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بابک از اعضـاي  سـازمـان جـوانـان و                
حزب اسـت کـه در يـکـي از دانشـگـاه                 
هاي هلند در رشته حقوق تحصيل مي 

در زير گزارشي از مصاحبه بـابـک   . کند
با راديو سراسري هلند را مـي خـوانـيـد       
که بابک به انگلـيـسـي نـوشـتـه و بـراي              

تـرجـمـه و      . نشريه جوانان فرستاده است
 ک.ج. ک است.تيتر اين گزارش از ج

من با يک راديـو   ۲۰۰۹ ژوئيه  ۲۵ روز 
در    ( Radiozender )هلندي به نام

يک مصـاحـبـه     ۵ برنامه راديويي راديو 
برنامه اي که من در آن شـرکـت   .  داشتم

 ۵ کرده بودن به صورت زنده از ساعـت    
عصر در تمام هـلـنـد پـخـش مـي            ۶ تا 
مصاحبه اي که من داشتم دربـاره    .  شد

موقعيت و وضعيت سياسـي در ايـران       
بود که به زبان هلندي پخش مي شـد و    
من تنها شرکت کننده در ايـن بـرنـامـه       

، ژوئـيـه     سي اممرداد،  هشتمشنبه پنج
چــهــل روز از قــتــل نــدا آقــا ســلــطــان                 

ندا تـنـهـا قـربـانـي جـنـايـات              .  ميگذرد
جمهوري اسالمي نيست اما، سـمـبـلـي     

قـتـل   .  از جنايات و توحش رژيم هسـت   
بيـرحـمـانـه نـدا قسـاوت و بـي رحـمـي                    
جانيان حاکم بر ايران را بطرز بـارزي بـه       

 . همه جهان نشان داد

ژوئـيـه،      ۲۵ مرداد مصادف بـا     ۳ روز 
که از سوي سازمانهاي مـدافـع حـقـوق         
بشر بعنوان روز اعـتـراض جـهـانـي بـه               
جمهوري اسالمي اعالم شـده بـود، در         
نـقـاط مـخـتـلـف دنــيـا تـظـاهـراتـهـا و                     

ظاهرا کارهاي عجيب و غريب احمـدي  
نژاد و جفتک هـاي غـيـر قـابـل پـنـهـان               
کردنش بسوي آقا خـيـلـي هـا را گـيـج               

چه خبر است؟ چه کاسـه اي    .  کرده است
زير نيم کاسه است؟ چه تـوطـئـه اي در          
کار است؟ ميخواهند احـمـدي نـژاد را          
وجه المصالحه سازش قرار دهـنـد؟ آيـا      
احمدي نژاد ميخـواهـد عـلـيـه آقـا يـک              
کودتاچه راه بيندازد؟ راستي ايـن خـط       
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ندا آقا سلطان را ديگر اين روزهـا هـمـه      
نه فقط مـايـي   !  مي شناسند، همه دنيا

که هميشه اخبـار ايـران را دنـبـال مـي              
امروز ديـگـر فـقـط مـا نـگـران              .  کنيم 

اوضاع ايران و مردم ايران نيستيـم، هـر     
هر کس که ذره اي   . انساني نگران است

شرافت و انسانيت در خـود حـس مـي          
کند و در جريان سـيـل اخـبـار جـهـانـي              
قرار دارد نگران وضـعـيـت مـردم و بـه            
خصوص جوانان در ايران اسـت، و ايـن       
يعني صفي چند صد ميليوني و بلـکـه   
ميلـيـاردي از مـردم شـريـف و انسـان                  

 . دوست دنيا
از همين ابتدا بگويم وقتـي مـي گـويـم         
ندا منظور ندا و سـهـراب و اشـکـان و             
همه کسان ديگريست که هميـن روزهـا     
و طــي ســي سـال جــنـايــت جـمــهــوري               
اسالمـي بـه دسـت قـاتـلـيـن اسـالمـي                  

تــا    ۶۰ از خــرداد ســال       . کشـتـه شـدنــد     
امـروز  .  ۸۸ خرداد و تير و مرداد سـال    

ياد همه شان را گـرامـي مـي داريـم و               
امروز ندا سمبل همه اين جانباخـتـگـان    

 .است
براي ندا و همـيـنـطـور بـراي خـيـلـي از               
کشـتـه شـدگـان روزهـاي اخــيـر تــالش               

 6ادامه صفحه  
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عــزل اســفــنــديــار رحــيــم مشــائــي و               
ماجراهاي حول و حـوش آن کـل دم و             
دستگاه جمهوري اسـالمـي را بـه يـک           

در جـــريـــان    .  مضــحـــکــه بــدل کـــرد         
انــتــصــاب تــا عــزل رحــيــم مشــائــي،             
احمدي نژاد و خـامـنـه اي هـر دو يـک              

احمدي نـژاد بـخـاطـر         .  سکه پول شدند
تحويل نـگـرفـتـن دسـتـور خـامـنـه اي                
براي عزل مشائي از جانـب رسـانـه هـا         
و مهره هاي جـنـاح راسـت حـکـومـت             

مورد اعتـراض و حـتـي تـهـديـد قـرار                
گرفت و خامنـه اي نـيـز بـا يـک دهـن                 
کجي آشـکـار از جـانـب احـمـدي نـژاد                

احـمـدي نـژاد عــلـيـرغــم          .  مـواجـه شــد    
انـتــشــار عــلــنـي دســتـور خــامـنــه اي               
مبني بر عزل مشائي نتـنـهـا بـا اکـراه          
و با تاخير يک هفـتـه اي بـه او جـواب             
داد بـلـکــه بـدنـبــال آن مشـائــي را بــه                  
پست جـديـد مشـاور و رئـيـس دفـتـر                  
خود منصوب کرد و باين ترتـيـب کـل      

 .منتقدين خود را به سخره گرفت
" بـزرگـان  " دهن کجي احمدي نـژاد بـه          

خــود يــک عــرصــه جــديــد در جــنــگ              
دروني جناحهاي حـکـومـت اسـالمـي          
است که به گسـيـخـتـگـي تـام و تـمـام               

انتصاب مشـائـي     .  رژيم تاکيد ميکند
بعنوان مشـاور و رئـيـس دفـتـر آنـهـم                  
پس از اجـراي زورکـي حـکـم خـامـنـه                
اي، چه بدليل بي اعتباري خـامـنـه اي      
نزد احمدي نژاد باشد و چـه يـک طـرح            
ساختگـي خـود رژيـم بـراي بـرکـنـاري                
احمدي نژاد در جهت سازش بـا جـنـاح      
رفسنجاني، يک گام ديگـر رژيـم را بـه          

حـتـي در     .  سرنگـونـي نـزديـکـتـر کـرد           
ميان عوامل رژيم دستور خـامـنـه اي        
ــوان بــي                     ــعــن ــراي عــزل مشــائــي ب ب
اختياري و بي اعـتـبـاري تصـمـيـمـات            
وي تلقي شده و کل رفتار احمـدي نـژاد     
نيز تـبـديـل شـدن خـامـنـه اي بـه شـاه                    

. سلطـان حسـيـن را تـاکـيـد مـيـکـنـد                   
مردم با شعارهاي مرگ بر ديـکـتـاتـور     
و مرگ بـر خـامـنـه اي مـدتـهـا اسـت                 
تکليف خود را با ايـنـهـا روشـن کـرده            

امروز مـوقـعـيـت خـامـنـه اي در              .  اند
درون جناح راست خود حکـومـت نـيـز       
بـا دهـن کـجـي احـمـدي نـژاد تـمـامــا                    

 .سقوط کرد
  

از هم گسيختگي جـمـهـوري اسـالمـي        
و تشديد و تـعـمـيـق جـنـگ جـنـاحـهـا               
تــمــامــا مــحــصــول فشــار انــقــالب و             
مبارزه مردم براي سرنگوني ايـن رژيـم     
است و پـيـشـروي ايـن مـبـارزه قـطـعـا                
حکومت را هر روز بيشتر زمـيـنـگـيـر        

ايــن انــقــالب هــر روز          .  خــواهــد کــرد   
ــيــش مــيــرود و حــزب                   ــه پ ــتــر ب قــوي
کمونيست کارگري پيروزي انـقـالب و       
رهـائــي جــامـعــه ايــران را از شــر ايــن                
حکومت توحش و جـنـايـت تضـمـيـن             

 .ميکند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹  ژوئيه ۲۶  - ۱۳۸۸ مرداد  ۴ 

413جوانان کمونیست     2 

شـخـصـيـتـي        خـامـنـه اي     :  رفسنجـانـي  
نوانديش و پيشرو در مسائل مخـتـلـف    

 .هستند
 .از فرامين سرکوبش پيداست

به تخـلـفـات بـازجـويـان         :  علي مطهري 
 .رسيدگي شود

مرگ بـر  "  رسيدگي شده که مردم شعار 
 .ميدهند" جمهوري اسالمي

مـن دسـت كسـانـي را كـه              :  منتـظـري    
براي نجات جمهوري اسالمي از بحـران  

 .بوسم كشند مي مي   زحمت
بي بي سي ، نوريزاده، سـازگـارا ، فـرخ        

... نگـهـدار، سـپـاه ، واواک ، نـاجـا و                  
دستشان را بـيـاورنـد جـلـو تـا مـتـبـرک                

 .شود
مسـئـوالن دربـاره      :  نماينده مردم تهـران 

 .االميني پاسخگو باشند مرگ روح
ايشــان مــنــنــژيــت      : "  ايــن هــم جــواب      

داشته، ندا را بـيـگـانـه گـان کشـتـنـد،                 
سهراب هم که مشخص است خود زنـي  

 ."کرده
شـکـاف طـبـقـاتـي افـزايـش             :  نوانديـش 

 .يافته است
دل آدم نشکافـه، شـکـاف طـبـقـاتـي را              

 !غمي نيست
خــلــبــان و کســي کــه ريــل           :  نــوانــديــش

گذاشت مقصران اصلي حـوادث اخـيـر        
 .هستند

. زلزله که کار خدا بـود   :  حوادث گذشته
ساختمان سعـادت آبـاد بـيـخـودي فـرو             
ريخت، سيالب هم تقصير ابرهـاسـت و     

 !کارگر هم که هميشه مقصر است
هـا     براي آمريكايـي :  نژاد مشاور احمدي

تـوانـنـد رئـيـس           شرم آور است كـه نـمـي     
 .جمهور شان را انتخاب كنند

گـارد  " و به اضافه   "  فقيه عادل" شش تا 
 .صادر کنيد شرمشان ميريزد" ويژه

حمايـت قـاطـع از واليـت فـقـيـه                : رادان
 .وظيفه اصلي ناجا است

الزم به گفتن نبود؛ جرثقيل يـادآور ايـن     
 .وظيفه است

بايد به سمتي حرکت کنيم کـه  :  صانعي
منطق، آزادي بيان، صدق و راسـتـي و         

ها جايگزين ظـلـم،    دفاع از حقوق انسان
 .ستم، دروغ گردد

بـه آن    ...  يـک شـرط دارد کـه شـمـا و                  
 .سمت نياييد

هاي مـا   اتاق:  مدير کل زندانهاي تهران 
... سوئيت است و انفرادي وجود نـدارد   

ما انسان هستيم و انسان را نـگـهـداري      
 .كنيم مي

يادم باشد که تـعـطـيـالت را در زنـدان              
 !نگذرانم

اگـر طـعـم      :  هاشمي به نقل ازخامنه اي  
زنـدان را چشـيــده بـودنــد مـردم را بــه                  

 .آساني زندان نمي بردند
 آنوقت کي دغلکاري کند؟
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 پابرھنه ميان حرفھا

 ياشار سھندی

 دشمنان مردم به جان ھم افتاده اند

 درمورد دعوای احمدی نژاد و خامنه ای

مـيــرحســيــن مـوســوي و مــهــدي           
کروبي به تکاپو افتـاده انـد تـا بـه           
اعتراضـات گسـتـرده مـردم مـهـر             
سکوت بزنند و بـه مـبـارزه مـردم           
عـلـيـه حـکـومـت مـذهـبـي رنـگ                 

آنـهـا بـمـنـاسـبـت          ! مذهبي بپاشند
چهلمين روز جانباختگـان حـوادث     
اخــيــر در درخــواســت خــود بــراي            
گرفتن مجوز برگـزاري مـراسـم در        

مــراســم : " مــرداد نــوشــتــه انــد         ۸ 
مذکور بدون ايراد سخـنـرانـي و بـا         

اهللا    استماع به تـالوت آيـات کـالم         
مـجــيــد انــجــام خــواهــد شــد و از             
شرکت کنـنـدگـان نـيـز درخـواسـت            
خواهد شد در سـراسـر مـراسـم بـا              

 ."سکوت خود اداي احترام کنند
  

تالش موسوي و کروبي هـمـانـطـور     
که خود صريـحـا اعـالم کـرده انـد            
اينست که مـبـارزات مـردم را در            
چـهـارچـوب نـظــام اسـالمـي نـگــه              

از اينروست که ميخـواهـنـد    .  دارند
اعتراض مردم به اين جـنـايـات بـا       
ــاد              ــري ــرگــزار شــود و ف ســکــوت ب

" حکومت اسالمي نـمـيـخـواهـيـم        " 
امــا جــنــگ   .  را خــامــوش کــنــنــد     

مــردم بــر ســر خــالــصــي از شــر                
نـدا و    .  حـکـومـت اسـالمــي اسـت         

اشکان و سهراب و تـرانـه و دهـهـا         
انسان شريف و آزاديخواهي کـه بـا     
گلوله جالدان حـکـومـت اسـالمـي        
و يـا در شـکـنـجـه گـاهـهـاي ايـن                  
رژيم بـقـتـل رسـيـدنـد سـمـبـلـهـاي                
ــت                 ــي ــل ــه ک ــي ــل ــارزه مــردم ع مــب
حکومت اسالمي و بـراي رهـائـي          
از خــفــقــان و ســتــم و تــبــعــيــض               

تالش عـبـث مـوسـوي و           .  هستند
کروبي نه تنها نميتواند خـلـلـي در      
فــريــاد و اعـــتــراض مــردم بـــه                 
ــجــاد کــنــد و                ــم اي جــنــايــات رژي
سکوت را به مردم تحـمـيـل کـنـد،        
بلکـه مـوجـب بـلـنـد شـدن فـريـاد                  
اعتراض مـردم عـلـيـه خـود آنـهـا                

تــالش مــوســوي و       .  خــواهــد شــد   
کــروبــي عــمــال نــتــيــجــه اي بــجــز           
تقويت خامنه اي و احمدي نـژاد و      
باز گذاشتن دست ايـن جـالدان در         
بــخــون کشــيــدن مــبــارزات مــردم         

 .نخواهد داشت
  

مردم ايران با صـداي بـلـنـد اعـالم          
کرده انـد کـه حـکـومـت اسـالمـي              

خـون جـانـبـاخـتـگـان          .  نميخواهند
اخير در راه مـبـارزه بـراي آزادي و          
ــخــت، و                  ــن ري ــي ــر زم ــي ب ــائ ره
گرامـيـداشـت يـاد ايـن عـزيـزان و                

بــه آنـهـا تــنـهـا بــا           "  اداي احـتـرام    " 
حضور ميلـيـونـي مـردم و تـکـرار             
خواستهاي آنان و فرياد حـکـومـت      
اسالمي نميـخـواهـيـم و زنـده بـاد             
آزادي و بـرابــري مـمـکــن خـواهــد             

حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             .  بود
ــواه را                 ــخـ ــردم آزاديـ ــه مـ ــيـ ــلـ کـ
ــمــاعــات            ــد در اجــت ــخــوان فــرامــي
ــاد              ــه گــرامــيــداشــت ي ــوط ب مــرب
جانباختگان خرداد و تـيـر هـرچـه           
گســتــرده تــرحضـــور يــابـــنــد و               

 .خواستهاي خود را فرياد بزنند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
ــيــه     ۲۶   -  ۱۳۸۶ مــرداد      ۴  ژوئ

 ۲۰۰۹ 

موسوی و کروبی نمیتوانند مردم را به سکوت 
 !وادار کنند



 
 
 
 
 
 
 

رئيس دانشگاه عالمه  
دانشجويی به کميته  : طباطبايی 

 انضباطی احضار نشده است 
ـيــس دانشــگـاه عــالمــه طـبــاطــبــايــي             رئ
مـدعــي شــد هــيــچ دانشــجـويــي از ايــن               
ـاطـي احضـار                 ـتـه انضـب دانشگاه بـه کـمـي

ايـن ادعـا در حـالـي مـطـرح               .  نشده است
ـتـه گـذشـتـه در خـبـرهـا                   مي شود که هـف

دانشجوي دانشگـاه عـالمـه      ۱۸ آمده بود 
ـتـه           به دنبال حوادث يک ماه اخير بـه کـمـي

ــد            ــودن ايــن .  انضــبــاطــي احضــار شــده ب
تــنــاقضــات خــبــري الــبــتــه مــحــدود بــه            
ـا بـه امـروز                     ـبـوده و ت دانشگاه عـالمـه ن
اخبـار مشـابـهـي از سـايـر دانشـگـاه هـا                    
ـبـريـز، مشـهـد،             مانند دانشگاه تـهـران، ت

 .منتشر شده است... اصفهان و
ـا اتـخـاذ         با اين حال  صدرالدين شريعتي ب
موضعي دوپهلـو بـه خـبـر گـذاري مـهـر                
ـا بـه حـال           گفت؛ تا جايي که اطالع دارم ت
هـيـچ يـک از دانشـجــويـان در رابـطــه بــا                    
حــوادث اخــيــر بــه کــمــيــتــه انضــبــاطــي            

شـريــعــتــي  .  دانشـگــاه احضـار نشــده انـد          
البتـه مـوضـوع احضـار دانشـجـويـان را                 
ـيـس              صرفاً از جايگاه خـود بـه عـنـوان رئ
دانشگاه تـکـذيـب کـرد، امـا ايـن را هـم                  

ـاطـي       « گفت که  تصميمات کميتـه انضـب
ـيـسـت        او .  » در اختيار رئيس دانشـگـاه ن

ادامـه داد؛ درمــاه اخــيــر بــحـث احضــار              
ـاطـي مـطـرح           دانشجويان به کميته انضـب
بوده اما اين احضار به دليـل بـحـث هـاي         
ـا داشـتـن شـاکـي                ـلـب ي ـق ديگري مانند ت

 .خصوصي بوده است
پيش از اين فرهاد رهبر رئيـس دانشـگـاه       

ـتـه و                    ـيـز مـوضـعـي مشـابـه گـرف تهران ن
ـتـه            ضمن تاکيد بر باز بـودن درهـاي کـمـي

ـتـه بـود؛      » متخلفان«انضباطي روي  گف
ـنــوز                       ــر هـ ـي ـا حــوادث اخـ ــطــه بـ در راب
دانشجويي به کميته انضباطـي دانشـگـاه      

با ايـن حـال بـه          .  تهران معرفي نشده است
فـاصـلـه يـکـي دو روز خـبـرگـزاري هـاي                    

 ۶۳ غيررسمي دانشـجـويـي خـبـر دادنـد             
ـان،        دانشجوي دانشگاه هاي تهـران، سـمـن
ـاطـي                      ـتـه انضـب تبريز و مشـهـد بـه کـمـي

 . احضار شدند
طي چند روز گذشته اين تـعـداد دانشـجـو       
بــه صــورت کــتــبــي بــه کــمــيــتــه هــاي                 

بر اسـاس ايـن       .  انضباطي احضار شده اند
تـن از       ۱۸ گـزارش هـا عـالوه بـر آنـکـه                 

ـايـي       ـاطـب دانشجويان دانشگاه عالمه طـب
تــهــران کــه اغــلــب آنــان از دانشــجــويــان              
دانشـکــده عــلــوم اجــتــمــاعــي هســتــنــد،          
احضارهاي کتبي خود را از طـريـق اداره           
آمــوزش دانشــکــده هــا دريــافــت کــرده              

ـبـريـز و                . اند ـان، ت در دانشگاه هـاي سـمـن
ـيـز دســت کـم               دانشـجــوي     ۴۵ مشـهـد ن

ـاطـي احضـار             ديگر به کميته هـاي انضـب
هــمــچــنــيــن ســه دانشــجــوي         .  شــده انــد   

ـازداشـت              ـتـه گـذشـتـه ب دانشگاه تبريز هـف
آيدين خواجه يـي، احسـان نـجـفـي            . شدند

نسـب و فــراز زهـتــاب ســه دانشـجــويــي               
هسـتــنــد کــه بــه گــفــتــه وکــيــل آنــان در                 
کـيــفــرخــواسـت صــادره از ســوي دادگــاه            
انــقــالب تــبــريــز، اتــهــام شــان فــعــالــيــت            
ـفـع گـروه هـاي                     ـيـه نـظـام بـه ن تبليغي عل
ـيـن           مخالف جمهوري اسالمي و هـمـچـن
تشکيل و اداره گروه هاي غيرقـانـونـي بـه       
قصد بر هم زدن امنيت ملي عنـوان شـده     

ــه           .  اســت بــحــث احضــار دانشــجــويــان ب
ـاطـي از زمـانـي آغـاز                 کميته هـاي انضـب
شد که معاون دانشجويي وزيـر عـلـوم در        
جـريـان يـک سـخــنـرانـي از بــرخـوردهــاي                 
ـان          سنگين با دانشجويان حـاضـر در جـري
اعتراضات به نتايج انتخابـات خـبـر داده        

 .بود
ـتــه بــود؛                     ـفـ مــحــمــود مــالبــاشــي گـ
ـانـي کـه مـرتـکـب خـطـا در                  «  دانشجـوي

جريان انتخابات اخير ريـاسـت جـمـهـوري        
ـلـکـه بـه           شده اند نه تنها به حقوق مـادي ب
حقوق معنوي مـلـت آسـيـب زده انـد، از              
اين رو با آنها برخورد شـده و در صـورت           
تشخيص از تحصيل بازداشـتـه خـواهـنـد        

با هر دانشجوي فـعـال در اعـتـراض           .  شد
ـابلـه مـي شـود و               هاي اخير به شدت مـق
ـنـک در حـال جـمـع                    اين وزارتخـانـه هـم اي

بندي اطالعات بـه دسـت آمـده و اعـالم             
ـان                 نظر در خصـوص مسـائـل دانشـجـوي
خــاطــي در تــعــدادي از دانشــگــاه هــاي              
ـتـخـابـات        کشور در جريان قبل و بعد از ان

 ».است
 

لغو مراسم ترحيم محسن روح  
 االمينی  

ــزرگــداشــت  مــحــســن روح                  مــراســم ب
االميني فرزند دکتر عـبـدالـحـسـيـن روح         
االميني استاد علوم پـزشـکـي دانشـگـاه          
تهران که قرار بود  در مسجـد بـالل صـدا        
ــغــو شــد                      ــرگــزار شــود، ل ــمــا ب ـي  .و سـ

ـيـر کـل حـزب                       ـنـي دب دکتـر روح االمـي
توسعه و عدالت با صـدور اطـالعـيـه اي           
ضـمــن تشــکــر از هــمـه کسـانــي کـه بــا                   
خانواده ايشان ابراز همـدردي نـمـوده انـد،         
اعالم کرد که براي جلوگيري از هـر گـونـه        
ــرخــي                 ــوســط ب نــاآرامــي و خشــونــت ت
جريانات فرصت طلب و ايجاد مـزاحـمـت    
براي مردم، مراسم بزرگـداشـت و تـرحـيـم          
ـنـي کـه قـرار               مرحوم محسن روح االمـي

بـعـد از        ۱۶ بود روز يکشنبه از سـاعـت       
ظهر در مسجد بالل صدا و سيما بـرگـزار     

 .شود، برگزار نمي شود
 

بابک زمانيان به دليل فعاليت  
ترم    ۳ ھای انتخاباتی به  

 محروميت از تحصيل محکوم شد 
ـاد                    ـان از اعضـاي ارشـد سـت ـي بابک زمـان
ـيـت                مهدي کروبي بنا بـه آنـچـه کـه فـعـال
ـتـخـابـات         انتخاباتي براي اين کانديـداي ان
ــه                   ــده شــد ب ريــاســت جــمــهــوري نــامــي
محروميت طوالني مـدت از تـحـصـيـل          
ـيـر از                 محکوم شده و دانشـگـاه امـيـرکـب
ورود وي بـه دانشـگـاه جـلـوگـيـري کـرده                   

  .است
پس از انتخابات ،منزل وي و اقـوامـش          

چــنــديــن بــار مــورد هــجــوم نــيــروهــاي              
امــنــيــتــي قــرار گــرفــتــه کــه مــوفــق بــه               
ــد                      ــت وي نشــــــده انــــ  .بــــــازداشــــ

ـيـش تـوسـط             ۲ بابک زمانيان در     سـال پ
دادگاه انقالب اسالمي بـه يـک        ۱۵ شعبه 

ـيـه              سال حبس تعزيري به اتـهـام اقـدام عـل
ـيـه       امنيت ملي از راه فعاليت تبليغي عـل

کـه حـداکـثـر       .  نـظـام مـحـکـوم شـده بـود             
ـنـد در قـانـون بـود               از .  مجازات در ايـن ب

جــملــه اتــهــامــات وي کــه ارتــبــاط بــا                 
مــوســســات بــرانــداز خــارج از کشــور و             
ـا طـرح        همکاري مثتمر با ايشان بود که ب

اين موضـوع تـوسـط وزارت اطـالعـات            
پرونده ايشان بـه مـراجـع قضـايـي ارجـاع             

ـان      .  شده بود ـي سـال گـذشـتـه       ۳ بابک زمـان
روز در بازداشت به سـر بـرد        ۴۰ نزديک به 

و در اين مدت رسانـه هـاي اصـولـگـرا و            
ـامـه کـيـهـان و رجـا                  تندرو از جـملـه روزن
نيوز با وارد کردن اعتـرافـاتـي بـه وي کـه            
ـا سـازمـان             ـاط ب ـب به مسائلي همچون ارت
ـا فـرزنـد ديـک چـنـي              هيفوس و  ارتباط ب
وخط گيري از روزنامه نگاران مـتـواري ،     
پــروژه دســتــگــيــري ديــگــر دانشــجــويــان          
دانشگاه اميرکبير پس از جعـل نشـريـات      
 .دانشــــجــــويــــي را کــــلــــيــــد زدنــــد                

وي الــبــتــه بــه کــرات پــس از آزادي بــه                   
ساختگي بودن و کذب بودن اين مـطـالـب    
تاکيد کرد و اعالم نمود با وجـود تـحـمـل       
ـيـن              بسياري از فشارها به هـيـچ وجـه چـن
. صحبت هايي از طـرف وي نشـده اسـت         

گـفــتــنــي اســت در مــتــن حــکــم دادگــاه              
تجديد نظر وي از تمامي اتـهـامـات فـوق       
تــبــرئــه و قــار بــه پــرداخــت جــريــمــه اي                 

تومـانـي شـد کـه احـتـسـاب               ۵۰۰۰۰۰ 
ـا              ـيـز ب ـازداشـت ن ـام ب معادل نقدي طول اي

 .جريمه نقدي برابر است
 

فر دانشجوی دانشگاه  امير جوادی
 آزاد قزوين ھم کشته شد

فــر دانشــجـوي مـديــريــت           امـيــر جــوادي    
صنعتي دانشـگـاه آزاد قـزويـن بـه جـمـع                  
ـيـم           جان باختگان دانشجو در يک مـاه و ن

  .اخير پيوست
امير جـوادي فـر در جـريـان تـجـمـع روز                   

ـازداشـت شـده بـود            ۱۸  مـامـوران   .  تيـر ب
به دليـل شـکـسـتـگـي            امير جوادي فر را

ـقـل و               ـت ـان مـن ـيـمـارسـت دست و بيني به ب
 .سـپــس از آنــجـا بــه زنــدان بــرده بــودنــد                

همچنين روزنامه سرمايـه گـزارش کـرده         
است که مسئولين مربوطه براي تـحـويـل    
جسد امـيـر جـوادي فـر بـه خـانـواده اش                  
ـا خـانـواده               براي آنها شرط گـذاشـتـه انـد ت
ـنـد امــيـر از پــيـش دچــار                   وي اعـالم کــن

 .بيماري بوده است
در عـدم وجـود نـظـارت بـر زنـدان هــاي                    

اوين و کهريزک، نـگـرانـي هـا نسـبـت بـه                
ـيـز             ـازداشـتـي ن ـان ب ـي وضعيت ديگر زندان

 .بيشتر شده است
ـان و                طي هفته هاي گـذشـتـه، جـان جـوان
جوانان ايران يک به يک توسـط مـامـوريـن       
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مـرداد يـک هـواپـيـمـاي            ۲ ديروز جمعه 
مسافربري که از تهران عازم مشهد بود 
در هنگام فرود در فرودگاه هاشمي نژاد 
مشهد دچار سانحه شـد کـه در اثـر آن            

نفر جـان خـود را از دسـت               ۱۷ حداقل 
روز  ۹ . دادند و  دهها نفر مجروح شدند

قبل از اين حادثه نـيـز يـک هـواپـيـمـاي            
مسافربري شرکت کاسپين که از تـهـران   
عازم ايـروان بـود در نـزديـکـي قـزويـن                

سرنشين آن جان  ۱۶۸ سقوط کرد و کل 
 .باختند

 
تلفات ناشي از سوانـح و سـقـوط هـاي           
مکرر هواپيماها در ايران محصول بـي    
توجهي کامل رژيم اسالمي نسـبـت بـه      
جان و امنيت مـردم اسـت و مـردم بـه             
درست جـمـهـوري اسـالمـي را عـامـل              

ايــن .  اصــلــي ايــن فــجــايــع مــيــدانــنــد          
حکومت ابتدائي ترين اسـتـانـداردهـاي       
ايمني را زير پا گذاشته و در حـالـيـکـه         

ميلياردها دالر صرف سرکوب مردم و 
کمک به تروريسم و لفت و ليس آيت الـه  
ها و مقامات حکومت ميکنـد، بـراي     
ايمني و سالمتـي مـردم کـوچـکـتـريـن            

جمهوري اسـالمـي   .  ارزشي قائل نيست
مستقيم و غير مستقيم جنايت ميکند 
و انقالبي که امروز در ايران در جـريـان       
است ميرود که بساط اين حکومـت را    
جمع کند و به هـمـه مصـائـبـي کـه بـر                
زندگي اکثريت مردم سايه انداخته است 

 .پايان دهد
 

حـزب کـمـونــيـسـت کـارگــري ايـران بــه                
خانواده ها و دوستان جانباختگـان ايـن     
فاجعه صميمانه تسليت ميگويد و خود 

 . را در غم آنها شريک ميداند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۹ ژوئيه  ۲۵  -۱۳۸۸ مرداد  ۳ 

