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اعتراضات روزهاي اخير ايـران بـاعـث        
هـا     شده اسـت تـا ديـگـر افـراد و گـروه                

ي    نتوانند در لفافه حرف بزنند و چـهـره    
در .  واقــعــي خــود را نــمــايــان ســازنــد            

اپوزيسيون، فضاي جامعه بـه دو خـط       
طـلـب تـقـسـيـم شـده               برانـداز و اصـالح      

تصور کنيد که يک آخوند منتقد .  است
بهرحال وقتـي  .  يک دولت اسالمي شود

تصوير هـرمـونـوتـيـکـي از ديـن ارائـه                 
شـود، هـر کسـي از ظـن خـود يـار آن                     

هـاي رنـگـارنـگ کـه تـا                اهللا   آيت.  شود
ي زباني گرفته بودند يکبـاره   ديروز روزه

ــرون مــي                ــد و        از غــار خــود بــي آيــن
شـان     همه.  افتد هايشان بکار مي شاخک
اند که گـويـا قـرار اسـت تـحـول              فهميده

عظيمي اتفاق بيفتد و بسـاط لـفـت و            
ليس و انقياد فرهنگي کـه سـالـهـاسـت        

پروري در آنـنـد را زيـر و رو                 درحال تن
شـونـد تـا         لـذا دسـت بـکـار مـي           .  کنـد 

بتوانند مسـيـر ايـن تـحـول عـظـيـم را                   
ــيــزه کــنــنــد      داد و فــغــان ســر          .  کــانــال

دهند که اسالم در خطر است و امـا   مي
اين خطر ديـگـر از جـانـب بـيـگـانـگـان                
نيست، بلکه خود نظام اسـت کـه دارد         

لـذا    . زنـد    ي خـود مـي         تيشه بـه ريشـه      
ــراخــوان                   ــه وحــدت ف ــگــر را ب ــدي ــم ه

آن يکي، مـحـسـن رضـايـي،        . دهند مي
هـاي     تروريسـت سـابـق و مـرد مـيـدان              

گـويـد وضـعـيـت           سياسي امـروز، مـي      
موجود در صورت ادامه، به فروپـاشـي   

جمهوري اسالمي يک حکومت معـلـق    
ايـن رژيـم هـيـچ         . و در حال سقوط است

زمان به اندازه امروز ضعيف و درمانده 
و اين اولـيـن    . و درهم کوفته نبوده است

دستاورد جنبش انقالبي باشکوه مـردم    
جنبشـي کـه تـا        .  در يکماهه اخير است

هـمــيــن جـا تــوجــه و حــمــايـت افــکــار                

ساله اي بـود       ١٩ سهراب اعرابي جوان 
كه در جـريـان تـظـاهـرات مـردم عـلـيـه                

خــرداد    ٣٠ جــمــهــوري اســالمــي در           
دستگير شد و بـه شـكـنـجـه گـاهـهـاي               
حكـومـت مـنـفـور اسـالمـي مـنـتـقـل                  

مادر سهراب هرروز بـراي پـيـدا      . گرديد
كـردن فــرزنـدش در بـرابــر زنـدان اويــن                

عكس حضور مي يافت و با نشان دادن 

هر چه بيشتر مي کشند و وحشـيـگـري      
خبـر  .  مي کنند کمتر جواب مي گيرند

کشتن سهراب هم مثل خبر کشتن نـدا    
 داغي بر . داغي بر دل مردم اضافه کرد

 
 
 
 
 
 

از روزي کـه      .  سال گذشته ۳۰ داغ هاي 
اين حـکـومـت وحشـت و کشـتـارهـاي              
دسـتـجـمــعـي، حـکــومـت شـکــنـجـه و                
سرکوب بر سر کار آمده، يک روز مـردم  
با دل خوش به اين حکومت نگاه نکرده 
اند، هر روز احساس اجـحـاف، هـر روز        
احســاس تــنــفــر و انــزجــارمــان از ايــن             

 9ادامه صفحه  

 12ادامه صفحه  

 4ادامه صفحه   9ادامه صفحه  
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 !آینده از آن ماست
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اگر روند تحوالت اجتماعـي واوضـاع       
سياسي ايران در چـنـد هـفـتـه اخـيـر را                
روي نمودار تـرسـيـم کـنـيـم، مـنـحـنـي               
نزولي اکيد حاصل مي شود که بيانگر 
ضعف شديد رژيـم در کـنـتـرل اوضـاع              
سياسي حاکم بر جامعه و در يـک کـالم     
شکست رژيم در بـرابـر انـقـالب مـردم              

درسـت پــس از اعـالن نـتـيـجــه                 .اسـت 
خـرداد،     ۲۳ مضحکه انـتـخـابـات در           

مــردمــي کــه گــمــان مــي کــردنــد بــا                
اصالحات مي توانند بخـش هـر چـنـد         
ناچيزي از حقوق مدني خـود را کسـب       
کنند و همين طور با قـرار گـرفـتـن در           

احـمـدي نـژاد         -مقابل باند خـامـنـه اي     
کل رژيم را تضعيف کننـد، بـه مـيـدان         
آمدند و حرکتـي اعـتـراضـي را شـکـل             

رژيم هم با نشان دادن چـنـگ و         . دادند
دندان، سعي کرد اوضاع را آرام کـنـد و     

بـرآيـنـد ايـن دو،         . بر مردم مسلط شود
درگيري شديد در خيابان ها بـود، حـال     
آنکه نه تنها اين حرکت متوقـف نشـد،     
بلکـه در روز هـاي بـعـد بـه اوج خـود                     

رژيم که تصـور مـي کـرد هـمـه            .  رسيد
 -چيز را مـي تـوان از طـرق پـلـيـسـي                   

نظامي حل کرد، بالفاصه با چراغ سبـز  
 ۲۹ ديکتاتور بـزرگ در نـمـاز جـمـعـه               

خرداد، نيروهاي سرکوب را در مقياس 
وسيع به خيابان ها آورد و عمال نتيـجـه   
اي نگرفت و حماسه سـي خـرداد خـلـق         

ســي خــرداد نــقــطــه عــطــفــي در            .  شــد
انقالب مردم بود، زيرا جنبش مردم بـه  

 4ادامه صفحه  

 :خواست فوری مردم
دستگيری و محاکمه خامنه ای و احمدی نژاد 

 !به جرم جنايت عليه مردم

زيردريايی 
 !می شود منفجر

تھران -دامون   

بازار داغ 
 ھا بيانيه

 ایران -سياوش اميدی 

 قاتلين سھراب اعرابی را محاكمه خواھيم كرد

 انقالب متوقف نمی شود! نه
 نوید مینائی



ـيـن      خوشحاليم به اطالع برسانيم کـه  کـمـپ
ـال    ٣٠٠  هزار دالري براي ادامه کاري کـان

مه شروع شـده     ٤ جديد که از روز دوشنبه 
ـتـه بـه طـول             و قرار بود به مدت شش هـف

ـتـه و       ٩  انجامد، با تمديد مهلت آن به هـف
دالر يـعـنـي       ۲ ٥ ٥٤ ۲ ٣  جمع آوري مبلغ

بيست و پنج هزار دالر بيش از هدفي کـه    
ـان             تعيين کرده بوديم ـاي ـيـت بـه پ ـق با مـوف

 .ميرسد
 
از همه دوستان عزيزي که با کـمـک خـود         

ـيـن مـهـم را عـمـلـي                      موفقيت ايـن کـمـپ
ـيـم      بـه  .  کردند، صميمانه قدرداني مـيـکـن

ـال          همه اين عزيزان و همه دوسـتـداران کـان
ـبـريـک                   ـيـن را ت جديد موفقيـت ايـن کـمـپ

کانال جديد يـک سـنـگـر مـهـم           . ميگوئيم
مبارزه مردم است که به همت خود مـردم    
ـال      شريف و آزاديخواهي که ارزش اين کـان
را با گوشت و پوست خود احسـاس کـرده     
اند تامين ميشـود و بـه راه خـود ادامـه               

 .ميدهد
 
ـال       اين کمپين به پايان رسيد اما  نيـاز کـان

ـيـشـتـر و          جديد به کمک مالي از هميشه ب
هرچه اوضاع انقالبـي تـر      . حياتي تر است

ميشود، هرچه مبارزه مردم وارد مـراحـل   
حساس تر و تعيين کننده تري مـيـشـود،      
ـال    نياز به تضمين ادامه کاري فعاليت کـان
جديد، بويژه در مقابل موانع و خـطـراتـي        

 .که آنرا تهديد ميکند افزايش مي يابد
کمک هـاي ارزنـده شـمـا عـزيـزان ادامـه                    

کاري کانال جديد را براي اين دوره عـمـلـي    
ـان       ساخت و اطمينان داريم که شمـا دوسـت
ـال جـديـد، شـمـا مـردم                    و بينـنـدگـان کـان

، با کمکـهـاي خـود      خواهمعترض و عدالت
ــم                    ــزار مــه ــد ايــن اب تــداوم کــانــال جــدي
سازماندهي انقالب انساني عظـيـم شـمـا       
عليـه جـمـهـوري اسـالمـي، ايـن وسـيلـه                   

ـيـونـي بـراي             متحد کردن تـوده  ـل هـاي مـي
تحقق شريف تـريـن آرمـانـهـاي بشـري را             

 .ممکن ميگردانيد
  

 دالر ۰۰ ٦٥           حبيب بکتاش

 دالر ۰۰۰ ٥ حککا چپ عراق         
 دالر ۰ ١٤٣ حسين شکري           

 دالر  ۰۰۰ ١ اتحاد ايراني     
 دالر ۰۰ ٦   نوشا

   دالر ۰ ٤٥ تشکيالت شرق کانادا
 دالر ۰۰ ٣   بهزاد

 دالر ۰ ٥ ۲  از طريق ميترا دانشي
 دالر ۰ ٥ ۲  از طريق سوسن احمدي

 دالر ۲۰۰  محمد هوستون
 دالر ۲۰۰   آقاي حميدي

 دالر ۲۰۰   نيما آزاده
 دالر۲۰۰  ساميه عسکري
 دالر ٥ ۷ ١  يدي محمودي  
 دالر ۰ ١٥  فريدون فرهي    

 دالر ۰۰ ١   حسن آرين
 دالر ۰۰ ١    بانو مخبر

 دالر ۰۰ ١  جمشيد هاديان 
 دالر ۰۰ ١  به ياد زهرا کاظمي

 دالر ۰۰ ١   يلدا بيات
 دالر ۰ ٥   شهاب

 دالر ۰ ٥    قادر
 دالر ۰ ٥  پارسا هوستون  

 دالر ۰ ٥   منصور الف
 دالر ۰ ٥   ناصر اصغري

 دالر ۰ ٥  محمد کاظمي           
 دالر ۰ ٥    رضا پايدار

 دالر ۰ ٣  حسين گلزاري  
 دالر ۰ ١   محمد تورنتو

 پوند ۰ ٥  غالمرضا از ايران
 يورو ۰۰ ٥ ۲                   عميد از آلمان

 يورو ۲۰۰۰ واهيک هاراتونيان          
 يورو ۰۰ ٥  دوستي از برمن
 يورو ۰ ١٥                       بهرام رادمنش
 يورو ۰۰ ١    الهي از آلمان

 يورو ۰ ٥   مجکا
 يورو ۰ ٣   روزبه اسماعيلي

 کرون ۰۰۰ ٤٣ تشکيالت حزب در مالمو
 کرون ۰۰۰۰ ١ شاهو پيرخضران         
 کرون ۸۰۰۰ پيمان بخشايش          

 کرون ۰۰۰ ٦             صابر رحيمي
 کرون   ۰۰ ٥٥ هوشيار سروش     
 کرون ۰۰۰ ٥ صبح روشن          

 کرون ۷۰۰ ٤ تشکيالت استکهلم       
 کرون ۰۰۰ ٤                    علي نعمتي

 کرون ۷۰۰ ٣ تشکيالت گوتنبرگ     

 کرون ۰۰ ٥ ۲ آذر پويا                
 کرون ۲۰۰۰ سارا قاسمياني           
 کرون ۲۰۰۰ ناصر احمدي              
 کرون ۲۰۰۰ فوزيه                         

 کرون ۲۰۰۰ کاوه داننده              
 کرون ۰۰۰ ١                   سيامک بهاري

 کرون۱  ۰۰۰             افسون استکهلم
 کرون ۰۰۰ ١            جاويد ناصري

 کرون ۰۰۰ ١ ليال قاسمياني              
 کرون ۰۰۰ ١ خليل کيوان              

 کرون۱  ۰۰۰ حسن سياوشي              
 کرون ۰۰ ٦  اسماعيل مردوخي

 کرون ۰۰ ٥   پيکار  سيامک
 کرون ۰۰ ٥  اسماعيل مردوخي

 کرون ۰۰ ٥   غالم اکيري
 کرون ۰۰ ٥  گيتي آغاجاني 
 کرون ۰۰ ٥  کريم شامحمدي
 کرون ۰۰ ٥  رحيم يزدانپرست

 کرون ۰۰ ٥   ابراهيم لک
 کرون ۰۰ ٥   رضا اکبري

 کرون ۰۰ ٣   بهزاد جواديان
 کرون ۰۰ ٣  آرش سلطاني    
 کرون ۰ ٥ ۲  فاطمه ميالني  

 کرون ۰ ٥ ۲   سيما بهاري
 کرون ۰ ٥ ۲   جميل فرزان

 کرون ۰ ٥ ۲  بهروز مهرآبادي
 کرون ۲۰۰   مادر ليال

 کرون ۲۰۰  غالمرضا عباسيان
 کرون ۲۰۰   ناصر بايزيدي
 کرون ۰۰۰ ١             مريم مطيعي
 کرون ۲۰۰   ناصر احمدي

 کرون ۰۰ ١                مجيد فرجيان 
 کرون  ۰ ٥    آزاده      

 کرون ۰ ٥     مريم
 کرون ۰ ٥    ستاره خزايي
 پوند۲۰    ناصرالدين 

 پوند ۰ ١  داريوش از امارات عرب
 پوند ۰۰ ١  داريوش از استراليا

 پوند۲۰   مجيدرضا
 يورو ۰ ٥   نادر اديبي

 يورو۰۰ ١  حميد رحيم پور
 دالر ۷۲۰۰۰  نرگس شيرازي

  
 ١ ۰۰ ۸۸ ۰           ۸ جمع ليسـت شـمـاره        

 دالر

 دالر ۹۷ ٣٥٦   :ليست شماره هفت  
 دالر ١٧١٩٥   :ليست شماره شش

 دالر   ٥٢٠٩٠    : لــيــســت شــمــاره پــنــج      
 دالر ١٩٩٣٠ : چهار ليست شماره

ـيــســت    دالر    ٥٦٣٩٠   : ســه   شــمــاره  لـ
ـيـــســـت   دالر    ٣٥٥٣٥    : دو  شــمـــاره  لـ
ــت  ــسـ  دالر    ٧٧٣٥ :  يـــک  شـــمـــاره  لـــيـ

 دالر ۲ ٥ ٥٤ ۲ ٣       :جمع تاکنوني
:  شهال دانشفر  

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

  :تلفن تماس در اروپا 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰  :سيامک بهاري
 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢ : حسن صالحي

 :کانادا و آمريکا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ :  فاتح بهرامـي 

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
) آنـاليـن  ( کـمـک از طـريـق پـي پـل                  براي

 :ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد
www.countmein-iran.com 

 :شماره حساب سوئد 
Sweden 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder: IKK 

براي کمک مالي به کانال جديد در سـوئـد    
همچنين ميتوانيد با فواد روشن با شماره 

تماس بـگـيـريـد،      ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ تلفن 
ـيـک      تا با دادن شماره حساب خود اتـومـات
هرمقدار که مايل باشيد از حسـاب شـمـا      

 .برداشته شود
 :شماره حساب آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
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ـه       : نوانديش اعتراض جمهوري اسـالمـي ب
ـا                     ـا بـ ـتــالــيـ رفــتــار خشــن پــلــيــس ايـ

 .تظاهرکنندگان
ـه                  ـدن ايـن سـخـن دسـت ب ـي وقاحت با شـن

 .خودکشي زد
ـه در           :  علم الهدي بي حجابي ايـجـاد رخـن

 خاکريز مقابله با دشمنان خداست
 !علم الهدي نميري، بي حجابي را ببيني

ـه        :  فرارو ـادي ب رنج نامه سرلشگر فيـروز آب
 .امام زمان

ـاد خـودت            ـري ـه ف يا امام موعود خودت ب
 !برس

بــراي رســانــه هــا ســايــه        :  پـور مــحــمــدي   
 .ايجاد ميکنيم  امن

ـيـت                 ـول سايه ها نيز از خـود سـلـب مسـئ
 .کردند

ـاي        ۳۰ در : فيروز آبادي ـا سـالحـه خرداد ب
ـه سـوي                ـيـس ب امريکا و اسرائيل و انـگـل

 .مردم شليک کردند
 "!اموال سپاه" با برچسب 

ـاده             :  باهنر ـت ـف ـي اتفاق خاصـي در کشـور ن
 .است

ـان                  ـارکـت ـاسـن مـب پس آن اثر لـگـد روي ب
 چيست؟

ـراي             :  حداد عادل ـم آمـوزي در غـرب ب عل
ـدن و                   ـيـ ـوردن، خــوب پـــوشـ خــوب خـ

 .شهوتراني است
 !تو را سنه نه

ـاسـي دلسـرد       :  موسوي تبريزي فعاالن سـي
 .نشوند

ـان          ! جالد جان ـم ـبـاش، مـا دل شما نگران ن
 !قرص است

ـام        ـه ـرضـان دچـار        :  غالمحسين ال ـت مـع
 .جنون شده اند

بــراي رفــع بــالي        و ايــن جــنــونــي اســت       
 !بشريت

ـان    ـي ـان ـد                :  روي ـن ـال مـي گـوي عـده اي آشـغ
 .ـرهبر، نظام و قانون را بايد تغيير داد

ـنـت           ـنـکـه ت جناب سردار رانندگي مثل اي
 تو هم ميخاره؟

ـهـاي حـکـومـتـي          ـت ـاطـق       : ساي کشـف مـن
 . کشف جمالت راست و دروغ در مغز

مــغــز کــارگــزاران    :  و يــک کشــف ديــگــر       
ـر                 ـيـشـت ـه ب ـق ـط جمهوري اسالمـي دو مـن

 .ندارد يکي دروغ است آن ديگري جنايت
ـر         : نوانديش ) ضـد ( شرح حال اجـداد رهـب

 .انقالب منتشر شد
بنابه اين شرح حال جـد بـال فصـل ايشـان           

 .بوده" آسيد آدولف پينوشه"
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 پابرھنه ميان حرفھا

 ياشار سھندی

ھزار دالری برای تامين کانال  ٣٠٠کمپين 
 جديد با موفقيت پايان رسيد

 ٢٠٠٩ ژوئيه ۸ ،ھشت ليست

3ادامه صفحه   



ـنـي بـه دسـت يـك              ـي قتل مروا الشرب
راســيــســت و عضــو يــك ســازمــان            
نئونازيسـت در آلـمـان ، مـوجـي از                
ـفـرت و انـزجـار را در آلـمـان و در                      ن
ــان                  دنــيــا دامــن زده و در ايــن مــي
سازمانهـاي تـروريسـت اسـالمـي و            
احمدي نـژاد و حـكـومـت اسـالمـي             
ــد از ايــن واقــعــه ســو                ــكــوشــن مــي
استفاده كرده و اشك تمسـاح بـريـزنـد       
و از قبل اين زخـم، ارتـزاق سـيـاسـي          
ــود رزق و روزي                    ــراي خ ــرده و ب ك

ـقـض            .  بياندوزنـد     احـمـدي نـژاد از ن
حقوق بشر حرف مـيـزنـد و خـواهـان          
تحريم آلـمـان مـيـشـود و در مـورد                 

در فـرانسـه       " حمله به زنان محجـبـه  " 
و آلمان حرف زده و از سـازمـانـهـاي           
حــقــوق بشــر دعــوت بــه اعــتــراض           

  .ميكند
احمدي نژاد يك فاشيـسـت اسـالمـي       
ـيـر خـالص               است و در پـرونـده اش ت
ـتــل                 زدن و اعــدام و ســنـگــسـار و ق

ايــن فــرد   .  هــزاران نــفــر ثــبــت اســت       
ـتـل عـام           منفور، به راحتي دسـتـور ق
داده و هولوكاست را انكار مـيـكـنـد       

 و
ـتـل يـهـوديـان را مـيـدهـد                 . فرمان ق

ــي عضــو                ـيــن ــربـ ــل مــروا الش ــات ق
ـئـونـازيسـت            سازمان فاشيسـتـي و ن
آلماني اسـت ايـن سـازمـان طـرفـدار             
ـنـي و جـمـهـوري            احمدي نژاد و خمـي

چرا كه احـمـدي نـژاد        .  اسالمي است
ـيـسـت ضـد          و حكومتش ضد كـمـون
ـيـز و               ـيـگـانـه سـت همجنسگرايان و ب
ـفـر بـه               ـيـونـهـا ن ـل منكر قتل عام مـي

