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ــجــه هــاي                  ــجــاوز و شــکــن ــه ت مســئل
وحشـتـنـاک در زنــدان هـاي جـمـهــوري               
اسالمي اين روزها باعث دردسر نـظـام     

کسي باور نمي کـنـد     .  و خامنه اي شده
خـامــنــه اي از ســر انسـان دوســتــي و                 
دلسوزي براي زندانيان و بـراي احـقـاق          

!! حقوق آنان زندان هاي غير استـانـدارد  
خبرهاي رسـيـده حـاکـي       .  را بسته باشد

از آن است کـه خـامـنـه اي بـعـد از لـو                  
رفتن جناياتشان در کهريزک  براي پـاک    
کردن آثار جناياتشان دسـتـور تـخـريـب        
بخش هايي از زنـدان کـهـريـزک را داده           

 . است
 

کروبي هم به هاشمي رفسنجاني نـامـه     
داده که از معتمدان نظام و کسانـي کـه     
در نظام کاره اي هستند شنـيـده کـه در        
ــه               زنــدان هــاي جــمــهــوري اســالمــي ب

اول ايـنـکـه      .  زندانيان تجاوز مـي شـود    
بايد از ايشان پرسيدچه اتـفـاق تـازه اي          

سـالـه      ۳۰ افتاده که يک دفعه جنابـات    
دوستان تا ديـروزتـان ايـنـقـدر بـرايـتـان               
عجيب جلوه مـي کـنـد؟ ايـن نـامـه و                 

سـالـه نـظـام          ۳۰ شکايت يکي از سران 
نشان دهنده آشفتگي سران حکومت و   
از هم پاشيدگي آن است و آن اتفـاق کـه     
همه شان را در هـم پـيـچـيـده انـقـالب                  

اين که در نـظـام اسـالمـي سـران          .  است
حکومت به شنيـع تـريـن رفـتـارهـا در             

بدنبال دستور تـعـطـيـل شـكـنـجـه گـاه                
 ... توسط خامنه اي" كهريزك"

دولت احـمـدي      مراسم تنفيذ و تحليف 
مـرداد     ۱۴ و      ۱۲ نژاد به تـرتـيـب در          

اما اين جز صحنه ديـگـري      .برگزار شد
از وحشت حکومت اسالمي از مردم و   

انقـالب شـان، جـز عـرصـه ديـگـري از                  
تشديد اختالفات دروني و باز تـر شـدن       
شکاف در باال، و جز جـلـوه ديـگـري از         
بي اعتباري جمهوري اسالمي و دولـت  

ــز     جــديــدش در داخــل و خــارج،              چــي
پرده ديگـري از نـمـايـش           .ديگري نبود

، کمابيش هـمـانـطـور کـه          " دولت مرده" 
بلـه کـمـابـيـش و نـه             .  انتظـار مـيـرفـت      
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اين روزها روزهاي انقالب است و هـمـه   
چيز انقالبي ست، روحيه مردم يکي از   
مهمترين چيزهايست که انقـالبـي شـده      
و براي سرنگـون کـردن بسـاط کـثـيـف             
حکومت اسالمي به مردم شور و اميد 

مقابله با حـکـومـت      . و انرژي مي دهد
و نيروهاي سرکوبگرش از جمله عرصه 
هــايــيــســت کــه انســانـــي تــريــن و                     
شورانگيزتريـن صـحـنـه هـاي انـقـالب              

در زير گـزارشـي از     .  جاري را مي سازد
نجات دادن يک جوان از دست مـزدوران  
اسالمي را مي خوانيد که براي ليستي  

تـيـتـر از      .  از جملـه مـا فـرسـتـاده شـده            
 ک.ج. ماست

حوالي پارك ساعي ماموران جواني را   
دنبال كرده او را بي رحمانـه وخشـن بـه        
زير ضربات باتوم ومشـت ولـگـد مـي           
گيرند تي شرت او پـاره پـاره شـده و از            
تنش به كف خيابان مي افتد بـاال تـنـه      
كبودش مورد اصابت قرار مـي گـيـرد      
جمعيت فـريـاد مـي زنـد نـزنـيـد ولـش                 