1388 مرداد  6   

نفر ديگر در اثر سقوط  ۱۷
 ھواپيما قربانی شدند

 اخبار دانشجويی در ھفته گذشته
 بھزاد جواديان: تھيه و تنظيم

 4ادامه صفحه  



ـتـه شـده                     ـان هـا گـرف ـاب در زندان هـا و خـي
ــر ادعــاهــاي                    اســت تــا هــر چــه بــيــشــت

 .مسئولين مشخص شود
  

مخبر کميسيون امنيت ملی  
نمی دانيم چه کسانی  : مجلس 

 !به كوی آسيب رساندند 
مخبر کميسيون امنيت ملـي مـجـلـس در         
ـروي      ـي مصاحبه اي اعالم کرد مجوز ورود ن
ـه خـوابـگـاه کـوي دانشـگـاه در                    انتظامـي ب

خرداد تـوسـط شـوراي تـأمـيـن            ۲۵ بامداد 
  .استان تهران صادر شده است

ـيـن اضـافـه کـرده اسـت کـه                   جاللي همچـن
اطالعات دقيق راجع به هويت افرادي كـه    «

ـم امـا در حـال            به كوي آسيب رساندند نـداري
ايــن »  . بــررســي ايــن مــوضــوع هســتــيــم         

ـيـان مـي          اظهارات کاظم جاللي در حالـي ب
ـه       شود که قرائت گزارش کميته بررسـي حـمل
ـه کــوي دانشـگــاه کـه از سـوي مـجـلــس                     ب
مسئول بررسي عاملين اين حادثه بود تنهـا  
ـراضـات              چند روز پس از اين واقـعـه بـا اعـت
ـرو شـد           ـژاد روب . نمايندگان طرفدار احمـدي ن

ـه در      زماني که نمايندگان مسئول اين کميـت
ـه        حال قرائت گزارشي در مورد هـويـت حـمل
کنندگان و لباس شخصي ها بودند درگيري 
لفظي و پس از آن فيزيکي در مجلس پـيـش   
آمد و طرفداران احمدي نژاد از ادامه يـافـتـن    

 .اين گزارش جلوگيري کردند
جاللي در خبري جـديـد اظـهـار داشـت کـه              

تعدادي از دانشجويان ساکن کوي همچـنـان   
در بازداشت به سر مي برنـد، در حـالـي کـه           
ـر، رئـيـس دانشـگـاه            پيش از اين فرهاد رهـب
ـروي                     ـي تهران و احـمـدي مـقـدم، فـرمـانـده ن
ـه            ـت انتظامي تهران در ادعاهـايـي کـذب گـف
ـه چـنـد              ـه فـاصـل بودند که همه دانشجويان ب

 .ساعت پس از حادثه آزاد شده اند
مخبر کميسيون امنيت ملي مـجـلـس در         

خصوص وضـعـيـت و شـرايـط آزادي ايـن                 
فرداي شـب  « :  دانشجويان اضافه کرده است

ـري ايـن                   حادثه ـيـگـي ي كـوي دانشـگـاه بـا پ
ـروي    ـي كميته و رييس دانشگاه و حسن نيت ن

ـه            انتظامي همه ي دانشجويـان آزاد شـدنـد ب
شـمـاري كـه خـود آنـهـا                جز تعداد انـگـشـت   

ـري              ـقـش         اعتراف كـردنـد كـه در درگـي هـا ن
ـز بسـيـار كـم              ـي داشتند كه البته اين تعـداد ن

جاللي همچنين از تـعـداد ايـن          »  . هستند
 .دانشجويان اظهار بي اطالعي کرده است

وي در مورد آزادي ديگر دانشجويـانـي کـه       

ـلـف بـازداشـت شـده انـد               در تجمعات مخـت
اعالم کرد که کميته پيگيري در پي آن اسـت  
ـه و يـا                ـرافـاتـي نـداشـت دانشجوياني که اعـت

ايـن  .  مسبب حوادث نبـوده انـد آزاد شـونـد          
ـيـت مـلـي             اظهارات مخبر کميسـيـون امـن
مـجــلــس در حـالــي بــيــان مــي شــود کــه                 
ـروهـاي       ـي دانشجويان آزاد شده پس از حمله ن
امنيتي و لباس شخصي به کوي دانشـگـاه،   
ـز و        از ضرب و شتم شديد، رفتار تحقير آمـي
ـروهـاي         ـي فحش و ناسزاهاي بسيار تـوسـط ن

 .امنيتي پرده برداشته اند
تعدادي از دانشجويـان کـوي دانشـگـاه در            

شب حادثه به طبقه منفي چـهـار زيـرزمـيـن        
وزارت کشور منتقل شده و بدون آب و غـذا      
چندين ساعت زير ضرب مشـت و لـگـد و            

 .باتوم نيروهاي امنيتي بوده اند
ـز بــه                    ـي حـمـالتـي مشـابــه کـوي دانشـگــاه ن
ـراز و دانشـگـاه            خوابگاه دانشجويان در شـي
صنعتي اصفهان صورت گرفت کـه رئـيـس        
ـه             ـه ايـن حـادث دانشگاه شيراز در اعتـراض ب
استعفا داد اما پس از چند روز اسـتـعـفـاي         

 .خود را پس گرفت
ـري                   ـيـگـي ـه پ ـت گرچه در گـزارش هـاي کـمـي

مجلس مطلبي در مورد حمله به خـوابـگـاه      
هاي شهرهاي ديگر غير از تهران بيان نشـده    

 .است
ــي هــمــچــنــيــن در مــورد احضــار                 جــالل

ـه        ـت دانشجويان به کميته هاي انضباطـي گـف
ـه   « :  است دانشجو در اظهارنظر همچون بقـي

نظرات خـود   تواند نقطه مردم آزاد است و مي
را اعالم كند اما اين آزادي تـا مـرزي اسـت        

اي به قانون وارد نشـود، از     كه اخالل و خدشه
آنجا كه دانشگاه محيطي است كه نيازمـنـد   

گـرا بـاشـد         قانون است و دانشجو بايد قانـون 
اگر كساني اخاللي ايجاد كـردنـد در مـورد          

هاي الزم را      آنها بايد نهادهاي مرجع بررسي
 »انجام دهند

ـه هـا               ـت ـه کـمـي بيش از هزار مورد احضار ب
مورد بازداشـت   ۱۱۲ انضباطي و نزديک به 

نتيجه انتقادات دانشجـويـان در      ۸۷ در سال 
ـر از               ـيـشـت  ۴۰۰ محيط دانشگاه بود که ب

ـراي             مورد حکم محروميت از تـحـصـيـل ب
 .دانشجويان به دنبال داشت

 
ھشتمين اردوی سياسی   

دانشجويان در غيبت  
   دانشجويان و خبرنگاران منتقد 

ــاســي                  ـي ــن اردوي آمــوزش سـ ـي ــمـ هشــت

دانشجويان روز گذشته در دانشـگـاه شـهـيـد        
ـر ادعـاي        عباسپور آغاز به کار کرد، تا بنا ب
ـيـش از هـزار دانشـجـوي                برگزارکنندگان، ب
فعال سياسي و فرهنگي دستـچـيـن شـده از         
ـه مـدت دو               دانشگاه هاي سـراسـر کشـور ب
هفته به طور رسمي در متن و جـريـان امـور      
ـه                سياسي قرار گيـرنـد؛ دانشـجـويـانـي کـه ب
ـنـدگـان                ـر نـمـاي روال معمول سال هـاي اخـي
دانشـجــويـان و تشــکـل هـاي مسـتــقـل و                  

 . منتقد در ميان آنها نيست
ـه هـا و                       ـنـده هـاي رسـان کمااينکـه از نـمـاي
ـه گـزارش       روزنامه هاي منتقد  هم براي تهـي
از اين اردو دعـوتـي صـورت نـگـرفـت، تـا                  
ـز در هشـتـمـيــن اردوي آمــوزش                  هـمـه چــي
سياسي دانشجويان محدود به دانشـجـويـان    
و خــبــرنــگــاران دســتــچــيــن شــده از ســوي              

 .برگزارکنندگان باشد
ـتـشـرشـده در         بنا بر گزارش هاي محدود مـن
ـرگـزاري هـا،                      ـرخـي خـب اين بـاره از سـوي ب
دانشــجــويــان در ايــن اردو بــا شــرکــت در                
کارگاه ها و کالس هاي آمـوزشـي، حضـور      
در مناظره ها و مباحث آزاد سياسي کـه بـا     
حضور شخصيت هاي سيـاسـي و کشـوري        
برگزار مي شود، در جريان آخرين تـحـوالت     
ـه قـرار خـواهـنـد                     سياسي کشـور و مـنـطـق

اين اخبار در حالي منتشر مـي شـد     .  گرفت
که هيچ اشاره يي به جزييات اين برنامـه هـا     
در مــتــن اخـبــار بــه چشــم نــمـي خــورد و                   
ـبـود در ايـن اردو کـدام يـک از                     مشخص ن

» شخصيـت هـاي سـيـاسـي و کشـوري              « 
ـرانـي خــواهـنـد کـرد و کـدام يـک از                       سـخـن
ـه در             موضوعات سياسي کشـور و مـنـطـق

بـا  .  دستور کـار اردو قـرار خـواهـد گـرفـت                 
ـر                وجود اين به نظـر مـي رسـد حـوادث اخـي
پس از انتخابات محور بحث ها و مسـائـل     
اردوي سـيـاسـي دانشـجـويـان در دانشـگـاه               

 عباسپور باشد
 

اگر حوزه  : مدير حوزه علميه 
به دانشگاه نزديک شود ممکن  

 است خطرآفرين باشد 
نظام اسـالمـي     "  : حوزه علميه گفت مدير

پـرورده حـوزه اسـت و             ما مولود و دست
همواره پشتيبان رهبري هستيم اما نبايد 
حوزه دولتي شود و دولت بايـد بـه حـوزه        
کمک کند، مـحـتـرمـانـه و بـدون مـنـت                 
وظيفه خود را انجـام دهـد و حـوزه نـيـز              
نبايد تصور کـنـد زيـرمـجـمـوعـه دولـت             

 ".است
در هيچ جـاي دنـيـا نـظـام            :  وي بيان كرد

آموزشي و علمي مانند حوزه وجود ندارد 
و با پيشينه افزون بر هـزار سـال تـجـربـه            
علمي، مديريتي آموزشي و تربيتي داريم 

 .در هيچ جاي دنيا وجود ندارد
: گـفـت  )  ع(مدير حوزه علميه امام رضا 

نبايد تهديدي که مسيحيت با آن مواجـه  
است، ما را تهديد کـنـد، کـمـبـريـج يـک            
حوزه علميه مسيحي بوده و تـبـديـل بـه           

اي  هاي سکوالر چاره دانشگاه شده و نظام
ما نـظـام       اند اما نظام جز اين کار نداشته

دين است، اگر دانشگاه به حـوزه نـزديـک        
شود طبيعـي اسـت، امـا اگـر حـوزه بـه                 
دانشــگــاه نــزديــک شــود مــمــکــن اســت           

 .خطرآفرين باشد
 

احضار يازده دانشجوی دانشگاه  
 بوعلی ھمدان به كميته انضباطی  

دانشجوي دانشگاه همدان به كميـتـه    ۱۱ 
احضـار ايـن     .  انضباطي احضار شده انـد 

تـن از       ۵ دانشجويان در حالي است كـه      
ايشان در پي حوادث بعد از انـتـخـابـات         
توسط نيروهاي امنيتي بـازداشـت شـده        
و متعاقب آزادي به كـمـيـتـه انضـبـاطـي          

اسامي احضـار شـدگـان      . احضار شده اند
سـيـاوش حـاتـم،رضــا       : بـديـن شـرح اسـت        

ــيــان،حــجــت            ــف ــا شــري ــوري ــان،پ ــري جــعــف
بــخــتــيــاري،مــهــدي مســافــر كــيــانــوش         
ــي                 ــلــي رضــاي ــدي ع ــد زن ــري ــف ــي رضــاي
مصـطـفــي مـهــدي زاده وحـيـد امـيــري                

 مهدي حكيمي
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 اخبار دانشجويی در ھفته گذشته

کـه     رژيـم  اخـيـردرونـي      دعواها و اختالفـات 
اسـت کـه دامـن         ديگر به مرز دشمني خوني رسيده نمونه آشـکـاري از بـحـران عـظـيـمـي                

سير قداست وحمايتهاي ماوراء طبيعي خودش را      نظامي که مدتها بر.گرفته را نظام اين
ـيـعـي      ديگر استوار کرده بود نه تنها نميتواند چنين ادعايي بکند بلکه ابروي زميني و طـب

ـتـي کـه در                 . به گل نشسته      نظام اسالمي. خود راهم نميتواند حفظ کند ايـن از هـمـان وق
ـنـد    خرداد به ۱۳ مناظره  جان هم افتادند مشخص بود که ديگر شخصيتهاي رژيم نميتوان

جمهور  ديگر حال به جايي رسيده که خامنه اي هم ضد رييس.باهم و در کنارهم قرار بگيرند
سه قوه هم ضدهم و شهردار ضد رييس جمهور و رييس جمهور   چاکر منشش قرار گرفته و
مرز بحران و دشمني به ايـن  . دوستان رييس جمهورايستاده   ضد  ضد وزراي خودش و وزرا

بهـمـن    ۲۲ براي شما نمايشهاي    ديگر حتي انتظار نداشته باشيد که بروند. حد رسيده است
بيست سال پيش خميني در حاليکه به اين جماعت توصيه ميکرد با هم دوسـت    . بگيرند 

اي جـز ايـن          ارتجاعي که خودش کاشت چـاره    بيچاره شايد نميدانست بذر   مرد و   باشيد
ـيـجـه ايـن شـد کـه در مـراسـم                      .   به جان هم بيفتند   چنين يارانش  نميبيند که اين ـت  ۱۴ ن

ـاظـره مـوسـوي و احـمـدي هـمـه                     يـک روز بـعـد از            مرگ خميني   روزسالگرد خرداد مـن
ـارهـم                 صورت بودند به اکثريت باهم قهر   شخصيتهاي نظام در حالي که نمـايشـي کـن

ديـگـر بـراي ايـن رژيـم نـه نـمـاز جـمـعـه                        . بنشينند و جمعيت هم هرکدام يک شعاري بدهد
دشمن شکني باقي مانده و نه مسجدي همه چيز را توسط مردم فتح شده ديگر نـمـي        اي

انها اکنون در با يک جامعه سراپا تـعـرض   . توانند به چيزي اطمينان کنند و چيزي بخواهند
ـا  .  مواجه هستند که معلم و کارگر و دانشجو و زن و مردش همه و همه به ان معترضنـد  ت

شکست جمهوري اسالمي راه زيادي باقي نمانده تنها کمي هوشياري و اتحاد الزم است که 
هـمـه   .. عليه اينهـا دراورد    همه جا را ميتوان به صفي.    اين صف به صورت کامل بشکند
ابرو   بي.يک شخصيت خرد شدن ان است   بي ابرو کردن.جاي جهان بايد اينها منزوي شوند

ديگر چيزي نمانده که ان   .اين را ما تا اينجا موفق بوديم  نابودي ان است که  شدن يک نظام
و رفتار هر جناح جمهوري اسالمي  بايد در برابر هر حرکت. پاياني هم برسانيم  را به مرحله
اين نه گفتن ما الزمه اين است که بتوانيم تا اخر که رسيدن ما به ازادي و برابري . نه بگوييم

کسـي   البته بـي شـک    . هزينه هايي بدهيم   نبايد مايوس شد، ممکن است.  است کمک کند
بايد بدانيم که ممکن اسـت  .  به کاري وا داشت   اجباري ندارد و هيچ کس را نميتوان به زور

مدتي اين پروسه طول بکشد ولي اين راهي که مـيـرويـم کـامـال مشـخـص اسـت کـه بـه                     
 .که اينده مال ماست  سرنگوني اين رژيم منجر مي شود ان را از دست ندهيم

 پيروزی از آن ماست، 
 جانيان به جان ھم افتاده اند

 ايران -کامران مزين 



ـبـش                     ـيـش از يـک مـاه از جـن با گذشت ب
ـبـش هـنـوز               انقالبي مردم ايـران، ايـن جـن

ـا آغـاز ايـن        .  رهبري منـسـجـمـي نـدارد        ب
ـيـجـه مضـحـکـه             ـت جنبش پس از اعالن ن
ـلـث                انتخابات، رهـبـري آن در دسـت مـث

جــنــاح  ( کــروبــي      -خــاتــمــي   -مــوســوي
بود، ولي بـه تـدريـج      )  هاشمي رفسنجاني

ـاح و مـردم           گسستي نسبي ميان اين جـن
نسبي به اين دليل کـه هـنـوز        . اتفاق افتاد

مــوســوي در مــيــان شــعــار هــاي مــردم             
گرچه مدتهاست مـردم  .  حمايت مي شود

راس رژيــم را نشــانــه گــرفــتــه انــد ولــي                 
ـان  .  آلترناتيو مشخصي در نظر ندارند شاي

ذکر است که دانشجـويـان هسـتـه اصـلـي           
امـا  .  اين جنبش را تشکـيـل مـي دهـنـد         

مسئله اصلي در اين ميان ايـن اسـت کـه          
ـيـسـت کـارگـري ايـران بـه               چرا حزب کمون
ـا                ـقـالبـي و ي عنوان يک حزب راديـکـال ان
بهتر است گفته شود تنها حزب راديـکـال     
انقالبي، رهبري انقالب را دردسـت نـدارد     
و حضورش بسيار کمرنگتر از حد انتـظـار   
بوده و اساسا با مرکزيت انقـالب فـاصـلـه       

ـالـه سـعـي           .  نسبتا زيادي دارد در ايـن مـق
نـظـر   ( شده است با بررسي نـظـرات مـردم        

و ديدگاه هاي يک جامعه شنـاس  )  سنجي
سوسياليست و همچنين  بررسي حـرکـت     
ـا                  مردم و عملکـرد حـزب،  ايـن بـحـث ت
حدي باز شود و همچنـيـن بـه هـر يـک از              

امـيـد   .  موارد مختـصـرا پـرداخـتـه شـود          
ـيـسـت کـارگـري         است رفقا و فعالين کمون
ـا                      ـا ب در ايران ايـن بـحـث را ادامـه داده ت
ـاسـبـي        بررسي دقيق تر و راهکارهاي مـن
ـقـالب مـردم و           در جهت به ثمر رساندن ان
تثبيت رهبري حزب به عنوان تنها حـزب    

 .راديکال انقالبي، پيشنهاد کنند
ـارزات حـزب        نيازي به يادآوري تاريخ مـب

کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران از اتــحــاد             
مبارزان کمونيست تا به امروز نمي باشـد  
ـا     و همچنين مردم نيز عمال در خيابانها ب
رژيم رودررو مبارزه مي کنند، مجمـوعـه   
ـان    عواملي دراين ميان وجود دارد که مـي
حزب و توده انقالبي گسست ايجـاد کـرده     

بدون در   .  و اين معادله مساوي نمي شود
نظر گرفتن اولويت ها،چالشهاي مـوجـود     

 :را بررسي مي کنم

بــرداشــت هــاي نــادرســت از واژه                   -۱ 
 کمونيسم 

اتحاد جـمـاهـيـر شـوروي خصـوصـا                -۲ 
 مسئله فروپاشي

حضور کمرنگ طبقه کارگر در مرکز -۳  
 نبرد هاي اخير 

خـود سـانسـوري و        ( ترس از مذهـب   -۴  
 ) اسالم زدگي

بدبيني نسبت به اپوزيسيون خـارج از     -۵ 
 کشور 

 حزب گريزي  -۶  
 عملکرد فعالين داخل ايران  -۷   
 عملکرد کانال جديد -۸ 

با باز کردن هر يک از اين مباحث، بـه يـک     
. يا چند عامل مهم باز دارنده مي رسـيـم    

ـار    اولين نکته واژه کمونيسم است که بسـي
ـاوتـي از ايـن             ـف مهم است زيرا معاني مـت
ـا      واژه در ذهن مردم نقش بسته است کـه ب
ـاوت اسـت          ـف . معني واقعي آن بسيـار مـت

واژه کمونيسم طيف وسيعي از مفاهيم را   
دربر مـي گـيـرد کـه هـمـه آنـهـا بـه لـغـو                        
ـيـد و                    مالکيـت خصـوصـي بـر ابـزار تـول
تشکيل جامعـه اشـتـراکـي و لـغـو سـتـم                 
سرمـايـه داران بـر تـوده مـردم از طـريـق                    
انقالب منتج مـي شـونـد؛حـال آنـکـه در               
ـا      اذهان مردم، کمونيسم بعضا متـرادف ب
ـنـي،              بي خدايي، شکـنـجـه، زنـدگـي کـوپ

عـده  .  شناخته شده اسـت ...  ديکتاتوري و
ـاسـنـد و عـده             اي هم آن را اساسا نمي شـن
اي هــم آن را  از طــريــق شــوروي مــي                      
شناسند و فروپاشي نظام  سـرمـايـه داري        
دولــتــي شــوروي را مســاوي بــا مــرگ                

ـارهـا بـه        .کمونيسم مي دانند ما بارها و ب
ايــن مســئلــه پــاســخ داده ايــم ولــي ايــن                
باورهاي غلط از ذهن مـردم کـامـال پـاک         

وقتي ميان مردم از اهـداف و    . نشده است
ـان مـي آيـد               عملکرد حزب سخن بـه مـي
ـام                   ـتـي ن همه شيفته مـي شـونـد ولـي وق
کمونيسم مي آيد بدبينـي بـه وجـود مـي           

قصـد  .  آيد حتي ميان کارگران کارخانه ها
ـيـعـات                   ـل ـب ريشه يابي نـدارم ولـي شـايـد ت
رسانه هاي غربي و عملکرد حزب تـوده و    
گروه هاي به اصـطـالح مـارکسـيـسـيـت،            
سهم مهمي در حصول اين نوع نـگـرشـهـا       

شــايــان ذکــر اسـت مــرز         . داشـتــه بــاشــنـد    
ـيـسـم           نشينان هم دل خوشي از واژه کـمـون
ندارند، در صورتـي کـه امـکـانـات رژيـم             

ـان ( کمونيست شـوروي بـراي     )  از ديدگاه آن
 . مردم را تحسين مي کنند

نکته دوم اتحاد جماهير شوروي است کـه    
نقل هر مجلس ضد کمونيست و طـرفـدار   

) به اصطالح روشن فـکـري  ( سرمايه داري
ديـو  [ مي باشد، خصوصا دوران استاليـن 
بـه  !!!( خونخوار که شبها گرگ مي خـورد 

ـقــل از رسـانــه هــاي غـربــي             و دوران   )]  ن
ـلـي هـا              طاليي فروپاشي شـوروي کـه خـي

ـيـسـم مـرد       ـان   !!!  بشکن زدند که کمون ـن اي
هرجا سخن از طبقه کارگر و سوسياليسـم  
به ميان مي آيد فورا شوروي را پيش مـي  
کشـنـد، درسـت اسـت کـه حـزب مـا بــا                    
بررسي دقيق و پاسخ منطقي تا حدي ايـن  
مسئله را حل کرده است ولي اين مشکـل  
هنوز به قوت خود باقي است و به واسطـه  
ــه اصــطــالح                   ــت يــک حــزب ب ــمــي حــاک
ـام بـر شـوروي، شـوروي را                   کمونيـسـت ن
باتومي بر سر آزادي خواهان و کمونيسـت  

شايان ذکر است که عملـکـرد   .  ها کرده اند
حزب خصوصا در چند سـال اخـيـر نـگـاه          
ـا حـدي کـاهـش داده و                هاي سنگين را ت
جاني تازه به پراتيک کمونيستي بخـشـيـده    

 .است
ـا        نکته ديگر طبقه کارگر ايران است کـه ب
وجود آنکه اساسا سوسياليـسـم ريشـه در        
طبقه کارگر دارد و نام کارگري هم برپرچـم  
ـايـد                    حزب نقش بسـتـه ولـي آنـطـور کـه ب
ـيــت حـزبــي نــدارنـد و بــه                   کـارگـران فـعــال
عبارتي جـاي تـوده عـظـيـم کـارگـري در                
حزب  و در انقالب امـروزخـالـي اسـت و           
ـا         حتي روز کارگر در تهران در حالـي کـه ب
در نظر گرفتن  حومه تهران، حـدود شـش     
مليون کارگر بايد در خيابان ها و اسـاسـا       
پارک الله مي آمدند، فقط حدود دو هـزار  
نفر آمده بودند که البته همه کارگر نبودند 
و يا در روز هجده تير که تعدادي دانشجـو  
ـاال بـردنـد و                ـلـو را ب عکس منصور اسـان
جـاي خــالـي تــوده کــارگــران، دســت کــم              

ايـن بـي     .  شرکـت واحـد مـحـسـوس بـود            
تفاوتي از کجا نشئت مـي گـيـرد و چـرا             
کارگران دست به تظاهرات سراسري نـمـي     
ـان از زنـدگـي خـود و رژيـم                       ـا آن زننـد؟ آي

ـنـد؟      ـا آنـهـا مـي         !  آخوندي راضي هسـت آي
آيا آنها حزب راديـکـال کـارگـري         ! ترسند؟
 !ندارند؟

نکته ديگر ترس از مذهب و مـقـدسـات         
است که علي رغم مبارزه مستقيم بـرخـي   
ـبـش آزادي زن و                  ـنـد جـن اقشار با آن مـان

به ( درگيري با نيروهاي گشت ارشاد سابق

دنبال حرکت مردم بساط اين نيرو هـا هـم     
ولي جرات ندارند همچون مـرگ  )جمع شد

ـنـد و             ـقـد کـن بر خامنه، مقدسات را هم ن
هنوز اهللا واکبر سر مي دهند و علي رغـم  
ـاوتـي و حـتـي انـزجـار نسـبـت بـه                      ـف بي ت
ـا               ـيـم آن ت ـق مقدسات ولي از گفـتـن مسـت
حدي مـي تـرسـنـد، ايـن مشـکـل سـدي                 
ـيـروزي اسـت                . بزرگ بـر سـر راه آزادي وپ

 .نمونه بارز آن انقالب پنجاه و هفت بود
نکته ديگر بدبيني نسبت به اپـوزيسـيـون      
خارج از کشور است که بـاعـث گسـسـت         
مردم  با نيروهاي انقـالبـي شـده اسـت بـه            
عبارتي مـردم بـه اپـوزيسـيـون خـارج از                 
ـاد            ـق کشور، آنطور که بايد اعـتـمـاد واعـت
ندارند و معتقدند که آنان درک درسـتـي از     
شرايط ندارند و دور از آتش هستنـد و بـه       
ـافـع خـود                  ـال مـن ـب ـبـوده و دن فکر مردم ن
ـافـع مـردم را در نـظـر                      هستنـد، اگـر مـن
داشتند در خارج از کشـور بـه سـر نـمـي                
ـاد      بردند، اين افراد که تعدادشان بسيـار زي
ـتـه بـرخـي        است تحت تاثير تبليغات و الب
عملکردهاي اپوزيسـيـون هـاي دروغـيـن          

مينا احدي ها و کـودکـان     .  قرار گرفته اند
ـان          ـتـه کـردسـت مقدمندها و مبازات کمـي

ـنـد و ايـن                  ...  حزب و ـن ـي ـيـق نـمـي ب را دق
 .نديدن خود عامل گسست است

نکته ديگر بدبيني نسـبـت حـزبـي بـودن             
وعمل سياسي است که از قـديـم در ذهـن        
مردم نقش بسته است يعني بايد از حزبـي  
گري و سياست حسابي دوري کرد، حـتـي     
جان باختگان  انقالب اخير هـم مـعـروف        
ـنـد کـه          به بي حزبي و مستقل بودن هسـت
ـامـه ريـزي           عامل نبود سازماندهي و بـرن
ـيـب     در حرکت مردم است که يا به اين تـرت
مردم از هـم جـدا شـده و اتـحـاد خـود را                   
ازدست مي دهند يا بـه بـهـتـريـن شـکـل              
جمهوري اسالمي را سرنگون کرده و بـعـد   
ـيـروهـاي ارتـجـاعـي          از آن حکومت را به ن
ـارز       ضد انقالب تقديم مي کنند، نمـونـه ب

 . آن سال پنجاه و هفت است
ـيـن حـزب در               نکته ديگر عملـکـرد فـعـال
ايران است که ظاهرا منسجم عـمـل نـمـي       

ـارتـي  هـر کـس بسـتـه بـه                      . کنند بـه عـب
شرايط و موقعيت به نوبه خود کاري مـي  
ـتـج بـه          کند و مجموعه اين اقدامات مـن
. حرکت منسجم کمونيستـي نـمـي شـود        

نکته ديگر عملکرد کانال جديد است کـه    
از خيلي جهات به طور نسبي موثـر بـوده     

به جرات مي توان گفت دقيق تريـن  .  است
ـيـل از شـرايـط              استراتژي، راهکار و تـحـل

ـامـه       موجود را حميد تقوايي در ميان بـرن
هاي زنده مطرح مي کـنـد ولـي مشـکـل          
ـقـوايـي بـه عـنـوان                اينجاست که حمـيـد ت
رهبر انقالب هنوز ميان مردم جا نيفتـاده  
ـال                است، به عبـارتـي رهـنـمـود هـاي کـان
جديد آنطور که بايد و شايد مـورد تـوجـه        

در طي بررسي ها به نتيجه اي در   .  نيست
ـاکـيـد کـرده             اين باره رسيدم که قبال هـم ت
ـان        بودم و آن حضور بسيار کمـرنـگ جـوان
. کــمــونــيــســت در کــانــال جــديــد اســت              

انقالبيون در سنين هجده تا حداکـثـر سـي      
ـانـگـيـن              سال قرار دارند در حـالـي کـه مـي
ـال                 ـامـه هـاي زنـده کـان سني مجريان بـرن
جديد بين چهل وپنج تا پنجاه سـال اسـت       
ـقــالبــيـون فـاصــلــه                    کـه بسـيــار بــا سـن ان

اگر به اين نکته دقت کنـيـم کـه چـرا         . دارد
ـال جـديـد پـخـش               جذاب ترين برنامـه کـان
تصويري سـخـنـرانـي مـنـصـور حـکـمـت               
است، به ايـن نـکـتـه هـم مـي رسـيـم کـه                    
جدايي از سخنان ارزشمند منصور، چهـره  
ـان                   ـي زيبا و جـوان مـنـصـور حـکـمـت و ب
ـار مـوثـر                   خاص او در ايـن مسـئلـه بسـي

ـامـه هـاي             . است ـان در بـرن باحضور جـوان
ـال خـود بـه          زنده، توجه  جوانان به اين کـان