 .دست نازيها است
در آلمان سازمانـهـاي اسـالمـي ايـن          
جنايت را وسيله اي بـراي حـملـه بـه             
منتقدين به اسالم و اسـالم سـيـاسـي       
قــرار داده و خــواهــان بســتــه شــدن              

آنــهــا از اســالم      .  دهــانــهــا شــده انــد     

ـنـد و مـيـحـواهـنـد             فوبي حرف ميزن
ــد،                ــاشــن ــه چشــم مــردم خــاك بــپ ب
مردمي كه دو ماه قبـل خـبـر فسـاد         
و پولشويي اين سازمـانـهـا و تـالش         
آنــهــا بــراي تــرور مــنــتــقــديــن را از             
ـيـده        طرف سازمان امنيت آلمـان شـن
ـقــديــن ســرســخــت ايــن                    ـتـ ـنـ و مـ
ـنـد ايـن بـار مـورد                 سازمانهـا هسـت
حمله اين سازمانهاي بـي آبـرو قـرار          
گرفته و دعوت ميـشـونـد كـه دهـان          
خود را بسته و بـه مـذاهـب و بـويـژه            

 .  .انتقاد نكنند  اسالم
ـقـالهـا در آلـمـان،              در پاسخ به ايـن ت
مينا احدي با روزنامه هـاي آلـمـانـي       
مصاحبه كرده و اعالم كـرد كـه سـو          
ـفـاده سـيـاسـي از ايـن جـنـايـت                   است
ـقـديـن و           ـت دلخراش براي حمله به مـن
ـبـش             ـيـشـتـر جـن براي دست اندازي ب
ــد              اســالمــي بــه زنــدگــي مــردم بــاي

اين مصـاحـبـه هـا در         .  ممنوع باشد
دهها رسانه آلماني منعـكـس شـد و        
در پاسخ به رجزخواني احـمـدي نـژاد        
ـلـحـن          مينا احدي يك بيانيـه شـديـدال
ــت                  ــايــ ــه در ســ ــرد كــ ــداركــ صــ
اومانيسـتـهـاي آلـمـانـي مـنـعـكـس               

 شد
سايـت   . آلمان   -كلن

 :اومانيستھای آلمانی
احمدی نژاد بـايـد 

 !خجالت بكشد
مـدافـع حــقـوق انسـانــي و مسـئــول              
ــم در آلــمــان              ســازمــان اكــس مســل
مينا احـدي ، يـك شـكـايـت نـامـه                  
تند عليه احمدي نـژاد نـوشـتـه ، كـه            
ـتـل يـك زن جـوان مصـري                 بدنبال ق
در شــهــر درســدن آلــمــان، خــواهــان           

ـيـن ،        از سـوي سـازمـان          تحريم بـرل
 .ملل شده است

احـمـدي نـژاد بــايـد دهــانـش را آب                
بـكــشــد ، وقــتـي در مـورد حــقــوق               

ـنــا       .  انسـان حـرف مـيـزنـد          ـنـرا مـي اي
ـيـت مـيـگـويـد و                  احدي با عصـبـان

ادامه ميدهـد فـردي مـثـل احـمـدي             
حـرف  "  حـقـوق انسـان     "  نژاد وقتي از 

مــيــزنــد بــايــد خــجــالــت بــكــشــد و           
سازمـانـهـاي آلـمـانـي         . خفقان بگيرد

ـئـو فــاشـيـسـت از                   ـئـونـازيسـت و ن ن
دوسـتـان و طـرفـداران احـمـدي نـژاد                

اينرا مينا احـدي مـيـگـويـد        . هستند
احـمـدي نـژاد و        .  و تاكيد مـيـكـنـد       

ـيـز               ـيـگـانـه سـت حكومت اسـالمـي ب
هسـتــنــد و يــك ســيــاســت آشــكــارا           
ـيـك             ـنـدگـي و پـرات راسيستي را نمـاي

ـفـر مـعـتـرض            .  ميكنند ميليونـهـا ن
ـنـدگـان           ـن به حكومت و تـظـاهـرات ك

عــوامــل و يــا دســت         " در ايــران را        
نام نـهـاده بـه آنـهـا            " خارجي  نشانده

ـنـد        احـمـدي نـژاد بـا         .  شليك مـيـكـن
مـيـكـوشـد از         درخواستهاي خودش

ـنـي سـو                 فاجعه ـي ـتـل مـروا الشـرب ق
استفاده سياسي كند و تـوجـه هـا را          
ــارزات               ــران و مــب ــت اي از مــوقــعــي
ميليوني مردم عليه حكـومـت ، بـه        

در .  جــايــي ديــگــر مــعــطــوف كــنــد        
ايران تحت حاكميت احـمـدي نـژاد و        
حكومت اسـالمـي حـقـوق انسـانـي           

در ايـران    .  زير پا لگد مـال مـيـشـود        
ــد                ـنــ ــواهـــ ــخــ ـيــ ــزاران زن مـــ هــ
ـنـد، و                 ـن حجابهـايشـان را پـرتـاب ك
ـنـد و           ميليونها نفر در خيـابـان هسـت
نيروهاي سركوبگر دسـتـور دارنـد بـا         
ـنـد و                   ـيـه مـردم بـايسـت تمام قـوا عـل

 .آنها را سركوب كنند
در ايران تحت حـاكـمـيـت حـكـومـت          
ـتـل رسـيـده           اسالمي هزاران نفر بـه ق
انـد، هــمـيـن روزهـا مـمـكــن اســت               

سـالـه و        ۳۱ محبت مـحـمـودي زن        
مــادر دو بــچــه بــدلــيــل ايــنــكــه در             
جريـان دفـاع از خـود ، در مـقـابـل                   
مــردي كــه قصــد تــجــاوز بــه او را                

ـتـل شـده اسـت                  داشت، مـتـهـم بـه ق
همين روزهـا اعـدام شـود، فـردا در               

نــفـر را بــه         ۱۳ زاهـدان قــرار اســت        
ـنـد      ـن از رسـانـه     .  اتهام ارتداد اعدام ك

هــاي حـــكــومـــت فــراخـــوان داده              
ـيـع           ميشود مردم در اين مـراسـم شـن

ــانــــه      ــمــــد        و وحشــــيــ قــــتــــل عــ
حضور بهم رسانـده و شـاهـد          دولتي

ــراد بــاشــنــد              امــروز .  قــتــل ايــن اف
مراسم گراميداشت ياد يـك قـربـانـي       
ديگر حـكـومـت اسـالمـي سـهـراب            

ساله بـود ، كـه بـه جـرم              ۱۹ اعرابي 
شــركــت در تــظــاهــرات بــا شــلــيــك           

 .گلوله به قتل رسيده است
ـنـا احـدي              ـيـه مـي ـيـان اين بخشي از ب
اســت كــه تــوســط فــيــونــا لــورنــتــز             
نويسنده و منتقد مذهـب، خـالـصـه       

ـيـسـتـهـاي                شده و   در سـايـت اومـان
 .آلماني منعكس شده است

لينـك بـرخـي از مصـاحـبـه هـا ي                    
ـتـل دلـخـراش        مينا احدي در مورد ق
مــروا الشــربــيــنــي و ســو اســتــفــاده            
سياسي سـازمـانـهـاي اسـالمـي كـه            
در روزنامه هـاي مـهـمـي هـمـچـون              
ـنـه، فـوكـوس ،               فرانكفورتر آلـگـمـاي
دي تسايت و يا فاينـانشـنـال تـايـمـز         
ـيـد           ـتـوان منعكس شده در اينـجـا مـي

 :  مالحظه كنيد
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Bankleitzahl :37010050 
Post Bank 

 :شماره حساب کانادا
Canada 
ICRC  
Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga 
L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
شماره حساب انگليس ويژه کمک از  

  :انگليس و از هر کشور ديگر
England 
Account nr. 45477981 

sort code :60-24-23 
account holder: WPI 
branch: Wood Green  
Bank: NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 
2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 
  
 شماره حساب آمريکا
Banner Bank 
Account  #3603224619  
Account holder: Masoud 
Azarnoush 
Routing # 323371076 
 

 435 Martin st. 
Blaine, WA 98230 
phone 1-360-332-7700  
 
 
Masoud Azarnoush Address 

 #505 - 711 5th Ave. 
New westminster, BC 
V3M1X6 
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ھزار دالری  ٣٠٠کمپين 
 برای تامين کانال جديد 

 !احمدی نژاد بايد خجالت بكشد



تير تـظـاهـرات و         ۱۸ امروز به مناسبت  
ـاري از                 ـا شـرکـت شـمـار بسـي تجمعاتي ب
ـا                ـي ـيـسـت کشـور دن ايرانيان در بيش از ب

شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري              .  برگـزار شـد    
ـاد آزادي و زنـده بــاد                     اسـالمــي و زنـده ب
برابري و حکومت اسـالمـي نـمـيـخـوايـم            
نـمـيـخـوايـم در مـراکــز شـهـرهـا و بـرابــر                     

ـارتـخـانـه هـاي جـمـهـوري                 اسـالمــي   سـف
ـا         .  طنين انـداخـتـه بـود       ـي امـروز مـردم دن

فضاي انقالب در ايـران را در شـهـرهـاي               
ــه اشــکــال                   خــود مشــاهــده کــردنــد و ب
ـاتـي خـودرا از                 مختلف حمـايـت و سـمـپ
ـبـي مـردم ابـراز                    جنبـش سـرنـگـونـي طـل

ـار تــظـاهـرات مــردم            .  کـردنـد   امـروز اخـب
ايران براي سرنگوني حـکـومـت اسـالمـي        

 .يک بار ديگر به صدر اخبار جهان آمد
  

ـنـد در يـک حـرکـت جـالـب تـوجـه                      در هـل
ــن بــه ســوي             ـي ـتــرضـ ـاه  مــعـ ـيــن    دادگـ بـ

جنايي الهه راهپيمـايـي کـردنـد و          المللي
ـا حضـور                ـنـگ ب ـي ـت در اين محل يـک مـي

ــد           ۳۰۰ بــيــش از        ــرگــزار کــزدن ــر ب . نــف
ـابـل            تظاهرات کنندگان با تـجـمـع در مـق

ـاه الهـــه خـــواهـــان مـــجـــازات و                دادگـ
مـحــاکــمــه خــامــنـه اي و احــمــدي نــژاد               
بعنوان مظهر سي سال جنايت جـمـهـوري      
ـتـل و ضـرب         اسالمي و عاملين اصلي ق
. و شتم مردم در اعتراضات اخـيـر شـدنـد      

ـا               ـنـدگـان ب يک هيئت از سـوي تـظـاهـرکـن
ــه                ــي الهـ مـــقـــامـــات دادگـــاه جـــنـــايـ
ـيـه خـامـنـه اي            ديدارداشت و شکايت عـل
را با ارائه يـک تـومـار بـه امضـاي حـدود               

ـيـه ايـن جـانـي را تـحـويـل                      ۴۰  هـزاز عـل
مقامات دادگاه گفتنـد کـه طـرح           . دادند

شـوراي  " اين شکايت را بـراي بـررسـي بـه           
ارجاع خواهند داد و اين مـرجـع     "  شکايت

اسـت کـه در ايـن بــاره تصـمـيـم خـواهــد                    
آنها از هيئت خواستـنـد کـه بـراي         .  گرفت

ـاد               ـيـه خـامـنـه اي اسـن اقامه شکايت عل
در اخــتــيــار ايــن دادگــاه قــرار                خــود را  

 .دهند
  

ــم حــدود            ــکــهــل ــر در       ۷۰۰ در اســت نــف
تظاهرات با شکوهي با سـخـنـرانـي هـا و          
شــعــارهــاي پــر شــور عــلــيــه جــمــهــوري             

اسالمي شرکت کردند و هـمـراهـي خـود           
را با جنـبـش آزاديـخـواهـانـه مـردم ايـران               
براي به زير کشيدن حاکـمـيـت قـاتـالن در          

در تــظــاهــرات پــر         . ايـران اعــالم کــردنـد      
ـنـدگـان احـزاب             جمعيت ديگري نيـز نـمـاي
پارلمانـي بـه سـخـنـرانـي در حـمـايـت از                    

 .مبازات مردم ايران پرداختند
  

ـفـر      ۸۰۰ در گوتنبرگ سوئد نيز حـدود     ن
مــــردم آزاديــــخــــواه در يــــک اقــــدام                   

ـا           متحدانه  ـان آمـدنـد ت ـاب خـواهـان    به خـي
محاکمـه خـامـنـه اي و احـمـدي نـژاد و                    
ســران جــمــهــوري اســالمــي شــونــد و از              
ـتـهـاي غــربـي بـخـواهــنـد کـه روابــط                  دول
ـيـن مـردم                ـل ـا قـات ديپلماتيک و سيـاسـي ب

 .ايران را قطع کنند
  

ـا خـواسـت                    ـفـر ب ـيـس چـنـد صـدن در انگل
ـتــحــدانــه ســرنـــگــونــي جــمــهـــوري                 مـ

ــم             اســالمــي     ــل ســفــارت رژي در مــقــاب
ـنـد        اسالمي اجتماع کردند و اعـالم داشـت
که رژيم اسالمي و در راس آن خـامـنـه اي      
ـايـد بـه           و احمدي نژاد قاتالن مردمند و ب

در .  پاي ميـز مـحـاکـمـه کشـيـده شـونـد               
ايـران  " اجتماع مقابل سفارت بيانيه نـهـاد     

ـان حـاضـريـن تـوزيـع              " همبستگي در مـي
ـيــه فــوري تــريــن                    .  شــد ـانـ ـيـ در ايــن بـ

خواستهاي مردم منعکـس شـده اسـت و          
شمار زيادي از چهره هاي سـرشـنـاس آنـرا         
به نشانه حـمـايـت از مـردم ايـران امضـا                 

   .کرده اند
  

ــف و                   ــمــان در شــهــرهــاي مــخــتــل در آل
ـيـخ،             ـيـن، مـون منجمله فرانکفـورت، بـرل
هـامـبـورگ و کـلـن چـنــديـن تـظـاهــرات                  

ـا         .  برگزاز شد در فرانکفورت تـظـاهـرات ب
ــگــري               ــســول ــل کــن شــکــوهــي در مــقــاب
ــتَ                ــرف ــجــام گ ــهــوري اســالمــي ان . جــم

ـا              تظاهرکنندگان عکس خـامـنـه اي را ب
تـحـت   (   wanted زير نـويـس بـزرگ     

ـيـه نـهـاد                )  تعقيب ـان ـي ـنـد و ب بهمرا داشـت
را چــنــديــن بــار      "  هــمــبــســتــگــي   -ايــران" 

خواندند که مورد استقبال حاضريـن قـرار     
کارت پستال محاکمه خامـنـه اي     .  گرفت

ـلـي          ـيـن الـمـل نيز که براي ارسال به دادگاه ب
ـان جـمـعـيـت                 الهه آمده شده بـود در مـي
پخش شد و همه اعـالم مـي کـردنـد کـه              
. آنرا به ايـن دادگـاه پسـت خـواهـنـد کـرد               

تلويزيون محلي فرانـکـفـورت مصـاحـبـه         

اي با شهناز مـرتـب از سـازمـانـدهـدگـان            
ـيـز                  ـيـب داد کـه بـعـدا ن اين تظاهرات تـرت

ـال         .  پخش شد در اين تظاهـرات بـراي کـان
 .جديد کمک مالي نيز جمع آوري گرديد

ـبـرس،         در ديگر کشورها و منجمله در ق
کانادا، بلژيک، سوئيس و فـرانسـه و نـروژ        
تظاهراتهاي مشابهي برگـزاز شـد کـه در          
اطـالعـيــه هـاي بـعـدي بـه اطــالع شـمــا                   

 .خواهيم رساند
  

حزب کمونيست کـارگـري ايـران بـه هـمـه             
تير در خـارج کشـور          ۱۸ تظاهرکنندگان 

 .درود مي فرستند
 

ــمــه                       ـان خــارج کشــور و ه ـيـ ــرانـ مــا اي
ـيـم کـه        آزاديخواهان جهان را فرا مي خـوان
ــدانــيــان ســيــاســي،                 بــا شــعــار آزادي زن
ــي                 ــگــون ــم و ســرن مــحــاکــمــه ســران رژي
جمهوري اسالمي بـه اعـتـراضـات خـود            
ادامه دهند و ايـن شـعـارهـا را بـه پـرچـم                  
ـارزات        اعتراضات خود در حمايت از مـب

 .مردم ايران تبديل کنند
  

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيـسـت   
 کارگري ايران

 ۲۰۰۹ ژوئيه  ۹  -۱۳۸۸ تير  ۱۸  
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امـا ايـنـهـا تـنـهـا            .  شـود    منتهـي مـي    
فکراشان در غـرب     برادران هم.  نيستند

ي    فـالـسـفـه    .  نيـز بـا ايـنـان هـمـراهـنـد              
رنگارنگ چپ مدرن، اما دم از اسـالم    

اش    نـمــونــه .  زنــنـد    بـخــش مـي       رهـايــي 
او گويا عاشق سـيـنـمـاي       . ژيژيک است
يکي به او گـفـتـه بـود اگـر          .  ايران است

توانـي بـه ايـران         موسوي بگيرد تو مي
سـفــر کــنــي وگــرنـه بــايــد خــوابــش را               

همين کافي بود تـا او از حـول         .  ببيني
مـوسـوي را       حليم در ديگ بـيـفـتـد و        

ايـنـان از     .  يک انقالبي اصـيـل بـنـامـد         
برادران آخوند خـود فـقـط يـک عـبـا و               
امامه کـم دارنـد و ادبـيـاتشـان کـمـي                

 .متفاوت است
گـويـنـد رنـگ          طلبان امـا مـي     سلطنت

اين جنبش سبـز نـيـسـت، سـبـز رنـگ              
ايـن  .  اعـراب اسـت و مـرگ بـر عـرب               

جنبش رنگش سه رنگ است و شيـر و    
 .خورشيد نشان

خـواهـد بـا جـنـبـش            ْآيد و مي يکي مي

اتـوي بــرقــي، جــمــهــوری اســالمــی را           
آيــد و      مــجـاهــد مــي   .  سـرنــگـون کـنــد     

براحتي پنجاه درصد جـنـبـش را بـنـام          
 .زند خود مي

آيـد و احـزاب را بـه اتـحـاد                   يکي مـي 
سوال اينجـاسـت کـه      .  دهد فراخوان مي

ــي؟ زيــر چــه                       ــا چــه زمــان ــحــاد ت ات
هايي؟ احتماال تـا زمـانـي کـه          خواسته

فراخوان دهنده به مقصود خود رسـيـد     
و ديگر نيازي به اتحاد نباشد، آنـوقـت     

هـمـان   .  رسـد    موقع تسويه حساب مـي 
 .کاري که خميني کرد

امـا در    .  خالصه بلبشويي برقرار است
قسمت گود ميدان کـه مـردم در حـال            

تـر     اند، شـرايـط هـر روز روشـن             مبارزه
تــر    هــا راديــکــال      خــواســتــه.  شــود   مــي
شود و مردم هـر روز بـيـشـتـر پـي                مي
 .خواهند برند که چه چيز نمي مي

ابراهيم نبوي و دوستان، قرار اسـت تـا       
رهبري اثباتي اين جنبش را بـر عـهـده        

تـوان بـه        گوينـد نـمـي      آنان مي.  بگيرند
سـي اعـتـمـاد          بـي    صداي آمريکا و بـي   

کـرد، زيـرا مـمـکــن اسـت در مـواقــع                 

مردم پشت کنند و جنـبـش     حساس به
. سبز را به سبز لجني مـبـدل نـمـايـنـد          

پس بايد يک تلويزيون مستقـل داشـتـه      
تـوان بـه        گويـد کـه نـمـي         او نمي. باشيم

کانال جديد هـم اعـتـمـاد کـرد، خـوب             
خواهد اسمي از آن ببرد که مـبـادا      نمي

امـا  .  ي تـبـلـيـغـي داشـتـه بـاشـد                جنبه
واضـــح اســـت کـــه کـــانـــال جـــديـــد                 

انقالب است، کـل ارتـجـاع را            تريبون
هــدف گـــرفـــتـــه و ســـبـــز و ســـيـــاه                   

 .شناسد نمي
جنبش امروز ايران از يـک خـال بـزرگ            

رهـبـري در قـامـت خـود            .  برد رنج مي
. ندارد که عمال پرچم آن را بـاال بـبـرد           

شايد هنوز توازن قوا بـه نـفـع جـنـبـش           
طور که بايد تغيير پيدا نکرده اسـت     آن

تا مردم پرچم واقعي خود را باال ببرنـد  
صــرفــا يــک ابــزار        و ايــن رنــگ ســبــز       

حفاظتي است که مردم از آن اسـتـفـاده      
شود يک عـده     اين باعث مي.  کنند مي

توهم سبـز بـزنـنـد و رنـگ جـنـبـش و                   
سـيـر   .  هاي آن را يکسان بدانند خواسته

 .تحوالت اما اين توهم را نيز بدراند
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 تير در خارج کشور پيشروی بزرگی ۱۸تظاھراتھای 
 !برای سرنگونی جمھوری اسالمی بود  در مبارزه

زودي از درگـــيـــري جـــنـــاحـــي بـــه               
درگيري با کل رژيم و نشـانـه گـيـري         
ديکتاتور بزرگ وانـقـالبـي سـراسـري        

