحا آخوند باشـد 
که تصور کنـنـد روز بـعـد از پـيـروزي               
انتخاباتيش فـراري يـا سـربـه نـيـسـت                

ــمــيــدادنــد         ــتــيــجــه   .  مــيــشــود راي ن ن
انتخابات رژيم شـاهـدي بـود بـه ورود             

کامال حسابگرانه مـردم بـه يـک رونـد           
  .فعال تضـعـيـف و سـرنـگـونـي رژيـم                

1 2   
ــال   ــاســيــون ــتــرن فــرمــولــبــنــدي هــاي       :ان

مختلفي در نشـريـات اپـوزيسـيـون از            
مـثـال   .  اين انتخابات بدست داده شـده   

بـه رژيـم     "  نـه " اينکه اين انتخابات راي 
راه مسـالـمـت      " بود، يا گواه انـتـخـاب        

براي تغيير رژيـم تـوسـط مـردم           "  آميز
ايـن  .  بود"  پيروزي ايران گرايي"بود، يا 

فرمولـبـنـدي هـا را چـگـونـه ارزيـابـي                  
 ميکنيد؟

 
نـفـس ايـنـکـه کسـي            :منصور حـکـمـت   

" ايــن راي نــه بــه رژيــم بــود            " بــگــويــد   
اشکالـي نـدارد، مشـکـل ايـنـجـاسـت               
برخي ميخواهند از اين فرمول ايـن را      
در بياورند که گويا خاتمي و نظـرات و    
سياستهاي او علـيـه رژيـم اسـالمـي و            
واقعيت هاي تاکنوني آن قـرار گـرفـتـه         
اند، و گويا اين خود خاتمي و مواضـع  

ايـنـطـور    .  اسـت "  نه به رژيـم   " اوست که 
خاتـمـي سـخـنـگـوي يـکـي از               .  نيست

جنـاحـهـاي خـود ايـن رژيـم و مـدافـع                   
ارکان و موجوديت و تـاريـخ ايـن رژيـم         

يکي از مـهـره هـاي خـود رژيـم            .  است
بـه  "  نه گفتـن " است و کوچکترين قصد 

رژيم اسالمي را ندارد و چـنـيـن وعـده         
مـردم هـم     .  اي هم به کسي نداده اسـت   

بـحـث   .  چنيـن تصـويـري از او نـدارنـد             
هم نـمـونـه    "  راه مسالمت آميز"پيروزي 

ديگري از توهم سازي نسبـت بـه رژيـم        
اسالمي و تبليغ سياست سازش بـا آن      

کاش راه مسالمت آميزي وجـود  . است
داشت که در يک آينده به انـدازه کـافـي        
نزديک جمهوري اسالمي به زير کشيده 
ميشد، سران و کارگزاران آن دستـگـيـر    
و به جـرم جـنـايـت عـلـيـه بشـريـت بـه                   
دادگاههاي مـردم سـپـرده مـيـشـدنـد،              
ارگانـهـاي مـنـتـخـب مـردم تشـکـيـل                 
ميشدنـد و امـور جـامـعـه را بـدسـت                  
ميگـرفـتـنـد، حـکـومـت مـذهـبـي را                  
ملغي ميکردند، برابري زن و مـرد را        

اما کسي کـه    .  اعالم ميکردند و غيره
ــروزي راه                  ــي ــمــي را پ ــخــاب خــات ــت ان
مسالمت آميز به تغيير رژيم ميخواند 

. منظورش قاعدتا اين تغيـيـر نـيـسـت       
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جــمــاعــتــي مــيــخــواهــنــد جــمــهــوري          
اسالمي روزنه اي براي ابراز وجود آنهـا  
باز کند تا بتوانند با آن کنار بيايـنـد و     
با انتخاب خاتمي به اين اميدوار شـده    

؟ اظهار نظـر  " پيروزي ايران گرايي. " اند
راجـع بـه ايـن يـکــي احـتـيــاج بـه يــک                    
بررسي تطبيقي نظرات خاتمي با عمـو  
ــيــشــتــري را                  نــوروز دارد کــه وقــت ب