در پايان اين نـکـتـه    .  خود بيشتر مي شود
ــذکــر شــوم کــه حــزب                    را هــم بــايــد مــت
کمونيست کارگري ايران آنقدر رژيـم را بـه       
وحشت انداخته که کانال جديد را حسـابـي   
فيلتر مي کند و حتي رسانه هاي فـارسـي   
ـتـي بـه اصـطـالح مـدعـي خـبـر                   زبان دول
ـال جـديـد        رساني هم، حتي از بردن نام کـان
ـيـون    وحشت دارند زيرا مي دانند که انقالب
ـتـخـاب مـي          در نهايت حزب انقالبي را ان

 .کنند
 : در حاشيه

ـار                ـابـت بـحـث بسـي دامون جان مـرسـي ب
ـيـه           ـق خوبي که شروع کرده اي امـيـدوارم ب
دوستان هم در اين بحث شرکت کننـد کـه     

ولي من چـنـد   .  جنبه هاي آن تدقيق بشود
ـتـه اي             .  نکته را اشاره کنم ـنـکـه گـف اول اي

موسوي هنوز در شعارهاي مردم حمايـت  
حتما همين طور است، حـتـمـا      .  مي شود

ـان هـا              ـاب هنوز طرفداران مـوسـوي در خـي
ـنــد  و آنــان هـم بـخــشـي از مــردم                      هسـت
هستند، خود موسوي هم کـه در مـراسـم        
ندا شرکت مي کند و از مردم مي خواهـد  
ـا و      در خيابان، که چه عرض کنم در تکـاي
ـاشـنـد و رهـنـمـود مـي دهــد                     مسـاجـد ب
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اعـتـراضـان    مراسم هاي مذهبـي مـرکـز        
مي دانيم که مردم از هـر  .  مردم باشند

فرصـتـي، مـذهـبـي و غـيـر مـذهـبـي                   
استفاده مي کنند تا بـه قـول تـو راس          

همه مي دانند کـه بـا       .  نظام را بکوبند
رفتن و شل شـدن راس نـظـام، يـعـنـي               
خامنه اي ديگر شيرازه نظام مي پاشد 
و بـه قـول آيـت اهللا يـزدي خـطـاب بـه                    
رفسنجاني اگر آقا برود همه با هم مـي  

ولي جريان اصلـي بـعـد از چـنـد            .  روند
روز خودش را با شـعـارهـاي مـرگ بـر            
ديکتاتور و غيره خودش را نشـان داد      

 .و بالفاصله از موسوي عبور کرد
،حـزب رهـبـري      " اما اينکه مي گـويـي    

انقالب را دردست نـدارد و حضـورش         
بسيار کمرنگتر از حد انـتـظـار بـوده و         
اساسا بـا مـرکـزيـت انـقـالب فـاصـلـه                  

بـه نـظـر مـن هـم            ". نسبتا زيادي دارد 
حزب هنوز رهبري انقالب را در دسـت  
ندارد ولي اگر معتقد بـاشـيـم کـه ايـن            
انقالب است، کسي بـه جـز حـزب هـم             
نمي تواند بـراي پـيـروزي اش رهـبـري            

ديـگـران   .  اش را در دست داشته بـاشـد  
که اصال به انقالب بودن اين اعتـقـادي   
ندارند راسـت هـا کـه مـدام بـر طـبـل                    

" اعتراضات مردم به نتايج انتخـابـات  "
مي کوبـنـد، چـپ هـاي هـپـروتـي هـم                 
! ازقضاي روزگار همين را مي گـويـنـد     

و فقط اين ما هستيم که مـي گـويـيـم         

انقالب و اين ما را در مـرکـز انـقـالب         
وجود نيروهاي سياسـي  .  قرار مي دهد

در اين شرايط به شدت تعييـن کـنـنـده       
است، اگر ما نـبـاشـيـم انـقـالب مـردم            
شکست مي خورد و حداکثر بـه جـابـه      
جايي مهره هايي از رژيم منتهـي مـي     
شود، چون کس ديگري بـه جـز مـا بـه           
انقالب اعتقـادي نـدارد بـه جـز مـا و                

با پـيـشـرفـت انـقـالب جـايـگـاه              .  مردم
حزب هم تثبيت مي شـود و در واقـع           
هر دو، انقالب و حزب با هم پيش مي 
روند و البته اين به عملکرد صحيـح و    
انـقـالبـي حــزب وابسـتـه اســت کـه تــا                 

به نظرم همين که بـه  .  امروز چنين بوده
اين اوضاع مي گـويـيـم انـقـالب و بـه               
همان درجه که اوضاع را انقـالبـي مـي      
دانيم نقش حزب و محوريت حـزب در    
اوضـاع را بــرجسـتـه کــرده و حـزب و                 
سياست هايش را در مـرکـز قـرار داده          

اگر معتقد باشيـم اوضـاع فـعـلـي          .  ايم
دعوا بر سر نتيجـه انـتـخـابـات اسـت،           
مثل خيلي هـاي ديـگـر آنـوقـت هـيـچ              

. جايگاهي براي حزب قائـل نشـده ايـم       
به نظر مـن هـمـان قـدر کـه حـزب در                   
محور قرار بگيرد اين اوضاع به سمـت  

ولـي ايـنـکـه       .  پيروزي انقالب مي رود
هـنـوز حـزب آنــجـوري کــه مـن و تــو                   
انتظار داريم مـطـرح نشـده کـه در هـر              
جايي مـثـال بـتـوانـيـم دفـتـر حـزب را                  
تاسيس کنيم و هر کسـي حـرف حـزب        
را بزند و خالصه به طور غير رسمـي و    

به اصطالح دوفاکتو حضـور حـزب در       
سطح وسيع در جـامـعـه تـامـيـن شـده              
باشد، کامال بسـتـگـي بـه تـوازن قـوا               
دارد که البته سياست هـاي روز حـزب       
در تغيير توازن قوا بـه نـفـع انـقـالب و            

 .الجرم حزب تعيين کننده است
در مورد بـد بـيـنـي مـردم نسـبـت بـه                   
کمونيـسـم هـم خـيـلـي بـا تـو مـوافـق                     
نيستم، شايد به خاطر اينکه اين را بـه      
واقعيتي فراگير در جامعه تعميم داده   

به نظر من مردم مـي خـواهـنـد از         . اي
شر رژيم اسالمي خالص بشـونـد حـاال      
هر کس بتواند اين کار را بکـنـد مـردم      
با او هـمـراه مـي شـونـد، هـرکـس کـه                   
نشان بدهد مي خـواهـد و الـبـتـه مـي             

به نظرم اين مهـم اسـت کـه مـا           .  تواند
چه جوري کـمـونـيـسـم را در ايـن دوره               
نمايندگي کنيم و وجه سلبي آن را بيان 

مثال هميـن ده خـواسـت فـوري           .  کنيم
مردم را در نظر بگير هيـچ کـس نـمـي         
تواند بگويد ايـن هـا را نـمـي خـواهـم                 
حتي اگر واقعـا نـخـواهـد نـمـي تـوانـد               
علنا بگويد، حاال بگو اين هـا را يـک         
حزب کمونيستي گفـتـه، مـردمـي کـه          
اصال براي اينها به خيابان امده انـد از      
اين خواسـت هـا عـقـب نشـيـنـي مـي                 

بـه خصـوص     .  کنند؟ بـه نـظـر مـن نـه           
سال گذشته توانسـتـه    ۱ کانال جديد در 

ــه                   تــا حــدودي رنــگ ســيــاهــي کــه ب
کمونيسم پاشيده بودند را از جـامـعـه          
بزدايد و از تلفنهـاي بـيـنـنـدگـانـي کـه             

خود را  کمونيست نمي دانسـتـنـد هـم        
ولي خود را حزبي مي دانستند يـا راه      
حل را سـوسـيـالـيـسـم مـي دانسـتـنـد                   
معلوم بود که ما بـه درجـاتـي مـوفـق          
شده ايم اين سياه نمايي کمونيسم را از   
بين ببريم ولي طرف مقابل بي بي سي 

 .و سي ان ان و غيره را دارد
امـا در مـورد حضــور کـارگــران مــن               

کـارگـري   .  مسئله اين شکلي نمي بينم
بودن حـزب بـه نـظـر مـن بـه مـعـنـاي                    
حضور کارگران در حزب نيست بـلـکـه      
سياست ها و منافع طـبـقـه کـارگـر را            
نمايندگي کردن معناي کارگـري بـودن     

وقتي ميليون هـا نـفـر در        .  حزب است
خيابان ها مي آيند اينها کي هسـتـنـد      
و چــه کـاره انــد؟ کـارگــر و مـعــلــم و                    

در مــورد روز      .  پــرســتــارهــا هســتــنــد    
جهاني کارگر هم که فراخوان دهندگـان  
آن تشکالت کارگري بـودنـد و اتـفـاقـا          
حضور بخش هاي غير کارگر بـه نـظـر        

چـرا کـه     .  من نقطه قوت ايـن روز بـود      
ســيــاســت هــا و تشــکــالت کــارگــري            
توانسته بودند خود را اجتماعي کنـنـد   
و ساير بخش هاي جامعه را زير پـرچـم     

بـحـث سـازمـانـدهـي         .  خود جمع کننـد 
فعالين کارگـري در حـزب امـا بـحـث              
ديگر و درستي است که تو به آن اشـاره  
ــاســت مــا در                      ــه در ســي کــرده اي ک

 . سازماندهي کارگري مي گنجد
اما واقعيتي که مـا را بـه ايـن بـحـث                
مي کشاند نبود اعتصابـات کـارگـري      

در ادامه اعتراضات مردم در خـيـابـان    
هاست که بحثي درست و به جـاسـت و     
بايد ديد عوامل آن چيست و چگونه و   

 .چه وقت مي تواند عملي بشود
 

در مورد شعار اهللا اکبر بارها گفته ايم 
شعار درست و جالبي نيست، چـرا کـه       

سال اهللا اکبر اسـم رمـز حـملـه بـه             ۳۰ 
مردم و جوانان بوده ولي با تقسـيـر تـو      
که واقعيست يعـنـي انـزجـار مـردم بـه             
خصوص جوانان از اسالم و مبارزه هـر    
روزه شان با فوانين اسالمي بايد دلـيـل   
اين شعـار را جـاي ديـگـري جسـتـجـو                

به نظرم شعار اهللا اکبر در بعضـي  .  کرد
جاها سپر دفاعـي بـراي مـردم ايـجـاد            
مي کرد ولي از پشت بام هـا بـه نـظـرم         
قابل قبول نيست و بـايـد بـراي مـردم             

 .توضيح داد  و بايد آن را تغيير داد
بــحــث عــدم اعــتــمــاد مــردم هــم بــه                
اپــوزيســيــون بــيــشــتــر تــحــت تــاثــيــر            

ــيــغــات حــکــومــتــي اســت           هــر .  تــبــل
حــکــومــتــي اپــوزيســيــون خــودش را           
تضــعــيــف مــي کــنــد چــه بــرســد بــه                

مـا بـه سـهـم خـود            .  جمهوري اسالمي
تالش کرده ايم ايـن تصـويـر را هـم از               

ولي واقعيتي کـه بـارهـا از          .  بين ببريم
مردم شـنـيـده ايـم ايـن اسـت کـه چـرا                     
اپوزيسيون متحد نمي شـود تـا کـاري        
کند که اين خود هم انـتـقـاد مـردم بـه            
اپوزيسيون را نشـان مـي دهـد و هـم                  

 قربانت نويد. اميدوار بودن به آن را
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کردند داسـتـان بسـازنـد و آنـان را بـه                   
جرياناتي منتسب کنند و يـا کـال بـي        
طرف نشانشان بدهـنـد، بـي طـرف بـه            
عنوان کسانـي کـه هـيـچ اعـتـراض و               
نقدي به اوضاع نداشته انـد و اتـفـاقـي         
کشـتـه شــده انـد، آن يـکـي بــه کـمــک                   
فتوشاپ دست بند و پيشاني بند سبـز  
به يکي از اين جـوانـان مـي آراسـت و             
ديگري مي گفت بيگانـگـان آن جـوان        
ديگر را کشته اند تـا بـحـران آفـريـنـي             
کنند ولي هيچ کدام از ايـن حـرف هـا          
در اصل ماجرا اثري نـداشـت چـرا کـه           

 .اساس قضيه جاي ديگري است
سوال اينجاست که چرا ندا و سهراب و   
اشکان اين روزها مـثـل پـتـک بـر سـر               
جمهوري اسالمي و تمام سياست هاي 

مماشات جويانه با آن فرود مي آيـنـد؟   
چرا دارند حکومت اسالمي و نـوکـران   
خاموش و يا چماق به دسـتـش را زيـر        

 فشار عظيم خود له مي کنند؟
به نظـر مـن ايـنـکـه هـر کـدام از ايـن                     
جــوانــان بــه خــاک افــتــاده در جــريــان               
اعتراضات بوده اند و براي پايـان دادن    
به ايـن اوضـاع نـکـبـت بـار اسـالمـي                 
تالشي کرده اند يا نه تـفـاوت اسـاسـي         

هـمـيـن    .  اي در قضيه ايجاد نمي کـنـد    
جا بگويم که به نظـر مـن هـيـچ جـوان            
سالمي نمـي تـوانـد عـلـيـه حـکـومـت                
اســالمــي نــبــاشــد و حــداقــل آرزوي               
سرنگونيش را در سر نداشتـه بـاشـد و        
خود را همدل و هم صدا با ميليون هـا    
نفري که براي سرنگوني آن بـه خـيـابـان       
ها آمده اند نداند، ولي ماجـراي نـدا و       
سهيل و اشکان ساير جوانان جانباختـه  

 .چيز ديگريست
اصل ماجـرا ايـنـجـاسـت کـه مـردم و                
جوانان در ايران بـا حـکـومـتـي طـرف             

هستند که نيروي دولتي خود را بـراي      
قتل و کشـتـار مـردم در خـيـابـان هـا                  

اينـکـه جـوانـي کـه          .  سازمان مي دهد
جان خود را از دسـت داده بـراي هـوا                

خوري يا ديدن دوستش به خيابان رفته 
نه تنها قضـيـه را بـه نـفـع جـمـهـوري                   
اسالمي نمي چرخاند که صد درجـه او    

حـکـومـتـي کـه        .  را منفورتر مي کنـد 
ميلياردها خـرج مـي کـنـد، سـازمـان             
مي دهد، هزار و يـک کـثـافـت کـاري              
مي کند که مردم را در خيابان به قتـل  
برساند ديگر به هيچ وجه قـابـل دفـاع        
نيست و نـمـي شـود پـذيـرفـتـش و بـه                 

طرفداران خامـوش  .  رسميتش شناخت
و يا چماق به دست جمهوري اسـالمـي     
بايد شرم کـنـنـد، نـمـي شـود از هـيـچ                 
جناح چنين حکومتي طرفداري کرد و 

 .خود را انسان با شرافتي جا زد
امـا آن صــف مــيــلــيــاردي امــروز بــا              
شنيدن اين اخبار فشاري خـرد کـنـنـده         
بر روي جمهوري اسـالمـي و اعـوان و          

اين صف چـنـد صـد      . انصارش هستند

ميليوني را بايد عـلـيـه کـلـيـت نـظـام               
جمهوري اسالمي بايـد بسـيـج کـرد و           
مانند پتکي سنگين بر سر جـمـهـوري      

روز .  اسالمي و هوادارانش فـرود آورد   
جـوالي بـه خـيـابـان هـا                ۳۰ مرداد  ۸ 

بيائيم و جنايات جمهوري اسالمـي را    
در مقابل اين صف چند صد ميليوني 

مرداد در هـر جـاي          ۸ قرار دهيم، روز 
دنيا هستيم به خيابان بيائيم و يـک دل    
و يک صدا خواهان مـحـاکـمـه عـلـنـي            
آمرين و عاملين کشتارهاي جمهـوري  
اسالمي شويم، همه مي شناسيمـشـان   
بايد هـر چـه زود تـر بـه دادگـاه هـاي                     
عادالنه بسپاريمـشـان و ايـن فـقـط از              
عهده انقالبي عظيم و انساني بـر مـي       
آيد که اين روزها در ايـران جـاريسـت،          

مـرداد بــه ســيــل عــظــيــم انــقــالب               ۸ 
 .بپيونديم
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 حزب و رھبری

 ندای انقالب



کــيــســت کــه دارد پــيــش مــيــرود؟ چــه               
اي براي توضيح اين حرکات کـه    "  فرضيه"

از کيهان شريعتمداري تا بي بي سي را بـه    
 حيرت واداشته، بايد داشت؟

 
به همه چيز کم و بيش اشاره مـيـشـود بـه         

 . انقالب: جز مساله اصلي
 

ـقـالب اسـت                   . بله مـفـسـريـن مـحـتـرم، ان
يک وجه اش هـمـيـن        .  انقالب همين است

چنان بااليي ها را بـهـم مـيـريـزانـد،         .  است
که  با پوزش از سـگـهـا،  وضـع احـمـدي             
نژاد و کل اوباش جمهوري اسالمي دقيقـا  
مصداق هـمـيـن ضـرب الـمـثـل فـارسـي                  

 ".سگ صاحبش را نمي شناسد: "است
 

اين به معني آن نيست که تـوطـئـه اي در          
کار نيست، کسي تالش نمي کند خـطـش   

ـنـهـا            .  را پيش ببرد و غـيـره     خـيـر هـمـه اي
ـقـالب          ـنـهـا      .   هست،  اما بـر مـتـن ان و ت

وقتي اين متن ديده شود ميتـوان اوضـاع     
را به روشني توضيح داد و همه توطئه هـا  
و فرضيه ها و تالش هاي مختـلـف بـراي      
تاثير گذاري بر واقعيت را سـرجـاي خـود          

آنوقت معلوم ميـشـود کـه چـرا         .  قرار داد
احمدي نژاد چنين قمـه بـدسـت حـتـي بـه             
جان خود افتاده، چرا خامـنـه اي يـک روز          
تشر ميزند اما در عين حـال تـاخـيـر يـک          
هفتـه اي در اوامـر مـلـوکـانـه را قـورت                    
ـازداشـتـگـاه مـي                 ميدهد و  روز ديـگـر ب

چرا رفسنجاني باز ياد عشق پنجـاه  .  بندد
ســالــه اش بــه آقــا مــي افــتــد و هــمــه                      

بودن آقـا مـي     " نوانديش"اميدهايش را به 
ـاد  .  بندد و يا  موسوي براي گراميداشت ي

ندا  کـفـش و کـاله مـيـکـنـد و خـواهـان                    
اجــتــمــاع ســکــوت و قــرآن خــوانــي در                

" بـهـار آزادي    " مصالي تهران ميشـود  و        
دوره پنجاه و هفت را بـه يـاد مـي آورد و            

بـهـار آزادي کـه        ". ( آزادي کـو   " مي گويد 
همين دار و دسته اصالح طلبان امـروز و      
ـان             خط امامي هاي آنـروزگـار از حـجـاري
گرفته تا گنـجـي و سـازگـارا و  شـخـص                 

ـا  "  نخست وزير محبوب امـام   " شخيص  ب
قمه و اعدام و خاوران و وزارت اطـالعـات   
ـان و             و اشغال سفارت و حملـه بـه کـردسـت
ـان          انقالب فرهنگي و حمله تـظـاهـرات زن
عليه حجاب و غـيـره غـيـره  بـه جـانـش                  
ـايـه گـذاري                 ـيـدي در پ افتادند و نقـش کـل

 ).جهنم جمهوري اسالمي ايفاء کردند
 

اگر خاطرتان باشد در يـکـي از يـادداشـت         
هاي قبلي گفتيم که انقالب حاضر بـطـور     
عيني تمام قدرت خرد کننده خـود را بـر         
دولت احمدي نژاد و ولي فقـيـه جـمـهـوري        

ـتـم کـه       .  اسالمي متمرکز کـرده اسـت     گـف
مردم به زيرکي و به درست همين واقعيت 

نـداي  : " را  در شعارهايشان اعـالم کـردنـد     
ـتـه کـه مـرده           خـوب  ".   ما نمرده، اين دول

ـاده مصـداق             ـت اتفاقي که اين چـنـد روز اف
حـاال داريـم در       .  همان دولت مـرده اسـت      

ـنـه و بـطـور             رفتارهاي احمدي نژاد به عـي
يعني "  دولت مرده" مشخص مي بنيم که 

درسـت اسـت، عـجـيـب اسـت، امـا                .  چه
انقالب همين است ديگر همه چيز را زيـر      

 .و رو ميکند
 

ــراي                    ــد بـ ــردم دارنـ ــت، مـ ــب اسـ جـــالـ
ـاد نـدا               ۳۰ مـرداد،       ۸ ( گـرامـيـداشـت ي

آماده ميشوند تا نشـان بـدهـنـد       )   جوالي
نــدا نــمــرده اســت و نــمــي مــيــرد، ولــي                   
سونامي ظفر نمـون اسـالم کـه قـرار بـود              
همه دنيا را فتح کنـد حـاال  حـتـي نـمـي               
ـتـخـاب کـنـد           . تواند يک وزير و مشـاور ان

ـنـه اش را         ـي حتي نمي تواند يک جلسه کاب
بــدون قــنــدان پــرت کــردن حضــرات بــه               

حتي دستور آقـا کـه     .  همديگر برگزار کند
هر روز دستش را جلوي دوربين تلويـزيـون   
ـلـوسـي هـاي مشـمـئـز             بوسيده و کلي چاپ
کـنــنــده بــجــا آورده را  بــا  هــمــان پــاي                     
. بوگندويش يواشکي  زير فرش مـيـکـنـد    

بعد از يک هفته خود آقا مجبـور اسـت از       
مجتبي بخواهد که جهت اطـالع عـمـوم        

ايـن اسـت وضـع دولـت           . روي نت بگذارد
ايــن اســت وضــع خــامــنــه اي و               !  مــرده

و البتـه تـمـامـي هـم          .   جمهوري اسالمي
ـنـدگـان          :  " ندارد مـجـلـس    "  اکـثـريـت نـمـاي

نماينده مجلس اسـالمـي    ۲۰۵ خبرگان و 
به سونامي مربوطه  ياد آور ميشونـد کـه     

ـيــون راي کـذايــي بــدون              ۲۴ حـتـي      مـيــل
ـا  . امضاي آقا به او مشروعيت نمي دهد ب

اين حساب معلوم نيست که اصال حـکـم     
ـنـهـا را هـم           .  تنفيذ بگيرد تازه اگر همه اي

راست و ريس کنند، با مردم چه کنند کـه    
مـرداد     ۱۴ دارند بطور ميليوني براي روز 

آماده ميشود که قرار است دولت مرده را   
ـازه حـتـي اگـر هـمـه                 !مگر زنده کنند ؟  ت

ـا         " به خير و خوشي" اينها را هم  ، يـعـنـي ب
ـنـد،       کشتار و جنايت بيشتر از سر بـگـذران

معلوم نيست که بعدش چه خاکي بايد بـه    
هــم اکــنــون اقــتــصــاد       .  ســرشــان بــريــزنــد   

. سيستم اداري تماما فلـج اسـت    .  خوابيده
حـتـي دسـتـگـاه        .   هيچ چيز کار نمي کند

ـايــتـشــان هـم  دارد زيــر                   سـرکــوب و جــن
اعتراض مردم در ايران و جهـان از هـم وا         

و آيـت اهللا هـاي ريـز و درشـت                 .  ميـرود 
دارند اطالعيه ميدهند که داريم فرو مـي    

ـيـد در ايـن          .  پاشيم خوب، آيا فکر ميـکـن
ـيـش مـيـرود؟                  بلبشو خـط کسـي دارد پ
ـا قـرار اسـت         طرحي دارد اجرا ميشود؟ آي
ـاشـد    سازشي صورت گيرد و اگر هم قرار ب
ميتوانند سازشي بکنند؟ بله اگر مـردم و    
ـار بـگـذاريـد هـمـه ايـن هـا                   انقالب را کـن

اما اگر فـاکـتـور اصـلـي کـه           .  شدني است
همه اين عجايب و غرايب را موجب شـده    
است وارد کنيد آنوقت خـواهـيـد ديـد کـه          

است که ماهرانـه  "  موش کور انقالب"اين 
 .نقب ميزند و جامعه را زير و رو ميکند

 
ـقـط                اينجاست که معلـوم مـيـشـود نـه ف

ـلـش را از دسـت                   احمدي نـژاد رسـمـا عـق
داده، بلکه رفسنجاني هـم نـمـاز وحشـت           

ـبـرد          ـاه مـي ـن و .  ميخواند و به درايت آقا پ
آنــوقــت ارتــبــاط ايــنــهــا بــدرســتــي درک            

توجه به واقعيت اصلي جامـعـه   .   ميشود
ايران، يعني يک انقالب عظيـم قـدرتـمـنـد        
آنوقت توضيح ميدهد کـه چـرا مـوسـوي         
کفش و کاله کرده است تا مگر ياد نـدا را    

او فهميـده کـه نـداي مـردم           . گرامي بدارد
نمرده و حاال ميخواهد اگر بشود خـودش    
ـتـي ايـن          ـا وق را به نداي مردم وصل کند ت
. دولت مرده رفـت نـظـام را نـجـات دهـد              

همـه داريـم بـه جـهـنـم             " جناب که فهميده 
دارد با پررويي که فقط از آخـونـد   "  ميرويم

ـا جـديـت تـمـام آخـريـن                        ها بـر مـي آيـد ب
سنگرهاي مقـاومـت را بـراي جـمـهـوري             

جـالـب اسـت کـه         .   اسالمي حفر ميکنـد 
ـلـي از لـگـد                مفسرين بي بي سي کـه خـي
پراني هاي احمدي نژاد تعجب کـرده انـد،       
از اين حرف موسوي که گفته مـردم ايـران     

ـاره               "  جنبـش سـبـز     "  ـا دوب ـا کـرده انـد ت ـپ ب
ـاتـش را                       ـاي ـا جـن ـاپ ـنـي و دوره سـرت خـمـي
برگردانند، که قـانـون اسـاسـي جـمـهـوري            
اسالمي مبناي وحـدت هـمـيـن مـردم و            

. است، هيچ تعجب نکردنـد " جنبش سبز"
ـا آب و تـاب            نه فقط تعجب نکردند که ب

آيا موسوي و بي بـي  . آنرا منعکس کردند
ـار                ـقـالبـي کـه هـزار ب سي فکر کرده اند ان

ـار      ۵۷ پرقدرت تر از انقالب  است، هـزار ب

راديکالتر و آگاهتر به زمان خود اسـت را      
ـا قـانـون اسـاسـي جـمـهـوري                   ميتواننـد ب
ـنـي                   ـازگشـت بـه دوره  خـمـي اسالمي و ب
ـقـط احـمـدي           متوقف کنند؟ آيا انصافـا ف
ـلـش را از دسـت داده                    نژاد اسـت کـه عـق

 است؟ 
 

جواب اين سوال را انقالب مردم و ما فـي    
. الحال داده ايم و روشنتر نيز خواهـيـم داد    

انقالبي که در ايران راه افتـاده اسـت فـعـال         
مانع بالفصل خود يعنـي دولـت احـمـدي         

اما .  نژاد و خامنه اي را مچاله کرده است
با درهم شکستن اين مانع در حـد قـانـون        
اساسي جمهوري اسالمـي يـعـنـي قـانـون           
واليت فقيه و حکومت کثيف و ضـد زن        

ـلـکـه از      .  اسالمي متوقف نخواهـد شـد     ب
ـادانـي     کل جمهوري اسالمي و از همه شـي
که ميخواهند با يک ذره آزادي و يـک ذره        

ــر           ــوق بشـ ــره           " حـــقـ ـيـ ــردم شــ ــر مـ سـ
عـبـور   )  عبارت مـوسـوي اسـت     " (بمالند

نـه  .  خواهد کرد و بسيار فراتر خواهد رفت
جنون احمدي نژاد و قمـه هـاي آقـا و  نـه               
تالش هاي مذبوحانه موسوي و پامنبري 
هايش در بي بي سـي و صـداي آمـريـکـا             
ـقـالب بـراي آزادي و                  ـا ان قدرت مقـابلـه ب

ولـي  .  برابري و انسانيت را نخواهد داشـت 
.  يک چيز را بـروشـنـي يـاد آوي مـيـکـنـد                

مـردم را    :  اينها همه در يک چيز شريک اند
 . دستکم گرفته اند

 ۲۰۰۹ جوالي  ۲۷ 
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ـقـالب     .  ندا سمبلي براي آزادي است او به ان
نـدا  .  آزدايخواهانه مـردم ايـران چـهـره داد            

خواهان آزادي براي هـمـه بـود و بـه هـيـج                 
ندا متعلق به . جناحي از رژيم دل نبسته بود

در چهلمين روز مرگش در . همه مردم است
سراسر جهان ياد او  و همه جانباختگان راه   

 . آزادي را گرامي بداريم
ـاخـتـگـان راه            ـب گراميداشت ندا و همه جـان
آزادي بايد با طرح خواستي توام باشد که ما 

 .: بارها بر آن تاکيد دشاته ايم
ـيـن               بازداشت و محاکمـه آمـريـن و عـامـل
کشتارهاي اخير و کليه جنايات جمـهـوري   

 !اسالمي در سي سال گذشته 
جانيان اسالمي  در مقابل چشم مردم دنيا   

فرمان قتل و سرکوب مردم در خيابانها را   
دادند و در ادامه سي سال غارت و جنايـت  
ـنـوشـه و هـمـه               ـي نشان دادند که همچـون پ

ـيـزازي    جنايتکاران ديگر شايسته نفرت و ب
ـايـد بـه جـرم         . جهانيان هستند اين جانيان ب

جنايت عليه بشريت به محـاکـمـه کشـيـده        
 . شوند

ــور حـــزب                   ــالت خـــارج کشـ ـيـ ــکــ تشـ
کارگري همه ايرانيان شـريـف و        کمونيست
که فـعـاالنـه در         را فرا مي خواند آزاديخواه

مرداد در تمـام کشـورهـا دسـت بـه            هشتم 
خواهان بازداشت تجمع و تظاهرات بزنند و 

ـتـل نـداهـا            ـيـن ق و محاکمه آمرين و عامل
 .شوند

  
 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 !زنده باد آزادي و برابري
ـيـسـت     تشکيالت خارج کشور حزب کمون

 کارگري ايران
 ۱۳۸۸ مرداد  ۵  -۲۰۰۹ ژوئيه  ۲۷ 

1388 مرداد  6   

 !جنون احمدی نژاد

 