بـعـد از ايـن        .  عليه رژيم جهش يافت
حرکت، رژيم حکومت نظامي بـلـنـد      
مدت اعالن کرد و سعي کرد بـا رژه      
نيرو هاي سپاه و اسـتـقـرار ادوات و          
نيروهـاي نـظـامـي در خـيـابـان هـا،                  
رعب و وحشت ايجاد کنـد، نـتـيـجـه        
دقيقاعکس آن چيزي بـود کـه رژيـم          

 . انتظار داشت
 

مردم با تظاهـرات شـبـانـه و پـخـش             
عکس و اعـالمـيـه بـه حـرکـت خـود              

ــد    ــه           .  ادامــه دادن ــوبــت ب ــار ن ايــن ب
رسـيـد ،     "  مـدل اسـتـبـدادي      " گفتمان 

احمدي نژاد که سمـبـل ديـکـتـاتـوري         
و سرکوب است، در تلـوزيـون ظـاهـر       
شـد و خــود را مـعــتـرض خـوانــد و                  
خواستـار بـرچـيـده شـدن نـيـروهـا از                 

ايـن در حـالـي بـود           .  خيابان هـا شـد    

ــا چــنــد هــفــتــه قــبــل، مــردم                   کــه ت
ــرض را خــس و خــاشــاک و                     ــت مــع
اغـتــشـاشــگـر خـوانــده بــود و نشــان              
عدالت را بر گردن محمدي گـيـالنـي     

قـاضــي شــرع و يــکـي از عــوامــل              ( 
آويـخـتـه    )  موثر کشتار دهـه شـصـت     

ــمــايــي             .  بــود امــا شــوي مــظــلــوم ن
ديــکــتــاتــور کــوچــک مــانــنــد شــوي           
مظلوم نمايي ديـکـتـاتـور بـزرگ در            

بـه داد رژيـم         خـرداد، نـه تـنـهـا          ۲۹
نرسيد، بلکه مردم را خشمـگـيـن تـر       

تير خـلـق شـد کـه          ۱۸کرد و حماسه 
نقـطـه عـطـف دوم درانـقـالب مـردم                
عليه رژيم بـربـريـت بـه حسـاب مـي               

واضح است که زير دريـايـي کـه        .  آيد
از آن   )  سـردار سـرکـوب     ( علي فضلي

ــفــجــار                 ــفــت، در شــرف ان ســخــن گ
مهيب است که يـقـيـنـا فـرمـانـدهـان           
آن در اعـــمـــاق دريـــاي خـــروشـــان               

 .انقالب غرق مي شوند

 ھا بازار داغ بيانيه !می شود زيردريايی منفجر



 

ــه   ــق ــي ــرار وث صــدور ق
دانشـــجـــوی    ۲ بـــرای  

دانشگاه صنعتی بابـل و  
ـــــازداشـــــت    تـــــداوم ب
ــــن   ــــان اي ــــوي ــــج دانش

  دانشگاه 
 

پس از گذشت بـيـش از سـه هـفـتـه از                 
بـــازداشـــت گســـتـــرده دانشـــجـــويـــان          
دانشـگـاه بـابــل، بــراي دو دانشـجــوي              
بازداشت شده اين دانشگاه به نام هـاي    
سياوش سـلـيـمـي نـژاد و حـمـيـدرضـا                

 ۳۰ جهان تيغ دانشجويان قرار وثـيـقـه      
 .ميليون توماني تعيين کرده است

حـمــيــدرضــا جــهــان تــيــغ دانشــجــوي           
دانشگاه صنعتي نوشـيـروانـي بـابـل ،          

تـيـرمـاه تـوسـط نـيـروهـاي                ۵ در روز   
لـبـاس شـخـصـي و بـدون ارائـه حـکـم                    

يـک هـفـتـه       .  بازداشت، دسـتـگـيـر شـد       
پيش از بـازداشـت ايـن دانشـجـو نـيـز                
محسن برزگـر، حسـام الـديـن بـاقـري،             
ايمان صديقي و سياوش سلـيـمـي نـژاد       
از فعالين دانشجويي دانشگاه بـابـل ،       

ــازداشــــــــــت شــــــــــدنــــــــــد                .بــــــــ
دانشجـوي ديـگـر ايـن          ۵ گفتني است  

دانشگاه به نام هـاي ايـمـان صـديـقـي،           
محسن برزگـر، حسـام الـديـن بـاقـري،             
علي تقي پور و نيما نحوي هـم چـنـان        
ــد و از                    ــازداشــت بســر مــي بــرن در ب
وضعيـت آنـهـا کـمـاکـان اطـالعـي در                 

 .دست نمي باشد
 

: رييس دانشگاه تـھـران 
ھــيــچ دانشــجــويــی بــه  
ــاطــی   ــه انضــب ــت ــي ــم ک

 احضار نشده است  
  

پس از صحبت هاي جنجـالـي مـعـاون       
دانشجويي وزير علوم و وعده بـرخـورد   
شــديــد بــا دانشــجــويــان مــعــتــرض و             
همـچـنـيـن پـس از اظـهـارات نسـبـتـاً                   
ماليم دبـيـر شـوراي مـرکـزي کـمـيـتـه                
انضبـاطـي وزارت عـلـوم و مـديـرکـل                
امور دانشجويان، ديروز فـرهـاد رهـبـر       
هم وارد ميدان شـد تـا دربـاره احضـار           
دانشجويان به کميته هـاي انضـبـاطـي       
مــوضــعــي دوپــهــلــو اخــتــيــار کــنــد؛             
موضعـي کـه از يـک سـو از احـتـمـال                    
احضار متخلفان حکايـت داشـت و از         

در رابـطـه     « سويي ديگر مدعي بـود؛    
با حوادث اخير هنـوز دانشـجـويـي بـه          
کـمـيــتـه انضـبــاطـي دانشــگـاه تـهــران               

 ».معرفي نشده است
رئيس دانشگاه ،  بار ديـگـر در گـفـت         
وگو با خبرگزاري مهر در ايـن بـاره بـه        
اظهارنظر پرداخت و بـا بـيـان ايـنـکـه               
خسارت مادي قابل مـالحـظـه يـي بـه          
دانشگاه تهران در حـوادث اخـيـر وارد        
نشده است، گـفـت؛ خسـارت مـعـنـوي           
که به دانشجويان کـوي دانشـگـاه وارد        
شده بسيار بـااهـمـيـت تـر از خسـارت               
مادي است که اين خسارت غـيـرقـابـل     

فرهـاد رهـبـر بـا بـيـان             .  محاسبه است
اين مطلب افزود؛ دانشـگـاه تـهـران در         
حوادث اخير خسارت مـادي نـداشـتـه         
است اما خسارت مادي وارد شـده بـه       

ميلـيـون    ۱۵۰ کوي دانشگاه نزديک به 
او ادامـه  .  تومان تخمين زده شده است

داد؛ در حـــوادث اخـــيـــر دانشـــگـــاه              
خســـارت مـــعـــنـــوي وارد شـــده بـــه               
دانشـجـويــان و دانشــگـاهـيــان بسـيــار            
زياد بوده و مي توان گـفـت غـيـرقـابـل         

 .محاسبه است
رئيس دانشگـاه تـهـران اضـافـه کـرد؛              

پيگيري هاي مربوط به حوادث اخـيـر     
متـوقـف نشـده و بـا جـديـت در حـال                    
انجام است اما نتيجه کار بسيار مـهـم   

او همچنين در رابطه بـا احضـار     .  است
دانشجويان خاطي در حوادث اخير بـه    
کـمـيـتـه انضـبـاطـي دانشــگـاه گـفــت؛                
دانشجويان خاطي در هـر زمـان و بـا              
هر تخـلـفـي اعـم از حـوادث کـوي يـا                  

تخلف امتحاني به کميـتـه انضـبـاطـي        
معرفي مي شوند و اين يک امـر کـلـي      
است، اما در رابطـه بـا حـوادث اخـيـر            
هنوز دانشجويي به کميته انضـبـاطـي      

. دانشگاه تهـران مـعـرفـي نشـده اسـت            
اين اظـهـارات در شـرايـطـي اسـت کـه                
پيـشـتـر مـحـمـود مـالبـاشـي مـعـاون                  
دانشجويي وزيـر عـلـوم تـاکـيـد کـرده                

دانشجوياني که مرتکـب خـطـا      «بود؛ 
در جـريـان انـتـخــابـات اخـيـر ريـاســت                 
جمهوري شده اند نـه تـنـهـا بـه حـقـوق              
مادي بلکه به حـقـوق مـعـنـوي مـلـت            
آسـيــب زده انـد، از ايـن رو، بــا آنــهــا                   
برخورد شده و در صورت تشخيـص از    
تحصيل باز داشته خواهـنـد شـدو  بـا           
هر دانشجوي فعال در اعـتـراض هـاي          

 .اخير به شدت مقابله مي شود
 

ترين ھـدف جـمـھـوری    مھم 
ــی   ــراف " اســالم ــری    اعــت ــي گ
ـــاری  ـــازداشـــت  "  اجـــب از ب

 شدگان است 
 

ــازداشــت       کــمــيــتــه پــي      هــاي    گــيــري ب
تـريـن      خودسرانه روز يکشنـبـه در تـازه       

اطالعيه خود ضمن ارائه آمـار جـديـد        
شــدگــان حــوادث اخــيــر           از بــازداشــت   

گـرفـتـن اعـتـراف بـه زور از آنـهـا را،                     
 »ترين هدف جمهوري اسـالمـي   مهم«

 .دانسته است
 ۱۲۹ در حـالـي کــه بـر اســاس مـاده                 

سـواالت  « قانون آيين دادرسي کيفري   
تلقـيـنـي يـا اغـفـال يـا اجـبـار مـتـهـم                       

 ، »ممنوع است
ترين هدف مقامات امـنـيـتـي و          مهم 

اقـنـاع فـعـاالن سـيـاسـي            « انتظـامـي     
شـده بـه اعـتـراف بـه آن چـه                    بازداشـت 

خــواهــنــد و       بــازجــويــان از آنــهــا مــي         
 . است »برداري از اين اعترافات فيلم

گيري در ايـن اطـالعـيـه از              کميته پي 
هـاي جسـمـي و           رواج انواع شکنجـه « 

رواني براي اخذ اعـتـرافـات جـعـلـي از           
بار ديگر ابراز نگراني کـرده     » متهمان

 . است
شـــده در        تـــعـــداد افـــراد بـــازداشـــت        

هـا حـدود چـهـار هـزار نـفـر در                   خيابان
البته بـخـشـي      «سراسر کشور است که 

 ».اند مرور آزاد شده از آنها به
الـمـلـلـي حـقـوق            پيشتر فدراسيون بـيـن  

بشر، اعالم کرده بود که از زمـان آغـاز     

سرکوب معترضين  بيش از دو هـزار        
نفر دستگير و صدها نفر ديگر ناپـديـد   

 . اند شده
اين کميتـه هـمـچـنـيـن بـرخـالف نـظـر                 
ــعــداد                   ــهــران کــه ت ــيــس ت ــل ــيــس پ رئ

شـنـبـه     تير، پنج ۱۸ هاي روز  بازداشتي
گـويـد      گذشته، را اندک خوانده بود مـي 

بر اسـاس فـهـرسـتـي کـه مـقـامـات                « 
نفر در ايـن       ۱۷۸  »اند زندان اوين داده

 . اند روز بازداشت شده
ــريــن اطــالعــيــه کــمــيــتــه               در جــديــدت

هـاي خـودسـرانــه         گـيـري بـازداشــت        پـي 
همچنين اشاره شده است که بـه دلـيـل        

هـا کـه        تعداد بسـيـار زيـاد بـازداشـتـي          
  نزديک به يک ماه در زندان نگه داشـتـه    

اند در بـنـدهـاي ويـژه زنـدان اويـن                شده
ديگر جـا نـيـسـت و بـازجـويـان حـتـي                  

شـب و در راهـروهـا هـم از افـراد                   نيمه
 . کنند بازداشتي بازجويي مي

 
 

نــامــه شــورای صــنــفــی  
دانشگاه صنعتی بـابـل در  

 دانشجو   ۱۶ مورد احضار  
  
ــوي      ۱۶ در پـــي احضـــار              دانشـــجـ

دانشگاه صنعتي بابل، شوراي صنفـي  
دانشجويان اين دانشگاه طي نـامـه اي      
ــرخــوردهــاي                ــه ب ــراض ب ضــمــن اعــت
ــت دانشــگــاه و                 ــري ــاشــايســت مــدي ن
احضارهـاي گسـتـرده دانشـجـويـان بـه              
کـمـيــتـه انضـبــاطـي، خـواســتـار لـغــو                
احضاريه ها و نيز پيگـيـري وضـعـيـت        

 .دانشجويان بازداشتي شده است
 

بازداشت بھزاد پـرويـن  
و علی سپندار، دو تـن  
از دانشجويان دانشـگـاه  

 بيرجند 
 
بهزاد پروين و علي سـپـنـدار، دو تـن          

از فعاالن دانشـجـويـي بـيـرجـنـد ، در                
و ۱۶ روزهاي سه شنبه و چهاشنـبـه           

  .تيرماه بازداشت شدند ۱۷ 
بهزاد پروين در مـنـزل خـود در شـهـر             

بيرجـنـد تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي                   
در جـريـان حـملـه         .  بازداشت شده است

نيروهاي امنيتي بـه مـنـزل ايـن فـعـال             
دانشجوئـي، كـامـپـيـوتـر شـخـصـي و                

برخي ديگر از وسـايـل شـخـصـي ايـن               
ــيــز ضــبــط شــده اســت                  .دانشــجــو ن

علي سـپـنـدار ديـگـر عضـو شـوراي                
مرکزي دانشگاه بيرجند نيز در مـنـزل     
خود در مشـهـد بـازداشـت شـده و بـه                 

بـر اسـاس     .  بيـرجـنـد مـنـتـقـل گـرديـد             
ــافــتــي،                  ۳ اخــبــار و اطــالعــات دري

دانشجو بازداشت شده اند و هـنـوز از         
بـازداشـت   )  يا افـراد   ( هويت ديگر فرد 

ــســت                ــي  .شــده اطــالعــي در دســت ن
بــهــزاد پــرويــن، طــي تــمــاس بســيــار             

ــواده خــود، خــبــر                 ــا خــان ــاهــي ب كــوت
دسـتـگـيـري خـود و چـنـد دانشـجــوي                 

 .ديگر را تاييد كرده است
از وضعيـت و مـحـل نـگـهـداري ايـن                 

دانشجويان هـيـچ اطـالعـي در دسـت              
نمي باشد و همين امر موجب تشـديـد   
نــگــرانــي خــانــواده هــاي دانشــجــويــان         

 .بازداشتي شده است
 

حــمــلــه نــيــروھــای لــبــاس  
شخصی به خوابـگـاه ھـای  

 دانشگاه اميرکبير 
 

نيروهاي لـبـاس شـخـصـي مـجـهـز بـه                
سالح هـاي سـرد و گـرم بـا هـمـراهـي                  
موتـورسـواران سـازمـانـدهـي شـده بـه               
ــگــاه هــاي دانشــگــاه               بــرخــي از خــواب

  .اميرکبير حمله کردند
نيروهاي لباس شـخـصـي در سـاعـت             

تـيــر در حـملـه بــه             ۱۸ اروز      ۲۰:۳۰ 
خوابگاه گلشن در خيابان به آفريـن، بـا     
ورود بـــه خـــوابـــگـــاه، تـــعـــدادي از                
دانشجويان و نگـهـبـانـان خـوابـگـاه را            

ــد                  .مــورد ضــرب و شــتــم قــرار دادن
نيروهاي لباس شخصي بخـش هـايـي       

از ساختمان و امـکـانـات خـوابـگـاه را           
در ايـن حـملـه ايـن           .  نيز تخريب کردند

افراد از گاز اشک آور استـفـاده کـرده و        
به سالن مطالعه، حمـام، نـمـازخـانـه و          
طبقات مختلف خوابگاه گلشن حـملـه   

 .کردند
از وضعيت چـنـد تـن از دانشـجـويـان              

ايــن خــوابــگــاه پــس از ايــن حــمــالت              
همـچـنـيـن     . اطالعي در دسترس نيست

نيروهاي لباس شخـصـي بـه هـمـراهـي           
نيروهاي نـظـامـي بـه درب خـوابـگـاه                 
ياوري دانشگاه اميرکبير نيز مـراجـعـه    
ــان                   ــد دانشــجــوي ــهــدي ــه ت ــمــوده و ب ن

 .پرداختند
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يـک روز       ۸۸ تـيـر        ۱۸ امروز يعـنـي      
به يک معني مهم تر از       . تاريخي بود

تظـاهـرات هـاي      .  تير ده سال پيش ۱۸ 
گسترده امروز در نقاط مختلف شـهـر     
تهران و همينطور در شيراز و اصفـهـان   
و مشهد و رشت و تبـريـز و شـهـرهـاي          

ضربه مـحـکـمـي زيـر عـمـامـه                  ديگر
. خامنه اي و کل جمهوري اسالمي زد  

: با صداي بلند اعالم کـرد  ۸۸ تير  ۱۸ 
انقالب علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي بـا               

 !قدرت ادامه دارد
  

در يکي دو هفته گذشته تا تـوانسـتـنـد     
کشت و کشتار کردند، خيابانها را قرق 
کردند، اعدام کردنـد، تـجـاوز کـردنـد،          
شکنجه کـردنـد، نـمـايشـات اعـتـراف              
گيري راه انداختند، خانه ها را عالمت 
زدنـد، حــمــالت شــبــانــه بــه مــحــالت            

رجـز خـوانـدنـد،          کردند، در تلـويـزيـون   
حکومت نظامي برپا کردند کـه مـردم     

 ۱۸ . را ساکت کنند و به خانه بفرستند
تير اولين محک سنجـش کـارايـي ايـن         
تالش هاي نـفـرت انـگـيـز و سـنـجـش               
توازن قواي رژيـم و مـردم بـعـد از دو                 

و جـوابـي        . هفته جنايت اسالمي بـود 
که رژيم دريافت کـرد بـه شـدت دنـدان           

 .شکن بود
  
مــردم عــلــيــرغــم هــمــه مــخــاطــرات            

تـيـر بـه         ۱۸ شجاعانـه و وسـيـعـا در             
طوري که هيچ جور نمي . ميدان آمدند

دوبـاره مـبـارزه و        .  شود آنرا انکار کرد
انقالب مردم ايران به خبـر اول سـي ان         

دوبــاره ويــدئــو هــاي      .  ان تــبــديــل شــد     
تظاهرات ها و ايـن بـار بـا شـعـارهـاي             
راديکالتر و مستقميا عليه حـکـومـت    

به روي صفحه هاي مـيـديـاي جـهـانـي         
مرگ بر ديکـتـاتـور و مـرگ بـر            .  رفت

خامنه اي ديگر شعارهاي تثبيت شـده  
مـردم نـه فـقـط نشـان دادنـد کـه                  .  انـد 

اينهمه جنايات و ايجاد تونـل وحشـت     
آنـهــا را از مــبـارزه بـراي سـرنــگـونــي                 
جمهوري اسالمي باز نمي دارد، بلـکـه   
اکنون راديکالتر و تنـد تـر بـه مـيـدان            

ويدئوها نشان ميداد که فقط . آمده اند
جوانها نيستند که در خيابان اند، بلکه 

ايـن    .  بيرون آمده انـد  همه تيپ و سن 
يک نمايش پرشکوه از تداوم انـقـالب و     

 .مردم بود  قدرتمنايي
  

حرکت امروز مردم در تهران و شيراز و 
ديـگـر    و تـبـريـز و             اصفهـان و رشـت      

نتايجي وخامت بار براي رژيـم     شهرها
تـظـاهـرات       . اسـالمـي خـواهـد داشـت         

هاي امروز روحيه نـيـروهـاي سـرکـوب        
. رژيم را به شدت تضعيف خواهد کـرد   

آنها ميفـهـمـنـد کـه بـا نـيـروي اليـزال                  
انقالبي مواجه اند که دير يا زود آنـهـا       

جـارو خـواهـد      "  خس و خاشاک"را چون 
ــات           .  کــــرد در عــــوض اعــــتــــراضــ
. باال خواهد برد  روحيه مردم را  امروز

حاال ديگـر قـدرت سـيـاسـي بـيـش از                
ــان پــرت خــواهــد                گــذشــتــه بــه خــيــاب

بحث تـعـيـيـن تـکـلـيـف بـا کـل                    .  شد
جمهوري اسالمي وسيع تر از همـيـشـه    

حـاال  .  در جامعه دامن زده خواهد شـد 
اعتماد به قدرت مردم و اينکه ميشود 
اين رژيم را پايين کشـيـد گسـتـرده تـر            

حرکات امروز توازن قوا را . خواهد شد
به نفع مردم عوض کرد و بـعـد از ايـن        
در هر کارخانه و اداره و بيمـارسـتـان و      
مدرسه مردم با دل و جرئت بـيـشـتـر و       
بطور علني متشکـل خـواهـنـد شـد و            