چند زن خود را به خيابـان و زيـر       . كنيد
و دست وپاي مـامـوريـن مـي انـدازنـد             
زني ميانسال كه دهان بندي بر صورت 
دارد دست در گـردن پسـر انـداخـتـه و                
سعي در كشاندن او به پياده رو و رهـا        

يكـي  .  کردن او از دست گاردي ها دارد
از ماموران درشت هـيـكـل چـنـگ بـر             
گردن زن انداخته او را بلنـد كـرده و بـه          

 .داخل جوي آب پرت مي كند
زني جوان ديگري مضطرب و گريان و    

با فريادهاي جگر خـراش بـه كـمـك او             
 9ادامه صفحه  

ھمه سران حكومت به جرم جنايت عليه بشريت 
 بايد محاكمه شوند

ــــتــــراف  ــــورداع در م
حــكــومــت بــه اعــمــال 
شكنجه و جـنـايـت در 

 شكنجه گاه كھريزك

 !نتايج تحليف جسد
 )۱۹(يادداشتھايی بر يک انقالب 

 مصطفی صابر

من مادرش 
 !نيستم

رابطه تجاوز 
 و نماز جمعه

 نويد مينائی

از كلن آلمان، راهي اسـتـكـهـلـم شـده و             
بعد از چند ميتينگ و سـخـنـرانـي در           

مــاه ژوئـن بــه هـلـنــد             ۲۴ چـنـد جـا ،          
ژوئــن روز جــهــانــي         ۲۵ روز   .  مــيــروم

 10ادامه صفحه  

 !حقوق بشر با سرنگونی حكومت اسالمی اجرا ميشود
مروری بـه سـخـنـرانـی 
من و شـيـريـن عـبـادی 

 در آمستردام 
 مینا احدی



مــرداد    ۱۷ روز    صــبــح   ۸ از ســاعــت      
ــاي               ۱۰۰ حــدود     ــواده ه ــر از خــان ــف ن

دستگير شدگان اخير در مـقـابـل دادگـاه       
انـقـالب جـمــع شــدنـد و پـيــگـيــر وضــع                  

در ميان آنها خـانـواده     .  عزيزانشان شدند
هايي بودند که مـدت دو مـاه اسـت از              

بـنـا بـه      .  عزيزان در بند خـود بـيـخـبـرنـد          
مـرداد     ۱۴ اخبار بيشتر افرادي که روز     

 ۱۶۰ دستگـيـر شـده انـد بـه کـالنـتـري                   
انتقال داده شـده و از آنـجـا بـه پـلـيـس                      
امنيت و سپس به زنـدان اويـن مـنـتـقـل           

اما خانواده ها هـنـوز از وضـع        .  شده اند
 .دستگير شدگان خبر ندارند

در اين روز خانواده ها تا سـاعـت دوازده     
ــي کســي                   ــنــد ول ــع داشــت ــجــم ظــهــر ت

بسياري از خـانـواده     . جوابگوي آنها نبود
هاي بين زنـدان اويـن و دادگـاه انـقـالب              
پــاســکــاري مــيــشــونــد و اطــالعــي از              

بـعـضـا    .  وضعيت عـزيـزان خـود نـدارنـد           
حـتـي اجـازه کـوچــکـتـريــن تــمـاســي بــا                 

خـانـواده هـا      .  دستگيرشدگان نداشته اند
 .بشدت نگرانند

نـفـر از        ۴۰ همچنين در اين روز حـدود      
خانواده ها در مقابل زندان اويـن تـجـمـع       

 .داشتند
حدود دو ماه از خـيـزش انـقـالبـي مـردم           
ميگذرد و طي ايـن مـدت خـانـواده هـا            
هـر روزه در مــقـابـل دادگــاه انـقـالب و                  
زنـدان اويـن تــجـمـع داشـتــه و خـواهــان                 
ــد و شــرط                       ــي ــدون ق ــوري و ب آزادي ف