 چھلمين روز قتل ندا، 



 .با شکوهي برگزار شد ميتينگهاي
 

در اين تظاهراتها که دهها هزار نفـر از    
مردم آزاديخواه در آن شرکت داشتـنـد،   
جمهوري اسالمي و عملکرد مـاشـيـن      
سرکوب و جنايت اين رژيم با نـفـرت و     
بيزاري گسترده جهانيـان روبـرو شـد و          
تظاهرات کنندگان يکصدا از خواستها 
و مطالبات مردم ايران براي دستيـابـي   
به آزادي و رفاه و سرنگوني جـمـهـوري      

بـرخـي   .   اسالمي به حمايت برخاستند
از اين اعتراضات در مقابل سفارتخانه 
هاي رژيم اسالمي و بسياري در مراکز 

 .اصلي شهرها انجام گرفت
 
 

به دعوت سازمانهاي جهاني مدافع * 
مردم آزاديخواه  حقوق بشر صدها تن از

نيويورک آمريکا گرد آمدند تا    درشهر
ضمن محکوم کردن جمهوري اسالمي 
در سرکوب مـبـارزات انـقـالبـي مـردم           

ايران با اين مبارزات ابراز همبستـگـي   
  . کنند

  
تظاهرات و راهپيمائي از تقاطع خيابان 

نيويورک از حدود ساعت   ۷ و ۴۲   هاي
شروع شـد و در پـارک          و نيم ظهر  ۱۲ 

واقع در جلوي سازمان ملل تا سـاعـت   
 .عصر ادامه پايان يافت ۶ 
 

" در اين تظـاهـرات گـروه مـوسـوم بـه               
سعي داشت از سر "  اتحاد به براي ايران

دادن شعارهاي سـرنـگـونـي جـمـهـوري          
. اسالمي توسط مردم جلوگيري کـنـد    

مـرگ بـر جـمـهـوري          "  اما شـعـارهـاي      
جـمــهـوري ضـد زن نـمــي           " ،"  اسـالمـي  
جــمــهــوري اعــدام نــمــي        " ،   " خــواهــيــم 

و ساير شعـارهـاي انسـانـي و         "  خواهيم
انقالبي  در اين تظاهرات طنـيـن انـداز      

پرچمهاي سرخ آزادي و برابري  بـا    .  شد
خواست سرنگوني رژيم بـه اهـتـزاز در          

گروههاي مسـتـقـل ديـگـري کـه             .  آمد

خواهان سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
بودند با پرچم هاي شير و خورشيـد در    

 . تظاهرات شرکت داشتند
 

اتحاد براي "گردانندگان گروه موسوم به 
که سعي داشت صف خـود را از      "  ايران

مردم سرنگوني طلـب جـدا کـنـد و از             
پليس نيز حمايت بـگـيـرد در مـقـابـل             
پارک کنار مقر سازمان ملل با حضـور  

. مردم سـرنـگـونـي طـلـب روبـرو شـد                 
" سرنگون باد رژيم اسالمـي " شعارهاي 

مــا رژيــم زنــدان، شــکــنــجــه نــمــي           " و   
ــهــوري اســالمــي،       " و   "  خــواهــيــم  جــم

در "  جمهوري ضد زن، نـمـي خـواهـيـم           
فضا پيچيد و جـوانـان سـبـزپـوش هـم             

. آهسته اين شعارها را زمـزمـه کـردنـد      
چند سخنراني کوتـاه در افشـاي رژيـم          
اسالمي و جنبش انقالبي مـردم ايـران        
انجام گرفت که با فريادهاي شور انگيز 

 . حاضرين مواجه گرديد  و حمايتي
 

در ايــن حــرکــت اعــتــراضــي صــدهــا             
اطالعيه مربوط به خواستـهـاي فـوري      

مــردم ايــران بــه زبــانــهــاي فــارســي و               
انگليسي در ميان عـابـريـن و شـرکـت          

دهها آمريکائي . کنندگان پخش گرديد
بعد از صحبـت بـا فـعـالـيـن حـزب بـه                 

. حمايت از انقالب مردم ايران پرداختند
بوقهاي اتوموبيلهاي در حـال گـذر در       
حمايت از مبارزات مردم ايران به صدا 
مي آمد و شور و شوقي وصف ناپـذيـر   
در سطح مرکز شهر نيـويـورک بـر مـي         

فعالين حزب در دو مصاحبه . انگيخت
مشروح تلويزيوني و چـنـد مصـاحـبـه          
راديوئي شرکت کردند و مواضع حزب 
کمونيست کارگري ايران را در دفاع از   
انقالب مردم ايران و اعالم خواستـهـاي   
به حـق ايـن انـقـالب بـه گـوش مـردم                    
آمريکا رساندند و از آنها خواستند هـر  
چه وسيع تر از مردم ايران حمايت کنند 
و از دولت آمريکا بخواهند به سياست 

 . سازش با رژيم اسالمي پايان دهد
 
ــو                   در ــگـ ــن ديـ ــلـــس، سـ ــجـ ــس آنـ لـ

سانفرانسيسکو، واشنگتن دي سـي و      
داالس چندين تظاهرات پـر جـمـعـيـت          

در داالس يک گـردهـمـايـي       .  برگزاز شد
 -۴۰۰ اعتراضي برپا شـد کـه حـدود          

نفر در ايـن گـردهـمـايـي حضـور            ۵۰۰ 
شـري مـيـرزايـي کـادر حـزب             .  داشتند

کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران در ايــن            
ميتينگ به زبان انگليسي سـخـنـرانـي     

را  ده خواست فوري مردم ايران    کرد و
توضيح داد و تظاهرات کـنـنـدگـان بـا          
شور و هيحان و کف زدن  اين خواستها 

مـتـن   .  تاييد خود قرار دادند  را مورد 
فارسي اين خواستهاي به زبان فـارسـي     

 . پخش شد  در بين مردم
  

نـفـر      ۳۰۰۰ در آمستردام نزديک به * 
در يکي از مراکز اصلي شهر گـرد هـم       
آمدند و فريادهاي سرنگوني جمهـوري  
اسالمي و خواست محاکمه سران رژيم 

 . از هر سو بلند بود
 

قادر عبداهللا نويسـنـده ايـرانـي سـاکـن           
با : هلند در ابتداي سخنراني خود گفت
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نبودم، پيمان سليم دبير کميته نـدا در      
.  هلند نيز در اين برنامه شرکت داشـت   

در اين برنـامـه مـن بـه عـنـوان عضـو                
(کميته همبـسـتـگـي بـا مـردم ايـران                

Iran Solidarity    (     ــک و يـ
شـرکـت      (WPI)سوسيالـيـسـت از        

کردم که براي آزادي و برابري مـردم در    
در ايـن    .  ايران در هـلـنـد فـعـال هسـتـم           

مصاحبه ما درباره وضعيت سـيـاسـي      
 .موجود در ايران بحث کرديم

چـرا  :  مجـري بـرنـامـه از مـن پـرسـيـد                
مردم در ايران خشـمـگـيـن هسـتـنـد و              
عليـه دولـت اعـتـراض مـي کـنـنـد و                   
نسبت به نتيجه انـتـخـابـات اعـتـراض           
دارند؟ من در جـواب بـه آنـهـا گـفـتـم                
اخبار در مـورد ايـران در کشـورهـاي               
غربي دقيق نيـسـت، مـردم بـه خـاطـر             
نتيجه شمارش آرا خشمگين نيستـنـد،   
بلکه به خاطر نبـودن آزادي و زنـدگـي          

مـردم در    .  انساني خشمگين هسـتـنـد     
ــاد مــي زنــنــد               ــر    " ايــران فــري مــرگ ب

، ولــي ايــن شــعــار چــه            "  ديــکــتــاتــور 
معنايي مي دهـد؟ ديـکـتـاتـور تـنـهـا             

احمدي نژاد نيست، بلکه تمام آن رژيـم    
اين خشم و اعتراض بـه نـتـيـجـه        .  است

انتخابـات نـيـسـت، بـلـکـه بـه نـبـودن                   
برابري بين زن و مرد اسـت بـه نـبـودن           

رســانــه هــا در      .  آزادي در ايــران اســت      
ــنــد               ــگــوي ــد ب ــاي ــي ب کشــورهــاي غــرب
اعتراض مردم در ايـران نـه بـه خـاطـر              
باز شماري نتيـجـه انـتـخـابـات کـه بـه               

 .خاطر آزادي و برابريست
آنها از من پرسيدند که چـرا مـن بـراي        
مردم در ايران ايـنـقـدر فـعـال هسـتـم؟              
من گفتم ما مردم در هـلـنـد بـايـد بـا               
مردم در ايران اعالم همبستگي کـنـيـم    
چرا که ابتدايي ترين حقوق بشـر  نـيـز          
در ايران پايـمـال مـي شـود و مـردم و                

. کشورهاي غربي نبايد اين را بپذيـرنـد  
کشـــورهـــاي غـــربـــي بـــايـــد روابـــط             
اقتصادي و سـيـاسـي خـودشـان را بـا                 
جمهوري اسالمي ايران قطـع کـنـنـد و         
ــاي آن را در                         ــه هـ ــانـ ــارت خـ ــفـ سـ
کشورهايشان تعطيل کنند و آن را بـه        
رسميت نشناسند و در مقابل و بـديـن     
ترتيب به مـردم ايـران کـمـک کـنـنـد و                

حاکمان ستمکـار جـمـهـوري اسـالمـي           
که شامل موسوي هم مي شـود را در      

 .دادگاه بين المللي محاکمه کنند
درادامه آنها از من دربـاره تـظـاهـرات         
هايي که با سياست سکوت در خـارج      
از ايران از جملـه در شـهـر ايـنـدهـوفـن              

مـن در آن      .  هلند برگزار شد پرسـيـدنـد   
در جـريـان     .  تظاهرات سـاکـت نـبـودم         

اين تظاهرات، من، فـرشـتـه مـرادي و         
فـرشــاد حســيــنــي شـعــارهــايــي مــثــل           

زنـده  " و   "  مرگ بر جمهوري اسـالمـي    " 
در حــالــيــکــه    "  بــاد آزادي مــي داديــم       

سياست برگـزار کـنـنـدگـان تـظـاهـرات             
وقتي که ما شـعـار   .  صرفا سکوت بود

مـي داديـم تـعــداد زيــادي از شـرکــت                
کنندگان در تظاهرات به ما پيوسـتـنـد    
و همراه ما عليـه جـمـهـوري اسـالمـي           

آن تــظــاهــرات ديــگــر       .   شــعــار دادنــد   
سکوت نبود و مردم ساکت نبـودنـد و     
مردم بـراي آزادي و عـلـيـه جـمـهـوري                
اسالمي شعار مي دادند، مثـل مـردم     

 .در ايران
در آنجا خـبـرنـگـاران تـلـويـزيـونـي هـم               

انـان  .  بودند که با من مصاحبه کردنـد 
از من پرسيدن که من چرا ايـن کـار را         
کردم و عليرغم سياست ساکت مانـدن  

برگزار کنندگان تظاهـرات شـعـار داده        
من جـواب    .  بودم و ساکت نمانده بودم

دادم که مـن بـراي قـربـانـيـان حـوادث                
اخير در ايران احترام قائل هسـتـم و بـه        
احترام آنـان سـکـوت مـي کـنـم، ولـي                

نه در تـمـام طـول      !  فقط براي يک دقيقه
اگر مـا سـکـوت کـنـيـم در             . تظاهرات

ــن اســت کــه                       ــاي اي ــه مــعــن ــع ب واق
جـمـهـوري    ( اعتراضي به قاتلين مردم   

در ايران نداريـم و آنـهـا        )  اسالمي ايران
مـردم در ايـران بـراي          .  را پذيرفـتـه ايـم     

آزادي به خيابان ها امـده و تـظـاهـرات         
مــي کــنــنــد و شــعــار مــي دهــنــد و                 
جمهوري اسالمـي بـه دهـان و گـلـوي              
آنها شليک مي کند مي خواهـنـد آنـان      
را ساکت کـنـنـد، مـا در مـقـابـل ايـن                 

هيچ کـس    .  جنايان نبايد سکوت کنيم
مـا  . حق ندارد دهـان کسـي را بـبـنـدد             

بايد بگوييم که آنان در ايـران چـه مـي          
خواهند و همراه آنان و در حـمـايـت از          

اگـر مـا سـکـوت         .  آنان تظاهرات کنيم
کنيم و صداي آنان به جايي نرسد خـون    

 .انان پايمال مي شود
سـوال بـعـدي کـه از مـن شـد در بـاره                      
چگونگي ارتباط مرد در ايـران بـا هـم        

چــرا کــه هــمــه مــي دانــنــد کــه               .  بــود

جمهوري اسـالمـي ارتـبـاطـات مـثـل               
اينترنـت و مـوبـايـل را را قـطـع مـي                    

من به کانال جديد اشاره کـردم و      .  کند
گفتم يک تلويزيون ماهواره اي بـه نـام         

(کــــــانــــــال جــــــديــــــد اســــــت                      
tv.newchannel.www
اين کانال تلويزيـونـي بـه مـردم مـي            )  

گويد که چکارکنند تا پيروز بشـونـد و     
ايــن .  انـقــالب را رهــبـري مــي کــنــد              

تلويزيون امـکـان ارتـبـاط و بـحـث را               
براي مردم فراهم کرده است تا آنچـه را    
که نمي خواهند با هم مطرح کـنـنـد و        
در ميان بگذارند و از اين طريق با هـم    

نکته مهم ديگـر  .  همدل و متحد شوند
درباره اين کانال تلويـزيـونـي ايـن سـت          
که به حرف مـردم گـوش مـي دهـد و               
مـردم مــبـارزه و تـظـاهــرات هـايشــان              
عليه جمهـوري اسـالمـي را از طـريـق              
اين تلويزيون سـازمـان مـي دهـنـد بـه               

 .اميد اينکه آزاد شوند
در انتها من به انان گفتم ما همه بـايـد   
با مردم ايران ابراز همبستگـي کـنـيـم،       
ما همه بـايـد از مـردم ايـران حـمـايـت                
کنيم، ما همه بايد براي سوسيـالـيـسـم     
در ايراني بدون جمـهـوري اسـالمـي بـه          

 .مردم ايران کمک کنيم
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 صدای  انقالب ايران  در اروپا

 تظاھرات با شکوه عليه جمھوری اسالمی 

 9ادامه صفحه  



اينکه به شعار مـرگ اعـتـقـادي نـدارم          
ولي مرگ بر جمهوري اسالمي و اين را 

يـکـي ديـگـر از         .  چند بار تـکـرار کـرد     
سخنرانان در مورد اقامه شکايت عليه 
سران جنـايـتـکـار جـمـهـوري اسـالمـي              
سخن گفت که با حمـايـت و اسـتـقـبـال           
اجتماع کنـنـدگـان روبـرو شـد و هـمـه                 

محاکمه، محاکمه، سران "شعار دادند  
ــم مــحــاکــمــه      ــنــده حــزب       "!  رژي ــمــاي ن

سوسياليست و حزب سبزهاي چـپ در    
پارلمان اروپا در حمايـت از مـبـارزات        
مردم ايران و محـکـومـيـت جـمـهـوري          

خـانـم   .  اسالمي سخناني ايراد داشتنـد 
شيرين عبادي يکي ديگر از سخنرانان 
اين مراسم بود که به آزادي دسـتـگـيـر         

زيمنس  -شدگان و تحريم شرکت نوکيا
بدليل فـروش تـجـهـيـزات شـنـودي بـه               

وي در   .  جمهوري اسالمي اشـاره کـرد      
عين حال از دبـيـر کـل سـازمـان مـلـل              
خواست تا همه توان خود را بکار گيرد 

. تا حقوق بشر در ايـران رعـايـت شـود          
مـرگ بـر     " خواست او براي ندادن شعار 

با مخالفت بخش زيادي از   "  ديکتاتور
شيرين عـبـادي در     .  جمعيت روبرو شد

يک پيام  ويدئويي بمناسبت سوم مرداد 
بــاز گـردانــدن    " خـواسـتـهــايـي را بـراي            
مـطـرح کـرده      "  اعتماد مردم بـه دولـت    

در حين سخنراني شيرين عبادي . است
در آمستردام، اجتماع کنندگان شـعـار     

مي جنگيم، مي "مرگ بر ديکتاتور و 
. سر دادنـد "  ميريم، سازش نمي پذيريم

سخنران بعدي مينا احدي سـخـنـگـوي     
کميته بين المللي عليه اعدام و چـهـره       
سرشناس مدافع حقوق انسان بـود کـه       
ساعاتي قبل ازآن با خبرنگاران و رسانه 

در .  هاي جمعي مصـاحـبـه کـرده بـود           
مصاحبه هاي خود مينا احـدي اعـالم     
کرد که با يکسره کردن کـار جـمـهـوري       
اسالمي توسط مردم ايـران، شـهـرونـد         
اروپايي نيز خواب راحتي خواهد داشت 
چرا که يکي از مراکز اصلي تـروريسـم     

. اسالمي از ميان برداشـتـه مـي شـود        
وقتي که مينا احدي بر روي سـن قـرار     

. گرفت با تشويق فراوان مردم روبرو شد
جمهوري "او در سخناني تاکيد کرد که 

ــه اســت،             ۳۰ اســالمــي      ســال کشــت
سـال اعـدام        ۳۰ سنگسار کرده است و 

کرده است و آزادي را بـه بـنـد کشـيـده            

اين رژيم بايد برود و دسـتـبـابـي     .   است
مردم ايران به آزادي بـدون سـرنـگـونـي          

ايـن  ."  جمهوري اسالمي ميسر نيسـت 
سخنان به دفعات با تشويق  و استفبال 

در اين برنامه شاهيـن  .  مردم روبرو شد
نجفي خواننده رپ ايراني آهنگهايي را 
اجرا کرد که مورد استقبال زيادي قـرار  
گرفت و شور و حالي ديگر به جمعيـت  

 .داد
 
اشاره کنيم که راديوي سراسري هـلـنـد     

طي هميـن روز بـمـدت         ۷۵۷۵ به اسم 
يکساعت مصـاحـبـه اي بـا دو جـوان              
ايراني بنامهاي پژمان سليم از کمـيـتـه    
ــي فــعــال جــنــبــش                  نــدا و بــابــک خــان
همبستگي با مـردم ايـران داشـت کـه             
ضمن آن به تفصيل در باره اوضاع ايران 

در ايـن مصـاحـبـه بـابـک           . پرداخته شد
خاني از جمله به نقش کانال جـديـد در       
جريان حرکات اعتـراضـي مـردم ايـران         

 .پرداخت
 

در استکهـلـم و گـوتـنـبـرگ سـوئـد               *  
هزار نفر به  ۶ مجموعا جمعيتي بالغ بر 

خيابانها آمدند و خشم و نفرت خود از 
جنايات رژيم را به نمايش گذاشتـنـد و     
خواستار آزادي زندانيان سياسي و پايان 

در .  دادن به سرکوبهـا در ايـران شـدنـد          
تظاهرات استکهلم که با سخنراني چند 
نماينده از احزاب پارلمـانـي سـوئـد در         
حمايـت از مـبـارزات مـردم ايـران  و                  
محکوميت شديد جمهـوري اسـالمـي      
: همراه بود، اين شعارها داده مـي شـد      

حکومت ضد زن نمي خـواهـيـم نـمـي        " 
حکومت سـنـگـسـار نـمـي         "  ، "خواهيم

جـمـهـوري    " و   "  خواهيم نمـي خـواهـيـم      
و "  اسالمي نمي خواهيم، نمي خواهيم

حکومت مذهبي نمي خواهيم، نـمـي     "
در اين برنامه دو هـنـرمـنـد،     ".  خواهيم

برنامه هنري اجرا کـردنـد و بـا شـعـار              
مرگ بر جمهوري اسالمي و حاميانش 
به زبان هاي سوئدي و به زبـان فـارسـي      

.  برنـامـه خـود را بـه پـايـان رسـانـدنـد                   
فعالين حزب با در اين تظاهرات با بلند 
کردن پرچمهاي سرخ آزادي و برابـري و    

 ۱۰ طرح شعارهاي سرنگوني طلبانه و 
خواست فوري مردم ايران حضور فعالي 

 . داشتند

  
خـواسـت فـوري         ۱۰ صدها نسخـه از      

مردم ايران، در ميان اجتماع کنندگـان  
توزيع شد که با اسـتـقـبـال خـوب آنـهـا            

 .روبرو گرديد
 

ژوئيه به فراخوان حـزب     ۲۴ روز جمعه 
کمونيست کارگري ايران و تـعـدادي از       
نهادها و گروه ها و انجمنهاي  سياسي 
و فرهنگي در گـوتـنـبـرگ، تـجـمـع و                
راهپيمايي بمناسبـت روز جـهـانـي در           

. دفاع از حقوق بشر در ايران برگزار شد
اين تجمع از ميدان مرکزي شهر شروع 
شد و به صورت راهپيمايي در خيـابـان   

راهـپـيـمـايـي      .  اصلي شهر ادامه داشت
همراه با شعارهاي کوبنده به زبان هـاي  
سـوئــدي، انــگــلـيــسـي وفــارسـي بــراي            
سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي فضـاي          

. شهر را تـحـت تـاثـيـر خـود قـرار داد               
راهپيمايان سپس در مقابل تاتر بـزرگ  
شهر تجمع کرده و تريبون آزادي برگزار 

 .کردند
در اين تريبون آزاد چندين نفر از جـملـه    
نويد مينايي، عبداهللا اسدي از اعضاي 
حــزب  کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران             

نـويـد مـيـنـائـي در           .  سخنراني کـردنـد  
ــقــض                   ــه ن ــا اشــاره ب ســخــنــان خــود ب
سيستماتيک حقوق بشر در ايران که از   
زمان سرکار آمدن جمهوري اسالمي تا 
امروز ادامه دارد بر تغيير فوري اوضاع 
کنوني تاکيد کرد و جمهوري اسالمـي  
را عامل نقض حـقـوق بشـر دانسـت و           
اعالم کـرد تـا زمـانـي کـه جـمـهـوري                   
اسالمي در قدرت است حقوق بشر در   

او هـمـچـنـيـن        .  ايران پايمال مـي شـود    
افزود نمـي شـود مـدافـع حـقـوق بشـر                
باشيم بـدون ايـنـکـه بـراي سـرنـگـونـي                
جمهوري اسالمي تالش کنيم زيرا کـه    
عامل تمام کشتارها و نـقـض حـقـوق           
بشـر جــمـهــوري اسـالمــي و ســران آن               

عبداهللا اسدي در سخنان خود . هستند
به فضاي ساختگي عـلـيـه سـرنـگـونـي          
طلبان در خـارج کشـور اشـاره کـرد و               
گفت کساني کـه شـعـار دادن و اقـدام               
عليه جمهـوري اسـالمـي را خشـونـت            
طلبي مي دانـنـد جـوانـان و مـردان و              
زناني که در ايران در مقابل نـيـروهـاي      
سرکوبگر ايسـتـاده ا نـد را نـيـز بـايـد                  
خشونت طلب بدانند، درحاليکه مـردم  
در مقابل حکومت قتل و سـرکـوب و       

خشــونــت ايســتــاده و مــي خــواهــنــد             
سخنرانان ديـگـر ايـن       . سرنگونش کنند

تـظــاهـرات عـبــارت بـودنــد از آرمــان              
آريامهر، زويا ايراني، حسين ، هيلـمـن   

 .اربابي وعلي آئينه
سوسن صابري در پايان قطعنـامـه اي      

بند را خـوانـد کـه  بـه تـايـيـد                     ۱۰ در 
بـنـد   .  جمعيت حاظر در تـجـمـع رسـيـد       
 :هاي قطعنامه به شرح زير است

بازداشت و محاکمه علني آمرين و  -١ 
عاملـيـن کشـتـارهـاي اخـيـر و کـلـيـه                   
جنايات جمهوري اسالمي در سي سال 

  گذشته 
 آزادي کليه زندانيان سياسي -٢ 
 لغو مجازات اعدام -٣ 
لغو حجاب اجـبـاري و جـداسـازي           -٤ 

 جنسيتي
لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض  -٥ 

برابري کامل حقوق زن  .آميز عليه زنان
 و مرد

دولـت، از     جدائي کامل مذهب از  -٦ 
ســيــســتــم قضــائــي، و از آمــوزش و               

آزادي کـامـل مـذهـب و بـي              .  پرورش
مذهبي بعنوان عقيده و امر خصوصي 

 افراد
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان،  -٧ 

اجتماعات، مطبـوعـات، تـظـاهـرات،        
   اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حـقـوق مسـاوي          -٨ 
براي همه شهروندان ايـران مسـتـقـل از         

 مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت
محاکمه آيت اهللا ها و مـقـامـات          -٩ 

حکومتي و ايادي آنان بجـرم غـارت و       
چپاول اموال مردم و بـاز پـس گـرفـتـن          

تامين و  -١٠ اموال غارت شده از آنان 
تضمين يک زندگي مرفه و منطبـق بـر     
آخرين اسـتـانـداردهـا و امـکـانـات در              
پـيـشـرفـتـه تـريـن جـوامــع بـراي هـمــه                   

افــزايــش فــوري حــداقــل        .  شــهــرونــدان 
 دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان

 ۲۴ از طرف برگزار کنندگان تظاهرات 
 .ژوئيه گوتنبرگ سوئد

 
 ۲۵ تشکيالت حـزب هـمـچـنـيـن روز             

ژوئيه نيز در تجمعـي کـه بـه فـراخـوان            
نهادهاي مدافع حـقـوق بشـر در شـهـر            

در .  گوتنبرگ برگزار شد حضور داشت
ده خـواسـت فـوري        " اين تجمع بيـانـيـه      

در صدها نسخه در مـيـان     "  مردم ايران
شرکت کـنـنـدگـان تـوزيـع شـد کـه بـا                     

هـمـچـنـيـن      .  استقبال مردم مواجه شـد 
حـکــومــت  " شـعــارهـا و بــانـدرولــهـاي            

سران جمهوري "و "اسالمي نمي خواهيم
اسالمي به جرم جنايت عليه مردم بايد 

روابط ديپلماتيک و " و "  محاکمه شوند
سياسي با جمهوري اسـالمـي را قـطـع         

به عالوه پرچم هاي سـرخ رنـگ     "  کنيد
 .ديگري به اين تجمع داده بود

 
 
در مالمو سه تظاهرات جريـان داشـت      

که در يکي از آنهـا حسـن صـالـحـي و            
ــيــن حــزب                  ــال ــم طــاهــري از فــع مــري

خواسـت   ۱۰ کمونيست کارگري ايران، 
فوري مردم ايران را به زبان سوئدي براي 

 .  مردم تشريح کردند
 

در آلمان در شـهـر کـلـن نـزديـک بـه                * 
نفر در تظاهرات عليه جمهوري  ۱۵۰۰ 

اســالمــي شــرکــت کــردنــد و ضــمــن               
درخواست آزادي همه دستگير شـدگـان   
اعتـراضـات اخـيـر و کـلـيـه زنـدانـيـان                   
سياسي همراهي خود با مبارزات مردم 

در بـرلـيـن    .  ايران را به نمايش گذاشتند
زندانيان سياسي سابق رژيم اسالمي در 
همبستگي با مردم ايران و در ضـديـت   
با جمهوري اسالمي دست به اعتصاب 
غذا زدند که توجه رسانـه هـارا بـخـود         

در هامبورگ چند صد نـفـر   .  جلب کرد
در همبستگي با جنبش آزاديخواهـانـه   
مردم ايران عليـرغـم هـواي بـارانـي بـه             

 . خيابانها آمدند
در فرانکفورت چند صد نفر از ايرانيان 
مخالف رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي در             
مرکز شهر فرانکفورت در روز اعتراض 
جهانـي بـه جـمـهـوري اسـالمـي و در                   
ــا مــبــارزات جــاري               هــمــبــســتــگــي ب

ــظــاهــرات زدنــد              مــردم . دســت بــه ت
ــا حــمــل                    ــان ب ــنــدگ ــن تــظــاهــرات  ک
پالکاردهاي برزگ و با در دست داشتن 
شعارهايـي در حـمـايـت از مـبـارزات                
مردم و در مـحـکـومـيـت حـکـومـت                 
جــانــيــان اســالمــي در مــرکــز شــهــر               
فرانکفورت توجه هزاران نفر از مردم را 

تــظــاهــرات   .  بــه خــود جــلــب کــردنــد         
کنندگان با سردادن شعارهاي کوبنده بر 
عليه رژيم اسالمي مردم را به حمـايـت   

 .از مبارزات مردم ايران فرا خواندند
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در اين تظاهرات ناصر، بهـروز دهـقـان      
از فعـالـيـن چـپ ايـرانـي و مـهـرنـوش                  
مــوســوي کــادر حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري ايران  بـه زبـانـهـاي آلـمـانـي و              

. فارسي براي مردم سـخـنـرانـي کـردنـد        
در ادامه تظاهرات نماينده دانشجويان 
دانشگاه فرانکفورت ضمن سـخـنـرانـي     
بــراي تــظــاهــراکــنــنــدگــان، حــمــايــت            
دانشجويان اين دانشگـاه از مـبـارزات        

هـمـچـنـيـن      .  مردم ايران را اعـالم کـرد      
ــمــان                   ــنــده اي از حــزب چــپ آل ــمــاي ن

الزم به تـوضـيـح اسـت       .  سخنراني کرد
کــه در مــحــل بــرگــزاري تــظــاهــرات              
نمايشگاه عکس نيز بـر پـا گـرديـده و           

 .صدها نفر از آن ديدن کردند
 

در دورتموند آلمان هم در ايـن روز يـک       
حرکت اعـتـراضـي در  هـمـبـسـتـگـي                  

 .جهاني با مردم ايران برگزار شد
فــعــالــيــن حــزب بــا شــرکــت در ايــن                 

ده " بـيـانـيـه حـزب در بـاره               تظاهـرات    
را وسيعا در بـيـن   " خواست فوري مردم
همـچـنـيـن تـعـداد         .  مردم پخش کردند

 IRAN نفر براي عضويت در    ۴۳ 
S o l i d a r i t y ــه    ــرگـــــــ بـــــــ
Deklaration        را امضـــــا

 . کردند
در اين تظاهرات از جمله  شـعـار هـاي        

، "  مرگ بر ديکتاتور"، " آزادي برابري"
سـر  "  زنداني سياسي آزاد بـايـد گـردد         " 

 .داده شد
 

ــاري از                *   ــراخــوان شــم ــال ف ــب ــه دن ب
سازمانـهـاي مـدافـع حـقـوق بشـر كـه                  

را )  سـوم مـرداد    ( ژوئيه    ۲۵ روزشنبه 
اقدام جهاني براي دفاع از حـقـوق     " روز 

اعالم كرده بودند  حـزب    "  بشر در ايران
كمونيست كارگري ايـران واحـد لـنـدن           
نيزفراخوان شركـت و حـمـايـت از ايـن              

. روز اعــتـراضــي را اعــالم كـرده بــود             
دراين روز  تظاهرات وسيعي با شركت 