 .عليه رژيم مبارزه خواهند کرد
  

اما تاثير عاجل و بالفصل تـظـاهـرات      
تير در موازنه قوا بـيـن    ۱۸ هاي وسيع 

تير بروشني  ۱۸ . بااليي ها خواهد بود
نشان داد که هارت و پورت خامنه اي   
و سياست سرکوب و ارعـاب انـقـالب،      

ايـن بـويـژه      .  کاري از پـيـش نـمـي بـرد           
ــراي جــنــاب               شــکــســت مــرگــبــاري ب

اين شکست دعواهـاي    .ديکتاتور بود
دروني را تشديد خواهد کرد و مـوضـع   
خامنه اي را در مقابل آن يکـي جـنـاح      

حاال خامـنـه اي     .  تضعيف خواهد کرد
طپانچه اي که بر شقيقـه     يا بايد ماشه

گذاشته را بکشد، يعني بـه سـيـم آخـر           

بزند، يـا آنـکـه بـا جـنـاح ديـگـر وارد                     
ولي نه آن   .  مذاکره بشود و کوتاه بيايد

يکي جناح راه حلي دارد و نـه خـامـنـه       
 ۸۸ تـيـر      ۱۸ . اي ميتواند کوتاه بيايد

با قدرت بازهم بـيـشـتـر نشـان داد کـه             
هيچ کدام از جناح ها في الـواقـع بـرگ      

نتيجـه تـنـهـا تشـديـد           .  برنده اي ندارند
حـاد شـدن      سردرگمي و بـي افـقـي و              

دعـوا و عـلـنـي تـر شـدن دعـوا هــاي                    
دروني رژيم و تضعيف طـرفـيـن و کـل         

تـيـر نشـان       ۱۸  .  نظام شان خواهد بود
داد انقالب در کـمـيـن رژيـم اسـالمـي             
نشسته است و دير يا زود اين هـيـوالي   

 . کريه را از پاي درخواهد آورد
 
 ۲۰۰۹ ژوئن  ۹ 
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که بازهم جـريـان      درخبرها امده بود
بـه عـقـب         مذهبي که تمـام هـدفـش     

بــردن اعــتــراضــات راديــکــال مــردم         
در  است خواستار حضورميـلـيـونـي       

هـاشـمــي      نـمـاز جـمـعـه بـه امـامـت              
کــاري نــدارم کــه      . شــد   رفســنــجــانــي 

تيـر     ميليونها نفر ي که در خرداد و
تا حاال تجمع کرده اند بسياري نمـاز  
عادي هم نميخوانـنـد چـه بـرسـد بـه             
اينکه فکر کنيم حتي بـدانـنـد نـمـاز        
ــرگــــزار                  ــه بــ ــونــ ــگــ ــه چــ ــعــ ــمــ جــ

نميخواهم هم ايـنـجـا تـمـام          . ميشود
جناب شيخ جنايت و فسـاد       رزومه 
جنايت را روکنم کـه الـبـتـه          حضرت

فـقـط   . مردم بهتـر از مـن مـيـدانـنـد            
ميخواهم يک خاطره از هميـن نـمـاز      
جمعه به امامت همين فرد را مـثـال   

ــم کــه در ســال               ــزن در زمــان       ٨٢ب
خطـاب بـه هـمـيـن             تظاهرات خرداد

جماعتي گفـت کـه کـه چـنـد هـفـتـه                 
پيش در نـمـاز جـمـعـه بـه او نـاسـزا                   

جوانان در حـالـي        در ان دوره.گفتند
کـه شــعــار مــيــدادنــد ايــران گــدايــي            
ميکند اکبر خدايي ميکنـد انـزجـار      
شديد خود را از فساد او و خـانـواده       

هـمـان شـعـاري را         . اش برمال کردنـد 
دادندکه امروز طرفداران خامـنـه اي     
و احـــمـــدي نـــژاد هـــم هـــمـــان را                   

امـا واکـنـش رفسـنـجـانـي            . ميدهند
او انـهـا را عـده اي بـچـه              . جالب بود

سوسول و بچـه سـاواکـي خـوانـد کـه             
عبارت بـچـه   . غرب دستور ميگيرند

سوسول البته واژه نامناسبي نيسـت  
و من حاضرم از همه بچه سوسولـهـا   

ــچــه                    ــا و ب ــده ــن اخــون ــر اي ــراب در ب
امـا نشـان از       . اخـونـدهـا دفـاع کـنـم          

عمق ارتجاعي بودن افرادي دارد که 
به زندگي شـخـصـي جـوانـان بـه ايـن              

زشــت مــيــخــواهــد نــگــاه            ادبــيــات
اما نکـتـه ايـنـجـاسـت کـه چـرا               .کند

اکنون ميخـواهـنـد بـه هـمـيـن بـچـه                
ــنـــد               ــهـــا رو کـــنـ ــوســـولـ بـــرود  . سـ

بـيـاورد      چمـاقـداران خـودو را        همان
هــمـان هــايـي کــه       . ازاو دفـاع کــنـنـد       

خبر محـکـومـيـت       در اتريش  وقتي
شعار ميدادنـد خـامـنـه          او را دادند

االن . اي زنده باد هاشمي پاينـده بـاد    
انها کجايند که تا شيـخ انـهـا را بـه           
صحنه بياورد و بچـه سـوسـولـهـا را          
رها کـنـد؟کـاري کـه در انـتـخـابـات               
قبلي هم کرد و جوانان خـوش پـوش     

ــدحــجــاب و ســوســول           ــه قــول    ( و ب ب
در فيلم تبليغاتيش نشان ) خودش را

بــه طــوري کــه دخــتــري از از              . داد   
شـبـهـا بـايـد بـه هـزاران نـفـر                    اينکه

جواب گو باشد بـابـت ايـنـکـه کـجـا            
شاکي بود و گريه سر ميداد و      بوده

حضرت ايـت اهللا از او دفـاع کـردو              
گــفــت بــيــا راي بــده مــن درســتــش              

 .ميکنم
يـک   تلفيقي از      ما رفسنجاني براي

ويک گـرگ جـنـايـتـکـار            روباه مکار
است که از هرچيزي استفاده ميکنـد  
ــود                   ــبـ ــهـ ــش را بـ ــتـ ــيـ ــعـ ــوقـ ــا مـ تـ

ايـنـکـه مـيـبـيـنـيـد امـروز               . ببخـشـد  
رفسنجاني و خامنه اي با هم دعـوا    
دارند از اين روست که او مايـل بـود     

او هـمـان کسـي      . خود به قدرت برسد
طـول   ٧۶است که سعي کرد در سال 

دوره قدرتش را افزايش دهد و انـجـا     
بود کـه خـامـنـه اي احسـاس خـطـر                  

 ...کردو چه بهتر
را مردم ايران بـه خـوبـي        رفسنجاني
نفرت از او در جامعه به . ميشناسند

ــژاد در             حــدي اســت    کــه احــمــدي ن
من ميخواهـم بـا     .برابراو کم مياورد

به شـدت مـواظـب           اين مثال بگويم
شــهــامــت داشــتــه    . خــودتــان بــاشــيــد   

بـاشـيـد و هـيــچـگـاه فــکـر نــکـنـيــد                   
جماعت مفت خور مجلس خـبـرگـان    
و ايــن گــرگــهـــا بــرايـــتــان کـــاري                  
ميـکـنـنـدکـه الـبـتـه اکـثـريـت شـمـا                    

طـرفـداران      من بـا امـثـال       ..ميدانيد
دوم خــرداد هــم نــيــســتــم کــه انــهــا               

و    هدفشان قـدرت امـثـال هـاشـمـي            
فقط با شـمـا هسـتـم       . هاشمي هاست

ــلــق                      ــا تــع ــه انــه ــه ب ــانــي ک دوســت
نـداريـدوفـقـط فـکـر مـيــکـنـيـد ايــن                 
ــان را                  ــد حــرفــت ــي ــتــوان طــوري مــي

شعار نترسيم نترسيم مـاهـمـه      . بزنيد
ــوش                   بـــا هـــم هســـتـــيـــم را فـــرامـ

ببـيـنـيـد کـه مـردم بـه جـاي                 . نکنيد
و دعـاي نـدبـه در             مراسم اعتکـاف 

و    خانه و دعـاي کـمـيـل در کـوچـه                
نماز جمعه و مسجد و تکايا رفتـنـد   

اعتراض کردندو    تير در خيابان ١٨
شـمـا نشـان داديـد از           . شعار دادنـد      

مردم را عليه هـمـه   . مردم عقب تريد
اماده کنيدو مطمئـن بـاشـيـد          اينها

اگر در نماز جمـعـه   . جواب ميگيريد
رژيم سرنگون شود هم من ميـگـويـم    

بـه  . اسـت  که اين کار اشتباه بـزرگـي     
جايش مـرگ بـر هـاشـمـي را فـريـاد                
بزنند تا همه مردم و انها کـه هـنـوز        
دو دل مانده اند بـدانـنـد کـه مـا بـا               

بـرونـد و     . همه اينهـا مشـکـل داريـم        
ديــگــر بــرنــگــردنــد کــه ايــن ارزوي              
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ـقـوائـي در                  متن زير سـخـنـرانـي حـمـيـد ت
ـيـر      ۱۸ تحليل اوضاع يک روز پـس از           ت

. است که از کانال جديد پخش شـده اسـت    
ـاده                ـي ـازيـال صـادقـي پ اين متن تـوسـط ن
ـيـسـت               ـان کـمـون شده و اولين بار در جـوان

ـيــتــر فــوق را      .  چــاپ شـده اســت        ۴۱۱  ت
ج .  جوانان کمونيست انتخاب کرده اسـت   

 ک
 

 با سالم و درود به شما مردم مبارز ايران
ـا       ۱۸ بحث امروز در مورد امروز ،  ـيـر ب ت

ـيـم               االن .  شکوهي سـت کـه امـروز داشـت
نمانده که حـرکـت مـا          ترديدي براي کسي

مــردم در ايــن مــبــارزه بــر حــق مــان را                  
چـه جـمـهـوري       .  نميتوانند متوقف کنـنـد  

ـلـف و           اسالمي با انواع جناح هـاي مـخـت
ـيـروهـا و دولـت            نيرو هاي سرکوبش و يا ن

هايي که دل خوشي از اين حـرکـت نـدارنـد       
ـا             ـنـد و ي و کي خواهند آن را متوقـف کـن
نيروهايي کـه مـيـخـواهـنـد مـردم را بـه                    

اين حرکـت  .  دعوت کنند  آرامش و سکو
ـاده و کسـي             ـت را       سيلي است که بـه راه اف

ـيـسـت ولـي يـک                 ياراي جلو گيري از آن ن
ـيـروي       سيل سازنده و انساني هـا    ۱۰۰ با ن
امـروز گـزارشـاتـي       .  هزار نفر و ميليونـي    

داشــتــيــم کــه ايــن تــظــاهــرات در ابــعــاد              
  ميليوني اوائل بعد از انتخابات بـود ولـي    
ـتـش            با اين تفاوت که منطقه اي بـود عـل

هــاي ســرکــوب گــر          ايــن بــود کــه نــيــرو        
ـنـد و بـه مـردم                   حکومت همـه جـا هسـت

امروز هم با باتوم بـه جـان        .حمله ميکنند
ـادنـد و       ـت جوانها زن و مرد و پير و جوان اف
جـمـعــيـت را تــوانسـتــنـد بـه بـخــشـهــاي                  

مـا از هـر جـا              مختلف تقسيم کنند ولي
ـنـد تـا چشـم            ـت که گزارش داشتيم مي گـف

نکتـه ديـگـه      .  کند جمعيت هست کار مي
اينکه فقط تهران نبود از شهرهاي زيـادي    

گزارش داشتيم از شـيـراز از اصـفـهـان از              
تبريز و گزارشي که هميـن اوخـر کـه مـن           
داشتم برنامه زنده قبلي را مـيـديـديـم کـه          

ـاد از           اصغر کريمي اجرا ميکرد از خـرم آب
ـفـن زدنـد و          ميراب از جاهاي مختلفي تل

ـانـهـا                 ـاب گفتند در شهـرشـان مـردم بـه خـي
 .ريختند و اعتراض کردند

تـوان     اينکه اين حـرکـتـهـا را چـطـور مـي             
ـفـي                 ـل   سنجيـد خـوب شـاخصـهـاي مـخـت

يک شاخص طبعا تـعـداد   .  توان داشت مي
مردم اسـت تـعـداد مـردمـي کـه بـه ايـن                   
ـاال          ـيـن ب حرکت ميپيوندند و آنها هم آسـت
ميزنند و حرکت ميکنند فعال ميـشـونـد    
اعتراض ميکنند اينکه تعداد جـمـعـيـت       

ـتـهـا          چقدر هست بنـظـر مـن بـعـضـي           وق
براي نشان دادن اينکـه چـه       شاخص خوبي
از جـامـعـه ايـران بـه ايـن                   بخش عظيمي

ـنـکـه ايـن        حرکت پيوسته نيست بخاطر اي
ـنـکـه تـعـداد           مستقيما مرتبط است با اي
ـانـهـا چـقـدر               ـاب نيروهاي سرکوبگر در خـي
بــاشــد و بــا چــه شــيــوهــايــي و بــا چــه                     
شگردهايـي بـخـواهـنـد جـلـوي مـردم را                 

به همين خـاطـر مـا االن ديـگـر              .  بگيرند
شاهد موج ميليوني جمعيت آنـطـور کـه        

ـيـد            ـيـش در             ۲ مثال فـرض کـن ـتـه پ هـف
ـيـم ولـي        ايـن بـه ايـن              خيابانها بود نيـسـت

معنا نيست که تعداد جمعيت کمتر شـده    
ـا بـه                 ـاامـيـد شـدنـد ي يا تعدادي از مردم ن

ـنـد    مـن  .  اهدافشان رسيدند يا خانه نشسـت
کنم مردم بسيار وسيعتر بـه ايـن        فکر مي

ـاري از                    ـا بســي ـنــد و حــت ـيـوســت حـرکـت پ
ـتـخـابـات بـي طـرف            کسانيکه شايد در ان
بودند يا حتي بـه احـمـدي نـژاد راي داده               
ـنـد         بودند آنها هم االن جزئي از ايـن حـرکـت

ـنـد                  خيلي ـفـن مـيـزن ـل از بينندگانـي کـه ت
ـنـد کـه مـا در                       همين را بـه مـا مـيـگـوي
ـايـد رفـت              انتخابات فکر ميکـرديـم کـه ب
ـا احـمـدي       مثال به جناح هاي موسوي و ي
نژاد راي داد و االن با هـيـچـکـدام از آنـهـا           

کـه        از کسـانـي    نيستيم و همينطور خيلي
به موسوي راي داده بـودنـد امـروز دارنـد           

همان شعار مـردم کـه         همين را ميگويند
. موسوي بهانه است کـل رژيـم نشـانسـت        

ـيـم       ـن ـي ـب اين رو عمال داريم در خيابانها مي
امروز شعارهاي مرگ بر خامـنـه اي بـود        
فيلمش را فکر کنم شما ديديـد در سـطـح        

وسيعي از جـمـعـيـت شـعـارش ايـن بـود                   
که االن ديگه مثل وليعـهـد     حتي مجتبي

ـيـه او                   خامنه اي مـيـمـانـد هـم مـردم عـل
شــعــار مــيــدادنــد و هــمــيــنــطــور عــلــيــه            
ـبـي        ديکتاتوري شعار ميدادند نکتـه جـال
که بود مردم شعارهايي با ريتم و آهـنـگ     

ـقـالب           مـردم در      ۵۷ و وزن شـعـارهـاي ان
ـقـالب       .  خيابانها ميـدادنـد   يـک    ۵۷ در ان

شعار آهنگيني بود مرگ بر شاه مرگ بـر    
شاه در آن  تکرار ميشد و امروز ديـدم کـه     
مردم اين شعار را تغير دادند و مـرگ بـر         
تو را بجاي مرگ بر شاه گذاشتند خـطـاب   
به خامنه اي خطاب بـه احـمـدي نـژاد اون           
ـا مـرگ بـر تـو                  بندهاي اول شعار و داد ب
تمام ميشود به اين ترتيـب جـامـعـه دارد         

ـاد                   ۵۷ انقالب  را بـه يـاد خـودش و بـه ي
بقيه مياندازد و در واقـع  جـامـعـه دارد               
ـقـالبـي را بـه شـکـسـت                      ميگويد  يـک ان
کشانديد سـرکـوب کـرديـد و االن هـمـان               
آرمانها همان شعارها هـمـان اهـدافـي کـه          

سرکوب شـد مـثـل آتـش            ۵۷ در انقالب 
زير خاکستر االن دوباره شـعلـه ور شـده و          

ـتـهـا     ۵۷ در واقع  ادامه انقالب  هست من
اينبار براي پيروزي، ديگر اجازه نميـدهـيـم    

حرکـت مـا را بـه شـکـسـت                 اينبار کسي
ـا         ـبـرد و ي بکشاند منحرف کند به عقب ب
ـيـمـه راه مـتـوقـف کـنـد و                       بخواهـد در ن

و ايـن    .  بگويد به خـانـه بـرويـد تـمـام شـد             
کنم خود شمـا مـردم      نکته آخر را فکر مي

ـيـد کـه             ـيـد، مـيـدان بهتر از هرکسي ميدان
ــر                  ــي اگ ايــن جــمــهــوري اســالمــي حــت
  امتيازاتي هم بـدهـد و حـتـي اگـر سـعـي               
کند به لطايف الحيل به راههاي مختـلـف   

ـتـي     خـرش        جلوي اين حرکت را بگيرد وق
ما مردم را به خـانـه       از پل گذشت و وقتي

فرستاد برخواهد گشت و بسيار شـديـدتـر      
ـبـال بـود بـرخـورد                        از چـيـزي کـه حـتـي ق
خواهد کرد اين را ما مردم ميدانيـم و بـه       
ـيـرويـي               همين خاطر به نظـر مـن ديـگـر ن
قادر نيست جلوي اين حرکت را سد کـنـد     

 .و ما را به عقب بکشد
ـيـم      ولي  اجازه بدهيد روي اين صحبت کـن

که االن آن شـعـار و هـدف ايـن دوره مـا                    
ـقـالب چـي         هسـت چـون           هدف مرحلـه ان

ميداند من بارها گفتم و اين را داريـد در        
ـقـالب از مـراحـل                تجربه مي بينيـد کـه ان

ـاوتـي          ـف مختلفي رد ميشود فـازهـاي مـت
ـقـه بـوکـس را              دارد و اگر بخواهيـم مسـاب

ـفـي دارد       ـل مـا  .  مثال بزنيم راندهاي مخـت
ـارهـا        ـنـرا ب راند اول را برديم تا اينجا من اي
ـاسـي ايـن        تاکيد کردم شما و  هر ناظر سـي
ـايــيـد خــواهـد کــرد کـه مـا دور اول                      را ت
ـيـهـا بـرديـم بـه ايـن                     مبارزه را با ايـن جـان
خاطر که صفوفشان کامال درهم ريـخـتـه      
و جمهـوري اسـالمـي دارد روي خـودش             
ـايـه هـايـش سـسـت               فرو ميريزد کامـال پ
شــده لــرزان شــده شــکــافــهــا و تــرکــهــاي              
عميقي در اين سيستم افتـاده اسـت و بـه          
ـاحـهـا نـه                     همين دليـل اسـت کـه ايـن جـن
ـنـد       ـتـوان ميتوانند به سازشي برسند نه مـي

ايــن .  از شــر هــمــديــگــر خــالص بشــونــد          
خصوصيت حکومتهايي است که ديـگـر     
ـا                   ـاال ت به اوخر عمـر رسـيـدنـد فسـاد از ب
ـتـه فسـاد                      ـيـن ايـن حـکـومـت را گـرف پاي

، فسـاد اخـالقـي از             مالي، فساد جنسـي 
ـا             بيت رهبري گرفته تا امام جـمـعـه هـا ت
آيــت اهللا هــاي ريــز و درشــتــي کــه در                    
دستگاهاي چپاول و غارت حکومتـي بـر     
مسندشان تـکـيـه زدنـد و مـيـخـورنـد و                 
ميبرند و زندانهاي خصوصي و دسـتـگـاه    
هاي شکنجه و اعترافگيـري و حـملـه بـه           
ـا                   ـنـد و ت ـت مردم و غيره را بـه دسـت گـرف
نيروهاي مختلف لشـکـري و کشـوري و            
غيره، کل اين سيستم االن در مقـابـل مـا      
است و ما بلند شديم براي اينکـه از شـرح       

ايـن        کل اين سيستم خالص بشـويـم ولـي     
ـاد      يک طبعا ـت ـتـه       ۱ شبه اتفاق نمي اف هـف

ـتـد     ۲  مـا از مـراحـل        .  هفته اتفاق نمي اف
مختلفي رد ميـشـويـم و در مـرحلـه اول              
ـنـهـا وارد آورديـم                ضربه سهمگينـي بـه اي
بطوريکه کامال اين رژيم در فضا مـعـلـق      

ـا در هـوا اسـت               است، يک رژيـم  کـامـال پ
کــل ايــن حــکــومــت پــا در هــواســت و                 
ــدارد                     ــر ن ـب ــده آن خـ ـن ــچــکــس از آيـ هــي

ـتـه ديـگـر چـه              ۲ هيچکدام نميداننـد     هـف
ماه بد چه خواهد شد و ايـن       ۱ خواهد شد 