خـانـواده هـا      .  دستـگـيـر شـدگـان بـودنـد           
اعالم داشته انـد کـه تـا آزادي عـزيـزان                
خود از زندان به تـجـمـعـات خـود ادامـه           

 .خواهند داد
کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيــان                  
سياسي از هـمـه انسـانـهـاي آزاديـخـواه                
ميخواهد که بـا شـرکـت در تـجـمـعـات              
خـانـواده هـاي دسـتـگــيـر شـدگـان و بــا                   
اعتـراضـات هـر روزه خـود بـراي آزادي                
فوري دسـتـگـيـر شـدگـان اخـيـر و هـمـه                   

بـايـد   .  زندانيان سيـاسـي فشـار بـيـاورنـد          
همه جا را با شعار زنداني سـيـاسـي آزاد      

دستگير شدگـان بـايـد فـورا         .  بايد گردد 
ــرکــرد        ــد پ ــار         .  آزاد شــون ــا شــع ــد ب ــاي ب

و .  شکنـجـه ديـگـر اثـر نـدارد            .  اعتراف 
تجمعات اعتـراضـي خـود دادگـاهـهـاي           
فرمايشي اين جنايتکاران را بـرسـرشـان        

 .خراب کنيم
کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيــان                  

سياسي در کنار خانواده هايي دستـگـيـر    
شدگان اخير و زنـدانـيـان سـيـاسـي بـراي            
آزادي فوري و بدون قيد و شرط تـمـامـي      

آزادي .  زندانيان سياستي تالش ميـکـنـد   
فوري تمامي دسـتـگـيـرشـدگـان و هـمـه               
زندانيان سياسي در صـدر خـواسـتـهـاي            

 .امروز جنبش انقالبي مردم قرار دارد
  
  

کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيــان                  
 سياسي

 ۲۰۰۹ اوت  ۹  -۸۸  مرداد ۱۸ 
00447779898968 

Shahla_daneshfar@ya
hoo.com 
http://free-
zendan-
iseyasi.blogspot.com 
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ـنـي        مديرکل سـقـوط   :  فرودگـاه خـمـي
 .هواپيما طبيعي است

ـيـعـي اسـت؛             پرواز کردنش غـيـر طـب
چه معني دارد چند تيـکـه آهـن پـاره         

 .پرواز کند
ــرارو     ــت ف ــرگــس    : ســاي ــل ن امــام (  گ

 !، آيا شود که بيايي؟ )زمان
ســي ســال اســت؛ خــبــر        .  مــن آمــدم  

 نداري؟
اسـتــفــاده  :  دادسـتــان ويــژه آخـونــدهـا       

ـبـت امـام زمـان آفـت                  ابزاري از غـي
 .است بزرگ امروز

بعد بفرماييد شما چطـور حـکـومـت       
 ميخواهيد کنيد؟

چـه کسـي مـي تـوانـد            : مريم بهروزي
 شود؟) سرکوبها( منکر اين وقايع 

سي سال است که مـنـکـر مـيـشـويـد          
 !اين هم باالش

بـه نـام واليـت بـه           :  محسن رضـايـي  
 .ها نريزيد خوابگاه

ــه ايشــان کشــت و                  ــور ک ــط ــان ــم ه
 .صدايش را درنياورد

 ما جمهوري : اخوي خاتمي

 
 .اسالمي خواه هستيم

يـک صــلــوات مــحــمــدي بــرا ي آدم             
 .راستگو
ـيـارد     ( اين پول : اردوغان ـل هيجده مـي