اين فرمولبندي ها مجموعـا  .  ميطلبد
فضاي حاکـم بـه اپـوزيسـيـون مـلـي و                
ــف                ــم را تــوصــي ــخــواه رژي ــهــوري جــم
ميکنند، آمـادگـي بـراي آويـخـتـن بـه              
کوچکترين وعده اصالح و تـعـديـل در      
رژيم براي به سازش رسيدن بـا آن، بـار         

ــيــــــســــــت                   ــم نــــ ــان هــــ .اولشــــ   
1 4   

شرکت مردم و انـتـخـاب         :انترناسيونال
خـاتـمـي بـحـثـهـايـي را هـم در مـورد                     
درستي و نادرستـي سـيـاسـت تـحـريـم            

بـنـظـر    .  انتخابات به ميان کشيده است
ميرسد مدافعان تـحـريـم بـا مشـاهـده             
شرکت مردم و زيـر فشـار گـروهـهـاي              
طرفدار شرکت در انتخابات مجبور به 

ــد            بــعــضــي  .  عــقــب نشــيــنــي شــده ان
ميگويند سياست تحريم اشتـبـاه بـوده      
و بعضي معتقدند اين مردم بودند کـه    

حزب در مورد تحريم و   .  اشتباه کردند
چـرا؟  .  شرکت نظري از پيش ابراز نکرد

و کال در مـورد بـحـث امـروز بـر سـر                 
  تــحــريــم چـــه فــکــر مـــيــکــنــيـــد؟                 
1 5   

سازماني که فـراخـوان      :منصور حکمت
شرکت در انتخابات رژيم را مـيـدهـد،        
دارد نه فقط مشـروعـيـت انـتـخـابـات            
بلکه مشروعيت رژيم و پستـي کـه بـه        
راي گــذاشــتــه شــده اســت را اعــالم                 

تکليف چنين سازماني بنظـر  .  ميکند
من معـلـوم اسـت و بـحـث بـيـشـتـري                  

ــدارد      ايــن يــک ســازمــان        .  احــتــيــاج ن
امـا مـوضـع تـحـريـم           .  ارتجاعي اسـت 

چـون  .  انتخابات هـم صـحـيـح نـيـسـت           
حتي سـيـاسـت تـحـريـم نـيـز، اگـر چـه                   
مشروعيت انتخابات را رد مـيـکـنـد،       
تلويحا به مشـروعـيـت سـاخـتـارهـا و              

. کليت رژيم سياسي صحـه مـيـگـذارد      
در قــبــال رژيــمــي نــظــيــر جــمــهــوري              
اسالمي سـيـاسـت تـحـريـم هـم تـوهـم                  

بگذاريد مثال بـزنـم، اگـر فـردا         .  زاست
اعالم کنند که پست مـرجـع شـيـعـيـان         
جهان، يا سر شکنجه گـر زنـدان اويـن،        
يا فرماندار حـکـومـت نـظـامـي فـالن              
شـهـر انـتــخـابــي اسـت، آيـا مـا بـايــد                    
فـراخــوان تــحــريـم بـدهــيــم؟ ايــنـگــونــه            

نـيـرويـي    .  انتخاباتها مادون تحريم انـد 
کـه قصــد ســرنــگــونـي کــل يــک رژيــم               
سياسي را دارد، نيرويي که در جـنـگ       
با يک رژيم بسـر مـيـبـرد، انـتـخـابـات               
مراجع آن رژيـم را نـه تـحـريـم، بـلـکـه                   

از اينروسـت کـه حـزب        .  افشاء ميکند
ما هيچگاه خود را اسير بحث جـعـلـي      

ــکــرده اســت               ــا شــرکــت ن ــم ي   .تــحــري
1 6   
در مورد بـحـث امـروز و عـقـب نشـيـنـي                   
مدافعان تحريـم بـايـد بـگـويـم کـه اگـرچـه                  

به دليـلـي کـه گـفـتـه شـد               موضع تحريم
موضع مربـوطـي نـيـسـت، طـرفـداران            
تحريم نبايد با ديدن شـرکـت مـردم در        
انتخابات دودل شـونـد يـا بـه مـوضـع               

تـحـريـمـگـران کسـانـي          . دفاعي بيفتند
هسـتـنـد کـه بـهـرحـال ولـو بـا بـيـانــي                      
ناکافي مشروعيت رژيم را زيـر سـوال         