. ايرانيان مـقـيـم لـنـدن بـرگـزار گـرديـد               
شروع شد و بـر       1تظاهرات از ساعت 

تعداد شركت كنندگان هر چـه بـيـشـتـر        
نفر در  ۱۰۰۰ بيش از . افزوده مي شد

سازمـان  .  اين تظاهرات شرکت داشتند
عفو بين اللملل نيز در ايـن تـظـاهـرات       

 .حضورداشت

 
در اين حرکت اعتراضي بـيـانـيـه هـاي          

خـواسـت فـوري مـردم            ۱۰ مربوط به   
ايران زبانهاي فارسـي و انـگـلـيـسـي و             
هـمـچـنـيـن اطـالعــيـه هـاي  جـنـبــش                   

ايـران    –همبـسـتـگـي بـا مـردم ايـران                
در سطح وسيعي پـخـش     -سوليداريتي

فعالين حـزب  پـالكـاردهـايـي بـا             .  شد
عكسهاي ترانه ، ندا ، و سـهـراب  را             

در ايـن    .   در ميان مردم پخش كـردنـد    
تظاهرات سيامك بهاري و سعيد پرتـو  
از كادرهاي حزب مرتبا از بلنـدگـو بـه      
ــيــســي و فــارســي شــعــار                زبــان انــگــل
مــيــدادنــد و ســعــيــد پــرتــو در طــول               
تظاهرات به زبان انگليسي سـخـنـرانـي     

ــيــن حــزب در طــول           .  مــيــكــرد  فــعــال
تظاهرات مرتبا با مردم صحبت كـرده  
و در توضيح مواضع حزب در رابطه با 
خـيــزش مــردم در ايــران بــه گــفــتــگــو              

 .پرداختند
 

 ۲۵ ســيــدنــي روز        -در اســتــرالــيــا   *  
صدها نفر از مردم آزاديخـواه در    ژوئيه 

مکاني از سيدني گرد هم آمدنـد و بـا       
خـود عـکــسـهـايـي از جـانـبــاخـتـگــان                
تظاهراتهـاي اخـيـر و شـعـارهـايـي در                
دفاع از مبارزات مردم و در ضديت با 

 .جمهوري اسالمي به همراه داشتند
 

بعد از گرد همايي، تظاهرکنندگـان بـه     
ســمــت هــايـــد پــارک در ســـيــدنـــي                   
راهپيمايي کردند و در ايـن مسـيـر بـا           
سر دادن شعارهايـي عـلـيـه جـمـهـوري            
اسالمـي و در حـمـايـت از مـبـارزات                 
مردم ايران، تـوجـه عـمـوم را بـه خـود               

 . جلب کردند
 

در اين حرکت اعتراضي بيانيه جنبـش  
 ۱۰ همبستگي با مـردم ايـران کـه بـر             

خواست فوري مردم ايـران در مـبـارزه          
عليه جمهوري اسالمـي تـاکـيـد دارد،         
در ميان تظاهر کنندگان پخـش شـد و       

هـمـچـنـيـن      .  مورد استقبال قرار گرفت
هـمـبـسـتـگـي بـا          "  پوسترهاي جنبـش    

چشم گير بـود و بـوسـيلـه         "  مردم ايران 
 .تظاهر کنندگان حمل مي شد

 
در کانادا در مـونـتـرال، تـورنـتـو و             *  

ونکور تظاهراتهاي با شکوهـي عـلـيـه       
جــنــايــات جــمــهــوري اســالمــي و در             
حـمـايـت از مـبـارزات آزاديـخـواهـانــه               

در مــونــتــرال    .  مــردم ايــران بــرپــا شــد       
 ۲۵ چندين هزار نفـر در راهـپـيـمـايـي             

ژوئيه شرکت داشتـنـد و مـردم شـعـار            
تــحــقــق دمــکــراســي در ايــران، آزادي           

سـيـنـه    "  زندانيان سياسي و همچـنـيـن      
را سـر    "  ما سپر شده گلوله بي اثر شـده 

 .مي دادند
 
در تورنتو صف تظاهـرات کـنـنـدگـان         

که پرچمهاي سرنگوني رژيم سالمي را 
در دست داشتند  و اعالم مي داشتنـد  

" جمهوري اسالمي مرگت فرا رسيـده "  
پرچمـهـاي سـرخ      .  مي رسيد ۱۵۰۰ به 

آزادي و برابري در تظـاهـرات بـه چشـم         
چند نماينده پارلمان يـکـي     .  مي خورد

)  سوسياليست( از حزب نيودموکرات 
و رضا مريدي نماينده حزب لـيـبـرال و      
همچـنـيـن ژيـان قـمـيـشـي گـويـنـده و                    
مجري سي بي سي سخنراني کردنـد و    
ــارزات                  در ســـخـــنـــان خـــود از مـــبـ
آزاديــخــواهــانــه مــردم ايــران حــمــايــت          

 .نمودند
در طول راهپيمايي شعارهاي کـوبـنـده       
سرنگوني طلبانه طنين انداز بـود و از      

 .سوي جمعيت تکرار مي شد
 

در ونکور در همبستگي بـا مـبـارزات      
مردم و براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي         
در ايران؛ جمعي از زنـدانـيـان سـيـاسـي         
سابق يك اعتصاب غـذاي سـمـبـلـيـك           

اين حركت اعـتـراضـي      .  سازمان دادند
ژوئيه آغـاز     ٢٣ كه از عصر پنجشنبه  

ژوئيه در مـقـابـل         ٢٥ و  تا ظهر شنبه 
آرت گالري ونكور ادامه داشـت مـورد     

رسـانـه   .  استقبال گرم مردم قرار گرفـت 
هاي فارسي زبان نيز در محـل حضـور     

مـيـز   .  يافته و گزارشاتي تهـيـه كـردنـد      
ايـران  " اطالعاتي و ماتريال تبليغـاتـي     

تـوســط فـعــالـيــن ايــن        "  سـولـيــداريـتــي   
 ۰ ١ جـنـبـش بـرپـا و اطـالعـيــه هـاي                   

خـواسـت فـوري مـردم در بـيـن مــردم                 
 .پخش شد

 
اعتصـاب كـنـنـدگـان پـس از خـاتـمـه                  
حركت اعتراضي خـود بـه تـظـاهـرات            
بزرگي كه درپاسخ به فراخوان جـهـانـي      
همبستگي بـا مـردم ايـران در گـوشـه              

ديگر آرت گـالـري سـازمـان داده شـده            
 .بود پيوستند

 
در اين تظاهرات كه جمعيتي بـالـغ بـر        

هـزار نـفـر شـركـت داشـتـنــد                 ٤ تـا       ٣ 
بــرابــري و     –پــرچــمــهــاي ســرخ آزادي        

فرمان بـه زبـانـهـاي          ۰ ١ اطالعيه هاي 
فــارســي و انــگــلــيــســي بــيــن تــظــاهــر            

پـالكـادر   .  كنندگان وسيعا پـخـش شـد     
فرمان هم در مـعـرض ديـد           ۰ ١ بزرگ 

 .عموم قرار داشت
 

از جمله سخنرانان اين تظاهـرات مـژده     
وكيل و قاضي دادگاههـاي    -شهرياري

 –بريتيش كلمبيا و نازنين افشين جم   
فعال حقوق بشـر بـودنـد كـه بـرخـي از               

فـرمـان را بـعـنـوان             ۰ ١ خواسته هـاي    
خواسته هـاي حـداقـل مـردم در ايـران              
مطرح كرده و نازنين افشين جـم تـرانـه      
مــعــروف خــود در مــورد فــرارســيــدن           

كـاوه يـغـمـايـي هـم           .  آزادي را اجرا كرد
برنامه هنري جالب و دوست داشـتـنـي    
اي را اجـرا كـرد كـه مـورد تـوجـه پـر                    

 .شورمردم قرار گرفت
 

ژوئـيـه هـمـزمـان بـا              ۲۵ روز شنبه *  
تــظــاهــرات در بســيــاري از شــهــرهــا              
تظاهراتي در مرکز شهر اسلو در نـروژ    
برگزار شـد ، در حـالـي کـه مـجـريـان                  
تظاهرات قصد داشتند از دادن شـعـار       
جلوگيري کنند، فعالين حـزب و چـپ         
وارد عمل شدند و با به دسـت گـرفـتـن       

ده .  ميکروفون سکوت را شـکـسـتـنـد       
خواست فوري مـردم تـوسـط يـکـي از            
تظاهرات کنندگان قـرائـت شـد کـه بـا            
کف زدن واستقـبـال جـمـعـيـت مـواجـه             

يــکــي ديــگــر از تــظــاهــرات          .  گــرديــد
کــنــنــدگــان بــه دادن شــعــارهــاي ضــد            
جمهوري اسالمي اقدام کرد و از طرف 

هـمـچـنـيـن      .  تکرارشد جمعيت وسيعا 
اعالميه ده خـواسـت فـوري مـردم بـه              
زبانهاي فارسي ونروژي وسيعـا پـخـش      

 .گرديد
 

ژوئيه  ۲۵ در سوئيس نيز روز شنبه * 
فعالين حزب کمونيست کارگري ايـران    

 ۱۴ در شــهــر زوريــخ و از ســاعــت                   
ميتينـگ اعـتـراضـي و مـيـز اطـالع                

اطـالعـيـه هـاي       .  رساني برگزار کـردنـد  
حزب و همچنين جنبش همبستگي بـا  

مردم ايران در مـيـان عـابـريـن تـوزيـع                
مــردم بـا کـنــجـکـاوي خـواهــان             .   شـد 

کسب خبر از مبارزات مردم در ايـران      
 .بودند

پتيشن اعـالم هـمـبـسـتـگـي بـا مـردم                
ايران از سـوي تـعـداد زيـادي از انـهـا                   

از "  اشـتـفـان مـاور هـوفـر          . " امضا شد
سازمان آزاد انديشان سوئـيـس هـم در        
اين برنامه شـرکـت داشـت و بـه طـور                
فعاالنه اخبار و اطالعات مـربـوط بـه        
اين روز و همچنـيـن اخـبـار مـبـارزات           
مردم ايـران را بـه زبـان مـحـلـي بـراي                    

 .مردم بازگو مي کرد
 

در ژنو نيز در همين روز يک ميتيـنـگ   
 .اعتراضي برگزار شد

 
اينها گـوشـه کـوچـکـي از نـمـايـش بـا                  
شکوه همبستـگـي بـا مـردم ايـران در              

برخي شـهـرهـاي      .  نقطه دنيا بود ۱۱۰ 
ديگر که در آن حرکات اعتراضـي بـپـا      

نـيـکـوزيـا،       -قـبـرس  :  شد عبارتـنـد از    
توکيو، آلمـان   -بروکسل، ژاپن -بلژيک

 -مــونــيــخ،هــايــدلــبــرگ، اســتــرالــيــا      -
 -کـنــبــرا، ادلــيــد، مــلــبــورن، فــرانســه         

مـادريـد،     -پاريس و لـيـون، اسـپـانـيـا          
 .وين و ايتاليا، رم -اتريش

 
ژوئيه خـيـابـانـهـاي شـهـرهـاي            ۲۵ روز 

مختلـف دنـيـا شـاهـد حضـور وسـيـع                 
مردم آزاديخواه و مخالفين جـمـهـوري      
اســالمــي بــود و هــمــه جــا ســخــن از                
همبستگي با مردم بپاخاسته ايران در   
مبارزه قـهـرمـانـانـه شـان عـلـيـه رژيـم                 

در اطالعيـه  .  نکبت جمهوري اسالمي
هاي بعدي اخبار و گزارشـات مـربـوط      

 . به اين روز را تکميل تر خواهيم کرد
 

به همه مخالفين جمهوري اسـالمـي و     
آزاديخواهان که ايـن صـحـنـه هـاي بـا             
شکوه ازهمبستگي انساني را آفريـدنـد   
درود ميفرستيم و قاطعانه اعـالم مـي     
داريم که جمهوري اسـالمـي در خـارج        
کشـور جــايـي نــدارد و بــايـد بــعـنــوان                
قاتلين مردم ايران از هـمـه نـهـادهـا و              

 . مراجع جهاني طرد و اخراج شود
 

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
 کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۹ ژوئيه  ۲۵  -۱۳۸۸ مرداد  ۳ 
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 تظاھرات با شکوه عليه جمھوری اسالمی 
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بـا سـالم بـه شـمـا            :     نيکـخـواه  کاظم 
گفتگويي داريم باحميد تقـوايـي در     
مورد وضعيت جمهوري اسالمـي و    
اعترافات سران حکومت که ببينيـم  
جايگاه آنها در اوضاع سياسي ايران 
چگونه است و نظري داشته باشيم به 
بحثهايي که در ايـن رابـطـه مـطـرح            

 .است
با تشکر از شما حميد تقوايي که به 
اين بـرنـامـه آمـديـد، در رابـطـه بـا                   
وضعيت سياسي، انقالب و جـنـبـش    
و مـبـارزات مـردم کـه وجـود دارد                

از سواالتـي کـه       يا يکي  سوال اصلي
ــه                  ــن اســت ک ــشــود اي مــطــرح مــي
جمهـوري اسـالمـي االن خـودش را             

کند، خـودش را       چگونه ارزيابي مي
بيند، و جايگاه حکومت  چگونه مي

را سران آن چگـونـه مـيـبـيـنـنـد؟ در             
صحبتهاي که خامنه اي داشـت بـا         

را مطـرح    نخبگان رژيم نکته مهمي
کرد و بـحـث اش سـر ايـن بـود کـه                   
شماها بايد امتحانتان را خوب پس 

را که بـايـد بـزنـيـد          حرفهايي!  بدهيد
کـه        اگر نزنيد و همچنين حرفـهـايـي   

بايد نزنيد اگر بزنيد رد خواهيد شـد  
و نـکــتـه اش ايـن بــود کـه اگـر در                     
امتحان رد بشويد اينطور نيست که 
يک سال عقب بيفتيد بلکه به قول از 

". حرف از سـقـوط اسـت       "خامنه اي 
اينکه خامنه اي صحبت از سـقـوط     

کند ارزيابي شمـا   رژيم را مطرح مي
 بينيد؟ چيست و آنرا چگونه مي

بنظر من اين صحبت : حميد تقوايي

.  بود  از سقوط کردن اعتراف مهمي
چون قاعـدتـاٌ بـعـد از نـمـاز جـمـعـه                  

که باب ميل خامنه اي      رفسنجاني
کــه الــبــتـه راجـع آن بــعــداٌ              -نـبــود    

بـه هـر حـال          -توان صحبت کـرد  مي
انتظار ميرفت خامنه اي درعـکـس     

به آن القل يک گوشمـالـي بـه        العمل
جناح مقابل بدهد و باز شاخ و شانه 

بـکـشـد،          اي بکشد، خط و نشـانـي      
مثل همان صحبتهاي قبليش، مثل 

 ۲۲همان نماز جـمـعـه کـه بـعـد از                 
ــول                 ــت مســئ ــف خــرداد داشــت و گ
شماييد، اينها آشوبگرند و خـالـصـه    

زنيم و ميبـنـديـم  و اگـر ادامـه               مي
کنم درپس پرده چه  بدهيد اعالم مي

کـه مـنـظـورش را هـمـه               -گـذرد  مي
کـه پشـت پـرده              ميفهميدنـد کسـي    

در  طـبـعـاٌ      -است رفسنجاني است   
ادامه همان خـط و مـوضـع گـيـري               
  بايد بجاي نماز جمـعـه رفسـنـجـانـي        
ايشان ميامد و مـيـگـفـت بلـه االن            
ديگر بايد افشا کنـم و شـمـا داريـد           

کنـيـد و بـاز         عليه نظام صحبت مي
همان تئوري براندازي نرم و غـيـره و     

نه تنها از آن حرفها هيـچ    ولي. غيره
خبري نبود بلکه بـنـظـر مـن از يـک            

. موضع خيلي مفلوکي صحبت کرد
ظاهراً  اينطور بود که منظـورش از     
نخبگان همان رفسنجـانـي و جـنـاح         
اوسـت   کـه بـايــد مــواظـب حــرف                  
زدنمان باشيم و همانطور که گفتـيـد   

که بايد بزنيم نزنيم، و     اگر حرفهايي
اگر حرفهايي که بايد بزنـيـم نـزنـيـم،        

خالصه اينها اشتباه است و مـردود    
شويم و اگـر هـم مـردود بشـويـم             مي

صحبت از سـقـوط   .  کنيم سقوط مي
اين بنظر مـن نشـان مـيـدهـد          .  است

کـه آن کشــمــکـش جــنـاحــهــا بــه آن               
که تا قبل از اين صـحـبـتـهـا          شکلي

ما ميديديم  وارد فاز ديـگـري شـده      
شود از کشـمـکـش     است و ديگر نمي

جناحها صـحـبـت کـرد بـلـکـه بـايـد                
ازاين صحبت کرد که هـر جـنـاحـي،       
هر کدام از اين دسته ها کامالٌ خطر 
سقوط کل نظام را احساس کردند و   
از ايــن صــحــبــت مــيــکــنــنــد و بــه              
همديگر اين را هشـدار مـيـدهـنـد و          

گـويـنـد هـر          دارند به يـکـديـگـر مـي       
کنيد مواظب بـاشـيـد کـه          کاري مي

حرف خـامـنـه اي بـه         . سقوط نکنيم
زبان آدميزاد اين است که حتي اگـر    

اينور يـا آنـور بـزنـيـد              حرف را کمي
کــنـيــم مـواظــب حــرف          سـقـوط مـي     
 .زدنتان باشيد

 
در تاييد حرف شمـا  :   نيکخواهکاظم 

هـم در نـمـاز              صحبت رفسـنـجـانـي      
جمعه اين بـود کـه بـحـران سـيـاسـي              
هسـت و کـل حـکـومـت در بـحـران                  
هست و راهکاريي براي حال بـحـران     

و از طـــرف       .  کـــنـــد    مـــطـــرح مـــي   
گــويــد کــل       ديــگــرخــاتــمــي هــم مــي      

مشـروعـيــت ايـن دولـت زيــر ســوال             
امـام  .  است و بايد رفراندوم بـکـنـيـم    

هــا هــم بــاز جــور ديــگــري                جــمــعــه 
حـرفــهــايــي در هــمــيــن چــهــارچــوب          

 .ميزنند
 

بله مـجـمـوعـه هـمـه           :  حميد تقوايي
اين صحبتها بـه وضـع وخـيـم رژيـم             

هـمــانـطــور کــه اشــاره       .   اشـاره دارد   
کردم  مهمترين و صريح ترين حرف 
در اين زمينه همين اعتراف خامنـه  

بـخـاطـر ايـنـکـه         .   اي به سقوط بـود 
ايشان هنوز روي کاغذ الاقل خيـلـي   

باالخره ايشـان ولـي       قدرتمند است؛ 
فقيه اسـت، ايشـان بـاالخـره جـنـاح                
غالب است، پاي رئيـس جـمـهـورش       
ايستاده، ظاهراً نيروهاي انتـظـامـي    

در دست ايشان است، و ايشان بـايـد     
ميامد و يک گوشمالي اي به جـنـاح   

بخصوص بعد از آن .  مخالف ميداد
کــه       نـمــاز جــمـعــه و آن حــرفــهــايـي            

زد و ايـن اتـفـاقـاتـي کـه             رفسنجاني
ايـن  .  کال در اين دوره افـتـاده اسـت         

اظهار نظر خامنه اي مـهـمـتـريـن و          
صريح تـري ابـراز هـراس از سـاقـط              

گـرچـه صـريـحـا        .  شدن حکومت بود
  اسم رژيم و حکومـت را نـبـرد ولـي          
خوب اصطالح سقـوط را بـراي يـک          

مـثـال     . جناح يا فرد بکار نميـبـرنـد   
اگر موسوي مـيـگـفـت صـحـبـت از            
سقوط است ميشد آنـرا بـه سـقـوط           
خامنه اي يـا احـمـدي نـژاد تـعـبـيـر               

وقتي خود جـنـاح غـالـب           کرد، ولي
  کـنـد يـعـنـي          صحبت از سقـوط مـي    

گــويـد هــمــه بــاهــم داريــم            دارد مــي  
بـنـظـرم ايـن صـريـحـتـريـن              .  ميرويـم 

 .اعتراف به سقوط رژيم بود
در عين حال  صحبتهاي بقيـه    ولي 

سران حکومت هـم در هـمـيـن خـط              
مـثـل         بخصوص وقتي کسـي .  است

از       کـه خـودش يـکـي              رفسـنـجـانـي    
ستونهاي اين حکومت است بگويـد  
بحران داريم و راهکاري بدهد که گر 
چه يک هزارم شعـارهـايـي کـه مـردم          
در همان روز در خيابانها مـيـدهـنـد     

دانـنـد کـه آن           نيست و همه هـم مـي    
  راهــکــارهــا فــايــده اي نــدارد، ولــي          

گويد بيـايـيـد يـک        ايشان باالخره مي
تقاليي بکنيم و يـک دسـت و پـايـي           
بزنيم که از اين باتـالق خـودمـان را        
بيرون بکشيم و ايـن بـحـران را يـک               

و بعد از آن خـاتـمـي      .  جور حل کنيم
که هميشه آدم بسيار با احـتـيـاط و        

گويد بيايـيـد    محافظه کاري بود مي
بر سر وضعـيـت مـوجـود يـک هـمـه              

بگذريم ببيـنـيـم مـردم اصـال            پرسي
قبول دارند يا نه و اگر مـردم قـبـول        

هـمـه   .  نـداريـم        کردند ما هم حـرفـي    
ايــنــهــا يــعــنــي رژيــم بــدجــوري بــه              

مـن  .  سراشيب سقوط افـتـاده اسـت       
ــررســي                      ــم و در ب ــفــت ــم گ ــال ه ــب ق
صحبتهاي اخير اين سران حکومـت  
هم روشن ميشود که دعوا و جـنـگ   

رسـيـده         بين اين جناحهـا بـه جـايـي        
اســت کــه هــمــه اوال بــه فــکــر ايــن                
افتادند که نظامشان دارد از دسـت      
مــيــرود و دومــا هــمــه بــه ايــن                       

رسيده اند که براي حفظ نظام  نتيجه
. بايد جـنـاح مـخـالـف را کـنـار زد                 

خامنه اي وقتي از سقوط صـحـبـت      
گـويـد      کـنـد در اصـل دارد مـي               مي

مســئــول آن شــمــا هســتــيــد بــا آن                
حرفهايي که ميزند و طرف مـقـابـل      

گويد اگـر ايـن نـظـام سـاقـط              هم مي
شود مسئول آن احمدي نـژاد و ايـن         
خامنه ايست که دمش را بـه دم او        
بسته است و وقـتـي حـکـومـتـي بـه              

رسد و هـر جـنـاحـي فـکـر            اينجا مي
کند براي حفظ کل سيستم بـايـد    مي

نصف حکومت را بـيـرون بـيـنـدازد            
ديگر حکم مـرگـش را امضـا کـرده           

 .است
 

به نظر شـمـا جـنـاح       :  کاظم نيکخواه
کـنـد اگـر جـنـاح           خامنه اي فکر مي

مخـالـف را نـابـود کـنـد مـيـتـوانـد                   
جمهوري اسـالمـي را حـفـظ کـنـد؟             
اصال ميتواند چنين چيزي را تصور 

 کند؟
 

بـنـظـر مـن جـنـاح           :  حمـيـد تـقـوايـي       
خامنه اي االن اين قـدرت را نـدارد         

ايـن  .  که جناح مقابل را نابود کـنـد    
البته .  توانند بکند کار را ديگر نمي

مي خواست اين کار را بکنـد، خـط     
هايش را هـم کشـيـد و بـراي            و نشان

طرف مقابل  پرونـده هـايـش را هـم           
اگر يادتان بـاشـد از هـمـان           .  ساخت

قبل از انتخابات شروع شد و بعد از 
انتخابات شديدتـر شـد و بـه طـرف             
مقابل گفتند مـفـسـد اقـتـصـادي و           
بعد گـفـتـنـد مـفـسـد فـي االرض و                 

نفرشان را خـود احـمـدي نـژاد          ۱۵۰
ميخواست در خيابان ها بـگـردانـد،    
حتي اسـامـي آنـهـا مشـخـص بـود،              
تهمت شان را زدند و گفتـنـد ايـنـهـا        
براندازي نرم مـيـخـواهـنـد بـکـنـنـد،            
گفتند با انگليس و آمريکا و غـيـره   
رابطه داريد، رسانه هاي بيگـانـه بـه      
شما کمک ميکنند، کسـانـيـکـه در         
خيابانند اغتشاشگر هستند، حـتـي   
گفتند ندا را انگليسـيـهـا کشـتـنـد،         
همه اين زمينه ها را چيدند و بـعـد       
مثل توپ تو خالي ديديم کـه هـيـچ        
خبري نشد، هيچ کاري نـتـوانسـتـنـد      

 ھراس از سقوط: سران حکومت
 کاظم نيکخواه با حميد تقوائیمصاحبه 

 12ادامه صفحه  



هــاي ســيــاســي،        زمــيــنــه .  بــکــنــنــد 
ايـن تـوپ         تبليغاتي آنرا کردند ولي

چون نميتوانند، و . را شليک نکردند
شما وقتي يکي از   .  زمان آن گذشت

سران حکمتي را  مفسد اقتصادي و 
نـامـيـد،          و مفسد في االرض  مـي     

! خب بايد برويد دستگـيـرش کـنـيـد       
اگر اين اتفاق نـيـافـتـاد و تـازه  آن                
شخص به نـمـاز جـمـعـه مـي آيـد و                  

گويد بحران داريم و اسمي هم از    مي
اينکـه کـالهـت        شما نمي برد، يعني

شاه سلطان حسين   پشم ندارد، يعني
بنـظـر مـن آن جـنـاحـي کـه                .   هستي

انـتــظــار مــيــرفــت قــدر قــدرت ايــن            
حکومت باشد، نيروهاي انتـظـامـي    
در دست آن اسـت، رئـيـس جـمـهـور             
مال آن است و با آن هارت و پـورت      
گفت که حتي يک تقلب هـم نشـده و       
ايـن انــتــخــابــت يـک حــمــاســه بــو،د             
جمهوري اسالمي قوي تر شد، مردم 
با ما هستند و اين خزعبالت، االن   

گـويـد      در واقع دارد به نخبگان مـي   
لطفا مواظب باشيد چـگـونـه حـرف         
ميزنيد، صحبـت از سـقـوط اسـت،           

شــويــم، مــردم مــا را             ســاقــط مــي   
به نظـر مـن ايـن        .  سرنگون ميکنند

نشان دهنده آن است که اگر هم قـرار  
بود  بگير و بـبـنـدي شـود وقـت آن              
گذشته و ديگر نميتوانند، امکانش 
را ندارند و مجبورند با هم سر کنند 
و از طرف ديگر يکديگر را هم نمـي  

رژيم دچـار يـک       ! توانند تحمل کنند
بست، اسـتـيـصـال و درمـانـدگـي               بن

 .کاملي شده است
 

من همين سـوال را       :  نيکخواهکاظم 
ميخواستم مطرح کم، چه سناريوها 
و يا روندهايي در مقابل حـکـومـت      
است و چه کاري مي توانند بکنند؟ 
خود اينکه هر دو جناح مقـابـل هـم      

گويند سقوط حکـومـت مـطـرح        مي
است، مثال عـبـدالـه نـوري نـوشـتـه              

  هـم کسـي       ۵۰است که اواسط دهه 
فکر نميکرد رژيم شاه سقوط کـنـد،     

آن هم صـحـبـت از انـقـالب و                يعني
کنـد و     سقوط جمهوري اسالمي مي

و خاتمـي و مـوسـوي و            رفسنجاني

بينـنـد، آيـا       خامنه اي هم اين را مي
اين ميتواند زمينه اي براي سـازش    
بين آنها باشد؟ مثال قـبـل از نـمـاز           

با مجلس خبرگان   جمعه رفسنجاني
  توافقي کردند کـه او بـرود و کـمـي            
اوضــاع را آرام کــنــد؟ مــيــخــواهــم            
بپرسم احتـمـال سـازش بـراي حـفـظ             

 نظام چقدر ميتواند باشد؟
 

  ســازش عــمــلــي     : حــمــيــد تــقــوايــي     
اگر به مشاهدات دقت کنيد  .نيست

خيلي روشـن اسـت کـه سـازشـي در              
  صحبتهاي رفسنجـانـي  . نيست  کار

در نماز جمـعـه بـه هـيـچ وجـه حـول                
سازش نبود، اسم خامنه اي را نبـرد  
حتي با ايـمـا و اشـاره هـم حـمـايـت                

بعد از آن . الکني از خامنه اي نکرد
حسـيـن شـريــعـتــمـداري درروزنـامــه            
کيهان نـوشـت اقـال خـامـنـه اي در               
نماز جمعه اسمي از شـمـا بـرد، يـک         
دفاعي کرد، ولي رفسـنـجـانـي ايـن          

و ايـنـکـه      .  دفاع نيم بند را هم نکرد
خـامــنــه اي در حــرفــهــايــش رجــوع            

کند به اين که حرف هايـي بـايـد       مي
زد و نزدنش غلط است، بـنـظـر مـن       
يک نـکـتـه اش ايـن اسـت، دارد بـه                 
رفسنجاني مي گويد بـاالخـره بـايـد       
اسمي از ما مـي بـردي يـک جـوري             

. جناح مقابل را هم قبول ميـکـردي  
ايـنـهـا دربـاره نــظـام صـحـبـت مــي                 

هم گـفـت بـحـران           رفسنجاني.  کنند
وقتي از بحران صـحـبـت      داريم، ولي

در واقـع مسـئـول را          ميکنند يعني
  رفسنجـانـي  .  بينند طرف مقابل مي

هم اينطور صحبـت کـرد، مـوسـوي         
کند، همه شـان     هم دفاع از نظام مي

از نظام دفاعي ميکننـد امـا وضـع        
طوري شده است که يـک بـخـشـي از         
حکومت که خيلي هم مقابل خامنه 
اي ايســتــاده اســت و مــي خــواهــد              
رنگش را هم به حرکت مردم بزنـد و    
اينجا و آنـجـا بـه مـردم هـم رجـوع                 

کند، خودش درون همـيـن نـظـام        مي
است يک پايه اي از همين حکومتي 
ست که مردم به خيابان امده اند کـه  
اتفاقا آنـرا هـم بـيـنـدازنـد و اسـاس                

جنبش خيابـانـي   .  بست اينجاست بن

دست هيچکدام از اينها نيسـت اگـر     
بود که تا بحال صد بـار مسـالـه را          

جـنـبـش    .  حل و فصـل کـرده بـودنـد          
مـردم دسـت هـيــچ کــدام از ايـنــهــا                