 .را خدا رسانده است) دالر
خب معلوم ميشود خدا هم فـهـمـيـده     

 .کارش در اين مملکت تمام است
ـيـس    : رجا نيوز بـوك بـر        تاثير منفي ف

 ها روابط عاطفي خانواده
اين را به تنهايي کشف کـرديـد يـا      !  ِاه

 کسي کمکتان کرد؟
نـظـام در حـال پـوسـت            : چـهـره      خوش

 .اندازي است
منظور اينکـه پـوسـتـش دارد کـنـده             

 .ميشود
خـواسـتـار     سپـاه  :سايتهاي حکومتي

اي    تدوين منشـور اخـالقـي و حـرفـه           
 .خبرنگاران شد

يک کـالم خـتـم کـالم، خـفـه             : منشور
 !شويد

اويــن قــطــعــه اي از        : پســر خــزعــلــي   
 .بهشت

 !پس زنده باد جهنم
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 پابرھنه ميان حرفھا

 ياشار سھندی

ـان              ـاب ـفـر بـه خـي وقتي در تهران ميليونها ن
ـاد          آمده و شعار مرگ بر ديكتـاتـور را فـري
ـا مـاشـيـن             ميزنند، نيروهاي سركـوبـگـر ب
ـنـز               ـا مـرسـدس ب هاي ارسالي از آلمان و ب
ها جوالن ميدهند و ميزنند و دسـتـگـيـر         

ـاه           .  ميكنند ـنـدگـان كـوت وقتي تظـاهـركـن
ـاتـوم هـاي                  ـا ب نمي آيند و نمـي تـرسـنـد، ب
بـرقـي و غــيـر بـرقــي بـه جـان آنـهـا مــي                       

ـيـز از آلـمـان ارسـال               . افتند  اين باتوم هـا ن
شده، باتوم هاي ساخته شـده در مـنـطـقـه            

ـيــدرزاكسـن            ـبــاي ن ـتــي  .   سـرسـبــز و زي وق
ـيـروهــاي ســركـوبــگـر بـه گـاز اشـك آور                    ن
متوسل ميشوند، مـاسـكـهـاي ضـد گـاز           
ـنـهـا               سركوبگران از آلمان ارسـال شـده و اي

در شـهـر لـوبـه ك           "  دره گـر " را در كارخانه 
وقتي ميـخـواهـنـد سـيـسـتـم           .   ساخته اند

ارتباطي مردم را مـخـتـل كـرده و جـلـوي             
ـا فشـار         گسترش اعتراضات را بگيرنـد، ب
دادن يك دگمه از نرم افـزار جـديـد شـبـكـه           

زيمنس، هـمـه اس ام اس هـا را                –نوكيا 
ـا و     .  مختل مي كنند با كمك همين نوكـي

زيــمــنــس مــكــالــمــات را مــي شــنــونــد،            
ـيـجـه آن افـراد           ـت جاسوسي ميكنند و در ن

 .. . را دستگير وشكنجه ميكنند 
در همين تـظـاهـراتـهـا اگـر كـار بـه جـاي                   

بــاريــك كشــيــد بــه ســوي مــردم شــلــيــك              
ـيـز              ميكنند و بخشي از اين اسـلـحـه هـا ن

اسـلـحـه    .  از آلمان به ايران ارسال شده اسـت   
هـكـه لـر و كـوخ           "  هاي ساخت كارخـانـه     

 ..." 
اين ها بخشي از اطالعيـه چـنـد سـازمـان          
ـنـگ                    ـي ـت آلماني در دعـوت مـردم بـه مـي

 . اوت است ۱۲ اعتراضي 
ـا          ـا         –همكاري امنيتـي نـوكـي زيـمـنـس ب

جمهوري اسالمي و كـمـك و مسـاعـدت           
شركتهاي مختلف براي سرپا مـانـدن ايـن        

در .  حكومت جنايتـكـار مـحـكـوم اسـت          
ــي و                   ـنــيــت ــه هــمــكــاري امـ ــراض ب اعــت