کساني هستند کـه خـواسـتـه         .  برده اند
اند حقـايـقـي را در مـورد رژيـم بـيـان                  

مردم هم دقيقا از همين موضع .  کنند
و با علم به همين حقايق در انتخـابـات   

وظـيـفـه يـک حـزب          .  شرکت کـرده انـد      
سياسي اپوزيسيون در شـرايـط امـروز        
ايـران ايــن نــيــســت کــه تــکـلــيــف روز               
انتخابات مردم را روشن کند و برنامـه  

. صبح و عصر آنها را برايشان بـچـيـنـد    
وظيفـه يـک اپـوزيسـيـون انـقـالبـي در                  
درجه اول اينست که حقيقت سياسي و   
اجتماعي اتفاقي که دارد رخ مـيـدهـد      

هـمـه مـا      .  را براي مـردم روشـن کـنـد          
رفراندم جمهوري اسـالمـي را تـحـريـم            
کرديم با علم به اينکه مردم بـا تـلـقـي         
اي که آن روز داشـتـنـد وسـيـعـا در آن                 

هـمـانـطـور کـه        .  شرکت خـواهـنـد کـرد      
گفتم در اين مورد اخير مردم ايـران در    

شرکت نکردند، در يک "  انتخابات" يک 
زورآزمايي تاکتيکي بـا رژيـم شـرکـت         
کردند تا آن را تعديل و از آن مـهـم تـر          

  .بي ثبات و تضعيف کنند
1 7   

ــال   ــاســيــون ــتــرن پــس مــردم اشــتــبــاه         :ان
  .نکردند

1 8   
خـيـر مـردم اشـتـبـاه            :منصور حـکـمـت     

اما آن سازمان اپوزيسيون کـه  . نکردند
فـراخـوان شـرکـت در انـتـخـابـات داده                 
باشد اشتباه که سهـل اسـت، مـردم را          

اقــدام مــردم يــک       .  فــريــب داده اســت      
آکسيون مشخص است با نتايج عملـي  

امـــا مـــوضـــع يـــک حـــزب             .  خـــاص
اپوزيسيون يک عمل و تبيين سـيـاسـي    

. با استنتاجاتي اصولي و نظـري اسـت    
شرکت مردم براي کـور کـردن بـرنـامـه          
ناطق نـوري و چـوب الي چـرخ رژيـم                 
گذاشـتـن سـنـد مشـروعـيـت رژيـم يـا                  
انتخابات رئيس جمهوري آن نـيـسـت،        
اما فـراخـوان يـک حـزب سـيـاسـي بـه                   

در انتخابات، آنهم انتخاباتـي  "  شرکت"
کــه خــودش بــعــنــوان کــانــديــد اجــازه             

در آن ندارد، فـراخـوانـي بـراي       "  شرکت"
برسميت شـنـاسـي مشـروعـيـت رژيـم              

  .بين اينها فرق اسـاسـي هسـت     .  است
1 9   

آيا واقعا انتخاب خاتمـي   :انترناسيونال
رژيـم مـنـجـر       "  تعديل يا تضـعـيـف     " به 

خواهد شد؟ نتايج اين واقـعـه در سـيـر         
تکوين رژيم چه خواهد بود؟ بني صدر 
ميگويد همان باليي که سر او آوردنـد      

  .سر خاتمي هم خواهد آمد
2 0   

اپـوزيسـيـون مـلـي و           :منصور حکـمـت  
جمهوري خواه در وجـود خـاتـمـي يـک            

. ناجي جديد براي مـلـت يـافـتـه اسـت            
رفسنـجـانـي    "  پرزيدنت" تکرار ماجراي 

ايــنــکــه خــود    ".  اســالم مــيــانــه رو     " و   
خاتمي چه ميخواهد و چه خواهد کـرد  

مسـالـه ايـنـسـت        .  تعيين کننده نيست
که مردم زير لواي اين اتفـاق جـديـد بـا         

هر تـعـديـلـي بـه        .  رژيم چه خواهند کرد
رژيم تحـمـيـل شـود حـاصـل تـحـرکـي                