ـيـم چـه        ما مردم هستيم که تعيين مي کـن
خواهد شد، ما هستيم که اجازه نميدهـيـم   
اينها برگردند و آن حکومت جنـايـت کـار      

سـال خـون مـا           ۳۰ و قرون وسطايـي کـه       
ـاره                ـنـد دوب ـتـوان مردم را در شيـشـه کـرد ب
ـنـد، سـر جـايـش                   احيا کنند، تـرمـيـم کـن
بگذارند و بساط چپاول و دزدي خـودشـان   

ايـن مـرحلـه اول را مـا             .  را ادامه بـدهـنـد   
 .پشت سر گذشتيم

امروز داريم چه ميگويم؟ امروز شعـارهـا    

نشان داد به نظر من چه در داخـل کشـور         
چه در خارج کشور شعارها نشـان داد کـه       
ـتـه          امروز جامعه خامنه اي را هـدف گـرف

شـعـار مسـلـط          يـک مرگ بر خامـنـه اي       
ـتـم بـر           امروز بود و حتي همانطور کـه گـف

ـبـي        ـا عـنـوان                   عليـه مـجـت خـامـنـه اي ب
وليعهـدش جـامـعـه شـعـار مـي دهـد و                    
ـنـد کـه              بدرستي مردم خواهـان ايـن هسـت
خامنه اي بزير کشيده بشود و مـحـاکـمـه       
بشود چون جاني است خـامـنـه اي جـالد           

از شـعـارهـاي            ننگت باد ننگت باد يکي
امروز شما مردم بـود و ايـن شـعـاريسـت            

  هـايـي     که معموال جوامع عليه ديکتاتـور 
مثل پينوشه مثل شاه و غيره ميدادنـد و    
خــامــنــه اي االن پــيــنــشــه امــروز اســت              
پينوشه در مسند قدرت اسـت، مـيـزنـد،         
ميکشد، جوانـهـاي مـردم را بـه گـلـوـلـه                 
ـان بـر              ميبندد و رجز ميخوانـد و هـمـچـن
قــدرت و پــول و نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر              

کـنـد کـه         خودش تکيـه زده و فـکـر مـي            
ميتواند بر سر کار بماند يا فکـر مـيـکـرد       
چون فکر نميکنـم کـا ايـن شـبـهـا حـتـي                 

به چشمهايش راه پيدا کـنـد       خواب راحتي
در هر حال مثل همه ديکتاتـورهـايـي      ولي

که روزهاي اخر عمرشان فـرا مـيـرسـد در         
ـنـگـت       خيابانها دارند ميگويند اي جالد ن

باد در خيابانها دارند ميگويند مـرگ بـر       
ـارک نـمـي             خامنه اي و ايشان بـه روي مـب

ـان فــکــر مــي             کـنــد کــه       آورنـد و هـمــچــن
ميتواند خودش را در مسند قدرت نـگـاه   
دارد و اين رژيم جنايتکـار و غـارتـگـر را           

چنيـن چـيـزي ديـگـر          .  ميتواند حفظ کند
 .ممکن نيست

در هــر حــال در ايــن مــرحلــه شــعــارهــا                 
ـقـرات             خواست مردم مشـخـصـا سـتـون ف
اين حکومت اسـت راس ايـن حـکـومـت            

ـايـت در            ۳۰ است نماد و سمبل  سـال جـن
ـيـه را نشـانـه               اين حکومت يعني ـق ولـي ف

در واقـع          گرفته است زدن ولي فقيه يعنـي 
کمر اين حکومت را شکستن و کامـال از    
. جلوي راه جارو کردن جمهوري اسـالمـي    

همانطور وقتي در انقالب قبلي مـرگ بـر     
ـلـي روشـن بـود           شاه شعار داده ميشد خـي
ـايـد سـرنـگـون               که کل آن رژيم سـلـطـنـت ب
شود امروز هم مرگ بر خامنه اي بـه ايـن       
ـايـد      معناست که کل حکومت اسالمي ب

 .برود
کـه        بينيد کسـانـي     در کنار اين، شما مي 

ميکنند به اصطالح نظام را حـفـظ         سعي
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من ديروز يک مـقـداري راجـع ايـن           .  کنند
ميگويند که مبارزه عليـه  .  صحبت کردم

ـيـه نـظـام                   ـا مـا عـل نظام درست نيـسـت ي
ـيـس                     نيستيـم مـا فـقـط مـيـخـواهـيـم رئ
جمهور عوض بشود يا مـيـخـواهـيـم کـه           
فقط اين گوشه يا آن گوشه عـوض بشـود       
و خــنــده دارتــر از هــمــه ايــن اســت کــه                   
ـنـي     ميگويند ما ميخواهيم به دوره خمـي

. بـرگـرديـم         برگرديم به دوره قانون اسـاسـي  
ـاه تـريـن دوران             دوران خميني يکي از سـي

مـا اسـت           تاريخ سياسي معاصر جامعـه 
ـنـي يـعـنـي         ـارهـاي            دوره خمـي دوره کشـت

دوره يک جنگ خانمـان سـوز دوره         جعمي
ـفـر از        ۶۷ اعدامهاي تابستان  که هزاران ن

جوانان مردم را به جوخه اعدم سـپـردنـد و      
ـان           در گورهاي بي نام و نشان کـه گـورسـت

ـقــط يـک نــمـونـه آن اسـت دفــن                    خـاورن ف
دوره يـورش بـه       دوره خميني يعني. کردند

دانشگاها دوره يورش به مطـبـوعـات بـه       
ـيـکـار و              شوراهاي کارگري بـه کـارگـران ب
ـنـي يـعـنـي              يورش به کردستان دوره خـمـي
تيغ کشيدن بر روي يک انقالبي کـه مـثـل        
حرکت امروزه شما مردم آزادي خـواهـانـه        
بود بر حق بود مردم بلند شـده بـودنـد کـه         
بــگــويــنــد رهــايــي مــيــخــواهــيــم، آزادي          
ــم              ــخــواهــي ــمــي ــم، ســاواک ن ــخــواهــي مــي

ـنـي    .  ديکتاتوري نميخواهيم و وقتي خمـي
به اسم انقالب رفت و اون جامعه را تـحـت   
سلطه گرفت برگشت و کـاري را کـه شـاه            
نتوانسته بود تمام کند او تمام کـرد، زد و      
ـانـهـا      کشت و زندانها را آباد کرد و گورسـت
را آباد کرد و اين حکومت سياهـي را کـه       

ـايـه گـذاشـت امـروز               امروز مي بينيد را پ
ـنـد مـا             عده ايي پيدا شده اند کـه مـيـگـوي

ـا           ـنـي ي ميخواهيم برگرديم به دوران خـمـي
! مـردم .  ما با نظام کاري نـداريـم و غـيـره          

هرچه ما ميکشم از دست اين نظام اسـت    
اين نظام نظاميست کـه يـک مشـت ايـت           
اهللا مفت خور، جاني، رذل، فـاسـد را بـر            
سر جامعه حاکم کرده است و دنيا بـه کـام     
آنها ميگردد نظام، نظام هـمـان ايـت اهللا          

و       هايي از نوع خامنه اي و رفسـنـجـانـي      
کــروبــي و واعــظ طــبــســي و امــامــي                
کاشاني و ناطـق نـوري و غـيـره و غـيـره                 

برويـد در      وقتي.  است، نظام نظام آنهاست
ـيـد مـي            زندگي ـيـد        آنها هم نـگـاه کـن ـن ـي ب

واقعا چيزي کم ندارنـد خـوردن و بـردن و            
چاپيدن و کارخانه ها را گرفتن و مـعـادن       

ـفـت را بـاال کشـيـدن و                  را گرفتن و پـول ن
ـا      ـي ميليارد ميليارد دالر در حسابهاي دن

ـنـهـاسـت        خـانـواده   .  پس انداز کردن کـار اي
شان دارند در ناز و نعمت غلت مـيـزنـد و        
بعد رو به مردم ميگويند مواظب باشـيـد   

اين نظـام ارزنـي     .  از اين نظام خارج نشويد
ـا انسـان            . خود شما جانيان ايـن ضـديـت ب

ـيـد    در کنه اين نظاميست که به آن ميگوي
جمهوري اسـالمـي، هـر انسـانـي کـه بـه                  
خيابان بيايد و کمترين آزادي را بـخـواهـد        
کمترين برابري را شـعـار بـدهـد کـمـتـريـن             

ايـن نـظـام            رفاه را بخواهد سينه به سيـنـه  
ـيـه             .  قرار مي گيرد مبـارزه مـا مـردم عـل

نظام جـمـهـوري اسـالمـي بـر حـق تـريـن                  
کـنـم بشـريـت          مبارزه ايست که فکـر مـي    

ـا                      ـي ـبـرد و دن ـيـش ب امروز ميـتـوانـد بـه پ
اينکه هـمـه مـردم        .  متوجه اين شده است

ـتـهـا،                   ـا شـخـصـي ـي دنيا، آزديـخـواهـان دن
روزنامه نگاران، شاعران، تـرانـه سـرايـان،         
ـان و                 ـتــصـادان ـنـدگــان، فـالـســفـه، اق خـوان

شرافت و ازديـخـواهـي        هرکسي که اندکي
در وجودش ميشود يافـت امـروز       انساني

ـام مـي فـرسـتـد،                  ـي دارد براي مـا مـردم پ
ـقـي      شعر ميگويد، ترانه ميگويد، مـوسـي

کند و بـه هـر وسـيلـه ايـي کـه                درست مي
ـيـه جـمـهـوري         ميشود از مبارزات ما عل

 . اسالمي حمايت مي کند
اتفاق در خـارج       ۲ در همين حرکت درباره 

. کشور مي خواهم با شما صحـبـت کـنـم      
من به اين اشاره کردم کـه چـطـور هـم در             
خارج هم در داخل کشور خامـنـه اي االن       

در خـارج کشـور       .  هدف جنبـش مـاسـت     
ـار امـروز ايـن بـود کـه يـک                        يکي از اخـب

به سمـت دادگـاه       تظاهرات وسيع و بزرگي
ـنـد انـجـام شـد، يـک دادگـاه                      الهه در هـل

ـلـي را        المللي که در آن جانيان بين بين الـمـل
ـا طـومـاري      .  تحت تعقيب قرار ميدهند ب

ـتـي از طـرف                 ۴۰.۰۰۰ با  امضـا و هـي
ـنـد و ايـن                    ـت تظاهر کنندگـان بـه انـجـا رف
طومار را در اختيار مسئولين آن دادگـاه      
گذاشتند و انها هم گفتند به آن رسـيـدگـي      
ـايـد                    ـنـد مـدارک را ب ـت خواهند کـرد و گـف

ـاوريـد        ـي ايـن  .  بياوريد و مدارک بيشـتـري ب
انعکاس همان شعارهـاي شـمـا مـردم در           
ـان هـاي ديـگـر            ـاب خيابان هاي تهران و خـي
شهرهاي ايران است که مـرگ بـر خـامـنـه          
ـاد شـعـار                 ـنـگـت ب اي، خامنه اي جـالد ن

نفر تا امـروز     ۴۰.۰۰۰ . اصلي شما ست

  امضـا کـردنــد کـه هـمــشــان هــم ايــرانــي               
ـا              ـي نيستند بلکه ازديخواهـان سـراسـر  دن
خــواســتــار ايــن شــدنــد دادگــاه الهــه بــه              

ـنـوشـه رسـيـدگـي                جنايات سيد عـلـي   ـي پ
ـايـد مـحـاکـمـه              سيد علي.  کند پينوشـه ب

ـان در             ـي شود يک شعار ديگـر امـروز ايـران
هميـنـطـور مـرگ بـر          . خارج از کشور بود

ديکتاتور و شعارهاي ديـگـري کـه شـمـا            
عليه جـمـهـوري اسـالمـي مـيـدهـيـد در                
خارج کشور طنين داشت و تظاهرات بـي    
سابقه اي در مقياس ايرانيان مقيـم خـارج     

در کشـور    .  در همه کشورها شکل گرفتـه 
ـاوي         ـن سوئد در کشورهاي ديگـر اسـکـادي
ـيـس در فـرانسـه              در کشور آلمان در انـگـل

در قبرس که به زد و     . همه جا گزارش بود
ـيـم خـارج           .  خورد کشيده شد ـان مـق ـي ايران

وسيعا بـه حـرکـت در آمـاده بـودنـد ايـن                    
ـا يـک حـرکـت فـرا               حرکت هم به يک مـعـن

نه فقط بـخـاطـر    . است  مرزي است جهاني
ـنـد     اينکه ايرانيان مقيم خارج به آن پيوسـت
ـا           ـي بخاطر اينکه تمام آدمهـاي شـريـف دن
دارند متوجه اين ميشود و دارنـد بـه ايـن        

 . حرکت مي پيوندند
ـتـکـار                    ـا اب ـاده کـه ب ـت اتفاق ديگري کـه اف
ـتـه                  مريم نمازي ايـن حـرکـت شـکـل گـرف
ــه اســم                     ــشــي اســت ب اعــالم يــک جــنــب

ـا                   همبستگـي  ـا مـردم ايـران ي  Iran( ب
Solidarity  ( ـفـر     تا امروز که چند صد ن

ـاري   .  روي اينترنت آن را امضا کردند بسـي
از شخصيت هاي سرشناس و ازديخـواه و    

در ايـن لــيـســت             سـکـوالر غـيـر ايـرانــي         
ــد هــمــچــنــيــن کــه بســيــاري از                 هســتــن

ـيـسـت               شخصيت هـاي ايـرانـي        در ايـن ل
ـا مـردم         اين جنبش همبستگي.  هستند ب

ـار بـر حـق و                     ايران هـم خـواسـتـهـاي بسـي
مـثـل   .  را پيش رو گـذشـتـه اسـت          انساني

جدايـي کـامـل مـذهـب از دولـت مـثـل                   
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي مــثــل لــغــو               
مجازات اعدم،  برابري کامل زن و مـرد        
ـا حـاال بـه ايـن حـرکــت                         ـفـر ت و صـدهـا ن
پيوستـنـد ايـن جـنـب جـوشـي اسـت کـه                    
ـفـي              ـل شروع شده اينها شـاخـه هـاي مـخـت
اســت کــه دارد از بــدنــه انــقــالب رشــد                  

کند به ميوه خواهد نشست و درخـت       مي
کند حـرکـت مـا را         انقالب را پر بارتر مي

ـبـرد و ايـن          در ابعاد مختلفي به پيش مـي
ـايـد در        انتظاريست، اين شيوه ايست که ب
ـبـريـم و در خـود                ـيـش ب خود ايران هم به پ
ايــران هــم بــايــد بــه شــکــل جــمــع هــاي                  
ـيـه هـا و         متفاوتي متشکل بشويم دربيان

ـلـي           ـايـد خـي اطالييه ها خواستهايمان را ب
ـيـم          ايـن آن مـرحلـه        .  مشخـص اعـالم کـن

ـقــالب مـا در آن قــرار                    ايسـت کـه االن ان
 .دارد
در کنار همه اين حرکت هايـي کـه از         ولي

ـايـد جـمـهـوري                     ـلـف ب جنبه هـايـي مـخـت
اسالمي را محاصره کـنـد و در نـهـايـت              
فلج کند و از پيش پاي ما جـارو کـنـد آن          

که وجود دارد اين اسـت کـه       شعار اساسي
ـا     اين حکومت جمهوري اسالمي امروز ب

ـا در          خامنه اي ـنـه پ و احمدي نژاد و کابي
ـنـدگـي            هوايش دولت پا در هـوايـش نـمـاي
ميشود اينها بايد دستگيـر و مـحـاکـمـه          

سال جنايت را بايد روي مـيـز     سي.  بشوند
گذاشت و برگ برگ آن را رسـيـدگـي کـرد         

ـايـت          ولي ـاه جـن اخرين برگ اين پرونده سـي
ـتـه       ۳ ها ايست که اينها در طـي ايـن        هـف

اخير انجام دادنـد و در راس ايـن عـامـر                 
مستقيم و بالفصل اين جنايـات خـامـنـه       

ايـن ديـگـر مـثـل          .  اي بوده و احمدي نـژاد 
روز روشن است اين سـوال کـه قـاتـل نـدا              

ـاسـيـم                کي هست فرمانـده اش را مـيـشـن
آنکه دستور شليک را داد خامنـه اي بـود       

ـيـک کـرد يـک بسـيـجـي               و آن کسي   که شل
ـتـل هـم مـردم              بود که در همان صحـنـه ق
ـبـش در                    گرفتـنـدش و کـاردش را از جـي

مـا  .  فرمانده خامنه اي بـود       ولي.  آوردند
ــســت           نــفــر داريــم از          ۵۶ تــا کــنــون لــي

کسانيکه در اين سه هفـتـه کشـتـه شـدنـد           
ـيـشـتـر                           ولي ـنـهـا ب مسـلـمـا تـعـداد از اي
نفر با اسـم و رسـم االن          ۵۶   باشد ولي مي

 .روشن است
ـيـن                من نامه ايي نـوشـتـم بـراي دادگـاه ب

ـيـه        المللي که اينجور جرمهاي جنايت عـل
ـيــب مــي              کــنـد و       بشـريــت در واقـع تـعــق

توضيح دادم که چه جنايتـي کـه خـامـنـه          
در اولين نماز جـمـعـه      .  اي انجام داده است

ايي که بعد از انتـخـابـات ايشـان ادا کـرد            
براي مردم خط و نشان کشـيـد، مـردم را          
اغتشاشگر ناميد و گفت اگـر ايـن ادامـه        
پيدا کند هرج و مرج و خونريـزي خـواهـد      
شد و مسئول آن بنده نخواهم بود و عـيـن     

در واقـع اگـر بـه                همين اتفاق افتاد يعني
خيابانها بياييد دستـورآتـش مـيـدهـيـم و           
اين کار را کردند، فـرداي هـمـان روز بـود             
کــه نــدا و تــعــداد ديــگــري را بــه خــون                    

نه تنها در خيابانـهـا بـه مـردم         .  غلطاندند
ـيـک کـردنـد کـه حـداقـل                  ـفـر از        ۵۶ شـل ن

ـلـکـه             اسامي کشته شدگان را مـا داريـم ب
ـنـد در زنـدان           هزاران نفر را به زندان انـدخـت

ـارش بـه زودي            فجايعي را که کردنـد اخـب
ـار ابـعـادش             منتشر مي شود و ايـن بسـي

شکنجه هايـي کـه کـردنـد و           . ويسع است
کـه دسـتـگـيـرکـرده             درهم کوبيدن کساني

بسياري ناپديد شدند، بسياري گـم    .  بودند
ـاري را نــاشــنـاس بــه خــاک                 شـدنــد، بســي
ــردنــد و بســيــاري را تــحــت فشــار                  ســپ
ـاورنـد و بـه                        ـي ـلـويـزيـون ب ـنـد بـه ت خواسـت
. اصطالح ازشان اعتراف بگيرند و غـيـره      

ـيـه خـامـنـه اي               اين کيفر خواست مـا عـل
است و اين را من در نامـه ايـي تـوضـيـح          

المللي بـراي رسـيـدگـي          دادم به دادگاه بين
به جرم عليه بشريت فرستادم و ضـمـيـمـه         

کـه عـکـس وجـود             آن ليست و تا آنجايي
ـتـه       ۳ که در اين   داشت عکس کساني هـف

ـيـهـا کشـتـه شـدنـد و                        به دسـت ايـن جـان
 .جانشان را از دست دادن گذاشتم

ـتـم کـه چـرا              قبال هم در اين صحبتها گـف
ـايـد صـبـر کـرد                ۳۰ سال  ۲۰ بايد  سـال ب

ـاز         مانند مورد پينوشه تا اين پـرونـده را ب
سال بد ازاينکـه از     ۲۰ کرد پينوشه حدود 

حکومت افتاد دنيا به فکر رسـيـدگـي بـه       
جناياتش افتاد که ديگر عـمـرش بـه اخـر         

ـايـد بـراي         .  رسيد و از اين دنيا رفـت  چـرا ب
خامنه اي هم همـيـن کـار را کـرد ايشـان              
االن پينوشه در حال عمل اسـت مشـغـول        
جنـايـت اسـت هـر روز دارد ايـن کـار را                     

ـاز        مي کند و بايد همين امروز پرونـده آن ب
ـا چـه جـانـي اي                      شود و دنيـا بـدانـد کـه ب
ـا عـنـوان رهـبـر حـکـومـت                  طرف است ب
ايران و آن را به مـحـاکـمـه بـکـشـانـد ايـن                
خواسته مبرم و فوري و امـروزمـا مـردم          

در اولين قـدم مـا       است اين خواست يعني
ميخواهيم نماينده و مظهر اين حکومـت  

خامنه اي و احمدي نـژاد کـه دولـت          يعني
ـتـه        ـب تقلبيي ايست که سر کار هست که ال
خودش هم هنوز نميداند که البته سر کـار    
ـيـم و نـه            هست يا نه اينهارا بايد جارو کـن
ـيـم جـاي                ـارشـان کـن تنها بايد ازکار بـرکـن

ـنـهـا    .  آنها پشت ميله هاي زنـدان اسـت       اي
دستشان به خون مردم الـوده اسـت دزدي         
و دروغگويي و شيادي و هـمـه  فسـادي            