گـويـنـد سـقـوط           نيست و وقتي مـي   
اين جنبش به حرف هيچ کـدام    يعني

شـمـا در مـورد        .  مان گوش نميدهد
سازش گفتيد، من ميگويم از نقطـه  
نظر سياسي تحليلي، سازش وقـتـي     
ممکن است کـه فـکـر کـنـنـد بـا آن                
ســازش مــردم را بــه خــانــه بـــاز                     
ميگرداننـد و ايـن سـازش مـعـلـوم               
است که بايد بـا امـتـيـازات خـيـلـي            

باشد که  خامنه اي به جنـاح    بااليي
مقابل ميدهد چون فکر مـيـکـنـنـد        
فقط جناح موسوي بالقوه ميتواند، 
اگر اميدي داشته باشـنـد، مـردم را        

جناح خامنه اي که . به خانه بفرستد
تواند کاري بـکـنـد چـون شـعـار              نمي

مــرگ بــر خــامــنــه اي و مــرگ بــر                
. احمدي نژاد شعار روز مـردم اسـت      

به همين خاطر اگر هم فـرض کـنـيـم       
  سر ميز سازش نشستند رفسنجانـي 
يا موسوي به اينها خـواهـنـد گـفـت          
چه امتيازي به ما مـيـدهـيـد؟ چـون        
قرار است سازش کنيم کـه نـظـام از          

چـنـد   .  خـطـر سـقـوط خـالص بشـود            
گـفـتـه          نمونه از آن را رفسـنـجـانـي            

ــدانــيــان ســيــاســي را آزاد           :  اســت زن
گويند احـمـدي      کنيد، بعد حتما مي

نژاد ديگر ماندني نيست اين اولـيـن   
شرط سياسي آنهـا خـواهـد بـود کـه            

بـدون  .  احمدي نژاد را کنار بگذاريـد 
و غـيـره           اين شرايط چرا رفسنجاني

 بايد سازش کنند؟
 

ــاظــم      ــکــخــواه   ک ــي ــيــن        :    ن ــم ــر ه اگ
 امتيازات را بدهند چه؟

 
اگر امـتـيـاز بـدهـنـد            : حميد تقوايي

وضعشان بدتر مـيـشـود چـون هـمـه           
ما مـدتـهـاسـت     . شان با هم رفته اند

که ميگوئيم مردم حکومت را بـيـن   
. انتخاب بـد و بـدتـر گـذاشـتـه انـد                  

حقيقت اين است که اينـهـا راه فـرار        
. ندارنـد، ايـنـجـا آخـر قضـيـه اسـت                

اينها چه نصايح خامنه اي را گـوش  
کنند و حرف بيجا نزنند و حـرف بـا     
جا بزنند ساقط ميشوند، چه گـوش    

اگــر .  نــکــنــنــد ســاقــط مــي شــونــد         

در نماز جمعه مـيـگـفـت       رفسنجاني
زنده باد خامنه اي وضعشان خرابتر 
ميشد، امـروز گـفـتـه اسـت بـحـران              
داريم مردم جور ديگر به خيـابـانـهـا     

ميـخـواهـم بـگـويـم           يعني.  مي آيند
. حکومت بـه بـاتـالق افـتـاده اسـت              

ديـده ايـد حـيــوان هــايـي را کــه در                  
باتالق ميافتند هر چـه دسـت و پـا            
ميزنند بيشتر فرو ميـرونـد؟ ايـنـهـا        

هــرچـه بــيـشــتــر      .  ايـنــطـور شــده انــد      
موضع بگيرند، در نماز جمعه ها به 
نفع يا عليه خامنه اي حرف بزنـنـد،   
تند يا کند عليه خامنه اي صحبـت  
کنند، انعکاس آن در جـامـعـه ايـن             
است که مردم به خيابانها ميـريـزنـد    
ــا اســتــفــاده از هــر فــرصــت و                    و ب
مـنـاســبـتــي شــعـارهــايـي تـنــدتـر و               

آن چـيـزي کـه        .  رديکالتر مـيـدهـنـد      
بطور مداوم قـوي شـد و پـيـشـرفـت             
کرد مبارزات مـردم در خـيـابـانـهـا             
بوده است، از نقطه نظر مضـمـونـي،    
از نظر خواست ها، شعار ها، از نظر 
تيزي سياسي، مثال در نماز جـمـعـه      

شـعـارهـاي مـردم نشـان            رفسنجاني
داد مردم چـقـدر تـيـز، هـدفـمـنـد و                 

ايـن  .  هشيار دارنـد کـار مـيـکـنـنـد             
  حرکت مدام جلو رفته اسـت يـعـنـي        

هـفـتـه کـه نـگـاه           پنج   در عرضه اين 
کنيد حرکت مردم بالنده بود، رشـد    
کرده، سـيـاسـي تـر شـده، شـعـارهـا                 
تـيـزتــر و تـعـرضــي تــر شـده و کــل                   
حـکــومــت از مــوســوي گــرفــتــه تــا            
خامنه اي و احـمـدي نـژاد مـدام در           

 . اين باتالق بيشتر فرو رفته اند
اين اظهار نظرات و موضع گيـريـهـا    
و صحبتهاي اينـهـا درسـت مـانـنـد           
تقالهاي همان حيواني اسـت کـه در       
باتالق افتاده و دست و پا ميـزنـد و     

حکومتي . مدام بيشتر فرو مي رود
که روند ساقط شدنش شروع شد راه   

بـنـظـر مـن ايـنـهـا            .  خالصـي نـدارد    
رفتني هستـنـد هـمـانـطـور کـه االن              

کـنـار         گفتم حـداقـل سـازش يـعـنـي          
گذاشتن احمدي نژاد چون ديگر همه 
هم ميدانند تا احـمـدي نـژاد هسـت         

بـا  .  سازش  وجـود نـخـواهـد داشـت         
ــان               ــازش هـــمـــه شـ ايـــنـــگـــونـــه سـ

شـعـار   .  سريعـتـرسـاقـط مـي شـونـد           
مرگ بـر خـامـنـه اي فـردا تـبـديـل                   

و       ميشود به مرگ بـر رفسـنـجـانـي       

در نـمـاز     .  موسوي که سازش کردند
گـفـتـنـد           جمعه مردم به رفسنجـانـي  

، سـکـوت        خائن هستـي   سازش کني
فـرمـول سـازش کـه         .  خـائـنـي         کنـي 

احمـدي نـژاد سـر جـايـش بـاشـد بـه                   
معني اين است که مـردم ديـگـر بـا         
مرگ بر همه شـان بـه خـيـابـان مـي             
آيند و ديگر از هيچکدامشان کاري 

از آنـطـرف هـم بـايـد          .  ساخته نيست
  درنـظـر گـرفــت جـنـاح رفسـنـجـانــي              
ميداند که اگر مردم آرام بشـونـد و         
ــم                    ــيــه ه ــق ــي ف ــژاد و ول احــمــدي ن
سرجايشان بمانند جناحشـان نـابـود      

اينها را ميگيرند به جـرم  .  مي شود
براندازي نرم و توطئه عليه اسـالم و    

فقيه و غيره حتـي اگـر دارشـان          ولي
نــزنــنــد حــيــثــيــتــي بــرايشــان بــاقــي           
نــمــيــگــذارنــد و از مــنــتــظــري هــم              

بـنـابـريـن چـه از          .  بدترشان ميکننـد 
نظر منافع خود آن جناح که باالخره 
ــد و حــيــثــيــت و                   ــمــان در قــدرت ب
موقعيت سياسي شان در جامعه  از 
ــدازي                 بــيــن نــرود، چــه در چشــم ان
بــزرگــتــر، از ايــن نــظــر کــه ســازش              
معنايي بدهد، سـازش بـايـد جـوري         
انجام بشـود کـه مـردم آرام شـونـد،              
دعـوا آنــجــاســت و درد هــمــه شــان              
اعترضات مردم است پس چگونه و 
در مقابل کدام امتيازت ميخواهند 

 سازش کنند؟
 

چـيـزي    بطور واقعـي  :کاظم نيکخواه
را که شاهد آن هستيم اين اسـت کـه     
جـمــهــوري اسـالمــي هــنـوز نــيــروي           
سرکوب و جناياتش را همـه جـانـبـه       
در مقابل مردم بکار نگرفـتـه اسـت      
اگر وضعيت همينطور ادامـه پـيـدا        
کند آيا امکان ايـن وجـود دارد کـه          
کشتارهاي وسـيـع راه بـيـنـدازنـد و               
اينطور وضعيت را بدسـت بـگـيـرنـد        

 بعد به سراغ جناح مخالف بيايند؟
امـکـان     از نظر عملي : حميد تقوايي

دارد خوب جـمـهـوري اسـالمـي يـک           
روز به خيابان ميايد و به جـاي تـک       
تير انداز بـا مسـلـسـل مـردم را بـه               

ايـن خـودکشـي        رگبار ميبندد، ولي
 .حکومت است
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مـن فـکـر نـمـيـکـنـم              : حميد تقوايي
هـاي ديـگـر         اينها مانند ديکـتـاتـور   

حتـي مـانـنـد شـاه مـيـتـوانـنـد يـک                    
 -ميدان ژاله ديگري بوجود بياورند 

که آن انقالب يـادشـان اسـت        کساني
از کشتارهـاي حـکـومـت شـاه            يکي

تيراندازي به مـردم در مـيـدان ژالـه           
من نميتوانم اين را بپذيـرم کـه     . بود

اينها تا به حال دسـت نـگـاه داشـتـه          
در .  اند و به مردم هجوم نياورده اند

ماه اخير يگانه ويژه، بسيجيها،  يک
و غيره و غيـره را     لباس شخصي ها

به جان مـردم انـداخـتـه انـد، و اگـر                 
دقت کنيد مي بينيد کـه در هـفـتـه         
ــود، آمــار                ــر ب ــدت اول بســيــار شــدي
بيشترين کشته ها و دسـتـگـيـريـهـا           
مال آن دوره است، و بتدريج ديـديـد     
کم شد و آنـهـا ضـعـيـف تـر شـدنـد،               
چرا؟ نه به خاطر ايـنـکـه در جـنـگ            
نظامـي بـا مـردم بـاخـتـنـد، بـلـکـه                   
بخاطر اينکه در جنگ سـيـاسـي بـا         

االن طوري شده اسـت  .  مردم باختند
کشته شـدگـان را بـه            که حتي وقتي

امضـا    خانواده ها ميدهند از آنـهـا    
ميگيرند که صدايشان در نـيـايـد و        
حرفش را نزنند، چرا؟ چون مـتـوجـه      
اين شدند که هر ندا، سـهـراب و هـر        
کدام از اينها که کشته ميشـونـد بـه      
يک نماد و نيروي مـحـرکـه اي بـراي         
انقالب و به انگيزه ايي براي تعـرض  
و خشم بيشتر و تداوم اين وضعـيـت   

از رهـبـران           يـکـي  .  تبديل ميشـونـد  
نيروي انتـظـامـي  چـنـد روز پـيـش                
گفت چماق ديگر فايده اي نـدارد و        
يک اشاره اش اين بود که همـه چـيـز      

کـه        االن فـيـلـم کسـي        .  علني اسـت   
بينـنـد    شليک کرده است را مردم مي

و ما داريم از هـمـيـن کـانـال نشـان               
قاتل ندا، اسم و رسمش و   .  ميدهيم

موقعيتش در سپاه پاسـداران را بـر       
روي سايتها و تلـويـزيـون مـا دارنـد          

اگـر يـادتـان بـاشـد          .  نشان ميدهـنـد  
نژاد هفته پيـش ژسـت ايـنـرا          احمدي

گرفت که بله کار انگيليسي ها بـود  
به قاضي مرتضوي   يا توطئه بود و

در .  گفت دنبالش را بگيريد و غيـره 
مقـابـل عـکـس قـاتـل را مـردم رو                  

بـي  !  کردند و گفتند اين قاتـل اسـت    
خود شلـوغـش نـکـنـيـد، قـاتـل نـدا                

در ايـن وضــعـيــت       !  مشـخـص اسـت     
چطور ممکن است اين حکومت يک 
ميدان ژاله اي درست کـنـد و فـکـر           

 دوروز ديگر ميماند، فقط   دوکند 
باالخره هر جـانـوري هـم        .  روز ديگر

کنج ديوار گير بيفتد به در و ديـوار    
يک بـار اسـت       چنگ مياندازد   ولي

ــمــام مــيــشــود         ــم       .  و ت ــه از درون ب
مــيــريــزنــد و از بــيــرون هــم مــردم                
جاروشان ميـکـنـنـد ايـن حـکـومـت             
حکومتي نيست که بتواند اين کـار    

 .را بکند
يک بحث ديگر من ساخـتـمـان خـود       

نحـوه اي کـه        . جمهوري اسالميست
اين جمهوري اسالمي اصـال درسـت     

نـاگـزيـر شـد بـه اسـم انـقـالب،                 .  شد
منظورم انـقـالب     ( انقالب را بکوبد 

ــه تــنــهــا بصــورت           )  اســت   ۵۷ و ن
انقالب بلکه بـا گـفـتـن ايـنـکـه مـا                 
طرفدار مستضعفين هسـتـيـم، ضـد       

مـا    آمريکا شيطان بزرگ هسـتـيـم،     
نـمــايــنـده مــلــت مســلــمـان و امــت              
اسالمـي هسـتـيـم، نـمـايـنـده مـردم                
فلسطين عليه اسرائيل هستـيـم، بـه      
روي کار آمـد و بـا تـاکـتـيـک هـاي                  
پوپوليستي،  با اين تاکتيـک کـه از       
روي تعصـبـات مـردم آنـهـارا جـمـع              
کند، روز قدس به خيابانها بيـاورد،  

جـا   هر هفته به نماز جمعه ببرد، همه
حرف از اين بزند که من آه دل مـردم  
مسلمان هستم عليه آمريکا، غـيـره   

اين فرم مناسب ديکتاتوري . و غيره
دار، طبقه حاکمه  براي طبقه سرمايه

اين شکل  ۵۷انقالب .  ايران، نيست
سرکوب را به اينها تحـمـيـل کـرد و         

بـيـنـيـد        اگر شـمـا دقـت کـنـيـد مـي               
ــت                ــيــچ وق ــهــوري اســالمــي ه جــم
نتوانست آن گورستان آريامهري کـه    
من و شما خوب يـادمـان اسـت کـه           
چه وضعيت بود را در ايـران درسـت     

  در زمــــان شــــاه کســــي             .  کــــنــــد
نـمـيـتــوانسـت بــگـويـد بـاالي چشــم              
اعليحضرت ابـروسـت بـدون ايـنـکـه            

بار اطرافش را نـگـاه کـنـد کـه              پنج 
. ببيند نامحرمي در اطراف نـبـاشـد   

ــچــوقــت               ــي ــهــوري اســالمــي ه جــم
. نتوانست اين فضا را ايـجـاد کـنـد          

خـيــلـي بــيـشــتـر از حـکــومـت شــاه                
کشت، خيلي بيشتر دستگيـر کـرد،     
خيلي وحشي تر بود، خيلي بـيـشـتـر     

جامعه حتي بـراي    سرکوب کرد ولي
روز هم در آن فضـاي مـخـتـنـق،           يک

تمکين کرده و وحشت زده اي که در 
در ايـران داشـتـيـم فـرو               پنـجـاه  دهه 
چرا اينطور نشد؟ باز بخاطر .   نرفت

اينکه انقالب عظـيـم پـنـجـاه هـفـت              
بود که ضد انقالب را ناگزير کرد که 
به اسم انقالب برروي کـار بـيـايـد و           
ناگزير کـرد بـا پـرچـم مسـتـضـعـف                 
پناهي، با پرچم مردم را به خـيـابـان      
مياورم و در خيابان نگاه ميـدارم و    
کال پرچم تـکـيـه بـه مـردم بـه جـلـو                 

  اين شيوه تا آنجـايـي   بيايد، و امروز
که به طبقه حاکمه مربوط اسـت بـه     
يک نقطه ضعف اين حکومت تبديل 

تـوانـد    نمي  بخاطر اينکه.  شده است
ــرق زده                  يــک ســرلشــکــر چــکــمــه ب
محکمي بـيـايـد و تـمـام نـيـروهـاي               
مسلح پشـت آن بـاشـنـد و بـگـويـد                  

ايـن کـار     .  کنـم  حکومت نظامي مي
اهللا    تا آيتسه را که بکند پس فردا  

کفن ميپوشند و به خيابانـهـا     از قًم
ــد کــه واويــال        در صــف    !    مــيــريــزن

درونــي خــودش ســپــاه پــاســدارنــش          
معلوم نيست چـنـد شـقـه مـيـشـود،            
ارتش شان هـم کـه اصـال از اول بـا               
اينها نبوده و زياد تره برايشان خورد 

ايـن  !  تـوانـنـد      نـمـي  .  نميـکـرده اسـت     
حکومت نه ميتواند از نوع پينوشه 
شود نه ميتواند از نـوع حـکـومـت           

اين حـکـومـتـيـسـت کـه          . شاه  بشود
مادرزاد بـحـران زده بـود، مـادرزاد           
نتوانست خودش را جمع کند، فقـط  
اقتصاد نبود که اينها نـتـوانسـتـنـد        
ــهــا                    ــن ــد، اي ــن ــده ســر و ســامــان ب
نـتـوانسـتـنـد يـک ارتـش يـکـدسـتـي                   
مثل ترکيه و مراکـش و يـا تـونـس           

دولت تونس اگر با يک . درست کنند
انقالب ربرو شود چون ايدئولوژي آن 

گــويــد    مــثــل رضــا شــاه اســت مــي          
انقالب بد است، انقالب شورش کور 
اسـت، انـقـالب خشـونـت اسـت، در               
انقالب بي سرو پاها بـه خـيـابـانـهـا           

مــيــريــزنــد، جــاي ســيــاســت کــه در           
جمهوري اسالمي که . خيابان نيست

بـطــور مــداوم ســيــاسـت ارتـجــاعــي           
خودش را از طريق همين خيابان بـه    

توانـد ايـن      جلو رانده است ديگر نمي
اگر اين حرف را بـزنـد     . حرف را بزند

خودکشي سياسي کرده است و بنظر 
من بسيـار بـعـيـد مـيـدانـم کـه ايـن                  
حکومت حتي اگر  مسـتـاصـل هـم         
بشود از سر ناچاري هم ايـن کـار را         

 .انجام دهد
 

سناريوهايي کـه در     : کاظم نيکخواه
هر حال ممـکـن اسـت ايـنـهـا بـه آن                
دست بزنند، سـازش را مـيـگـويـيـد           

شـود، اگـر دسـت بـه جـنـگ و                    نمي
تهاجم وسيع به مردم بـزنـنـد بـاعـث        
سقوطشان ميشود، بر روي اينترنت 
يـک ســنـاريــوي ديـگــري هسـت کــه              
نـمـيــدانـم تــا چـه حـد مــوثـق اســت                  

گويد احمدي نژاد را ترور کـنـنـد     مي
و به گردن جناح مقابل بيـنـدازنـد و      
بعد فضاي عزاداري راه بيـنـدازنـد و      

بـه آن جـنـاح بـه                 براي لشکر کشـي   
خيابانها بريزند و شروع کنند حملـه  

کنيد چنـيـن    کردن به مردم، فکر مي
 چيزي چقدر واقعي بنظر بيايد؟

 
کنم اگـر     من فکر مي : حميد تقوايي

از ديد جناح خامنه اي بگوييم ايـن    
بهترين راه در رفتن از اوضـاع اسـت     
چون باالخره مـوضـوع مـورد دعـوا         

احمدي نژاد حذف مـيـشـود و        يعني
را به تلويـزيـون     از آن طرف هم کسي

مياورند که اقرر کند که با جـنـبـش      
سبز و موسوي ارتباط داشـتـه آنـهـا       
را هم ميگـيـرنـد و از سـوي ديـگـر               
اميد واراند جمعي کـه شـوکـه شـده           
است در مقابل اين حرکت آرام شـود  
و تمکين کند، اينها را که گـرفـتـنـد     
بعد ميريزند و مردم را مـي گـيـرنـد       

  از موانع اصلي  مي زنند، چون يکي
که نميتواننـد مـردم را بـزنـنـد ايـن               

 -مـوسـوي  ( است که اول بايد اينهـا    
ــنــنــد          )  رفســنــجــانــي    ــع ک . را جــم

حکومتي که بطور جنايتکارانـه اي    
مي خـواهـد در حـد صـدهـا کشـتـه                
مردم را بزند از درون خودش نـبـايـد    

بلند شود و بگـويـد چـرا زدي          کسي
که هنوز از همـيـن    !غلط کردي زدي

مـثـل هـادي غـفـاري بـه                   اول کسي
خامنه اي گـفـت اسـت مـرده شـور                

حاال اگر حکومـت  .  ترکيبت را ببرد
بخواهد يک ميدان ژاله راه بـيـنـدازد    

تا بيشتر از اين حرف ها بـهـش      صد
ــم                      ــه ه ــشــود و از درون ب زده مــي

بنـابـرايـن ايـنـهـا امـيـدوار             .  ميريزد
با کشتن احمدي نـژاد و بـه         هستند

گردن آن جناح ديـگـر انـداخـتـن هـم             
آنها را جمع ميکنند و بعـد از پـس       

که در ليـسـت   .  مردم هم بر مي آيند
بد بختي ها شان شايد اين بـهـتـريـن       
راه حليسـت کـه جـنـاح خـامـنـه اي                
دارد که بنظر من اين هم به سـرعـت   
برميگردد، قبل از هر چيز بـخـاطـر      
اينکه ايـن سـنـاريـو رو شـده و مـا                   
درحــال صــحــبــت کــردن دربــاره آن             
هستيم و روي سـايـتـهـا هـم هسـت،           
پس مردم اين را نمـيـخـرنـد و هـيـچ           
کس قبول نميکند جـنـاح مـوسـوي         
رفت و احـمـدي نـژاد را تـرور کـرد،              

نژاد هـم     گويند قاتل احمدي همه مي
، قــاتــل مــردم هــم           خــودت هســتــي  

، اين توطـئـه و کـلـک          خودت هستي
بنظر من دستـشـان فـوري رو        .  است

ميشود يا بعبارت بهـتـر از هـمـيـن          
بنابـريـن ايـن راه حـل           .   االن رو شده

يـک  .  نـخـواهـد رسـيـد             هم به جـايـي  
ســنــاريــوي ديــگــري هــم هســت کــه           
مدتهاست صـحـبـت آن اسـت آنـهـم             

پشـت پـرده بـه              اينکه رفسـنـجـانـي      
مشهد ميرود و عده اي از خـبـرگـان    
را مالقات مـي کـنـد کـه مـجـلـس                
خبرگان بطور قانوني ولـي فـقـيـه را         
عزل کند چون طبق قـانـون فـقـط آن         
مجلس است که ميتواند ولي فـقـيـه    
را عزل و نصب کند و ايـن بـهـتـريـن        

.  راه حل است براي جناح رفسنجاني
اگر اين سناريو موفق بشـود و يـک         
روز صبح بگويند مجلس خـبـرگـان      
جــلــســه گــذاشــتــه اســت و بــا عــذر              
  موجهي ايشان را به علت نـاراحـتـي   

کـه      عزل کند و حاال آيت اهللا فالني،
زياد زير تيـغ مـردم نـبـوده اسـت و              
خيلي هم شناخته شده نـيـسـت ولـي       

اگر ايـنـکـار را بـکـنـنـد            .  فقيه است
نــژاد    ديــگــر خــامــنــه اي و احــمــدي          

ميشوند خارج از قانون چون ايـنـهـا      
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گويند شمـا   قانوني عمل کردند، مي
ديگر ولي فقيه نيستيـد بـنـابـر ايـن          
رهبر نيروهاي انتظـامـي، فـرمـانـده        
کل قوا و نـمـايـنـده امـام زمـان هـم              
ديگر نيـسـتـيـد، لـطـف امـام زمـان               
ديگر شامل يک آيت اهللا ديگر شـده    

 !است
باالخره آنها هـم در       : کاظم نيکخواه

راس يک جناح بزرگ رژيـم هسـتـنـد         
همانطور که خود شما گفتيد و آنهـا  

 .هم ميتوانند شورش ميکنند
 

االن جناح خامنه اي    : حميد تقوايي
و احمدي نژاد بـه  جـنـاح مـخـالـف               

گويد خارج از قانون آنوقت آنـهـا    مي
به اينها خـواهـنـد گـفـت خـارج  از                 

حــداکــثــر شــکــايــت جــنــاح        !  قــانــون
خامنه اي ميـتـوانـد ايـن بـاشـد کـه               

رفسنجـانـي     -براندازي نرم موسوي 
من از اول هم گفتـم  .  به نتيجه رسيد

در تمام اين سناريوهايي که از آنـهـا   
کنيم عـامـل اصـلـي آن          صحبت مي

ــد کــه مــا فــعــال وارد آن                   مــردم ان
اگــر آن را در تصــويــر          .  نـمــيــشــويــم 

بگذريم ميبينيم اينها همان دست و 
بـنـظـر    .   پا زدن هاي در باتالق است

من يک راه هـم ايـنـسـت کـه هـمـيـن               
جور کج دار و مـريـز پـيـش بـرونـد                 
تظاهرات و غيره باشد و ايـن پـيـش        

 .برود تا ببينند چه ميشود
 

خـوب مـيـتـوانـنـد          : کاظم نيکـخـواه  
اميدوار باشند مردم خسته شوند و   

 .از مبارزه دست بکشند
 

تـا بـه حـال کـه بـر               : حميـد تـقـوايـي      
عــکـــس بـــوده اســـت، نـــيــروهـــاي             

ايـنـرا هـم      .  انتظامي خسـتـه شـدنـد        
فــرمــانــده ســيــاســي نــيــروي ســپــاه            

تيـر   ۱۸پاسداران گفته بود، قبل از 
تير هست،  ۱۸ليستي داده بود، که 

 ۱۶بعد مراسم تحليف است، بـعـد       
ــدا هســت،                 ــود ن ــادب آذر هســت، ي
کنکور هست و چهلـم نـدا هسـت و           
غــيــره بــعــد گــفــتــه بــود يــک ســري              
اتفاقاتي پيش ميايد که آنها هم در   
ليست نيست ، پس ايـن رشـتـه سـر           

  شـود    دراز دارد و مردم خستـه نـمـي     
بلکـه نـيـروهـاي انـتـظـامـي خسـتـه                 

   .ميشوند
تا احمـدي نـژاده هـر        " مردم با شعار 

گـفـتـنـد کـه مـا           "  روز همين بساطـه 
کنيم و بطور واقعـي   داريم چکار مي

هفته که ديديم آثاري  پنجهم در اين 
بيـنـيـم کـه        از خستگي در مردم نمي

مثال بگـويـنـد خـوب ديـگـر عـادي              
تـفـاوت      شده، يا خسته شديم، يا بـي   

شديم، حاال برويم سر خانه و زندگـي  
فکر نميکنم در ايران يـک نـفـر      !  مان

مـردم  .  هم پيدا شود که اينرا بگويد
در مبارزه شان تفنن که نميـکـنـنـد،     
مخير که نيستند که بگويند خـوب    

االن جـامـعـه       . ديگر مبارزه نميکنم
بسيار عصبي ترو با عزم جزم تـر و      

هفته پـيـش      سهبسيار تعرضي تر از 
جامعه هر هفته از هفته پيش . است

با قدرت بيشتري به خيابان ميـايـد،   
هـاي     بخاطر اينکه انقالب مکانـيـزم  

خودش را دارد، انقـالب بـا خـودش        
کنـد و     مسائل خودش را مطرح مي

گـيـرد و جـلـو            از خودش نـيـرو مـي       
مـيـرود و مـي بـيـنــيـم االن هـفـتــم                    
ــم                ســهــراب در پــيــش اســت، چــهــل
نــداســت، مســالــه آزادي زنــدانــيــان          
سياسي است و مساله اعـتـراض بـه      
جناياتـي اسـت کـه در اعـتـرضـات                
قبلي پيش آمده و هـر مـانـوري کـه         
اينها ميدهند جامعه در مـقـابـلـش       

نـمـونـه بـارز آنـرا در            .  شعار ميدهد
نــمــاز جــمــعــه  کــه هــفــتــه پــيــش                   

بـرگـزار کـرد ديـديـم کـه               رفسنجاني
جامعه شعارهايي داد در آن روز کـه  
از نظر من نشان داد بسيار سيـاسـي   
تر و مـعـطـوف تـر بـه قـدرت دارد                   

مـثــال مــرگ بــر       .  شـعــار مــيــدهـنــد     
ديکتاتور شعـار عـمـومـي تـريسـت           
باالخره با دو واسـطـه بـه حـکـومـت           

رسـد يـا حـتـي آزادي زنـدانـيـان                 مي
سـيـاسـي يــا شـعـارهـايــي کـه قـبــال                 

در آن روز مــردم              ولــي.  مــيــدادنــد
آمدند در مـقـابـل تـمـام شـعـارهـاي             
هويتي حکومت که در تـمـام نـمـاز           

ها و هر روز مـيـگـفـت شـعـار            جمعه
وزير شعارشـان  . خودشان را ميدادند

هر چه گفت مردم فوري جـوابـش را       
در بــاره فــلــســطــيــن شــعــار          .  دادنــد

حکومتي داد و مـردم در مـقـابـل               
گفتند مردم چرا نشستيد ايران شـده  
  فلسطيـن، گـفـتـنـد مـا اهـل کـوفـه                  

يـا حـتـي عـده اي             -نيستيم رهـبـر     
مـــوســوي را     ( گــفــتـــنــد حســيـــن           

تـنـهـا بـمـانـد، مـردم              -) ميگفتـنـد  
  مــا اهــل کــوفــه     " جـواب مــيــدادنــد       

و در "! نيستيم، پول بگيريم بايستيم
خوني کـه در رگ مـا اسـت            "جواب 

جـواب دادنـد     "  هديه به رهبر ماست
يـا آنـهـا      !  هديه بـه مـلـت مـا اسـت             

گفتند مرگ بر آمريکا مردم گفتنـد  
ميـخـواهـم بـگـويـم         !  مرگ بر روسيه

جامعه نه تنها آن روز در نماز جمعه 
جواب داد بلکه به يک   به رفسنجاني
هـا و  پـروپـاگـانـدا و                 سري سياست

تبليغات استراتژيک حـکـومـت  در        
رابـطـه بـا اسـرائــيـل، در رابـطــه بــا                  
آمريکا، در رابـطـه بـا روسـيـه، در                
رابطه با وفاداري به رهبر پاسخ داد   
و از اين به بعد در همه نماز جـمـعـه      
هــا حــتــي اگــر دار و دســتــه خــود                 
بسيجي هـا را جـمـع کـنـنـد و ايـن                    
شعارها را بدهند مردم پاي تلويزين 
بهشان ميـخـنـدنـد کـه جـوابـتـان را               