خاتـمـي   . خواهد بود که مردم يافته اند
مردم بـا  .  قرار نيست کار خاصي بکند

اين واقعه موقعيت مناسب تري بـراي    
اعمال فشار به رژيم و عـقـب رانـدن آن          

مـنـتـهـا ايـن شـروع           .  ايجاد کـرده انـد      
رونـدي اسـت کـه پــايـان آن از اکـنــون                  

کســانــي کــه فــکــر       .  مــعــلــوم نــيــســت    

ميکنند بدنبال ايـن انـتـخـابـات رژيـم             
اصالحاتي را بخود خواهد پـذيـرفـت و      
بصورت يک رژيم اسالمي مـعـتـدل بـا         

" نـهــادي شــده   " اسـالمــي نـامــزاحــم و          
بعنوان دولـت مـتـعـارف در ايـران بـه                 
حيات خود ادامه خواهد داد، حـقـايـق      
مــهــمــي را هــم در مــورد مــاهــيــت                
جـمــهــوري اســالمــي و هــم در مــورد             
ــاد                ديــنــامــيــســم حــرکــت مــردم از ي

مـردم ايـران رژيـم اسـالمـي،            .  ميبرند
هـر  .  حال با هر اسالمي، نمـيـخـواهـنـد     

درجه عقب نشيني و تعديل رژيـم، بـه       
معناي افزايـش امـکـانـات و حـرارت            
مردم در مبارزه براي سرنـگـونـي رژيـم       

مردم آنجا که آخـونـدهـاي      .  خواهد بود
معتدل و مليون مسالمت جـو دوسـت     

ايـن يـک     .  دارند توقف نخـواهـنـد کـرد      
فاکتور اصلي در اوضاع سياسي ايـران  
است، هر سازش رژيم بـا مـردم پـيـش           
درآمد ناسازگاري بيشتر مردم با رژيـم  

دوم، جناحهاي مخـتـلـف رژيـم،       .  است
عــلــيــرغــم هــر اخــتــالفــي کــه بــر ســر              
سياست اقتصادي و فرهنگي و غـيـره       

" حـفـظ نـظـام      " با هم دارنـد، در نـفـس          
واليـت فـقـيـه       .  عميقا با هم مـتـحـدنـد    

سيستمي است که اين جـمـاعـت بـراي         
حفظ نظام در شرايط تـعـدد جـنـاحـهـا           

وظـيـفـه فـقـيـه در ايـن              . ابداع کرده اند
سيستم اينست که مانع ايجاد تناسـب  
قوا و فضايي در ميان جـنـاحـهـا شـود        

ايـن  .  که کل نظام را به خطـر بـيـانـدازد      
. انتخابات پايان کار جناحـهـا نـيـسـت       
. پايان جدلها و وحدتهاي آنهـا نـيـسـت      

در هر مرحله حس کنند منـاسـبـات و      
تخاصمات مـيـان جـنـاحـهـا مـردم را              
دارد به سـرنـگـونـي کـل رژيـم نـزديـک               
مــيــکــنــد، اخــتــالفــات تــابــع حــرکــت          

. يکپارچه اينها عليه مردم خواهد شـد 
نه فقط ميدانند شرکت هـر جـنـاح در          
ــاء                  ــق ــه ب ــاســي مــنــوط ب قــدرت ســي

در ايـران اسـت،       "  جمهـوري اسـالمـي     " 
بلکه بعد از دو دهـه جـنـايـت هـمـگـي            
ميدانند که در صورت سرنگوني رژيـم  
تک تک شان، از هر جناح، به محاکـمـه   

کجا ميتوانـنـد فـرار      .  کشيده ميشوند
کــنــنــد؟ ايــن رژيــم در مــقــابــل رونــد              

هـر  .  از خود دفاع خواهد کـرد "  تعديل"
جناح فکر مـيـکـنـد کـه حـد مـوازنـه                 
طاليي ميان خشونت و مسـالـمـت بـا         
مردم را او ميداند و ميتواند جـامـعـه      

را روي آن نقطه در حـال بـاالنـس نـگـاه          
ولي چنين حد طاليي اي وجـود      .  دارد
حرکت مردم عليـه رژيـم رو بـه          .  ندارد