ـيـش بـردنـد و                که در اين مدت اينها بـه پ
ـنـهـا                بالهايي که به سـر مـردم آوردنـد، اي

هفته فشـرده، بـه        ۳ همه مشخصا در يک 
صــورت تــيــرانــدازي بــه مــردم کشــتــن،            
ـاه    جوانان، دستگيري هزاران نفر فرد بيگـن
  خودش را نشـان داده اسـت، ايـن يـعـنـي                

ـيـسـت        .  نظام جمهوري اسالمي اينـطـور ن
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 ۳ که اين قتلها و اين جنـايـت در هـمـيـن            
هفته ابداع شد يا حـتـي در دوره احـمـدي           
ـايـت             نژاد شروع شد اين يـک مـاشـيـن جـن

سـال     ۳۰ ادمکشي و غـارت اسـت کـه              
ـنـد و بـکـار بـردنـد ايـن                   تمام آن را سـاخـت
اولين بارشان نيست کـه ايـن مـاشـيـن را              

سال است که بـه کـمـک       ۳۰ . بکار ميبرند
ـار جـامـعـه را                    ـتـل و کشـت اين ماشيـن ق
کنترل کردند به مهميز کشيدنـد و امـروز       

ديـگـر   !  ما مردم بلند شديم که بگوييم نـه   
ـابـرايـن مـبـرم               ـن بس است نميخواهيـم و ب
ـنـده و             ترين خواستمان اين است کـه نـمـاي
فرمانده امروزه ايـن مـاشـيـن ادمـکـشـي            

خامنه اي بايد به زير کشـيـده شـود          يعني
و بايد محاکمه بشود و در مـحـاکـمـه آن           
معلوم خواهد شد که چه تعـداد زيـادي از       
ـار        اين ايت اهللا ها از اين دارو دسـتـه کشـت
دستشان به خون مردم بيگنـاه ايـران آلـود        
است و چه اندازه از اين ايـت اهللا هـا و از             
ــن کشــوري و لشــکــري                   ـي ــن مســولـ اي
ـارد خـون مـا مـردم را                 ـي ـل ميلياردها مـي
مکيدند يک جامـعـه اي را بـه زيـر خـط                
فقر، به اعتياد، به فحـشـا سـوق دادنـد و           
خــودشــان حســابــهــاي بــانــکــي شــان در            

ـاردهـا دالر اسـت             بانکهاي جهاني ـي ـل مـي
ـايـد                 اين بايد روشن شـود ايـن حسـابـهـا ب
ـيـن                       ـنـهـا تـعـي ـا اي ـايـد مـا ب روشن شود ب
تکليف کنيم و بايد اين اموال مـردم را از      

ـقــوم ايــنـهــا بــيـرون بـکــشـيــم بــا ايــن                   حـل
ـار           ميلياردها دالر مي شـود رفـاهـي بسـي

ـتـه تـريـن           ـيـشـرف باالتر از اين و هم سطح پ
کشورهاي دنيا بـراي مـردم اون جـامـعـه              

ما اين کار را خواهـيـم کـرد،      .  درست کرد
ما اينکار را خواهيم کرد ما اينهارا بـزيـر     

ـاد        خواهيم کشيد نه تنها اين ثروت هـاي ب
ـلـکـه     آورده را از اينها پس خواهيم گرفت ب
ـبـاس         با انحالل ارگانهايي مثل بسيـج و ل
شخصي و کميته و يگان ويـژه و غـيـره و          
غيره و غيره که ليست آن طـوالنـي سـت،        
ميليونها ميليون دالر را صـرفـه جـويـي           

کنيم که آنرا صـرف رفـاه، بـهـداشـت،             مي
آموزش، مسکن و يـک زنـدگـي درخـور             

ــرن         ــه             ۲۱ انســان ق ـامــع ــراي جـ  ۷۰ ب
ـامـه مـاسـت           ميليوني ايران کنيم اين بـرن
ـايـد بـه زيـر                   ـنـهـا را ب اين هدف ماست اي
بکشيم تا برسيم به يک جامعـه آزاد بـرابـر        

ـقـالب انسـانـي سـت                .  انساني ايـن يـک ان
و آن         براي رسيدن به يک حکومت انساني

را حـزب مـا در ايـران                  حکومت انساني
مستقر خواهـد کـرد و جـامـعـه را بـراي                 
ـايـت از سـرکـوب از               هميشه از فقر از جـن

 . اختناق رها خواهد ساخت
 

 پيروزي با ماست ، 
ـامـه                 ـا بـرن ـاشـيـد ت ـيـروز ب موفق سالم و پ

 بعدي
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حکومت آدم کش ها بيشتر و بـيـشـتـر       
کار مي کنيـم حـقـوق نـمـي          .  مي شود

دهد و وقتي اعتراض مي کنيم که آخر 
حق و حقوق مان را بدهيد چگونه مـي    
شود بدون حقوق در ايـن جـنـگـلـي کـه             
ساخته ايد زندگي کنيـم، بـا گـلـوـلـه و             
شالق و باتوم جوابمان را مي دهد، مي 
خواهيم زندگـي را تـجـربـه کـنـيـم، در                
ابتداي زندگي هستيم و با هزار اميد و   
آرزو، تمام آرزوها و اميد و اشـتـيـاق و        
استعدادمان را با کميته انضـبـاطـي و        
حراست جواب مي دهد، مي خـواهـيـم    
انسان برابري باشيم و تازه برابر بـاشـيـم      
برده جنسي نباشيم، با خواهر زيـنـب و     

ايـن  .  اسيد و تيغ جوابمان را مـي دهـد      
کـه هـر گـونـه         !  حکومت اسالمي سـت 

حس انساني، حق انساني و نشـانـي از       
انسانيت را لگدمال کرده است و تـنـهـا    
جوابش بـه هـر گـونـه نشـانـي از آمـال                  
انساني، گلوله و باتوم و شالق و اسيد و 

 .تيغ و زنجير و کابل است
اما کشتن و به بند کشيـدن ديـگـر اثـر         

سال ها با هـمـيـن سـيـاسـت هـا            .  ندارد
زندگي کردند و هر صداي اعتراضي را   
خفه کردند و صـاحـب صـدا را جـلـوي              
دوربين صدا و سيما شان نشاندنـد، در    

به صالبه کشاندند، خـانـواده    ۲۰۹ بند 
ــه اداره هــاي اطــالعــاتشــان                   هــا را ب
کشاندند و خفه کردند، سال هاست کـه    
اين جنايت کاران را مي شناسيم، ولـي    
اين روزها تمام اين راه ها را با شـدت و    
حدت هر چه بيشتر انـجـام مـي دهـنـد          
ونتيجه معکوس مـي گـيـرنـد، نـدا را            
کشتند و خانواده اش را آزار دادند، ندا 
به سـمـبـل آزادي خـواهـي مـردم ايـران                
تبديل شد و هـمـه مـردم ايـران غـم از                  
دست دادنش را به خشمي عظيم علـيـه   
حکومت تبديل کردند مردم ايران همـه  
خانواده ندا شدند، سهيل را کشـتـنـد و      
خانواده اش را تهديد کردند مردم شعار 

سهيل ما نمرده ، واليت است که "دادند 
خانواده هاي ناپديد شدگان اخير ". مرده

را به سردخانه ها مي برند ازشان تعهـد  

و امضا مي گيرند کـه عـزيـزانشـان در         
حوادث طبيعي و رانندگي جان خود را 
از دست داده اند، ولي خشم و نفرتي که 
روز به روز بيشتر و بيشتر مي شـود و      
مهمتر اينکه خاموش و سـاکـت نـمـي         
نشيند و به حرکتي عظيم تبـديـل شـده      

 . است
شعار سهراب ما نمرده، واليت است که 
مرده به خوبي نشان مي دهد همه آنچه 
حکومت در چنته داشته و سال ها با آن 
مردم را به تمکين وا داشـتـه اسـت تـه           

اعدام و اعـتـراف گـيـري         .  کشيده است
تلويزيوني، شکنجه و شالق و بـاتـوم و     
همه قساوت و وحشـي گـري اسـالمـي         

جواب ! شان را به نمايش گذاشته اند، نه
نمي دهد و نه تنها جواب نمي دهد کـه  
همين باعث اتحاد و انسـجـام بـيـشـتـر         
مردم مي شود، هر جواني که بـر خـاک     
مي افتد گويي پرچمي مي شـود بـراي     
اتحاد و انسجام و همدلي بيشتر مردم، 
گويي دلـيـلـي مـي شـود بـراي ادامـه                   
مبارزه و تمام تـالش حـکـومـت بـراي            
ايجاد رعب و وحشت به هيچ انگاشـتـه   
مي شود، شور انقالبي در مـردم زنـده         
شده و تا سرنگوني قاتلين ندا و سهراب 
و کيانوش و همه عزيزاني که سي سـال    
گذشته به خاک افتادند سر باز ايستـادن  

 .ندارد
امروز ديگر همه توشه حکومـت بـراي     
ساکت کردن مردم همين چنگ دندان و 

ديـگـر اصـالح و        .  باتوم و گلولـه اسـت    
بازسازي نظام حتي براي سردارانش چيز 
قابل توجه و توجيهي نيست، تير آخر به 
اصالحات را همين انتـخـابـات کـذايـي        

اگـر هــنـوز بـرخــي از           .  خــرداد زد     ۲۲ 
روشـنــفــکــران طــرفــدار نــظــام مــقــدس          

، کســانـي کـه دل در گــروي             ! اسـالمـي  
اصالح حکومت اسالمي دارند و مردم 
را از انقالب مي ترسانند وجود سياسي 
شان محلـي از اعـراب داشـت، امـروز             
ديگر اين سطح از حضور سياسي شـان    

گرچه ايـن رگـه     .  نيز قابل توجيه نيست
سياست جان سخت تر از آنيست که بـا    

وجود وقايع اخير از صحنه به در بـرود    
ولي حداقل باعـث شـده تـغـيـيـر رنـگ              

حداقل آنها را به اينجـا کشـانـده      .  بدهد
ايـن  .  که مقابل واليت فقيـه بـايسـتـنـد       

مقابله گرچه قبال هم کـم و بـيـش بـود           
ولي اين چنين بـه سـيـاسـت پـررنـگ و             

ايـن هـا     .  قابل توجهي تبديل نشده بود
بخش هايي از خود حکومـت هسـتـنـد       
که در دوره هايي مغضوب برادران خود 
شده اند و بـراي حـفـظ نـظـام و از سـر                   
مصلحت چيزي نمي گفتند ولي امـروز  
قدرت انقالبي و درجه سرنگوني طلبي 
اعتراضات به قـدري بـاال و شـفـاف و             
عيان است که اين جماعت براي عـقـب     
نماندن از اوضاع مقابل آقاشان ايستاده 

در هر صورت حکومت امروز براي . اند
حفظ نظام هيچ راهي بـه جـز سـرکـوب         

سرکوب . حتي برادران سابق خود ندارند
يعني کشتن مردم در خيابان و مرعوب 
کردن مردم و به خانه فرستادنشان، کـه    
مي بينيم چه نتيجه اي داده است و ندا 
و سهيل چه بـاليـي بـر سـر حـکـومـت                

قبل از هر چيز نداها . اسالمي آورده اند
و سهيل ها سمبل مـقـاومـت و ادامـه           
مبارزه، سمبل ايستـادگـي در مـقـابـل          

سال گذشـتـه شـده       ۳۰ تمام وحشيگري 
 . اند

عکس العمل مردم به کشته شدن ندا و 
سهيل نشان داد تمام آنچه جناح حـاکـم   
حکومت اسالمي در چنته دارد، يعني 
سرکوب و کشتار مردم در خيابان ها به 
ته رسيده و جواب نمي دهد، امـروز بـه     

ولي .  پايان نرسد فردا به پايان مي رسد
جناح هاي ديگر حکومت دست از کار 
نـکـشـيـده انـد و دسـت بـه کـار آوردن                     
آلترناتيوهاي رنگا رنـگ هسـتـنـد، از           
سازگارا و مجاهدين انقـالب اسـالمـي      
گرفته تا شيرين عبادي و سايرين دست 
به کار نـگـه داشـتـن پـايـه هـاي نـظـام                    
هستند تا مبادا مردم همه چيز را با هم 
جارو کنند و سيل انقالب همه شـان را      

بساط جمهوري  در حاليکه.  با هم ببرد
اسالمي جنايتکـار اسـالمـي را جـارو           
مي کنيم بايد مواظب آلـتـرنـاتـيـوهـاي       
ضد مردمي دوستان ديروز خامـنـه اي     

 .و رفسنجاني و حجاريان ها هم باشيم
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عمومي مردم دنيا و آزاديـخـواهـان در      
ايـن  .  سراسر جهان را برانگيخـتـه اسـت     

جـنـبـش انـقـالبـي تـا بـه زيـر کشـيـدن                      
حـکـومــت جـمــهـوري اسـالمـي از پــا                

 .نخواهد نشست
رژيم اسالمي اکنون بـوسـيلـه خـامـنـه          

اي و دولت پـا در هـواي احـمـدي نـژاد              
اين دولـت از نـظـر          .  نمايندگي ميشود

مـردم ايــران، از نــظـر مــردم جــهــان و                
بسياري از دولـتـهـا و نـهـادهـاي بـيـن                 
المللي، و حتي از نظـر نـيـمـي از خـود            
حکومت، کمترين اعتبار، قانونيـت و    

خـواســت فــوري    .  مشـروعــيــتـي نــدارد    
مـردم ايـران دسـتـگـيـري و مـحـاکـمـه                   
خــامــنــه اي و احــمــدي نــژاد بــعــنــوان             

مسئولين و آمرين مستقـيـم جـنـايـات        
يکماهه اخير و مظهر سي سال غـارت    

. و جنـايـت جـمـهـوري اسـالمـي اسـت              
خامنه اي و احـمـدي نـژاد بـايـد بـجـرم              
جنايت عليه مـردم ايـران دسـتـگـيـر و             

      .محاکمه شوند
   
ايــن هــدف فــوري مــردم و جــنــبــش                

انساني و آزاديـخـواهـانـه اي اسـت کـه             
براي بـه زيـر کشـيـدن رژيـم جـمـهـوري                 

 .اسالمي آغاز شده است
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مـيـدهـد       اينجا منصور حکمت توضيـح 
ـقـالب و دوره           که متد برخورد حزب بـه ان

اکنون که دقيقـا در    .  انقالبي چه بايد باشد
ـان مـقــطـعــي قــرار داريــم مــرور ايــن                 چـن
توضيحات فوق العـاده آمـوزنـده اسـت و           
در ضمن نشان ميدهد کـه حـزب مـا در            
ـقـوايـي                همين دوره و به رهـبـري حـمـيـد ت
ـقـالب بـرخـورد             دقيقا با همين متد بـه ان

 .ج ک.کرده است
 

ـار                      ـن ـاده شـده از روي نـوار سـمـي ـي متن پ
 ١٣٧٩ شهريور  -کنگره سوم 

 
 

اي را که ديروز حـمـيـد       من قطعنامه!  رفقا
داده بود تأييد کردم و آخـرسـر بـه آن رأي            

مشکل من با هيچکدام از نـکـاتـي    .  دادم
فکر مـيـکـنـم       . که که حميد گفت، نيست

در ســنــت کــالــســيــک تــبــيــيــن اوضــاع             
ـقـالبـي،         ـارزه ان سياسي، نقش احزاب، مـب
مبارزه کمونيستي، قيام و هدف نـهـائـي،    

چيزي که مـن    . شعار اثباتي قرار ميگيرد
ـا ايـن درک                       اينـجـا مـيـخـواهـم بـگـويـم ب
تفاوت دارد، و نه تنها با حرفهـاي حـمـيـد       
ـا     تقوائي تفاوت دارد، بلکه فکر ميکنم ب
ـيـت              درک و رسومي که همـه مـا از فـعـال
کـمــونــيـســتــي در دوره انــقـالبــي داريــم،              

من دوره انقالبـي را از دوره        .  تفاوت دارد
ـفـکـيـک مـيـکـنـم                    ـقـالبـي ت مــن .  غـيـر ان

ميخواهم در اينجا مفاهيمي طـرح کـنـم        
ام و      گي به آنهـا رسـيـده      که خود من به تاز

هيچ اصراري هم ندارم که کسي قبـولشـان   
فکر ميکنم راديـوي مـا روي خـط          .  کند

حميد کار ميکند، نشريات ما روي خـط    
و نـظـراتـي کـه حـمــيـد طـرح مـيـکـنــد،                     

ــد     ـن ــويسـ ـن ـيـ ــر کــادر حــزب            .  مـ درک ه
کمونيست کارگري ايران هميـن اسـت کـه        
حميد بيان ميکنـد و درسـت هـم هسـت             

اي که من مـيـگـويـم بـه         نکته.  که بگويند

ـاوت اسـت و اصـراري                  ـف يک مـعـنـي مـت
ـبـديـل               ـامـه ت ندارم که حتي آنرا بـه قـطـعـن
. کنم، چون قبل از هر چيز يک متـد اسـت    

مـن فـکـر مــيـکـنـم بـحــث شـم رهـبــري                    
ـيـسـت کـارگـري در               سياسي حزب کـمـون

بـه نـظـر مـن         .  دوره انقالبي مطـرح اسـت    
ـا              ـبـل و ب ـا دوره ق دوره انقالبي از اساس ب

دوره .  دوره بــعــد خــود مــتــفــاوت اســت           
انقالبي، دوره انقالبي است، هـمـانـطـوري       

چـون در    .  که مانوور با جـنـگ فـرق دارد       
مانوور، براي مثال، عنصـر تـرس وجـود        

جـنـگ،   .  ندارد ولي در جنگ وجود دارد  
مانووري نيسـت کـه بـطـور غـيـرواقـعـي               

جنگ يک پـديـده جـديـدي       .  انجام ميشود
هـر چـقـدر شـمـا مـانـوور داشـتــه                  .  اسـت 

باشيد جنـگ يـک پـديـده جـديـد اسـت و                  
در مـانـوور     .  قانونمندي خـودش را دارد       

وقتي ببينند يک تير با ماده قرمز رنـگـي     
ـيـس       شليک شده است و روي پاي افسـر رئ
ـنـد          صف پاشيده است، همه فرار نـمـيـکـن

ـنـد            در .  بلکه او را ميبرنـد مـداوا مـيـکـن
جنگ اگر فرمانده تير بخـورد هـمـه فـرار         

 .ميکنند
بايد نظر اثبـاتـي   " من برخالف کل جنبشِ 

ـيـسـتـي را        "  داد ، که فکر ميکنم هر کمـون
ـيـو                    ـات ـتـرن ـايـد آل دست بزنيـد مـيـگـويـد ب

ـيـش هـر              اثباتي داد، از  ده بيسـت سـال پ
ـيـو               کسي از مـن پـرسـيـده       ـات ـتـرن اسـت آل

روز !  ام نـداريـم       اثباتي شما چيست؟ گفتـه 
خودش معلوم ميشود، الزم نيست ارائـه    

آلترناتيو اثبـاتـي کـه      .  بدهيم، مهم نيست
ـيـوي                  ـات ـتـرن جنبش مـا ارائـه مـيـدهـد، آل

ـئـوريـش، در           است که در برنامه اش، در ت
ـقـدش از                ـيـسـمـش و در ن تئوري سوسيال

ـقـالبـي      .  کاپيتاليسم ارائه مـيـدهـد    دوره ان
ببينـيـد،   .  دوره نفي است. دوره سلب است

ـقـش           ـنـد ن شريعتي و مطهري نميـتـوانسـت
خمينـي گـفـت نـه،         . خميني را بازي کنند

هيچ چيز بيشتري نـگـفـت، هـيـچ          .  شاه نه
الگوئي را نداد، هيچ شعار اثباتي نـداد و      
ـبـول      آخرين نفري بود که مردم حرفش را ق

شاه حاال کـمـي ضـعـيـف شـده را             .  کردند
ـبـول                  ـار ق ـي ـا بـخـت قبول نکردند، شـاه را ب
ـبـول              نکردند، شاه با شـريـف امـامـي را ق
ـنـد گـفـت شـاه نـه                    ـت . نکردند و مـدام گـف

 ٥٧ اي که در سـال         بنابراين جنبش سلبي
ـنـهـا             ـنـي چـون ت رخ داد، رفت پشت خمـي

ـتـن         مـن و    .  شاخص مهمي بود از نـه گـف
ـيـم يـواشـکـي               ـت شما هم در کوچه مـيـگـف
. ميگفتيم نه، نه ولي آنرا کسي نميشنـيـد  

ـنـي را کـردنـد تـوي بـوق و روي                     نه ِ خمـي
ـنـي شـد             آنتنهاي جهان فرستادند و خـمـي
ـبـود                سمبل نه به رژيم سـلـطـنـت، مـهـم ن
ـا مـردم حـاضـر           اثباتا چه ميگويد، دقيـق
ـيـش را فـرامـوش                   ـات ـب شدند حـرفـهـاي اث
کــنــنــد، نشــنــونــد و بــه خــودشــان دروغ             

ميدانستند و معلوم بود کـه چـه     .  بگويند
به نـظـر مـن        .  تعفني زير آن عمامه هست