زيــمــنــس و ســايــر         -جــاســوســي نــوكــيــا    
شرکتهاي خارجي با حـكـومـت اسـالمـي        
و عــلــيــه مــاشــيــن جــنــايــت و کشــتــار                
جمهوري اسالمـي مـتـحـدانـه بـه مـيـدان               
مي آييم و اعالم ميكنيـم كـه حـكـومـت          
اسالمي بايـد بـرود م ايـن مـعـامـالت و                 

 !  همکاريهاي شرم آور خاتمه يابد
مــا از هــمــه مــردم مــعــتــرض دعــوت                 
ميكنيم كه در اين ميتينگـهـا در كشـور        
آلمان و همچنيـن در نـروژ و سـوئـد و در                 
هلند و كانادا و هر جايي كه امـكـانـش را        

 .  دارند، حضور بهم رسانند
 

ــه              ـنــب ــهــارشـ اوت در      ۱۲ وعــده مــا چ
 شهرهاي آلمان  

 

 Göttingen:  12 August 
um 17 Uhr Gänselie-
sel 
Frankfurt:  12 August 
um 18 Uhr Hauptwa-
che 
Bremen:  12 August 
um 17 Uhr, Ans-
garikirchhof 
Köln:  12 August       18 
Uhr vom Rudolfplatz 

 

ـارلـمـان         ۶ ساعت  بعد از ظهر در مقـابـل پ
 نروژ در شهر اسلو 

 

تشكيالت خارج كشور حزب كمونيست  
 كارگري ايران

 ۲۰۰۹ اوت  ۱۱ 

 اوت در ھمه جا عليه زيمنس و نوكيا   ۱۲ چھارشنبه 

تجمع اعتراضی خانواده ھای دستگير شدگان 
 اخير در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين

 ھمه دستگير شدگان اخير و تمامی زندانيان سياسی بايد فورا از زندان آزاد شوند 



 
 
 
 
 

دانشجو در  ۳۰بيش از 
 زندان ھای مختلف کشور

ـيـن              ـارهـا مسـئـول در هفته هاي گذشـتـه ب
وزارت علوم و مسئولين نـظـامـي کشـور       
ادعــا کــرده انــد هــيــچ دانشــجــويــي در               
بازداشت به سر نمي برد و هـمـه کسـانـي           
ـيـم گـذشـتـه در           که در حوادث يک ماه و ن
ـازداشـت شـدنـد، آزاد                  حيـطـه دانشـگـاه ب

  .گشتند
امــا مــرور اســامــي بــازداشــت شــدگــان            

ــعـــدادي از                      ــه تـ ــد کـ ــي دهـ نشـــان مـ
دانشــجــويــان در تــهــران و شــهــرســتــان               

 .همچنان در زندان هستند
ـيـرضـا                    ـبـوي، عـل ـاء ن مجـيـد دري، ضـي
خوشبخت، زهرا تـوحـيـدي، شـيـوا نـظـر              

ـيـمـان عـارف            آهاري، حسام سالمـت  و پ
دانشــجــويــان ســتــاره دار و مــحــروم از                
ـنـد کـه در زنـدان اويـن                      ـلـي هسـت تحصـي

در مـــتـــن    .  نـــگـــهـــداري مـــي شـــونـــد        
کـيــفــرخــواســت دادگــاه روز شــنــبــه نــيــز            
اتهاماتي واهي به ايـن اشـخـاص نسـبـت          
ـايـه و                     داده شده بـود کـه هـيـچ مـدرک، پ

 .اساسي براي اثبات آن وجود ندارد
ـان         در عين حال عزت تربتي از دانشـجـوي
پرديس ابوريحان دانشگاه تـهـران کـه تـرم         
گذشته به کميته انضبـاطـي احضـار و از          
تحـصـيـل مـحـروم شـده بـود، در حـملـه                    
وحشـيــانــه اوبــاش لــبــاس شــخــصــي بــه            
ـتـظـامـي در کـوي                   ـيـروهـاي ان همراهـي ن
ـازداشـت شـد و در حـال                دانشگاه تهران ب
ـنـه زنـدان اويـن               حاضر نيز در بند قـرنـطـي