تشديد خواهد گذاشت و تصوير امـروز  
مهم اينسـت  . ناگزير عوض خواهد شد

که مردم در طي اين مسير اين قـدرت    
را پيدا کـنـنـد کـه گـام بـگـام عـکـس                  
ــم را در هــم                  الــعــمــلــهــاي بــعــدي رژي

  .بشـــکـــنـــنـــد و خـــنـــثـــي کـــنـــنـــد             
2 1   
شرايط امروز با شرايط دوره بنـي صـدر از       

 بـنـي صـدر     .  بسياري جهات فرق مـيـکـنـد    
اپورتونيست منفرد و ابن الوقتـي بـود     
که خود را به خميني و جريان اسالمـي  

نماينده جناح و جنبش و   .  انداخته بود
تمايل تعريف شده اي در رژيـم يـا در             
جامعه نبود، کانديد اصلي خود رژيـم    
و خود خميني بود و از قبل خود آنـهـا     
و با تقلب و فشار خط رسمي انتـخـاب   

اين آدم از بـخـت بـد در يـک             .  شده بود
دوره تعييـن کـنـنـده در ايـران، وقـتـي                
حرکت نهايي و اجتنـاب نـاپـذيـر رژيـم          
اسالمـي در سـرکـوب خـونـيـن مـردم                
انـقــالبـي آغـاز شــد، ســاکـن بـاشــگــاه               

خاتمي نـمـايـنـده و امـيـد           . افسران بود
توازن قـواي    .  يک جناح خود رژيم است

. جناحـهـا امـروز چـيـز ديـگـري اسـت                
مردم همان مـردم نـيـسـتـنـد و هـمـان                 

. مـوضــع را نســبــت بــه رژيـم نــدارنــد             
خميني و اتوريته بـالمـنـازعـي بـاالي          

سـيـر رويـدادهـا هـم          .  سر رژيم نـيـسـت   
فرمول بـنـي صـدر        .  همان نخواهد بود

هم نوعي ديـگـر از نـاجـي تـراشـي در               
درون خود رژيم و توهم سـازي نسـبـت        

  .به يک جناح آن است
 

سياست غرب و مسـالـه        :انترناسيونال
اختالف ميان آمريکا و اروپـا بـر سـر            
شيوه بـرخـورد بـه رژيـم اسـالمـي چـه                  
تــاثــيــري از ايــن انــتــخــابــات خــواهــد            

  پذيرفت؟
2 3   

اخــتــالف اروپــا و       :مــنــصــور حــکــمــت   
. آمريکا بنظر من استراتژيکي نيـسـت  

هر دو نهايتا خواهان جايگزيـنـي رژيـم      
اسالمي با يک رژيم متعارف تـر غـيـر        

اما از نظر تاکتيکـي  .  اسالمي هستند

410جوانان کمونیست    1388 تیر  16  13   

 بدنبال انتخاب خاتمی

 14ادامه صفحه  



ـارزات مـردم                ـا اوج گـيـري مـب همزمان ب
ـتـکـار اسـالمـي، پـرده از              عليه رژيم جناي

دولـت آلـمـان      " صنعتي امنيتي"همکاري 
ـيـکـي ايـن کشـور             و چند شرکت الکـتـرون

 .رژيم جمهوري اسالمي برداشته شد  با
  
بر اساس اخبار منتشر شـده شـرکـتـهـاي           

آلماني که در عرصه آي تي و کامپيوتر و   
ـنـد             وارد    امنيت برنامـه اي، فـعـال هسـت

معامالت بزرگي با جـمـهـوري اسـالمـي        
ابعاد و دامنه اين همکاريـهـا بـه      .  شده اند

حدي گسترده است کـه صـداي اعـتـراض         
ـيـز در آمـده         بخش هايي ار احزاب حاکم ن

 .است
  

ـتـي           ابنابر اعتر ـامـات دول فات برخـي مـق
آلمان و شرکتهاي طرف مبادله اقتصـادي  
بــا ايــران، دولــت ايــن کشــور بصــورت                

ـيـت     " گسترده وارد بازار ـا  "  صنعت و امـن ب
شرکت ها و .  جمهوري اسالمي شده است