هيچ زن ايراني شک نـداشـت کـه اگـر ايـن              
هـيـچ   .  آدم بيايد وضعش خراب مـيـشـود     

روشنـفـکـري، هـيـچ کـارمـنـدي و هـيـچ                   
ـنـهـا مـي            معلمي فکر نميکرد که االن اي
آيند، جامعه آزاد ميشود و همگي يـکـي     
يک عمامـه روي سـرمـان مـيـگـذاريـم و                

ـيـم   فـکـر   !!  ميرويم در پارک شهر قدم ميزن
ميکردند که اينها بيايند اولين کـاري کـه     
ـنـد            ـاري مـيـکـن . ميکنند حجاب را اجـب

من خودم در تظاهرات تاسوعا که حمـيـد   
ـاد                   ـا يـک خـانـم اسـت به آن اشاره داشـت، ب
دانشــگــاه کــه شــعــار مــيــداد زنــده بــاد               
جمهوري اسـالمـي، بـحـثـم شـد و بـه او                  
ـنـد فـردا حـجـاب            گفتم آخر اينها اگر بيـاي

 .سرت ميکنند، گفت االن شاه بايد برود
جنبش خودش را سلبي تعريف مـيـکـنـد       

ـبـي مـيـرود            ـنـده سـل اگـر  .  و تا آخر با نماي
ـبـش              ـاشـد کـه سـل جامعه تصميم گرفته ب
پايان سلطنت است و سلطنت بايـد بـرود،     
ـا روز آخـر           آنوقت با آن کسي ميرود کـه ت
ـا مـهـمـتـريـن               ميگويد پايان سلطنـت و ب
. کسي ميرود که ميگويد پايان سلـطـنـت   

ـقـالب را روي           به نظر من اشتباه اسـت، ان
ـاتــي سـازمـان دادن و بــا                   ـب شـعـارهـاي اث
ـاه            ـب شعارهاي اثباتي رهـبـري کـردن، اشـت

ـاتـي                 !  است ـب ـايـد بشـدت اث جنبـش مـا ب
ــدانــد کــه بــه مــجــرد ايــنــکــه                   بــاشــد، ب

ـيـدا           کوچکترين محوطه اي از قـدرت را پ
کرد دقيقا چه قانوني را وضـع مـيـکـنـد؟        
چه اقتصادي بر پا ميکند؟ چه سازمـانـي   
ايجاد ميکند و به چه فرهنگي رسـمـيـت      

ـتـه    . ميبخشد و غيره همه اينها را بايد گـف
ـاشـد نـمـيــگـويـم نـگـوئــيـم، مــن هـيــچ                     ب
ـايـد                     اختالفي با نـظـر حـمـيـد نـدارم کـه ب
ـايـد      جمهوري سوسياليستي را خواست، ب
ـايـد جـدول و             توضيح داد، بايد نـوشـت، ب
ـاتـي را                ـب ـايـد شـعـارهـاي اث خط کشيد، ب
گفت، وضع همه اقشار را در آن شـعـارهـا      
ـقـالبـي                   ـنـهـا بـه درد دوره ان گفت، ولي اي

ـايـد                !  نميخورند ـاتـي را ب ـب اين جـوانـب اث
گفت تا بدانند ميتوانيد حکومت کنـيـد،   
ولــي انــقــالب را رهــبــري کــردن بــر ســر                

ـبـي اسـت و             ايستاد گي بر سر حرکـت سـل
ـبـي را         اينکه تا کجا ميتوانيد حرکت سـل

اگر جامعه ايران حـاضـر     .  با خودتان ببريد
" جـمـهـوري اسـالمـي نـه          " نباشد تا شعار   

برود، من و شما نميتوانيم به زور با هـيـچ     
! ميگويد نمـي آيـم    .  شعار اثباتي بِبريمش

! همين آقاي خاتـمـي مـيـگـويـد افـراطـي            
تو رويـت را    !  ثباتي ايجاد کن بي! خرابکار
ـيـم          ! کم کن . راهمان نميدهنـد کـاري بـکـن

ـيـم    . منزوي ميشويم و در آن گوشه ميمـان
اگـر  .  اي   ميشويم يکي از نيروهاي حاشيـه 

ـا خـتـم جـمـهـوري                     جامعـه مـيـخـواهـد ت
ــري حــزب                 ــر رهــب ـن ــرود، هـ اســالمــي ب
کمونيست کارگري بايد اين باشد کـه ايـن       

اينـجـاسـت    .  پرچم سلبي را نمايندگي کند
بـرابـري   " اي مـا مـثـل           که شعارهاي ريشه

، ايـن    " مطلق زن و مرد، بدون هيچ ارفاقي
ـبـول        !  سلبي است من هيچ تبعيضـي را ق

! هيچ اسالمي را قبول نـمـيـکـنـم     ! نميکنم
ـبـول نـمـيـکـنـم و هـيـچ                 هيچ حجابي را ق

ـبـي بـودن       ! فقري را قبول نميکنم اينها سـل
حرکت تو هستند، که جمهوري اسـالمـي     

ايـن  .  را در هيچ شکل آن قبـول نـمـيـکـنـد        
خصلت سلبي جنبش ما اسـت کـه اجـازه        

ـنـد جـلـو              ميدهد تـوده  ـاي ـي هـا     تـوده .  هـا ب
ـا     همه شان با هم سوسياليست نميشوند، ب

ـيـسـت            ـال شعارهاي اثباتي بقالـهـا سـوسـي
ـاتــي مــا                    ـب ـا شــعـارهـاي اث نـمـيــشـونـد، ب
ـا             کارمندها سوسياليسـت نـمـيـشـونـد، ب
شــعــارهــاي اثــبــاتــي مــا مــهــنــدســهــا              
سوسياليست نميشوند بـه احـتـمـال قـوي          
. بيشتر کارگران سوسياليست نـمـيـشـونـد     

جــنــبــش اثــبــاتــي مــا خــيــلــي جــنــبــش             
کــوچــکــتــري اســت از آن جــنــبــشــي کــه              
ـيـم و          ميتوانيم به شيوه سلبي رهبـري کـن

بـحـث مـن ايـن         .  قدرت را با آن بـگـيـريـم      
ـنـجـاسـت         کـدام  .  است، بحث هژمـونـي اي

جنبش اثباتي در جنبش سلبي هـژمـونـي    
ـبــش                 ـاتــي؟ جــن ـب دارد؟ کـدام جـنــبـش اث

ميـدانـد   .  مذهبي يک جنبش اثباتي است
ـاب               چه خاکي بر سر جـامـعـه بـريـزد، کـت

خميني معلوم اسـت    "  حکومت اسالمي"
ـنـي        . نوشته شده است صـدر     ابـوالـحـسـن ب

از آقـاي    .  گفته بود چکار ميخواهد بکنـد 
ـا ايـن                        ـيـد مـيـدانـد ب شريعـتـي سـؤال کـن

ـاتـي         .  مملکت چـکـار کـنـد         ـب ـبـش اث جـن
ـاح ارتـجـاعـي اپـوزيسـيـون              اسالمي، جـن

اسالمي ايران، مرتجعتريـن بـخـش      -ملي
ـيــانــهــاي                  آن کــه حـرفــش را زده بــود، بــن
حکومتش را هم نوشته بود که تـحـت آن       
ماليات به سهم امام تبديل ميشود و زن     
حق رأي ندارد و همه آن توضيح المسـائـل   
. به مبناي زندگي مردم تبـديـل مـيـشـود       

ـاده     ـي ـنـد            نتوانستند حتي پ . اش هـم بـکـن
ـبـش       .  معلوم است که نگذاشتنـد  ايـن جـن

چون رهبر مبارزه سلبي توده مـردم شـد،       
ـيـش را           ـات ـب به پيروزي رسيد، اگر حـرف اث
ميگفت مردم همان روز اول يک اردنـگـي     

ـنـد      .  به آن ميزدند ـت به همين خاطر ميـگـف
امــام پــيــانــو مــيــزنــد، هــمــســرش اوپــرا            

صـدر خـودش        ميخواند و ابوالحسن بنـي 
ـتـر   " به تنهائي يک مدل جـديـد      ـاي ـيـن      ف ـل " پ

ـنــد هــمــه       .  اخـتــراع کــرده اســت      مـيــگـفــت
فالـسـفـه جـهـان را شـکـسـت داده اسـت                    

ـنـد    ديـديـمـشـان     !  اينقدر اينها پيشرو هسـت
ـاورشـان              ...  ديگـر  ـبـول کـردنـد، ب مـردم ق

ـنـهــا                     کـردنـد، مـردم قــبـول کـردنـد کـه اي
ـبـول کـردنـد کـه            .  مرتجع نيستند مردم ق

ـنـد         مـردم  .  اينها اجازه ميدهند حـرف بـزن
ـفـرت         نفرت اينها را ميشناختند، مـردم ن

ـنـد، در       اينها را از کمونيستها مي شناخـت
انقالب مشروطه حتي سران آنـهـا را بـرده        
بودند باالي دار، با اين حـال تـالش بـراي          
ـاريـخـي       خالصي از سلطنت در آن لحظه ت
ـيـه             و بسيج تمام عواطف جـامـعـه بـر عـل
ـا     حکومت شاه اينقدر قوي بود که مردم ب

مـن بـه ايـن        .  هر کسي گفت شاه نه، رفت
خاطر فکر ميکنم بايـد ايـن مـتـدولـوژي          

 .جلوي ما باشد
بــبــيــنــيــد، جــنــبــش اثــبــاتــي، جــنــبــش            
ـبـش                  ـقـالبـي، جـن کمونيسـتـي در دوره ان
ـان                       ـاب ـيـسـت کـه االن بـه خـي آگـاهـگـري ن

آگاهگـري هـيـچ وقـت         .  کشيده شده است
. نــمــيــتــوانــد بــه خــيــابــان کشــيــده شــود            

آگـاهـگــري هـيــچ وقـت نـمـيــرود جـلــوي                 
ـبــاتــي نــمــيـرود جــلــو                پـادگــان، شـعــار اث

ـاه                 .  پادگان ـب در نتيجـه بـه نـظـر مـن اشـت
ـيـسـت کـارگـري در            است اگر حزب کمـون
شرايط فعلي و درسـت در ايـن بـزنـگـاه،                

ـبـعـيـض نـه         "! جمهوري اسالمي نـه   "  ، ! ، ت
، بيـايـد بـگـويـد کـه           ! ، حجاب نه!اسالم نه

ساعت کـار را بـرقـرار           ٣٧ ما مي آئيم و 
ميکنـيـم و آخـر سـال مـزد هـر کـس را                      
ـيـم و پـرداخــت                    ـنـطـور حسـاب مـيـکـن اي

شــمــا چــطـور مــيــخــواهــيــد        .  مـيــکــنــيــم 
حکومت کنيد؟ يکي در اينـتـرنـت سـؤال       
کرده بود شما عدد بدهيد و بگوئيد خـرج    
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! حکومت شما چقدر است؟ عدد نميـدهـم  
مگر خميني به شما عدد داده بود؟ مگـر  
ـا بـه کسـي عـدد داده                 ـي ـان فرانکو در اسـپ
ـان عـدد داده                  ـب بود؟ اين شـيـخـهـاي طـال
ـنـد و بـعـد                 ـت بودند؟ آمدند و زدنـد و گـرف

ـنـد       ـقـدر    .  گفتند ميخواهند چکـار کـن ـن اي
ـنـهـا از            ـنـد اي معرفه بودند که مردم نگـوي

حتي االن از آسـمـان مـي          .  اند آسمان آمده
چـنـد   .  آيند و مدعـي رهـبـري مـيـشـونـد           

وقت پيش انتخابات لهستـان بـود طـرف        
ـيـس        از آمريکا آمده بود و ميخـواسـت رئ

در چــک مــيـخــواسـتــنــد        .  جـمــهـور شـود     
اولبرايت را کانديد رياست جمهـوري چـک     
کننـد، ايـن کسـي اسـت کـه وزيـر امـور                    

بـه نـظـر مـن         .  خارجه آمريکا بـوده اسـت    
ـنـد     بايد اينقدر شناخته شده باشيد که بـدان

ايـد،     کي هستيد و در زير بوته سبـز نشـده    
ـبـي جـامـعـه                 ـبـش سـل ولي بايد رهبر جـن

" نـه " بايد جنبشت را بشناسـنـد و       .  باشيد
مـن ايـن را مـيـگـويـم نـه                .  تو را بگويند

ـيـم هـاسـت               در .  اينکه موقع چـه مـيـکـن
ـيـم، کـه شـعـارهـا را               برنامه راديوي داشـت
ـبـي اسـت، چـرا             بخوانيد همه شعارها سـل
مردم اثباتا شـعـار نـمـيـدهـنـد، بـه جـاي                  
ـيـم چـه            مرگ بر جمهوري اسالمـي بـگـوئ
نظامي را جايگزين جـمـهـوري اسـالمـي          

م اسـت            .  ميکنيم اين کار و ايـن روش سـ
اگر مـيـخـواهـيـد      !  تأکيد ميکنم سم است

مردم از شما فاصـلـه بـگـيـرنـد بـرويـد بـه                
ـيـد      جاي مرگ بر جمهوري اسالمي بـگـوئ
چه ميخواهيد به جاي جمهوري اسـالمـي   

ـام، روز           .  بـگـذاريــد   ـقــالب، روز قــي روز ان
شلوغي بايد بگوئيد مرگ بـر جـمـهـوري         

بـه ايـن آخـونـد، و           "  نـه " بگوئيد .  اسالمي
ـتــه نــه بــه شــيــوه                "  نـه "  بــه آن آخـونــد، الــب

. اکـثــريــت، نـه بــه شــيـوه دو خــرداديــش               
هيچي نميخواهم، جمهـوري اسـالمـي را        
نميخواهم، چون مردم نميخواهند، مـردم    

 .مي آيند دنبال شما
ـبـش                    ـان جـن ـب به نظرم االن سـلـطـنـت طـل

ـنـد       مشـکـل   .  سلبي را نمايندگي نـمـيـکـن
جناح راست طرفدار آمريکا و غـرب ايـن       
اسـت کــه شــهــامــت ايــن را نــدارنــد کــه                
بايستند و بگويند جمهـوري اسـالمـي را        

داريـوش  .  نميخـواهـيـم، خـاتـمـي هـم نـه              
همايون و اعوان و انصـارش بـه خـاتـمـي              

به هـمـيـن خـاطـر بـه مـا                .  ميگويند آري

ـازنـد     ـب بـخـاطـر هـمـيـن اسـت مـردم               .  مـي
ـال عـالـي          ـاسـيـون ميگويند اين راديو انترن

ـنـد        به قائم.  حرف ميزند مقامي مـيـگـوي
ايـد؟ اگـر        اين چه بساطي است راه انداختـه 

ـيـد            -يک راديـو پـرو       خـاتـمـي مـيـخـواسـت
خـاتـمـي    -روزنامه پـرو . داشته باشيد، بود

که هست، شما لطفا از سرنـگـونـي حـرف       
ـنـد و                .  بزنيد مردم بـه راديـو زنـگ مـيـزن

ـنـد   .  اينها را به ما ميگويند به ما ميگوي
ـيـد نصـف مـردم طـرفـدار               راست ميگـوئ

در نتيجه متدولـوژي و جـا       .  شما هستند
باز نکردن براي دوره انقالبي بـه نـظـر مـن         

من دارم روي ايـن مـتـد فـکـر            .  تازه است
ـا آن              ميکنم و انتظار ندارم فـعـال کسـي ب

ـيـق      .  توافق داشته باشد من تمام بحـث رف
ـبـش مـا           حميد تقوائي را تا جائي کـه جـن
را به مردم معرفي مـيـکـنـد و بـه عـمـق                
ـا       ـن طبقه ميبرد و به يک جنبش قابل اعـت
در جامعه تبديل ميکند، قبول دارم ولـي    
در مکانيسم انقالب و در دوره انقالبـي و    

ـنـده    "  نه"در دوره  گفتن مردم، ما بايد نمـاي
باشـيـم و هـر نـوع تـالش بـراي آري                   "  نه" 

گفتن، اثباتي تشريح کردن، بـه نـظـر مـن         
ـتـوانـد                جنبش بالقوه عظـيـمـي را کـه مـي

ايـن  .  پشت ما بيايد، را تجـزيـه مـيـکـنـد        
مرگ بر شاه سـازش    .  بحث سازش نيست

، " جمـهـوري اسـالمـي نـه         . " با کسي نبود
اتفاقا بـرعـکـس،      .  سازش با کسي نيست

مـرگ بـر جـمـهـوري          .  ضد سـازش اسـت      
اسالمي، مـرگ بـر حـجـاب اسـالمـي و               
. مرگ بر تبعيض جنسي، سازش نيـسـت  

ـيـم ولـي اگـر           زنده بادهايمان را هم ميگـوئ
ـنـد           مردم زنده بادهايمان را تـکـرار مـيـکـن

ـيـروئـي                 ـان آن ن بخاطر اين است کـه از زب
مطرح ميکنند که آن شعارهاي سلبـي را    

ـاد                 .  ميدهد ـنـد زنـده ب ـنـد بـگـوي ـاي ـي اگر ب
جمهوري سوسياليستي، براي اينست کـه    
ـاي       ـن ميگويند چون تنها نيروي قابل اعـت

يـعـنـي    .  سرنگوني طلب اين را مـيـگـويـد    
ـبـديـل بشـويـم بـه            در ذهن مردم ما بايد ت
ـيـم رژيـم اسـالمـي را                ـتـوان نيروئي که مـي
سرنگون کنيم که بعد آن ميتوانـد اوضـاع     

و نـه بـرعـکـس يـعـنـي              .  را سازمان بدهد
ـانـدازيـم و             اينکه ما رژيم اسالمـي را مـي
ـيــروي ديـگــري مـي آيـد و بـر هــم                       يـک ن

ـپـذيـرنـد کـه حـزب                  .  ميزنـد  ـايـد ب مـردم ب
کــمــونــيــســت کــارگــري رژيــم را ســاقــط            

مـيـکـنـد و بــراي کسـب قـدرت حـاضــر                  
ـتـم بـه نـظـر مـن                 . است در کنگره هـم گـف

ـيـن چـپ و                  جامعه هميـشـه خـودش را ب
چپ چيسـت؟  .  راست مخير حس ميکند

راست چيـسـت؟ در شـرايـطـي کـه مـردم                
فقير و محروم احتياج به امنيت احسـاس    
ـاج بـه رفـاه و آزادي و                       ـي ـنـد، احـت ميـکـن
ـنـد         برابري احساس ميکنند چپها مـي آي

وقــتــي راســت مــيــخــواهــد بــزنــد          .  جــلــو
ـتـکـار فـردي                      ميگويند هـمـه چـيـز بـه اب
ـتـه          وابسته است، ميگويند چه کسـي گـف
جامعه و دولت مسئول مـردم اسـت، هـر        
ـاورد، چـه             ـي کس برود نان خودش را در ب
ـاشـد،      کسي گفته است همه چيز مجاني ب
ـيـن             مگر اينجا شهر هـرت اسـت، در چـن

 .اوضاعي راستها مي آيند جلو
جــامــعــه بــيــن چــپ و راســت انــتــخــاب              
ـاور بـودن،          ميکند، اما بر مبناي قـابـل ب

ـا  .  بر مبناي قابل دوام بود آن جنـبـشـهـا     آي
اين آلترناتيو مقبول است، مـمـکـن اسـت       
و مــيـشــود آنـرا طـرح کــرد؟ مــن فــکــر                 
ـبـش     نميکنم کسي در آمريکا بگويد، جـن
ـابـل              ـيـم در مـق ـتـوان تروتسکيستي را مـي

طـرف هـر چـقـدر در           .  کلينتون علم کنيم
ـاشـد ولـي مـخـيـر                درون تروتسکيـسـت ب
است برود دمکـرات و جـمـهـوريـخـواه را             
بررسي کـنـد و فـکـري بـه حـال خـودش                     

ـبـول             .  بکند مهم اين است کـه جـامـعـه ق
ـتـوانـد روي پـاي                      کند کـه چـه کسـي مـي

چه کسي ميتواند بـزنـد،     .  خودش بايستد
ساقط کند و بعـد قـدرت خـود را حـفـظ              

 .اين وظيفه ما است. کند
بنابراين اوال بايد بگويم مـا مـيـخـواهـيـم         
بزنيم و سرنگون کنيم و ثانيا نشان بدهـيـم   
. که ميتوانيم حکومتمـان را نـگـه داريـم          

ـات        ـاسـب سؤال مردم اين نيست که چه مـن
ـيـم        ـنـد      .  ملکي را برقرار مـيـکـن مـيـگـوي

جواب دخالت احتمالي آمريکا را چگـونـه   
ميدهيد؟ جواب فقر را چگونه ميدهـيـد؟   
ـا اجـازه                         ـپـرسـنـد آي قبـل از هـر چـيـز مـي
ـيـد؟ کـجـاهـا            ميدهند شما حکومت کـن
ـتـي هـمـديـگـر را                 هستيد؟ بايد مـردم وق
ميبينند بگويند در خانه ما هستنـد، در    
ـنـد،       محله ما هستند، در کوچه ما هسـت
در مدرسه ما هستند در همه جا هستـنـد   