جواب جـامـعـه بـه مـرگ بـر              . داديم
نيـسـتـيـم، بـه          آمريکا، به اهل کوفه

سنگ براي فلسطين بـه سـيـنـه زدن         
اين را در ايـن زمـيـنـه        . معلوم است

گفتم که جامعه و مردم خسته نـمـي   
شوند، دارند سياسي تر و تـعـرضـي        
ــر               ــد هشــيــارت ــد، دارن ــر مــيــشــون ت
ميشوند و مبارزه شان هـدفـمـنـدتـر        

 .ميشود
 

در همين رابطـه کـه      : کاظم نيکخواه
مردم خسته نميشوند و مبارزه شان 
سياسيتر ميشود شما بطور خالصه 
ادامه تحوالت اين مبارزه را چطـور  

بينيد؟ اشـکـال مـبـارزه مـردم،             مي
در جنبـش و      شرکت وسيع تر مردم

اعتراض؟ چـيـزي کـه هسـت مـرکـز             
. تظاهرات و تجمعات تـهـران اسـت       

مشهـد    در اصفهان شيراز و تبريز و
تـمـرکـز          ديروز تجـمـعـات بـود ولـي         

در تـهـران اسـت و جـمـهـوري               اصلي
اسالمي هم نـيـرويـش را در تـهـران              

هـنـوز شـاهـد       .  متمرکز کـرده اسـت      

کنيد  فکر مي.  اعتصابات نبوده ايم
چطور ميتواند اين مبارزه و جنبش 
مردم ادامه پيدا کـنـد بـا تـوجـه بـه             

 وضعيتي که از رژيم گفتيد؟
 

يک بحث بر سر ادامه : حميد تقوايي
و گسترش جنبش است، يـک بـحـث        
سر اين است که اين جنبش چـگـونـه    

مـن  .  کـنـد   جنبشي ست و چکار مي
کنم اين يـک انـقـالب اسـت            مي فکر

که مثل هر انقالب ديگـري هـدفـش      
هـمـه   .  سرنگوني اين حکومت اسـت 

انقالب هـا هـدف شـان سـرنـگـونـي                
حکومتي ست کـه مـردم عـلـيـه آن              

ما از روز اول گـفـتـيـم     . بلند شده اند
که اين انقالب است و مثل انـقـالب     
به اين حرکت رجوع کرديم، گـفـتـيـم       
اينـهـا پـس لـرزه هـاي انـتـخـابـاتـي                   
نيست، اينها رعشه مرگ حکومـت  

اما  خيـلـي هـا      .  است، انقالب است
وقتـي مـا ايـن        . با ما شريک نبودند

تبليغات را ميـکـرديـم، مـجـمـوعـه          
رسانه ها و دولتها در سراسر دنـيـا،     
انديشمندان و روشـنـفـکـران و دوي           
ــد و                   ــم و جــدي خــردادي هــاي قــدي
کسانيکـه بـاالخـره مـخـالـف فـقـيـه                
بودند و غيره، همه مـوضـوع را در         
ــتــخــابــات مــحــدود            چــهــارچــوب ان

خوشبختانه امروز ديگر .  ميکردند
  بينيد حـتـي کسـي        شما همه جا مي

کـه ايـن هـم           -از انقالب مخـمـلـي      
صـحـبـت     - سر زبان هـا بـود        مدتي

االن همـه قـبـول کـرده انـد            . نميکند
ايــن يــک    .  ايــن يــک انــقــالب اســت         

جامعه اسـت کـه عـلـيـه حـکـومـت                 
دعواي جنـاحـي     اسالمي بلند شده،
نه تـنـهـا هـمـه          .  يا حکومتي نيست

ــي کــه خــارج از حــکــومــت                کســان
هستند بلکه حتي خـود حـکـومـتـي        
ها، کسي مثل عـبـداهللا نـوري يـاد           
شاه افتاده است و گـفـتـه  در اوايـل           
  دهه پنجـاه  شـمـسـي واقـعـا کسـي               
فکرش را نميکرد شاه رفتني بـاشـد     

الـبـتـه    .  و چند سـال بـعـد شـاه رفـت           
 پـنـجـاه   تفاوت امـروز بـا سـالـهـاي               

اينست که همه فکر ميکنند ايـنـهـا    
اول بايد اينرا روشـن  .  رفتني هستند

کرد، تـثـبـيـت کـرد کـه مـا بـا يـک                    
ــرو هســتــيــم کــه ايــن                انــقــالب روب
حـکـومـت را هـدف گـرفـتـه و مــي                  

خواهد ايـن حـکـومـت را سـرنـگـون              
ــيــســت           .  کــنــد  ــرديــدي ن . در ايــن ت

صحبت بر سر اينستکه اين انـقـالب   
چطور پيروز ميشـود، چـطـور بـايـد          
جلو برود، چه اشـکـالـي بـايـد پـيـدا            

. کند، چطور بايد گستـرده تـر شـود       
من در تلفن هايي که بينـنـدگـان بـه       

کانال جديد ميزنند و يا   برنامه هاي
همين طور در بـحـث هـايـي کـه بـا                 
برخي رفقا  داريم مي بينم وقتي که 
به ادامه اين جنبـش انـقـالبـي فـکـر           
ميکنند معموال شـکـل مـبـارزه را         

بينند که بايد وسيعتر بشود، بـه   مي
شهرهاي ديگر بـايـد سـرايـت کـنـد،           
کارگران بايد به مـيـدان بـيـايـنـد، و           
اشکال ديگـري مـانـنـد تـظـاهـرات،            
اعتصاب، تحصن و ميتينگ را هم 

اينها همه درست .  بايد داشته باشيم
کنم يک شرط  من فکر مي  است ولي

مهم تر و پايه اي تر ايـن هسـت کـه        
انقـالب از نـظـر مضـمـون تـعـمـيـق                  

انقالب  از نظر تعين بيـشـتـر    .   شود
پيدا کردن، شفافيـت بـيـشـتـر پـيـدا            
کـردن، بـه اهـداف خـودش آگـاه تــر                
شدن و بدين معنا راديکاليـزه تـر و       
تعرضي تر شـدن هـنـوز خـيـلـي جـا                

  فاکتور مـهـمـي     .  دارد پيشرفت کند
که باعث مـيـشـود مـتـوجـه شـويـم               
انقالبي در کار است به خيابان آمدن 
توده  هاي ميليوني يـا هـزاران نـفـر         

ايـن بـه       خيابانها است ولي  مردم به
نيست، ايـن حـرکـت        هيچ وجه کافي

در ادامـه خـودش لـزومـا گسـتـرش             
بـه هـمـه شـهـرهـا بـا هـمـيـن                         کـمـي  

کيفيت و با همين مضمون و همـيـن   
شکل نيست يا به کارخانه ها يـا بـه     
ادارات که دست از کار بـکـشـنـد يـا        

وقـتـي بـه مضـمـون          .  تحصن کـنـنـد   
نگاه کنيم معني آن اين ميشود کـه    
قبل از هر چيز جامعـه انـقـالبـي بـه          
شکل بيانيه ها، به شکل قطعنـامـه   
هــا، بشــکــل فــرامــيــنــي کــه مــردم           
ميدهند، احکامي که مـردم صـادر     

  يـعـنـي   .  ميکنند، حـرفـش را بـزنـد          
منظورم ايـن  .  انقالب زبان پيدا کند

نيست که مردم مانند سياستمداران 
بگويند بعد از جمهوري اسالمي چه 

بايد به . بايد بشود و چه نبايد بشود
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  اعتراض خودش و بـه ايـن حـرکـتـي         
که براي  زير و رو کردن براه اندخـتـه   
ــوشــت و پســت دهــد و                      اســت  گ

من قبال هم مـثـالـي      .  مشخص کند
مـــثــال مـــردم     .  در ايـــن بـــاره زدم         

اوال !  گويند مرگ بر ديـکـتـاتـور     مي
گـويـنـد       معني آن روشـن اسـت مـي           

مرگ بر ديکتاتوري، ايـن سـيـسـتـم          
ديکتاتوري نبايد بـاشـد چـون فـکـر          

در ايران باشد که فکر   نميکنم کسي
نـژاد ديـکـتـاتـور           کند فقـط احـمـدي     

خـيـلـي آدم          است و مثال رفسنجاني
ليبرال و دمـکـراتـي سـت و يـا هـر                 

پس وقتي ميگوئيم !  کدام ديگرشان
مرگ بـر ديـکـتـاتـور يـک سـيـسـتـم                   

و .  زنـيـم     ديکتـاتـوري را داريـم مـي          
نـفـي چـه          ثانيا نفي ديکتاتور يعني

چيزهايي؟ ديکتاتور يا ديکتاتـوري  
چه چيزهـايـي نـبـاشـد؟          نباشد يعني

اصـال        مرگ بـر ديـکـتـاتـور يـعـنـي            
زنداني  بـراي      .  زندان سياسي نباشد

ــاســي اصــال وجــود                  آدم هــاي ســي
نداشته باشد  و در نـتـيـجـه زنـدانـي           

.  نداشته بـاشـد      سياسي اصال معني
به جرم عـقـيـده و يـا بـخـاطـر                  کسي

موضع سـيـاسـي و مـخـالـفـتـش بـا                
مــرگ بــر   .  دولـت دســتــگـيــر نشــود       

اسلحه ديکتاتور را     ديکتاتور يعني
مـثـال اعـدام      .   از دسـتـش بـگـيـريـم        

نباشد، نيروهاي سرکوبگر نـداشـتـه      
گـويـنـد       حاال ارتش را مـي  -باشيم، 

که براي چنگ با دشـمـن اسـت  کـه           
آنهم البته بحث خودش را دارد و در 
  اين چهار چـوب نـمـي گـنـجـد ولـي               
حکومـتـي مـيـتـوانـد ديـکـتـاتـوري               
نبـاشـد و ارتـش خـودش را داشـتـه                 

امــا نــيـروهـاي انـتــظـامــي             -بـاشـد  
رنگارنگ، بسيج، سپاه، بسـيـجـي،      
يگان ويژه، اينها ديگر چيسـت و از      
کجا آورديد؟ چرا بايد نيروهايـي بـه     
چماق و گاز اشک آور  و سـالحـهـاي        
ويژه جنگ خياباني مجهز بشـونـد؟     
اگر مردم با شما جنگ دارنـد بـايـد        

تـوانـد      دولـت کـه نـمـي        .  برويد ديگر
مردم بـايـد     !  مردمش را عوض کند
اگـر جـنـگ      .  دولت را عوض کـنـنـد     

که بـايـد تسـلـيـم بشـود               است کسي
اين نيـروهـا را     !  دولت است نه مردم

سـازمـان داده انـد کـه اعـتـراضــات               
مـيـخـواهـم     .   مردم را بخون بکشند

بگويم خيلي سـاده و روشـن وقـتـي             
  ميگويم مرگ بر ديکتـاتـور يـعـنـي       
نيروهاي انتظامي و سرکوبگر بـايـد   

نـه ايـنـکـه فـقـط نـوع              .  منحل شود
غـيـر       اسالمي اش خوب نيست ولي

بايد منـحـل   ! اسالمي آن خوب است
اعدام نـبـايـد وجـود داشـتـه           .  بشوند
ديـکـتـاتـوري در جـمـهـوري            .   باشـد 

اسالمي يعني تحکم به جـوانـان کـه      
نزنند و نرقصـنـد و شـاد نـبـاشـنـد،              
نخندنـد، دوسـت دخـتـر و پسـر بـه                 
خيابان ها نيايند؛ يعني تـحـکـم بـه         

کـه دوسـت داري             زنان که لـبـاسـي      
نپوش، حتما حجاب سرت باشـد، و    

فرمان انقالب را کـه   دهما آن .  غيره
اعالم کرديم مـعـنـي مشـخـص ايـن           

!  مرگ بر ديکتاتـور   خواستها  يعني
جامعه بـايـد آگـاه بـاشـد و بـدانـنـد                 
شـاخــص هـاي رفــتـن ديــکـتــاتــوري            

گويـنـد مـرگ       چيست؟ وقتي که مي
مـرگ بـر چـه              بر ديکتـاتـور يـعـنـي       

چيزهايي و چـه چـيـزهـايـي را نـمـي              
ايــن در رابــطــه بــا ايــن             .  خــواهــيــم 

شعارهاست و بنظر من درباره هـمـه      
عرصه هاي ديگر  هـم، بـايـد مـردم          
بــطـــور روشــن بـــدانــنـــد کــه چـــه                  
ــم                ــيــه چــه داري مــيــخــواهــنــد وعــل

مثـال ديـگـري مـيـزنـم،           .  ميجنگيم
رژيم بايد برود، خوب بـه  !  سرنگوني

ميگوئيم رژيم؟ عده اي ممکـن    چي
تا وقتي که انـقـالب مـبـهـم          -است 
اينطـور فـکـر کـنـنـد وقـتـي                 -باشد

رژيم رفته است که آخوندها بروند و   
يـا فـقـيـه رفـت و            .   مکال ها بيايند
مـثـال هـمـيـن االن          .  يکي ديگر آمد

محسن کديور گفته است فقيه را از   

! قانون اساسي ايران ميگذاريم کنار
مساله مردم با اين نـوع تـغـيـيـرات          

وقتي مـا مـيـگـويـيـم         .  حل نميشود
يـک دسـتـگـاه،         رژيم بايد برود يعني

دهـه     سـه يک سيستم و نظـامـي کـه        
است دارد پدر مردم را در مي آورد   

يـا  مـاه و         يـک فقط ايـن      .  بايد برود
ايـن  . نژاد که نبود سال  احمدي چهار

زندانها را از هـمـان زمـان خـمـيـنـي            
ساختـنـد، آدمـکـشـي هـا از هـمـان                 
دوره شروع شد، نيروهاي انتـظـامـي    
ــمــان دوره ســازمــان                   شــان را از ه

اگــر بــه قــانــون اســاســي                .  دادنــد 
جــمــهــوري اســالمــي نــگــاه کــنــيــد           

. بينيد پر از بـي حـقـوقـي اسـت            مي
  ترين مـبـانـي جـامـعـه         اصال ابتدايي

مدني در قانـون اسـاسـي جـمـهـوري           
بنابراين يـک  . اسالمي نقض ميشود

نظام  و يک سيستم اسـت کـه بـه آن          
ميگوييم رژيم، که به آن مـيـگـويـم         

دوره .  حکومت جمـهـوري اسـالمـي      
آقاي خاتمي هم همين نظام بـود کـه     
تـازه در آن قـتـل هـاي زنـجـيـره اي                    

تـيـر را داشـتـيـم و               ۱۸داشتـيـم و       
در .  روزنامه  ها را بستنـد و غـيـره       

هـم هـمـيـن             دوره جناب رفسنجانـي 
. دوره خميني هـم هـمـيـن بـود         .  بود

. دوره احمدي نـژاد هـم هـمـيـن بـود            
بنابرين مرگ بر رژيـم و حـکـومـت           
اسالمـي نـمـي خـواهـيـم کـه شـعـار                  
مردم هم هست بايد تدقـيـق بشـود،      
بايد تعميق بشود، و مـردم بـدانـنـد         

ــمــي خــواهــنــد        انــقــالب ســر     .  چــه ن
نخواستن هاست، انقـالب سـر نـفـي         

بايد بـدانـيـم      يک وضعيتي است ولي
يــک ســيــســتــم    .  وضــعــيــت چــيــســت   

حکومتي را يک نظام را شـمـا بـايـد         
در غير ايـن صـورت هـر        . نفي کنيد

گوشه آن که بماند، هر بخشـي از آن      
نشود دوباره رشـد      که از ريشه قطع 

کند و مثل سرطان همه جامـعـه    مي
گيرد و باز همين آش و هميـن   را مي

به هـمـيـن خـاطـر        .  کاسه خواهد بود
ميخواهم بگويم وقتي از پـيـشـرفـت     

کــنــيــم در        انــقــالب صــحــبــت مــي       
اشکـال، يـک بـحـث اسـت کـه بـايـد                   

وسـيــعــتــر شــود، اعــتــصــاب شــود،          
شهرهاي ديگـر بـه مـبـارزه کشـيـده             
شوند و بحـث ديـگـر ايـن اسـت کـه               
انقالب بايد عميـق شـود، اهـدافـش         
را روشن تر بشـنـاسـد، شـعـارهـا را             
مردم آگاهانه تر بگويند و بفـهـمـنـد     
چه چيزهايي را نمي خواهند و حـول  

تشـکـل خـود      .  آنها متشکل بشونـد 
االن .  از نکات مـهـم اسـت       نيز يکي

تظاهرات هاي شـبـانـه داريـم، بـايـد           
تشــکــل داشــتــه بــاشــنــد، انــواع                 
تشکالت کارگـري بـايـد بـه مـيـدان             

مـتـشـکـل بشـونـد،  بـايـد               .  بيايـنـد  
تشکل هاي تازه بوجود بيـايـد حـول      
همين شعارها مثال حکومت کودتا 

تشکل داشته باشـيـد     وقتي.  استعفا
شـعـار هـا را فـقـط از خـيـابـان هــا                     
نميـشـنـويـم، بـلـکـه کـارگـران فـالن                  
صنعت و کارگران فعال کـارخـانـه و        
دانشـــجـــويـــان فـــالن دانشـــگـــاه و            
کــارمــنـــدان فــالن اداره، مـــادران             
عزادار، سازمان آزادي زن و غيره و   

از اين گـونـه تشـکـالت غـيـر           .  غيره
ــون هــا و                  ــهــادهــا و کــان دولــتــي ن
ــديشـــمـــنـــدان اربـــاب جـــرايـــد                انـ
نويسنـدگـان روشـنـفـکـران شـاعـران             
بايد بياينـد و در بـيـانـيـه هـا شـان                  
بگويند اين دولت قبول نيست بـايـد   

ايـنـکـه جـمـعـيـت بـه             .  استعفا بدهد
خيابـان هـا مـيـريـزد و شـعـار مـي                   
دهـد، از ايـن نـظـر کـه تـوده مـردم                    
ميايند و اين شکل اصـلـي انـقـالب       

ايـن انـقـالب            است بايد بـاشـد ولـي       
بــايــد اســتــخــوان بــنــدي ش، پشــت           
جــبــهــه اش، ســاخــتــار درونــي اش            

وقـتـي حـتـي             يـعـنـي   .  معلوم بـاشـد  
مردم شب در خانه ها خـوابـيـده انـد       
همه ميدانند که اين شـعـارهـا، ايـن       
خواستها، اين قـطـعـنـامـه هـا، ايـن            
بيانيه ها از طـرف جـامـعـه صـادر              

مــردم از زبــان ده هــا            .  شــده اســت   
تشــکــل، ده هــا هــنــرمــنــد، ده هــا             
نويسنده، ده ها رهـبـر کـارگـري، ده         
هــا رهــبــر جــنــبــش دانشــجــويــي،             

انـد و در آن           قطعنامه و بيانيه داده  
گفته شده کـه ايـن حـکـومـت بـايـد                

بـرود، ولـي فـقــيــه نــمـي خـواهــيــم،               
زنداني سـيـاسـي بـايـد آزاد بشـود،                

را نمي خـواهـيـم، مـا           قانون اساسي
نمي خواهيم برگرديم به ايـن قـانـون        

، نمي خواهـيـم بـرگـرديـم بـه            اساسي
موسـوي از بـرگشـت        !   دوره خميني

بـراي  .  به دوران خميني حرف ميزند
خنثي کردن اين تالشها که در واقـع    
براي نجات نظام جمهوري اسـالمـي     

. است جامعه بـايـد مـتـعـيـن بشـود           
زبان انقالب نـبـايـد لـکـنـت داشـتـه               

. باشد، نـبـايـد ابـهـام داشـتـه بـاشـد               
انقالب را روي ابهاماتش هـم درهـم     
مـي کـوبـنـد، فــقـط از روبـرو و بــا                   

انـقـالب بـايـد       .  شليک بمردم  نيست
شفاف و روشـن عـمـيـفـا بـدانـد چـه                 
چيزي را نمي خواهد و بگويد دسـت  
به ريشه ميبرم، مردم بايد بگـويـنـد    
ايــن تــبــر را بــرداشــتــيــم کــه ريشــه              
حکومت را بـزنـيـم و بـراي ايـنـکـه                  
اينکار را بکند بايد متشـکـل شـود      
و رهبران خياباني يکديگر را پـيـدا       

. کنند و دست در دست هم بگذارنـد 
ــزبشـــان را               ــايـــد حـ ــوص بـ بـــخـــصـ

اين حـزبـي   .  حزب انقالب.  بشناسند
ست که وقتي ميگفت انقالب، همه 

ميگفت تنـهـا   .  مخالفت مي کردند
راه انقالب اسـت، انسـانـي تـريـن و              
مـمـکـن تـريـن راه انـقـالب اسـت و                   
ــفــاق                  ــقــالب دارد ات ــه ان امــروز ک
ميافتد اين رهـبـر حـاضـر و آمـاده              

رهبر کسي است کـه قـبـل از          !  است
ــي و                     ــه يــک صــف ــکــه مــردم ب ــن اي
ــرســنــد و قــدم جــلــو                دســتــاوردي ب
بگذارند، قدم را جلو گـذشـتـه اسـت        
و پيشاپـيـش مـردم پـرچـم را بـلـنـد                 

حـزب  !  گويد از اين طرف کرده و مي
ما در ايـن مـوقـعـيـت اسـت و ايـن                
انقالب بايد حزب رهـبـر خـودش را          

ــد       ــاسـ ــنـ ــاز بشـ ــه        .  بـ ــمـ ــا هـ ــهـ ــنـ ايـ
فاکتورهايي ست که بايد به آن دقت 

 .شود
 

بـا تشـکـر از شـمـا            :  کاظم نيکخواه
اميدوارم ايـن بـحـث ادامـه داشـتـه               

 .باشد
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آيـا پـيـروزي      "  در زير ادامـه بـحـث          
 " کمونيسم در ايران مـمـکـن اسـت؟      

که بخشي از آن در شماره قبلي آمـد  
اين روزها با توجه به . را مي خوانيد

انقـالبـي کـه در ايـران شـروع شـده،                 
جريانات و گرايش هاي مـوجـود در     
صحنه سياسي ايران به شدت فـعـال     
شده اند تا هـر کـدام نـقـش خـود را              
بازي کنند و طـبـعـا هـر کـدام خـيـز              
برداشته اند تـا آلـتـرنـاتـيـو خـود را              

ايـن  .  براي آيـنـده ايـران رقـم بـزنـنـد               
روزها به خصوص در خارج از ايـران    
کـه آزادي بــيـان و آزادي فـعــالـيــت                
سياسي وجود دارد به روشنـي و در      
سطح فعاليت خـيـابـانـي گـرايشـات           

در بخش زيـر    .  موجود را مي بينيم
از بحث منصور حکمت به جـنـبـش      
هاي ملي اسالمي و ناسيـونـالـيـسـم      

در ايـن    .  پروغرب اشـاره مـي کـنـد          
قسمت منصور حـکـمـت بـا دقـتـي             
مثال زدني جايـگـاه داخـلـي و بـيـن             
المللي، گذشته و خطوط کلي آيـنـده   

. اين گرايشات را توضيح مـي دهـد    
خواندن اين بخش از بـحـث را بـراي          
شناخت دقيق نيروهاي مـوجـود در       
عرصه سياسي روز را به خوانندگـان  
نشريه جوانـان اکـيـدا تـوصـيـه مـي              

 ک .ج. کنيم
. اين دو قطب در ديـدگـاهـهـا هسـت       

من ديـدگـاه حـجـاريـان را گـذاشـتـم               
ــد                ــاز کــن ــعــدا خــودش ب ــده  ( ب خــن

مـن ديـدگـاه خـودمـان را            ).  حضـار 

آن ديـــدگـــاه دوم       .  تــوضـــيـــح دادم    
خردادي هم در نشـريـات مـخـتـلـف             

فصـل     ٥کـتـاب در آمـده،          ( هست   
کتاب در آمـده و بـحـث خـودش را             

و ديدگاه مـقـابـل هـم بـحـث           ).  دارد
خودش را دارد و ميخواهد به من و 
شما و خيلي از مردم ايران بقبوالنـد  
کــه بلــه شــمــا در يــک جــمــهــوري                  
اســـالمـــي تـــعـــديـــل شـــده، گـــردن            
مــيــگــذاريــد و دســت از فــعــالــيــت            
سياسي ميکشيد و جامـعـه نـرمـال       

! پاسخ ما اين است کـه نـه      . ميشود
. ما قبول نمـيـکـنـيـم     !  خيلي ممنون

حرف ما را حداقل از خود ما قـبـول   
کنيد که عده زيادي از مردم اين راه   

ايـن دو قـطـبـي         .  حل را نميـپـذيـرنـد    
 .هست، اين دو ديدگاه هست

در بحثهائي که کرديم چه نيروهائـي  
هستند که ميتوانند از اين بحران و   
سرنگوني به اصطالح منتفع شوند؟ 

تحت چه شـرايـطـي چـه         : خيلي ساده
 کساني سرکار مي آيند؟

االن بطور مشخص به نظـر مـن سـه        
. نيرو در جامعه ايران مـطـرح اسـت       

يکي جنبش اصـالح طـلـبـي ديـنـي             
هــمــيــن اصــالح طــلــبــي دو           .  اســت

خردادي، بعضاً نـوانـديشـان ديـنـي،          
گـويـنـد جـنـبـش            همين که به آن مي

مــذهــبــي و ايــن اواخــر                -مــلــي      
هر کـس کـه     .  فعالينش را گرفته اند

در ايران مجاز اسـت کـه مـخـالـفـت           
 -بکند اسمش هست جنبش مـلـي       

و هـر کـس کـه در خـارج               .  مذهبـي 
ميخواهـد جـلـوي اعـتـراض مـا را                
بگيرد او هم به نظر مـن بـخـشـي از         

. مــذهــبــي اســت     -جــنــبــش مــلــي       
مـيـگـويـنـد آن اعـتـراض حـقـانـيـت                  
ــلــي خــود                دارد، آن اعــتــراض داخ
حـکـومــتـيـهــا و بــخـشـهــاي مـجــاز               

حکومت حقانيت دارد و کسانـيـکـه    
بــيــرون ايــن پــروســه دارنــد شــلــوغ              
ميکنند، دارند مملکت را به قهقرا 

آن پـروسـه کـه در داخــل            .  مـيـبـرنـد    
شروع شده و رهبرش خاتمي و غيـره  
است بايد بـه نـتـيـجـه بـرسـد و ايـن                 

اسـالمـي االن يـک          -جنبـش مـلـي        
فـقـط   .  قطب واقعي در جامعه اسـت 

به اين نگاه نکنيد که خاتـمـي رفـت      
مـجــلـس خـراب کـرد، نـيــروهـايــش              
پراکنده شـدنـد، از او عـبـور شـد و                

به اين فکر کنيد که سر و تـه      . غيره
اين جنبش کـجـاسـت، چـه کسـانـي             

: هستند؟ به نظرم هر کس ميـگـويـد   
، " آقاي دکتـر فـريـبـرز رئـيـس دانـا             " 

کسـي  .  متعلق به اين جنـبـش اسـت     
که منتظر است، اميد به اين پروسه 
تحول بسته است، مـتـعـلـق بـه ايـن             

بـــخـــش اعـــظـــم      .  جـــنـــبـــش اســـت    
ها، شعرا و ادباي ممـلـکـت     نويسنده

تـمـام   .  متعلق به اين جنبش هستند
سازمانهاي چپ سنتي به نـظـر مـن        

مـن االن    .  متعلق به اين جنبش انـد 
ــه                  ــحــادي ــط ات ــق ــم ف ــکــن فــکــر مــي
کمونيستها و شايد فدائيان اقلـيـت،   
از چپ سنتي، توانسته اند خودشـان  

. را از ايـن دايـره بــيـرون بـيـنـدازنــد                
. مابقي متعلق به اين سنت هستنـد 

باقي سازمانهائي مثل راه کـارگـر،       
اکثريت و طيـفـهـاي مـخـتـلـفـي کـه              
وجود دارند، حال کـاري بـه طـول و            
ــه                 ــم ــا ه ــه ــن ــدارم، اي عــرضــشــان ن

 -بخشهاي مـخـتـلـف سـنـت مـلـي               
اسالمي، اپوزيسيون ضدسلطنتي و   

اينـهـا   .  اپوزيسيون ضدغربي ايرانند
از قديم فـعـال بـوده انـد و االن هـم                  

بـه هـم از       .  با هم فاميـلـنـد   .  هستند
بـه هـم نـان        .  نظر سياسي نـزديـکـنـد    

هـواي هـمـديـگـر را          .  قرض ميدهند
 .دارند و غيره و غيره

مـنـتـهـي     .  اين جنبـش وسـيـع اسـت        
اش را مديـون   وسعتش و يکپارچگي

يک فاکتور تعين کنـنـده اسـت و آن          

. اينکه در حـکـومـت شـريـک اسـت              
ــي از ايــن جــنــبــش در                  ــخــشــهــاي ب

در نــتــيــجــه    .  حــکــومــت شــريــکــنــد    
تريبون و امکاناتي دارد که جنـبـش   

و هـمـيـنـطـور از          .  هاي ديگر ندارند
نظر کل جامعه باالخره تـا آنـجـائـي         
کــه جــنــبــشــي بــراي اصــالحــات و             
تعديل جامعه در هـر لـحـظـه وجـود          

ايـنـهـا    .  دارد، اينها پرچمش هستند
تـوانـنــد وعــده        انـد کــه مـي         کسـانـي  

. بدهند که چيزي را عوض ميکنيـم 
براي مثال قانون کار را فردا عـوض    
ميکنيم، يا اليـحـه مـطـبـوعـات را           
عوض ميکنيم، يا اجازه سفر زن بـه  

اينها هستند که .  خارج را ميگيريم
ميتوانند در مورد فردا و پس فـردا    

اينها هستنـد  .  به مردم وعده بدهند
" دولـتـمـرد   " که در جامعه به عنـوان    

در نتـيـجـه جـنـبـش         .  ظاهر ميشوند
ــا وقــتــي کــه              -مــلــي     اســالمــي ت

جمهوري اسالمي سر کار اسـت يـک     
" يک پارچه و نسـبـتـا       "  نيروي نسبتا
. وزنــه اي جــدي اســت       .  قــوي اســت  

بعالوه، سيستم فـکـري ديـپـلـمـاسـي          
غـربــي مــبــتـنــي بــر ايـن اســت کــه                
اپوزيسيون درباري و دستگاهي هـر    