ـا     کمپاني هاي صنتعي و امنيتي آلمان، ب
حمايت مستقيم و غير مستقيم دولت بـه    
ـتـي و سـرکـوب                     ـي تحکيم سـيـسـتـم امـن

ـنـد         در .  جمهوري اسالمي يـاري مـيـرسـان
ـااليـي از            ـنـد ب ـل ارسـال     اين ميان ليست ب

ابزار آالت سرکوب و شکنـجـه، سـيـسـتـم         
ـفـن، کـامـپـوتـرو             ـل هاي کنترل و رديابي ت
ـيـسـت کـاالهـاي صـادراتـي               موبايل در ل

اسـامـي   . آلمان به ايـران رديـف شـده اسـت          
شرکت هايي که تا به حال به اين مـبـاالت   
کثيف اعتراف کرده اند به شـرح زيـر مـي        

 :باشد
  
شرکـت تلـه کـوم، قـرارداد راه انـدازي                 - 

ـامـگـيـر در                    ـي ـا پ ـفـن شـهـري ب سيستم تل
 شهرهاي بزرگ

قــرارداد    کــمــپــانــي زيــمــنــس، آلــمــان          -
نوسازي و مجهز کردن سيستم مخابراتـي  

 وتعبيه سيستم رديابي در ايران
قـرارداد   شرکت نوکيا زيمنس نت ورک،  -

ـفـن    نصب سيستم هاي کنترل موبايل و تل
 خانگي

شرکت مونيتورينگ سنتر وابسـتـه بـه        -
ـاي       زيمنس و در همکاري با شرکت نـوکـي

دانـمـارک مـجــهـز کـردن سـيــسـتــم هــاي                 
ـنـگ            ـتـوري ـي کامپيوتري و رديابي و مـون

 کاربران اينترنتي در شهرهاي بزرگ ايران
شرکت رود شوارتر، توليد کننده باطـوم   -

هاي الکترونيکي، دستـگـاهـهـاي شـوک،        
 ۱۰۰ اين شرکت اعتراف کرده که تـعـداد     

عدد از ايـن ابـزار و آالت سـرکـوب را از                 
طرق روسيه و امارات به ايران صادر کـرده  

بـه     و در جريان حمالت نيروهاي امنيـتـي  
 .تظاهر کنندگان به کار گرفته شده است

شرکت هاي برنامه ساز نظير لينـوکـس     -
و مرکز کنترل ورديابي شـرکـت تلـه کـوم           

تــروريســم  " تــحــت عــتــوان مــبــارزه بــا              
ـازسـازي و تـجـهـيـز               "  اينترنتي مشـغـول ب

ـيــروي                 ـتــي نـظـيــر ن مـراکـز ســرکـوب دول
انتظامي، سپاه پاسداران، بسيج و وزارت   

 .کشور مي باشند
  

ـيـد ضـمـنـي             ـائ ـا ت تمامي اين مبادالت ب
براسـاس  .  دولت آلمان صورت گرفته است

ـيــت مــلــي آلــمــان      " قـانــون  صــادرات "  امــن
تکنيک حساس بايستي به تصويب دولت 

ـارلـمـان بـرسـد        ـاي عـمـلـي ايـن            .  و پ مـعـن
سياست کثيف همکاري دولت و کمپـانـي   
هاي آلماني در تجهيز ماشين سرکـوب و    
شکنجه جـمـهـوري اسـالمـي بـه آخـريـن                 

 .تکنولوژي کنترل و سرکوب است
  
اين همکاري دولت و کمپانيهاي آلـمـانـي     

با رژيم جنايتکار ايران از نظر مردم پنهـان  
حزب کمونيست کاگري ايـران از    .  نميماند

همه شهروندان آزاديخواه آلمان ميـخـواهـد    
که دولت و کمپانيهاي همکار جـمـهـوري      
ـا از                 اسالمي را تـحـت فشـار بـگـذارنـد ت
ـيـه مـردم ايـران           ارسال وسائل سرکوب عـل