ـنـد    در .  و ببينند که واقعا اينها نيرو هسـت
اي از      نتيجه با بدست گرفتـن مـجـمـوعـه       

ـنـدي       شعارهاي اثباتي به صورت بستـه ب
(package) آلها و حرفهاي درسـت     ايده

ـبـريـد داخـل                   و گويا اگر آن شـعـارهـا را ب

ــول                     ــزي از شــمــا قــب ــه مــردم، چــي خــان
مردم بايد باور کنند و اعـتـمـاد    .  نميکنند

ـيـم      کنند که ما نيروئي هستيم که ميـتـوان
بزنيم و قدرت را ميگيـريـم تـوان آنـرا هـم            

 .داريم
من در نتيجه فکر ميکنـم مـعـادالت را        

 .بايد طور ديگري چيد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري بــايــد           -١ 

گفتن به جمهوري اسـالمـي و     " نه"نماينده 
 .هر تالشي براي اصالحش باشد

ـتـن بـه هـر          "  نه"حزب بايد نماينده  - ٢  گـف
اسـالمـي ديـگـر جـمـهـوري            -      جزء مـلـي  

ـاشـد کـه هـر عـنـصـري از آن                      اسالمـي ب
 .ميخواهد در سيستم خودش وارد کند

ـفـري        ـنـج ن سلطنت طلب ميخواهد برود پ
ـتـي     را بياورد که در قانون مشروطه سلطـن
ـنـد،                      ـيـن را چـک بـکـن ـنـي قـوان از نظر دي

. انـد    هيچگاه اين موضع را انکـار نـکـرده     
ـبـوده اسـت کـه مشـروطـه              هيچگاه قرار ن

ـاقضـي    "  دين مبين اسـالم   "سلطنتي با  ـن ت
براي همين اسـت حـکـومـت       . داشته باشد

ـا                ـا خـود آخـونـد، ب آخوند را ميزند ولـي ب
تدريس امام جـمـعـه تـهـران در دانشـگـاه              
تهران که با شاه هـم حشـر و نشـر داشـت               

ـتــي         .  اي نـدارد      مسـألـه   مشـروطـه سـلـطـن
چـه کسـي     .  نميخواهد اين جوانب را بـزنـد  

ـان در امـر        گفته که اينها ميخواهند به زن
ازدواج و طـالق حـق بـرابـر بـدهـنـد؟ چـه                 
ـا آزادي                ـنـهـا کـه ب کسي گفته است کـه اي
روابط جنسي مشکلي ندارند؟ چه کسـي    
گفته که تعلقات ديني و مـذهـبـي مـردم         

ـنـد و           را در شناسنامه هايشان خـط مـيـزن
اصال اجـازه نـمـيـدهـنـد کسـي راجـع بـه                    
اعتقادات ديني افراد پـرس و جـو کـنـد؟           

ـنـهـا هـمـه          .  همه اينها سلبي اسـت  " نـه " اي
ـابـل مـا          گفتن به پديده اي است که در مـق

ـنـده انـزجـار             هست و اگر ما بتوانيـم نـمـاي
ـان              ـب مردم از اسالم باشيـم، سـلـطـنـت طـل

چون اتفاقا سلطـنـت   .  شانس زيادي ندارند
ـاقـا                  ـف ـنـد، ات ـيـسـت طلبان ضد اسـالمـي ن
ـنـد هـمـيـشـه                 ميخواهند بياينـد و بـگـوي
شـمــشـيــر دسـت مــن و مســجـد دســت                
ـيـم                     ـا آن مـردم را بـچـاپ . اسالميهـا کـه ب

اتــفــاقــا مــا بــايــد روي ايــن مــوج ضــد                 
اســالمــي، روي ايــن مــوج ضــد مــرد                 
ـبـدادي        ساالري و روي اين موج ضـد اسـت

سـلـطـنـت     .  که هست بايد به پيـش بـرويـم     
ـيـد و شـرط              طلب که طرفدار آزادي بـي ق

ــســت  ــت            .  نــي ــطــن اولــيــن کــاري کــه ســل
مشروطه ميکنـد ايـن اسـت کـه بـه يـک                 

را احيا کنـد و يـک        ١٣١٠ اي قانون  شيوه
حد و حدودي براي سنديکاهاي واقـعـي و     
ـيـن         غير واقعي، مجاز و غير مجـاز تـعـي

ـا             حتما مي.  کند خواهنـد تـظـاهـرات را ب
حـتـمـا    .  يک مقرراتي چيزي محدود کنند

ـنـد         . ميخواهند قانون سانسور را بـگـذران
ـتـوانـد            ـنـد، نـمـي فردا همه اينها را ميگـوي

ـبـول      . نگويند براي اينکه آمريکا از آنهـا ق
ـيـد جـواب           ـتـوان نميکند و ميگويد بايد ب
کمونيستها را يک جوري بدهيـد، مـاده و       

 !اي تصويب کنيد اليحه
کـنـم اگـر مـتـدولـوژي دوره                من فکر مي

آگاهگري و جنبش سازي دارد ميـرود بـه     
ـا آن مـتـد و              رهبري انقالب، بايد همـراه ب
ـيـر بـدهـد،                 شيوه نگاه کردن خـود را تـغـي

ـاقـا نشـانـه          .  بايد برود پاي سلب ـف و اين ات
ـيـسـت           . هيچ کمتر سوسياليـسـت بـودن ن

عالمت کسانـي اسـت کـه مـيـخـواهـنـد               
همه مردم را بياورند پشت سـر خـودشـان        
ـا      حتي وقتي ميدانند که آدم را نميشـود ب

من چـه جـوري     .  سوسياليسم مجاب کرد
ـيـسـم مـجـاب کـنـم،               ـال کسي را با سوسـي

حـاال اگـر     !  منفعتش اقـتـضـا نـمـيـکـنـد            
امروز هم گفت آري، فردا مـيـزنـد زيـرش،       

ـا مـوج        ـتـن بـه جـمـهـوري            "  نـه " ولي ب گـف
در نتـيـجـه ايـن       .  اسالمي ميخواهد بيايد

ـاوت دارد             ـف ـا هـمـه      .  مـتـدولـوژي مـن ت ب
ـاشـد   .  حرفهاي حميد موافقم ولي اگر بنا ب

ـيـک مـا، روش           ـاکـت متدولوژي و تعيين ت
ـقـالبـي را واگـذار                    دخالـت مـا در دوره ان
کنيم به اين حرف حقيقي هـمـيـشـگـيـمـان        
ـيـم و           که مردم بايد بدانند ما چه مـيـگـوئ
بدانند بـه جـاي جـمـهـوري اسـالمـي چـه                 
ـنـد و           ـايـد بـدان ميخواهيم بياوريم، مردم ب
ـاي کـار خـود             ـن بيشترين پروپاگاند را مـب
ـيـسـتـم و        قرار بدهيم، من هيچ منکرش ن
ناراحت هم نيسـتـم کـه راديـو مـا شـعـار                
ـاوت                ـف اثباتي داده اسـت و غـيـره، ولـي ت
بخشي از حزب که پروپاگاند مـيـکـنـد و         
ـيـغـات مـيـکـنـد و مـيـگـويـد                     ـل ـب دائما ت
ـفـه                کيست، با بخشـي از حـزب کـه وظـي
دارد اين جنبش را در اين دو سال مـعـيـن      
به يک پيروزي سياسي و نظامـي بـرسـانـد       

ـاسـي          .  نبايد قاطي بشود اگر رهـبـري سـي
ـاتـي        ـب برود بايستد جلو مردم و به طـور اث
ترويج سوسياليسم بکند و اينکه چـگـونـه    
آنرا پياده ميـشـود، مـردم بـه آن رهـبـري               
همان جوابي را ميدهند که به جبهه مـلـي   
ـا از رو خـوانـدن                   دادند که مـيـخـواسـت ب
ـا خـود                    ـلـژيـک مـردم را ب قانون اسـاسـي ب
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مردم بايد بـدانـنـد کـه مـا            . همراه کند
نيروئي هستيـم کـه اوضـاع فـعـلـي را               

بايد راديوهايمان بگويـنـد   .  نميخواهيم
مـردم يـک     !  مردم از اينها قبول نکنيـد 

سر سوزن از اسالم را در زندگيتان قبول 
مردم يک سر سوزن زن ستـيـزي   !  نکنيد

! زنـان، مـردان، مـردم       !  را قبول نکنيـد 
يک سر سوزن اخـتـنـاق و اسـتـبـداد را               
قبول نکنيد، از هيچ کس قبول نکنيـد  
بـه هـيــچ چـيــز کــم و کــوچـک راضــي                  

و مرتب جنبش سلبي را در     ... نشويد
مـردم بـيـدار کـنـيـم، آنـوقـت و در آن                     
صورت، مردم ميگويند خوب چـه بـه       
جايش مي آيد؟ اگر مردم بـبـيـنـد مـا          
راديــو داريــم، ارتــش داريــم و در هــر               
شهري هستيم معلوم است ميـگـويـنـد     

يـا ايـنـهـا مـي          .  اينها مي آيند جايـش 
وي   آيند يا حزب پهلَوي، تازه حزب پهلـَ

. براي حکومتش بايد زحـمـت بـکـشـد       
از نظر جامـعـه آن     .  کس ديگري نيست

هسـتـنـد،    "  نـه " نيروئي که نماينده ايـن    
شعار اثباتي آن هم برايشان قابل قـبـول   
است، که ميشود بـا آنـهـا آن زنـدگـي              

آنـوقـت   .  بهتر از وضع فعلي است. کرد
جمهوري سوسيـالـيـسـتـي بـراي مـردم            
تبديل ميشود به همـه چـيـزهـائـي کـه           

جمـهـوري اسـالمـي       . آنها دوست دارند
. اي چــنــيــن عــمــل کــرد            هــم در دوره    

جمهوري اسالمي از اول نگفت که مي 
با وعده برقراري قسط . آيم گردن ميزنم

و عــدالــت اســالمــي مــجــاهــديــن و               
گفتند با صلـوات  .  ها آمد شريعتي چي
حاصل . ها تحويل ميديم نان را به خانه

کـنـيـم و بـا            فروش نفت را تقسيم مـي   
! ماشين آدمـهـا را مـيـبـريـم فـرودگـاه              
. واقعا اينـطـور بـه مـردم مـيـگـفـتـنـد                

مردم، بهترين نوع مخلوقات طبيعتند 
کــه مــيــتــوانــنــد ســر خــودشــان کــاله             

. مردم اسـت، انسـان اسـت       ...  بگذارند
اي براي دفاع از خود ندارد،  هيچ غريزه

ميتواند سر خودش کاله بـگـذارد اگـر        
اي که ميخواهـد بـه      خيال کند آن پديده

کامش رود به نفـعـش اسـت، مـمـکـن           
مردم .  است خودش را به آتش بياندازد

خودشان را مجـاب مـيـکـنـنـد کـه آن              
خواستي را که تو داري، ميـخـواهـنـد،     

اي را کــه        اگـر فـکــر کــنـنــد آن پـديــده             

. کني نميخواهند، تو ميتواني برطرف 
و ايـنـکـه مـردم         .  اين تمام قضيه است

متوجه شوند که تو نه فقط ميخواهي، 
بـه نـظـر مـن         .  بلکه توان آنرا هـم داري   

مشکلي که ما با انقـالب آتـي داريـم،        
. نابـاوري مـردم بـه کـمـونـيـسـم اسـت                 

ناباوري بـه کـمـونـيـسـم نـه بـه مـثـابـه                    
ايدئولوژي، که خيليها و دشـمـنـان مـا       
عليه آن و در دفاع از بازار آزاد گفـتـنـد    
و تبليغ کردند که کمونيـسـم بـه پـايـان          

مـنـظـورم نـابـاوري بـه           .  رسيد و غـيـره  
کمونيسم به عنوان يک جنبش است که 
آيا ميتواند بزند، بگـيـرد و در قـدرت          

اينکه ما را در ذهـن مـردم از             .  بماند
شخصيتهاي جونيور و شريـک کـوچـک      
سياست به نفر اصـلـي و سـيـنـيـور در             

 .صحنه سياسي تغيير دهد
در نتيجه من به جاي شعارهاي اثباتي 

گـيـري و        و تحليلهاي اثبـاتـي و انـدازه       
بـنـدي سـوسـيـالـيـسـم، رهـبـران                  بودجه

مـتــعـدد و سـرشــنـاس را پـيــشـنــهــاد                
به جاي شـعـارهـاي چـه بـايـد             .  ميکنم

بکنيم، نيروي نظامي قوي را پيشنهاد 
ميکنم، به جاي خيلي کارهـاي ديـگـر      
راديوي قوي و چند ساعته را پيشنهاد 

. تلويزيون را پيشنهاد ميکنم.  ميکنم
شهرت هر چه بيشتر حزب را پيشنهـاد  

. بگذاريد مردم مقايسه کننـد .  ميکنم
مردم مقايسه کنند اينهـا مـيـتـوانـنـد         

به نظر من بلشويکـهـا   . حکومت کنند
هيچ چيز اثباتي نگفـتـنـد جـز ايـنـکـه            

مردم جنگ را .  جنگ را ختم ميکنند
نميخواستند، بلشويکها گفتـنـد آن را       

مردم گـفـتـنـد تـزار هـم           .  ختم ميکنيم
. نميخواهيم، تازه او از قبل رفـتـه بـود     

مردم ميخواستند جنگ را ختم کنند، 
گفتند يک نيروي ضد جنگ در جامعه 
هسـت و آنــهـم ايـنــهـا، بـلــشـويـکـهــا،                 

 .هستند
تـازه، بـر خـالف تصــور دمــکـراتــهــا،              
بلشويکهـا در روسـيـه مـردم را قـانـع                 

شان رفتند و حکومت  نکردند، يک عده
را گــرفــتــنــد و اعــالم کــردنــد حــاال                 
ــه                 حــکــومــت در دســت مــاســت، چ

آئيد پشـت ايـن      گوئيد؟ باالخره مي مي
قضيه که جنگ را ختم کنيم و نـان را        
تقسيم کنيم يـا خـيـر؟ تصـمـيـمـت را                

مطمئنـا  .  بگير، برو تصميمت را بگير
خواهيم بـا   گفتند نه، نمي اگر مردم مي

شما بيائيم، شخصا فکر مـيـکـنـم کـه        
بــلــشــويــکــهــا حــکــومــت را تــحــويــل           

 .ميدادند
مـن  ...  به هرحال، بحث من ايـن اسـت    

گيري از طرف اثباتـي و     ميگويم جهت
اي که جامعه دارد  حرکت کردن در دوره

حرکت سلبي را تـجـربـه مـيـکـنـد، بـه               
قيمـت حـاشـيـه نشـيـن شـدن جـنـبـش                   

شـمـا بـايـد       .  کمونيستي تمام ميـشـود  
بايـد رهـبـر      .  رهبر جنبش سلبي باشيد

جنبش سلبي باشيد و براي رهبر شـدن    
بايد نيروي قابل اعتنائي داشته باشيد 
و بتوانيد قابليت ادامه حيات را داشته 
باشيد و در آن شرايط بتوانيد بمانيد و   

مـن  .  بايد بطور واقـعـي نـيـرو بـاشـيـد             
اختالفي در اصول ندارم و بـا ضـرورت     
اينکه جامعه بداند ما چه ميگوئيـم و    
آلترناتيو اثباتي مـا چـه بـايـد بـاشـد،               

 .حرفي ندارم
در نتيجه من در مقابل بحثـهـائـي کـه       
ميرود برنامه ما و تاکتيکهاي مـا را      

مـان و       در جهت پروپاگاند بهتر برنامه
مطالباتمان، کـه کـار هـمـيـشـگـيـمـان              
است، طرح ميکند، توجه بـيـشـتـر بـه          

. بحث حزب و جامعه را درست ميدانم
يعني اينکه اين حـزب را بـبـريـم تـوي            

هـاي مـردم در          چشم مـردم، در خـانـه         
ــش را                 ــنــد، آرم ــزن مــوردش حــرف ب
بشــنــاســنــد، صــدايــمــان را بشــنــونــد،         
فارسيمان را بشنوند و بـدانـنـد در هـر           
شهري چه کسي چگونه ميتواند آنها را 

 .به هم متصل کند
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ـاب                     ميدانستـيـم کـه سـبـز مـحـمـدي جـن
ـبـي و              .  مـوسـوي چـيـسـت        ـل ـق امـا سـبـز ت

کاري بـس بـد و       .  مالخوري را نديده بوديم
بي شرمانه کرده اند و کسانـي مـثـل حـاج         

 . آقا بي بي سي آنرا رواج داده اند
 

اينجا دو عکس از سهراب اعـرابـي جـوان        
زيــبــايــي کــه جــمــهــوري اســالمــي او را               

ـيـد        کشت ـن ـي و  يـکـي اصـل اسـت        .  مـي ب
يکي فتو شاپ است و سـاخـتـگـي،      واقعي

ـبـل از     يکي احتمـاال  اعـتـراضـات اخـيـر         ق
گــرفــتــه شــده اســت و ديــگــري وانــمــود                

بعد از اعتراضات اخير بـرداشـتـه         ميکند
ـيـد اسـت و                   ـاه و سـف شده است، يکـي سـي
ـيـک        ديگري سبز محمدي يا سبز دمـکـرات

يا سبز متقلب يا سبز فتو شـاپـي؟ هـرچـه         
هست اين از لـحـاظ اخـالقـي هـم درسـت             
ـانـه                ـيـن وحشـي نيست که با کسـي کـه چـن

مـردم   کشتندش و عالوه بـر خـانـواده اش         

ـاري در جـهـان           بليک کشور  که مردم بسـي
ـنــد     ـتــار کــرد        داغـدارش هســت ـيــن رف . چــن

" مــوج ســبــز   " حضــرات بــي بــي ســي و              
ـتـه هـا اجـازه بـدهـيـد               مربوطه الاقل به رف

او در   !  خودشان رنگ شان را انتخاب کنند
ـيـه                 صف مبارزه مـردم بـراي آزادي و عـل

چرا برداشتـه  .  جمهوري اسالمي کشته شد
ـنـد             ايد شالش را سبز کرده ايـد و يـک سـرب
ـا ايـن هـمـه                   سبز هم به آن زده ايـد؟ آنـهـم ب
ناشيگري که هرکس نگاه کند ميفهمـد آن    
عکس دستکاري شده است؟ چـرا جـاجـي        
بي بي سي آنرا چـاپ کـرده اسـت؟ يـعـنـي             
متخصصين تيزبين آن که هميشـه بـدقـت      
هرچه که رنگ سبز جمهـوري اسـالمـي را        
ـنـد مـتـوجـه            نداشته باشد سانسور مـيـکـن

اينهمه ناشي گري نشدند؟ شـايـد شـدنـد و         
هـرچـه   .  مخاطب را نادان حسـاب کـردنـد       

ـاشـايسـتـي                      ـار زشـتـي و ن باشد کـار بسـي
 .بايد معذرت خواهي کنند. کردند

 سبز محمدی 

سهراب به كساني كه آزاد ميشدند سراغ او 
ويدئوي صحنه هايي كه مادر . را ميگرفت

نگران سهراب را در برابر زندان اوين در حال 
جستـجـوي فـرزنـدش نشـان مـيـدهـد در                 

وقتي كه براي .   اينترنت منتشر شده است
مادر سهراب مشخص شد كه او در زندان 
ـنــار مــادران ســايــر                     ــن اســت در كـ اوي
دستگيرشدگان هرروز براي آزادي او تالش 
ـامـات حـكـومـت تـوحـش              ميكرد و مـق
اسالمي به او وعده دادند كه سهراب را بـه  

قرار بود كه سهراب . زودي آزاد خواهند كرد
اعرابي به قيد كفالـت آزاد شـود امـا روز            

تير به خانواده او اطالع دادند كه  ٢٠ شنبه 

همه جا .  سهراب در زندان كشته شده است
از سعيد مرتضوي بعنوان مسئول مستقيم 

 .  قتل سهراب اعرابي نام برده ميشود
ـبـه         ـيـر      ٢٢ بنا به يك گزارش روز دوشـن ت

مراسم خاكسپاري سهراب در بهشت زهرا 
 .  برگزار خواهد شد

سعيد مرتضوي از جنايتـكـاران مشـهـور       
حكومت اسالمي است كه همراه با خامنه 
اي و احمدي نژاد  و ساير سران جـمـهـوري      

 . اسالمي بايد به محاكمه كشيده شوند
ـايـت را          حزب كمونيست كارگري ايـن جـن
شديدا محكوم ميكند و به مادر سهراب، 
ـيـت           خانواده و دوستان او صمـيـمـانـه تسـل

ما همه مردم آزاديـخـواه را فـرا        .  ميگويد
ميخوانيم كه در مراسم ياد بـود سـهـراب        
ـيـد و هـمـه جـا                اعرابي وسيعا شركت كـن
بنويسيد و بگوئيد مرتضوي جالد ننگت 
باد، مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر جمهوري 

دور نيست روزي كه حـکـومـت      .  اسالمي
جنايتکاران اسالمي را به زير بـکـشـيـم و         
قاتلين سهراب اعرابي و ديگر عزيزان مردم 

 .را در دادگاههاي علني محاكمه كنيم
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 آزادي برابري حكومت كارگري

 
 حزب كمونيست كارگري
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