خواهند تقويـت   حکومتي را که نمي
 -اول اپـوزيسـيـون دربـاري           .  کنـنـد  

سـراغ  .  دستگاهي را تقـويـت کـنـيـم       
اپـوزيســيـونــهـاي بــيـرون حـکــومــت           

در خود شـوروي ايـن کـار را          .  نرويم
کردند، در ليبي اين کار را ميکنند 
و در عراق اگـر فـردا مـعـلـوم شـود               
پسر دومي صدام حسين بـه بـابـاش      
انتقاد دارد همه غرب ميروند پشت 

. اينـطـوري اسـت     .  پسر دومي صدام
در چين همينطور است، در روسـيـه       
همينطور است و در جاهاي ديـگـر،     
در نتيجه در ايـران هـم هـمـيـنـطـور              

در ايران هم غرب فعال پشـت    .  است
سيستم غرب پراگماتيـک  .  اينهاست

نگاه ميکند ببيند کـي دارد      .  است
فردا اوضاع را به نفع غـرب تـغـيـيـر        

اينهـا مـيـدانـنـد، پـس هـر              . ميدهد
چقدر هم بيرون ايـن حـکـومـت يـک            
اپـوزيســيـون مــقـتــدر و نــظـامــي و              
غيرنظامي وجود داشته باشد، آنهـا  
ــلــي                ــون داخ ــعــال روي اپــوزيســي ف
حکومت شرط مـيـبـنـدنـد و بـه آن               

در نـتـيـجـه ايــن         .  امـيـد مـيـبـنـدنــد        

شرايط به اينها کـمـک مـيـکـنـد کـه            
کـه سـه تـا        "  من بعدا.  مطرح باشند

جنبش را گـفـتـم، نـقـاط ضـعـف و                  
قدرت اينها را مـقـداري بـيـشـتـر و             

 .تر بر ميشمارم دقيق
جنبش بعدي بـه نـظـر مـن جـنـبـش              

. محافظه کار طـرفـدار غـرب اسـت          
کساني که اينها به آنها ميـگـفـتـنـد      

هـا، طـرفـداران       ، شاهي" ها طاغوتي"
تر از    و اين جنبش وسيع. رژيم سابق

ــهــا اســت           ــن حــرف ــر از       .  اي ــشــت بــي
در واقـع    .  طرفداران رژيم سابق است

هـا   ها و مصدقي به يک معني شاهي
در يک ابعادي بـا هـم وحـدت کـرده             

بخشي از جـنـبـش مصـدقـيـون           .  اند
رفتند با اين حکومت ولـي بـخـشـي       

بخـتـيـار يـک       .  ها هم رفتند با شاهي
بخـتـيـار نـمـونـه يـک            .  اش بود نمونه

جبهه ملي چي بود کـه رفـت کـنـار           
بجاي اينکه کـنـار     .  سلطنت ايستاد

اســـالمـــي   -اپـــوزيســـيـــون مـــلـــي        
و .  بايستد، کنار سـلـطـنـت ايسـتـاد        

اينها هم .  تيپ هاي وسيعتري دارند
نقطه قدرتهـاي زيـادي دارنـد و هـم             
نقطه ضـعـفـهـاي کـه بـاز ايـنـهـا را                    

ولــي ايــنــهــا نــيــروئــي        .  مــيــشــمــارم 
هستند که متعلق به فرداي بـعـد از       
جمـهـوري اسـالمـي و يـا حـتـي در                  
پروسه انداختن جـمـهـوري اسـالمـي        

اينها نيروئي نيـسـتـنـد کـه        .  هستند
در دل جمهوري اسـالمـي بـه قـدرت         

اينها نيروئي هستند .  نزديک بشوند
که بـا فـرض سـرنـگـونـي جـمـهـوري                

و بـاالخـره     .  اسالمـي شـانـس دارنـد        
که موضوع بحثمـان هـم     .  کمونيسم

کمي بيشتر روي   "  همين است، بعدا
 .کمونيسم مکث ميکنم

راجع به نقطه قدرت و ضـعـف هـاي        
: اينها فقط چند نکته را اشاره بکنم

اسالمي تا وقتي کـه    -جنبش ملي 
جمهوري اسالمي هست مورد توجه 

هر چقدر هم اشتباه بکنـنـد و     .  است
پــوســت خــربــزه زيــر پــاي خــودشــان           
بگذارند و شرايط را از دست بدهنـد  
و فرصت را از دسـت بـدهـنـد، بـاز                

ــد           چــون در    .  هــمــچــنــان مــطــرح ان
حکومت هستـنـد، و حـکـومـت در            
بحران است، و اينها ميـتـوانـنـد هـر        
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لـحـظـه يـک آرايـش جـديـد بـه خــود                   
بــگــيــرنــد و از ايــن ســوراخ بــيــرون              

اگــر جــمــهــوري اســالمــي       .  بــيــايــنــد
سقـوط کـنـد ايـنـهـا هـم مـتـالـشـي                    

ديگر هيچ لـزومـي نـدارد      .  ميشوند
هـم دور    "  تاريخا.  که دور هم بمانند

خاتمي و مقـوـلـه دوم      .  هم نبوده اند
. خردادي اين جنبش را متـحـد کـرد     

قبل از اين چندين فـرقـه بـودنـد، بـا          
اين جنبش که االن حـول  .  هم نبودند

خاتمي و پديده اصالح طلبي متحد 
شده است، اگـر جـمـهـوري اسـالمـي           

بـه  .  سرنگون شود صفـر نـمـيـشـونـد        
اصطالح به صفر تجزيـه نـمـيـشـونـد         
که مثل اتمهائي از بين بـرونـد ولـي      
مـتـالـشـي شـده و بـه سـازمـانـهــاي                  
مختلفي تبديل ميشوند که مجبور 
مـيـشـونـد خـودشــان را بـازتـعـريــف               

اينطور نيست کـه بـا هـمـيـن          .  کنند
. مواضع وارد تحوالت بعدي بشوند

کسي که امروز سکوالريست نيست 
و اصــرار هــم دارد کــه بــه شــعــائــر               
مذهبي مردم بايد احترام گـذاشـت،     

. در آن شرايط سکوالريست ميشود
يعني ميخواهـم  . کاري برايش ندارد

بگويم بايد فرض کنيد که وقتي اين 
جنبش تجزيه شد ديدگاهايشان نـيـز   
ــهــاي              عــوض مــيــشــود و ســازمــان
مختلف از آنها بيرون مي آيـد ولـي       

شـان را در قـدرت          به نطر من شانس
يـعـنــي ايـنـهــا       .  از دسـت مـيــدهـنـد        

تــک تــک،   .  ائـتــالفشــان مــهــم اســت      
قـرار  .  هيچکدامشان مهم نيـسـتـنـد    

نيست سازمان اکثريت بـه تـنـهـائـي        
نقشي در تاريخ آن مـمـلـکـت بـازي            

به عنوان بخشي از آن جـنـبـش    .  کند
اصالح طلبـي ديـنـي آري، ولـي بـه              
عنوان سازمـان فـدائـيـان اکـثـريـت،            
بود و نبودش از نظر سياسي بعد از   
سرنگوني جمهوري اسـالمـي عـلـي         

من فکر مـيـکـنـم در         .  السويه است
يک چنين شرايطي بخش اعظـمـشـان    
جذب کنسرواتيوهاي طرفدار غـرب    

باالخره اينها بـايـد بـرونـد       .  ميشوند
بسمت بورژوازي و اگر نيروي اصلي 
بورژوازي آنـهـا بـاشـنـد، ايـنـهـا هـم                

نقطـه قـوت     .  ميروند بسمت غربيها

اين جنبش اين است که در سـاخـتـار    
. قانوني هستنـد . قدرت دست دارند

به مردم و به عناصر محافظه کار و 
پاسيفـيـسـم در جـامـعـه دسـتـرسـي                

و کســانـي کــه از تــحــوالت           .  دارنـد 
ترسند باالخره به اينـهـا    ناگهاني مي

ــد       ــي      .  روي مــي آورن ــنــهــا کســان اي
هســتــنــد کــه از تــرس مــردم بــراي              

ــاده مــي          ــد     قــدرتشــان اســتــف . کــنــن
ميگويند اگر ما نباشيم، تـحـوالت     
تدريجي و خشونت گريزانه نـبـاشـد،    
در مــمــلــکــت خشــونــت عــجــيــبــي           
ميشود، شير تـو شـيـر مـيـشـود و               

خواهيـم   جنگ داخلي ميشود و نمي
ايـن يـکـي از        .  اينهـا تـکـرار شـونـد         

. خطهاي اصلي اسـتـداللشـان اسـت        
کارترها و  پايه اين بخش را محافظه

کساني که اهـل تـغـيـيـرات فـاحـش              
از طـرف    .  نيستند تشکيل ميدهنـد 

ديگر اينها از نظر مردم بـخـشـي از        
يـعـنـي در      .  قدرت مستبد هسـتـنـد     

شرايطي که جنبش باال بگيرد اينها 
نميتوانند بـه راحـتـي رنـگ عـوض            

بگويد کـه درسـت اسـت کـه             .  کنند
من نماينده پنجم، شـشـم، هـفـتـم و          
غيره بودم و در شـوراي تشـخـيـص             
مصلحـت و يـا مـثـالً در روزنـامـه                 
ــاســداران شــرکــت                فــالن و ســپــاه پ
داشتم، ولي االن ملت من بـه شـمـا        

هــمــانــجــا مــيــگــيــرنــد و        .پــيــوســتــم
در نـتـيـجـه مشـکـلـي کـه               .  ميبرنـد 

ايـنــهــا دارنــد ايـن اســت کــه دارنــد              
مــحــدوديــت تــاريــخــيــشــان را رقــم          

اگـر جـنـبـش بـاال بـگـيـرد               .  ميزنند
اينها از شخصيتهاي مورد توجه بـه  
شخصيتهـاي مـورد نـفـرت تـبـديـل              
ميشوند و کساني ميشوند که فـرار  
ميکـنـنـد، مضـمـحـل مـيـشـونـد و                 

پـرو رژيـمــي هــاي خــارج         .  مـيـرونــد  
کشور حکومت هنوز شانـس دارنـد     
که خودشان را بازتعريف کنند ولـي    
سران اصلي ايـن قضـيـه، بـا هـجـوم             
عليه حکومت، همه از نظر سياسـي  

 .دربدر و بي خانمان ميشوند
اما طرفدار غربيها نقطـه قـدرتشـان      
چيست؟ اوالً در مـقـيـاس وسـيـعـتـر          
تاريخي، يک جريان اصلي در بسـتـر     

ــد        ــن ــاســت هســت ــک جــريــان      .  ســي ي
نـمـايـنـده نـوعـي         .  اي نيستند حاشيه

. ناسـيـونـالـيـسـم در ايـران هسـتـنـد                
نـمــايـنــده نــوعـي بـوروکــراتـيــسـم و              

ايـنـهـا    .  سکوالريسم در ايران بودنـد 
کســانــي هســتــنــد کــه مــدارس را              
آوردند، دانشگـاهـهـا را سـاخـتـنـد،            

. جـاده کشــيـدنــد، آسـفــالـت کـردنــد            
انـد کـه جـامـعـه را از                 اينها کساني

سيستم فئودالي به سيستم سرمـايـه   
مردم هميـن را    . داري منتقل کردند

بـعـالوه   .  هم از اينهـا يـادشـان اسـت        
اينهـا از نـظـر غـرب بسـتـر اصـلـي                   

ــد        ــاســت هســتــن ــيــز       .  ســي ــچ چ ــي ه
اي در مورد ايـنـهـا       اي و فرقه حاشيه

ــدارد      ــاي   .  وجــــود نــ ــهــ ــانــ ــازمــ ســ
کاپـيـتـالـيـسـت طـرفـدار بـيـزنـس و                  
طرفدار بـانـکـهـا، طـرفـدار غـرب و              

هـا     هـمـيـن   .  طرفدار آمريکا هستـنـد  
هستند که هـر روزه در کشـورهـاي            

. ديگر دارنـد حـکـومـت مـيـکـنـنـد             
اينها همپالگـيـهـاي واقـعـي امـثـال            
تونـي بـلـيـر و سـران حـکـومـتـهـاي                   

رفــقــاي ايــرانــي ايــنــهــا       .  انــد   غــربــي
در نتيجه اين نقـطـه قـدرت      . هستند

را دارند که از پـيـش نـوعـي حـالـت           
واليـــتـــعـــهـــدي را خـــودشـــان روي            

و فـکـر     .  پـيـشـانـيـشـان نـوشـتـه انـد              
ميکننـد کـه قـدرت اگـر در دسـت                
جمهوري اسالمي نباشد، در دسـت      

کما اينکه قبالً هـم بـوده     .  اينهاست
ــان              .  اســـــت ــودشـــ ــر خـــ از نـــــظـــ

از نـظـر     .  دولتمـردنـد  .  سياستمدارند
خودشان در عالم سياسـت جـونـيـور       

هـيـچ   .  نيستند، سـيـنـيـور هسـتـنـد           
اي، کـوچـک و خـرد در           جنبه حاشيه

انـد کـه        يک جـنـبـش   . بينند خود نمي
فکر ميکنند بايد جـامـعـه را اداره          

بقيه هم در بورژوازي غرب و   . کنند
بورژوازي ايران بـه هـمـيـن چشـم بـه             

بـه مــنـابــع     .  آنـهـا نـگـاه مـيـکــنـنــد           
بـيـکــران حـمــايـتــي از طــرف غــرب              
دسترسي دارند و از نـظـر غـربـيـهـا               
حــزب طــبــيــعــي کســب قــدرت در             

حزب طبيعي کسب قـدرت  . اند ايران
مـجـاهـد بـا       .  در ايران اينها هستنـد 

آن همه تالشي که کرده هيچوقت در 
چشم دولتهاي غربي آن جريانـي کـه     
دولت طبيعي بعدي در ايران بـاشـد،   

. در صورتي که اينها هستـنـد  .  نشد

انـد کـه        اينها بطور طبيعي کسـانـي    
اگر حـکـومـت جـمـهـوري اسـالمـي               
شــکــســت بــخــورد، بــايــد بــرونــد و            

. را از آنها پس بگيـرنـد  "  کشورشان" 
. منابع زيادي در اختيار ايـنـهـاسـت    

اي که غـرب از     از نظر حمايت مادي
اينها ميکند، بي حد حصر مـنـابـع      

. خـودشـان امـکـانـات دارنـد          .  دارند
ــا خــودشــان                    ــکــت را ب ــول مــمــل پ

و امکانات وسيع . برداشتند، رفتند
يــک قشــر   .  بـه عــنــوان افــراد دارنــد        

متمول بورژوازي ايـران در داخـل و         
اينهـا هـم     .  خارج کشور با اينهاست

اگـر بـه     .  به مـردم دسـتـرسـي دارنـد         
اي که اينهـا بـه سـراغ مـيـديـا              شيوه

ــد، راديــو درســت کــردنــد،                 ــتــن رف
تلويزيون درست کردند، روزنامه راه 

هـا ظـاهـر         مـيـانـدازنـد و در رسـانـه            
ــاشــيــد،               ــد، دقــت کــرده ب مــيــشــون
عقايدشان را بـه عـنـوان اخـبـار در                

ــنــد             ــظــرات  .  ســي ان ان مــيــگــوي ن
ايــدئــولــوژيــکــشــان مــيــشــود خــبــر         

. ابژکتيو و ميـرود در بـي بـي سـي            
اينها کساني اند که دسترسي وسيـع  

بـه راحـتـي بـي بـي            .  به مردم دارنـد 
سي و راديو اسرائيل در يـک غـروب     

بـه سـادگـي و        .  ميشود سنگر اينها
در يک لحظه سي ان ان ميرود پشـت  

در نتيجه دسترسي وسيـع بـه     .  اينها
يک اقليت .  گوش و فکر مردم دارند

کــوچــک ولــي واقــعــي در جــامــعــه             
يــعــنــي پــايــه    .  طــرفــدار ايــنــهــاســت    

اجتماعي داخل کشوري دارند و يک 
ــا                    ــران بـ ــورژوازي ايـ ــري از بـ قشـ

فعال با اينهاست و اينهـا  .  اينهاست
ايـنـهـا    .  را حکومت خودش ميدانـد 

روبناي وسيع فرهنگي دوره قبـل از    
وقـتـي   .  انقالب را با خودشان دارنـد 

گــوگــوش مــيــايــد خــارج کشــور و            
مـيــخــوانــد، بــه نــظــر مــي آيــد کــه              

تيم .  موضوعي مربوط به اينهاست
فــوتــبــال کــه يــک گــل بــه آمــريــکــا              
ميـزنـد، يـک مـوضـوع مـربـوط بـه                 

آن شـيـر و خـورشـيـد و              .  اينـهـاسـت   
پرچم و عکس گربه و غـيـره، انـگـار       

. همه بنا به تعريف ايـنـهـا هسـتـنـد          
هــمــه ايــن فــرهــنــگ و آمــوزش و                
پرورش و ايران، و کلمه ايران انـگـار     

در نــتــيــجــه راه        .  مــال ايــنــهــاســت     
طوالني اي را طي کرده اند و از مـا    

خيلي جلوتر در صحنه سياسي بوده 
اند و اينها را از پيش بـدسـت آورده       

 .اند
شـان چـيـسـت؟ يـک           ولي نقاط منفي

در .  بار مردم اينها را انـداخـتـه انـد        
خاطره و حـافـظـه زنـده مـردم ايـران               
هســت کــه مــا يــک بــار ايــنــهــا را                 

اي که نميشد کسـي   دوره. ايم انداخته
با رفيقش در مـدرسـه حـرف بـزنـد،            
ــه               ــداشــت اتــحــادي ــر اجــازه ن کــارگ
تشکيل بدهد، جاي شـکـنـجـه روي         
پاي جوانان مملکت بـود و ايـنـکـه           
روز آخر هم به طـرف مـردم شـلـيـک            

بـعـد هـم يـک بـابـائـي تــاج                .  کـردنـد  
ميگذاشت سرش و از ايـن خـيـابـان         
ميرفت به آن خيابان و از آن خيـابـان   
ميرفت به اين خيابان و بـايـد کـنـار         

خنده ( خيابان براي او دست ميزديم 
مردم ديـگـر زيـر بـار ايـن              ).  حضار

بـنـظـرم خـيـلـي         .  وضعيت نـمـيـرونـد    
بالهت ميخواهد اگر فکر کنـيـم بـه      
همين سادگي مردم ممکن است بـه    

" طـاغـوتـي   "   -سيـسـتـم سـلـطـنـتـي             
طاغوتي را در گيومه بکار ( قبلي، 
اين مردم ديگر .  ، تن بدهند) ميبرم

از آن پـديـده   .  آن وضع را نميخواهند
تاريخاً عـبـور کـرده      . عبور کرده اند

بـگـذريـم کـه       .  اند، برايش جنگيدنـد 
بعداً ماحصلش جمـهـوري اسـالمـي       
شد ولي مردم وقتي شاه و حکومت 
سلطنت را ميانداختند به جمـهـوري   

داشـتـنـد    .  اسالمي فکر نمـيـکـردنـد    
شاه را ميانداختنـد و انـداخـتـنـد و            

 .اند يادشان هم هست که انداخته
اي ممکن است بخواهند احـيـاء    عده

بکنند، مشکل اينها در نتيجه سـر    
کار آمدن نيست، مشکلشان اعـاده    
است و اعاده قدرت سـاقـط، وقـتـي       

اي سـاقـط        اين قدرت به شيـوه تـوده    
. شده است، کار بسيار سختي اسـت   

اي را سـاقـط کـرده و               انقالبي پديده
راه .  اينها ميخواهند اعـاده کـنـنـد        
تـر از       اينها خيـلـي پـر پـيـچ و تـاب              

اي حتـي در آن       حزبي است که سابقه
تاريخ ندارد و از نـو پـالتـفـرمـي را            
ــحــثــش را مــطــرح                  آورده و دارد ب
ميکند و يـا قشـري از اجـتـمـاع را              

براي اينها اعاده .  نمايندگي ميکند
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سلطنت و نه فقـط سـلـطـنـت بـلـکـه             
اعاده قدرت اين قشـر کـار سـخـتـي          

واقـعـا   .  اينها سازمان نـدارنـد  .  است
يک عده آدم اند کـه    .  سازمان ندارند

با چسب عمـومـي اجـتـمـاع بـه هـم              
يک سـازمـان بـه اصـطـالح            .  وصلند

اي حزبي کـه شـالـوده         مبارزين حرفه
عــمــلــي ايــن خــط را             -ســيــاســي     

سـعـي   .  نمايندگي کند، وجود نـدارد 
کردند بوجود بيـاورنـد ولـي تـا ايـن            
لحظه چيزي بـدسـت نـيـاورده انـد و            
کنار همين سازمان نداشتن است که 

. اينها رهبر ندارنـد .  رهبر هم ندارند
نتوانستند پشت پرچم محـفـل و يـا        

رضا پـهـلـوي      .  شخصي قرار بگيرند
را الــتــمــاس کـردنــد کــه بـيــايــد بــه               
اصطالح رهبريشان را بعهده بگـيـرد   
و او هم بعد از مقداري ناز و غـيـره       

 .آمده است
 

شان  منتهي به نظر من رهبر سياسي
اگر بنا باشد ادعاي سلطنت داشـتـه   

اينها با گره . اند باشد، از حاال باخته
زدن جنبش طرفدار غرب مـحـافـظـه     
کاري به شکل سلطنتـي بـزرگـتـريـن        

. خدمت را دارند به چـپ مـيـکـنـنـد        
چون اگر بگويد من دست از سلطنت 

ام و سلطنت نميخواهم، من  برداشته
ــام را                   ــاب ــم، ب ــلــوي هســت ــه رضــا پ
ميشناسيد، ولي من کـس ديـگـري        
هستم، آن سيسـتـم را قـبـول نـدارم،            
شاه هم نـمـيـخـواهـم بشـوم، رئـيـس               
حــزب دمــکــرات ايــرانــم کــه در                   
واشنگتن تشکيل شده و شروع کرده 
به عضوگيـري، بـنـظـر مـن بـعـد از                

ولي اگر .  مدتي وضعش بد نميشود
بگويد من رضـا پـهـلـوي ام، بـه آن              
سـيــســتــم انــتـقــادي نــدارم و خــودم             
ميخواهم شاه شـوم، ايـن يـک وزنـه             
گنده است به دست و پـاي جـنـبـش           
محافظه کاري غربي و اين يک نقطه 

رضــا پــهــوي بــه      .  ضـعــفــشــان اســت    
عنوان پسر شاه سابق که ميخـواهـد   
خودش هم شاه بشود، نقطه ضـعـف     

اگـر  .  اينها است نه نقـطـه قـدرتشـان      
يـک آدمـي را داشـتـنـد کــه سـابـقــه                  
جمهوري خواهانه داشت و به انـدازه    

رضـا پـهـلـوي شـنـاخـتـه شـده بــود،                  
اگـر حـتـي      .  شان بيـشـتـر بـود       شانس

شـان خـيـلـي          بختيار زنده بود شانس
 .بيشتر بود تا با رضا پهلوي

ايــن مــوارد مــجــمــوع مشــکــالت            
ايـنــهــاســت کــه کــارشـان را ســخــت             

منتهي همانطور که گـفـتـم    . ميکند
آيند بـا   اي که اينها سر کار مي شيوه
اي کـه مـا سـرکـار مـيـائـيـم،                    شيوه

در صورت وجود يک . متفاوت است
خالء، غرب با تمام قوا ميرود پشت 
اين جريان و ميخواهد که آنها را سر 

اي  اينها يک چنين پديده. کار بياورد
ايـنـهـا در يـک انـتـخـابـات               .  هستند

در يـک    .  دمکراتيک راي نمي آورنـد   
انتخابـات آزاد در ايـران راي نـمـي               

در شرايطي راي مياورند کـه    .  آورند
اتفاقاًً انتخابات نشود، کودتـا بـعـد      
از کودتا، شلوغي و هـرج و مـرج،           
ايـنــکـه يـکــي از افســران خــودشــان             
کودتا کند و غرب با تمام قوا بـرود  
پشت آنها و يـک دسـتـور کـار بـراي            

بخشهاي . مجلس موسسان بگذارند
. معترض جامعه را سرکوب کـنـنـد     

بــا يــک عــده بســازنــد بــا يــک عــده               
نسازند، و يواش يواش کشور را در     

 .اين راه حل اينهاست. دست بگيرند
ــي                    ــم مــل ــت ــه گــف ــطــور ک ــان  -هــم

ها بدون جمهـوري اسـالمـي       اسالمي
سر کار نميمانند و اينها بـا پـروسـه        

آيـنـد و بـا           دمکراتيک سر کار نـمـي    
پـروســه دمــکـراتــيـک نـيــز ســر کــار              

اينها نه با انقالب سر کار . نميمانند
اينها بـا  .  آيند و نه با دمکراسي مي

سيستم کودتائـي، در صـورتـي کـه           
مردم دخالتشان محدود مانده باشد 
و جمهوري اسالمـي در حـال رفـتـن           

شـان از هـمـه بـيـشـتـر                 باشد، شانس
وقـتـي خـالء قـدرت بـاشـد و               . است

مردم نتوانند، رهبري نداشته باشند 
که چپ در مملکت سر کـار بـيـايـد،       

بـهـر حـال      .  آيـد    راست سـر کـار مـي         
خواستم بگويم که به احـتـمـال قـوي         
ما اين دو جريان بورژوائي را در آن     
واحد روبروي خودمان پيدا نخواهيم 

فـعـالً   .  کرد، مگر در آن مراحل آخـر 
مـا را بـه       ( مشکلي که جـلـوي مـا          

عنوان حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
است، مشکلي که جلـوي  )  نميگويم

مردم ايران است، جمهوري اسالمـي  
است با تالشش براي بقاء و جـريـان       
اصلـي اي کـه دارد وعـده مـيـدهـد                 
صبر کنيد، نيندازيدش، ميـتـوانـيـم     

در غـيـاب ايــن       .  تـغـيـيـرش بـدهــيـم        
وضعيـت بـنـظـر مـن پـديـده بـعـدي                  

اي که ظاهر خواهد  بورژوازي، پديده
شد اساساً در جنبش راست محافظه 

البته واضح . کار طرفدار غرب است
است کـه در حـال حـاضـر حـرف از                  

. دمکراسي و حقـوق بشـر مـيـزنـنـد          
ــد                  ــن ــگــوي ــد ب ــن ــوان ــت ــمــي ــه ن االن ک
ميخواهيم در ايران ديکتـاتـوري راه     

ولي حداکثر همانـقـدر بـه      . بياندازيم
موازين دمکراسي و غـيـره وفـادار          
خواهند بود که مثال حکومتـهـايـي    
مثل فـيـلـيـپـيـن، تـرکـيـه يـا مصـر                    
ممکن است به موازين دمـکـراسـي      

اين پديده اگر خودش .  وفادار باشند
در . را اصالح کند مثل آنها ميشود

شان اين بـوده   غير اين صورت تجربه
که ميزنيم، ميـگـيـريـم و بـا کـمـک              
صاحبان سرمايه نـيـروي کـار را بـه           

 .انقياد ميکشيم
 

کساني مثل مجاهدين چه؟ بـنـظـرم      
مجاهدين بخشي از، يا به اصطـالح  

 -فــرزنــد نــاخــلــف جــنــبــش مــلــي             
کـارهـايـي کـرده کـه          .  اسالمي است

پسر عموهايش و فـک و فـامـيـلـش            
خـيـلـي خـودخـواه        .  قبـولـش نـدارنـد      

حاضر نيست با اينها سـهـيـم      .  است
. ميخواهد خودش رئيس شود. شود

رئيس جمهورش را هم تعريف کـرده    
راه و   .  کيش راه انداخته است.  است

جشن اينهـا را    .  رسم خودش را دارد
جشن نميگيرد و جشنـهـاي خـودش      

فقط خودش را . را درست کرده است
در نتيـجـه راه     .  ميخواهد و ميبيند

کــارگــر، اکــثــريــت، حــزب تــوده و              
نهضت آزادي که به نـظـر مـن هـيـچ          

اي مثل مجاهديـن   مشکلي با پديده
ندارند، اساساً بخـاطـر سـکـتـاريسـم         
مـجــاهــديـن آن را قــبــول نــدارنــد و              
نگرانند که اگـر مـجـاهـد قـدرت را            

. بـگــيــرد بــا مــا شــريــک نــمــيــشــود           
مجاهد هم کس ديگري اسـت مـثـل      

، سر کار بيايد ما را کنار .اي خامنه
قــدرت را بــا مــا ســهــيــم            .  مــيــزنــد

سايرين در جنبش ملي . نخواهد شد
اسالمي ميگويند که قدرت را مـن    

ــهــضــت آزادي     .  ســهــيــم مــيــشــوم      ن
ميگويد باز مـيـشـود و هـمـه مـي               

خاتمي ميگـويـد دشـمـنـان را          .  آيند
بکنيم دوست و دوسـت را بـکـنـيـم              

ولــي بــه نــظــر نــمــيــايــد اگــر            .  فــالن

مجاهدين سر کـار بـيـايـنـد، کسـي             
ــتــخــابــات کــنــد             ــردا ان رئــيــس   .  ف

جمهورشان را دارنـد، لـچـکـشـان را          
و .  شـان را دارنـد         دارند، ايدئولـوژي 

صحبت از دخالت هيچ کس ديگري 
اين به نظر من جنبش مـلـي   .  نيست

. اسالمي را خـيـلـي مـيـتـرسـانـد                -
بعـالوه، ايـنـکـه مـجـاهـد در مـتـن                  
جنگ ايران و عراق رفته عراق کنـار  
صدام حسين نشسته، خـودش را از      

مسعـود  .  اين خاندان جدا کرده است
رجوي بنظرم يک استراتژي مـحـتـوم      

. به شکست را در پيش گرفته اسـت   
وقتي مجاهـديـن بـا بـنـي صـدر از               
کشور رفتند، همه اين آدمهائي کـه    

انـد صـف کشـيـده            امروز دوخردادي
بودنـد کـه بـرونـد در شـوراي مـلـي                  
مـقــاومــت، از جــملــه آقـاي بــهــمــن             
نيرومند و خانبابا تـهـرانـي و هـمـه          

ــا             .  ايــنــهــا  ــه ســرعــت ب مــجــاهــد ب
اش اينها را از دست داد و  فاالنژيسم

االن تبديل شده به چيزي که اگـر بـه       
فــحــش "  مــجـاهــد " کسـي بـگــويــنـد        
االن فضا اينطور . محسوب ميشود

مـجـاهـديـن بـه نـظـر مـن بـه                  .  است
عنـوان يـک جـريـان بـا ديسـيـپـلـيـن                   
ميتواند هزار و يک کار بکـنـد ولـي      
يک جريان اجتماعي نيست و شانس 

 .قدرت به آن صورت ندارد
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