 .جلوگيري شود
   

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيـسـت   
 آلمان –کارگري ايران 
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. تا امروز اختالف جدي اي داشتـه انـد    
اروپا در مقابل جـنـبـش اسـالمـي، در          
ــاجــرت از کشــورهــاي                 ــل مــه ــاب مــق
مسلمان نشين و هميـنـطـور تـروريسـم        
اسالمي ضربه پـذيـرتـر اسـت و الجـرم            
همواره دنبال فرمولهايي ميگـردد کـه     
سير جايگزيـنـي رژيـم اسـالمـي بـدون             
دست انداز، بدون تشـنـج و خصـومـت         

حدت يافتن مناسبات بـراي  .  طي شود
امـا  .  اروپا معني عـمـلـي فـوري دارد          

آمـريـکـا از آنسـوي آتـالنـتـيـک دســت                 
بازتري براي اتخاذ روش هاي مواجـهـه   

بخصوص وقتي .  گرانه تر و تندتر دارد
سياست داخلي دولت آمـريـکـا چـنـيـن         

  .اقتضا کند
2 4   
انتخاب خاتمي به آمريکـا و اروپـا هـر دو            
امکان داده است که مستقل از تـبـلـيـغـات      

الفاظشان، يـکـبـار ديـگـر سـيـاسـت                و
صبر و مـدارا بـا رژيـم ايـران و تـالش                

 -بـراي تـقــويـت جـنــاح رفســنـجــانـي                
ــد                 ــگــذارن ــور ب ــمــي را در دســت . خــات

اندرزهاي هر دو به خاتمي، مـبـنـي بـر       
اينکه سنجيده و آهسـتـه عـمـل کـنـد،           
فورا جـنـاح رسـالـت را دفـع نـکـنـد و                   

 .غيره، گواه اين مساله است
 ٭ ٭ ٭

ــار در خــرداد            5 ــن ب ــي ــن    ١٣٧٦ اول ، ژوئ
انـتــرنــاسـيــونــال      ٢٤ ، در شــمـاره        ١٩٩٧ 

 .منتشر شد
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ھمکاری دولت و کمپانيھای آلمان با جمھوری  بدنبال انتخاب خاتمی
!اسالمی برای سرکوب مردم محکوم است  

عذاب در تمامي جوانب زندگـي خـود     
از سايه حکومتي نابـرابـر ادعـا نـامـه          
خود را به گـوش دنـيـا مـي رسـانـد ،                 
عربده کشي کرد و تلـويـحـا بـا تـايـيـد            
نقش خود در کثيف ترين نمايش رژيـم    
با گستاخي هر چه تـمـام نـوک پـيـکـان           
حمله را متوجه مردم نمود، غـافـل از       
اينکـه ايـن دسـت و پـا زدن آنـهـم در                     

تير، او  و نظام اسـالمـيـش     ۱۸ آستانه 
را سـريـع تـر بـه قـعـر بـاتـالق خـواهـد                     

 .کشيد
 
جنبش انقالبي مـردم ايـران کـه دروغ           

بزرگ انتخاباتي رژيم صرفا بـهـانـه اي        

براي براه افتادن موج گسـتـرده آن بـود        
نه در پايگاه فرماندهي جناحي خـاص    
مانند سبز ها و اصالح طلبان، بـلـکـه      
در ســنــگــر مــطــالــبــات و مــبــارزات            
محروم ترين طبقات جامـعـه بـراي بـه         
کرسي نشاندن حق خود و سـرنـگـونـي         
رژيم اسالمي  است ، شـرايـطـي غـيـر            
انساني و ظلمي که از جانب حکـومـت   
اسالمي به آنها تحـمـيـل شـده وديـگـر           
خواسته هاي آن نـه شـعـارهـاي مـبـهـم            

بــلــکــه شــامــل       ۵۷ مشــابــه انــقــالب      
مترقي تـريـن خـواسـتـه هـاي انسـانـي               
وافقي روشـن از آيـنـده و  بـا آگـاهـي                     
کامل از خـواسـتـه هـاي خـود جـز بـه                  

نــابــودي رژيــم اســالمــي رضــايـــت                
نخواهند داد و  کساني را که به نا حـق  
سعي در مصادره اين قيام به نفع خـود    
و جناح وابسته به آن را دارند پشت سـر  

 .  گذاشته و از آن عبور کرده اند
مردم مي دانند که خط سياسـي هـمـه      
اينها به واليت فقيـه خـتـم مـي شـود،            
همه اين حضرات در روزهـاي تـبـلـيـغ            
انتخاباتيشان التـزام و وفـاداريشـان را          
به واليت فقـيـه اعـالم کـرده انـد و در                

سال گذشته آن را اثبات کـرده   ۳۰ طول 
اند ،تئوري و امري کـه اصـل جـدايـي           
ناپذير از حـکـومـت اسـالمـي اسـت و             
مردم تجارب تلخي از آن در مصلحـت  
انديشي و عقب نشيني امثال موسوي 
در دوران مــخــتــلــف ســيــطــره نــظــام               

در ايـران دارد، در       ۵۷ اسالمي از سال 
صورتي که تير هاي خشم مردم و آنچه 
از شعار و پراتيک آنـان بـر داشـت مـي           
شود بـه سـمـت پـايـه اي تـريـن اصـول                   
ارتجاعي نظام اسالمي اسـت کـه ولـي        
فقيه، زن سـتـيـزي، حـجـاب اجـبـاري،              

جـزء آنسـت ،       ... اعدام و سنگـسـار و       
امــا ايــن روزهــا      .  نشــانــه رفــتــه اســت      

شکاف جـنـاح هـاي حـکـومـت تـحـت               
فشار خرد کننده مردم باعث شـده ايـن     
اصل اسـاسـي حـکـومـت اسـالمـي از                
طرف خود حکومتي ها زير سوال برود 

 .و به آن حمله کنند
امـا خـامــنـه اي امـروز از مـوضـعــي                 

تـيـر     ۱۸ متفاوت با  زمان رويدادهاي 
که سعي کرد بـا نـمـايـش مـظـلـوم             ۷۸ 

نمايي از بحران مشروعيت نظام عبـور  
کند ، با لحني توام با وحشت و تهديـد  
سعي کرد با الـفـاظ نـاروا مـردم را بـه              
سکوت و عقب نشيـنـي فـرا خـوانـد ،            
غافل از ايـنـکـه نـقـش او در جـنـايـت                 
عليه مردم بر هـمـگـان روشـن اسـت و            
تاکيد و تايـيـد مـجـدد وي بـر نـتـايـج                 
انتخابات و عروسک خيمه شب بازيـش  
احمدي نژاد، نه تنـهـا مـردم را بـر سـر              
جايشان نخواهد نشاند بلکه گستـاخـي   
وي در بي پايه انگاشتن نظر و خواسـت  
مردم موج جديدي از اعتراضات را بـر    

عليه نظام بر خواهـد انـگـيـخـت و بـي             
شک عمر ننگين جمهوري اسـالمـي را     

 .کوتاه تر خواهد کرد
شکي نيست که رژيم در ضعيف تـريـن     
نقطه خود ايستاده و حتي نزديک تـريـن   
افراد خود را هم از دسـت داده اسـت و         
اين بهترين فرصتي است که  مـردم بـا       
تحمـل سـخـتـي ، بـه بـهـاي کشـتـه و                      
مجروح شدن دهها تن و زنـدانـي شـدن        
صدها مبارز انقالبي که از سـرنـوشـت        
آنها خبري در دست نيـسـت و مـعـلـوم          
نيست در صورت عقب نشيني جنبش 
چه بـر سـر آنـهـا خـواه آمـد ، اسـتـوار                     
بايستند و ضـربـه نـهـايـي کـه مـبـارزه               
مستقيم با حکـومـت  و خـط واليـت             

 .فقيه است را به پيکره نظام وارد آورند
نيرويي که سعي در کنترل و انـحـراف        

جنبش انقالبي مردم دارد ، با تهديد ،   
تحقير ، مظلوم نـمـايـي ، سـرکـوب و              
ايجاد تفرقه در صـفـوف مـردم، تـمـام            
تالش خود را بکار خـواه بسـت ، امـا             
اين حرکت ذره اي عقب نشينـي  نـمـي        
کند چرا که مـدعـيـان آن حـق انسـانـي             
خود را در معرض خـطـر نـابـودي مـي          

 .    بينند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و  برابري

 عربده کشی خامنه ای،طبل تو خالی نظام  