 .زنداني است
سميه توحيدلو دانشجوي دکترا جـامـعـه     

شناسي دانشگاه تـهـران و مـحـمـد رضـا             
جاليـي پـور دانشـجـوي دکـتـرا جـامـعـه                  
شـنــاسـي دانشــگـاه آکسـفــورد از ديــگــر              
ـا بـه                 ـنـد کـه صـرف بازداشت شدگان هسـت
ـاد مـيـرحسـيـن                    دليـل هـمـکـاري در سـت

ـيـش از        روز اسـت کـه در            ۴۰ موسوي ب
ـيـن      .  زندان اوين به سـر مـي بـرنـد         هـمـچـن

عــلــيــرضــا عــاشــوري يــکــي ديــگــر از               
ـيـل             ـيـز بـه دل دانشجويان دانشگاه تهران ن
ـاتـي، پـس کـودتـاي             فعاليت هاي انتـخـاب
ــي کشــور بــازداشــت شــد                 ــخــابــات ـت  .انـ

ــوي                ــجـ ــر دانشـ ــي ديـــگـ آدريـــن جـــاللـ
کــارشــنــاســي ارشــد عــلــوم کــامــپــيــوتــر          
ـيـروهـاي                   ـا حـملـه ن ـيـز ب دانشگاه تهـران ن

خــرداد    ۲۴ امــنــيــتــي بــه مــنــزلــش در            
 .بازداشت شد

مــحــمــد پــور عــبــداهللا از دانشــجــويــان             
ـاريـخ             ـيـز از ت طيف چپ دانشگاه تهـران ن

ـازداشـت شـده و         ۸۷ بهمن ماه سال  ۲۴  ب
ـفـرادي بـه زنـدان قـزل                       پس از يـک مـاه ان

ـارهـا وقـت           .  حصار منتقل شـد  بـراي او ب
ـاکـنـون تشـکـيـل             دادگاه تعيين شد امـا ت

وقـت جـديـدي         ۸۸ مـهـر      ۲۰ نشده و در 
 .براي دادگاه او تعيين شده است

شبنم مددزاده از دانشـجـويـان دانشـگـاه           
تربيت معلم کـرج و از اعضـاي انـجـمـن              
اسالمي دانشجويان اين دانشـگـاه از اول         

ـنــد      ـازداشــت شــده و در اويــن             ۸۷ اسـف ب
ـقـه       . نگهداري مي شود ـي براي وي قـرار وث

ـيـون تـومـانـي صـادر شـد امـا                   ۵۰  ـل مي
ــي از آزاد کــردن او                   ــروهــاي امــنــيــت نــي

پــرونــده مــددزاده بــه       .  خــودداري کــردنــد   
ـاده شـده            ۲۸ شعبه  ـقـالب فـرسـت دادگاه ان

ـاريـخ           است و دادگاه وي که قرار بـود در ت
 .تشکيل شود، برگزار نشد  تيرماه ۲۲ 

امير حسين استيـري فـعـال دانشـجـويـي            
ـيـز از اواخـر خـرداد               دانشگاه اميرکبيـر ن

 .بازداشت شده است
ـيـز احسـان نـجـفـي،                 در دانشگاه تبـريـز ن

ـاب بـراي                      آيـديـن خـواجـه اي و فـراز زهـت
ــن بــار در           تــيــرمــاه امســال        ۱۸ دومــي
ايــن دانشــجــويــان در      .  بــازداشــت شــدنــد   

يک بار دستـگـيـر شـده و در            ۸۷ تابستان 
 ۱۰۰ پس از گذراندي بيـش از       ۸۷ پاييز 

 .روز حبس آزاد شده بودند
ـيـز طـي           از دانشگاه صنعت نفت اهـواز ن

ـيـش از         ۱۰ هفته هاي پس از انتخابات ب
ـايـج                      ـت ـيـل اعـتـراض بـه ن دانشجـو بـه دل

ـازداشـت شـدنـد             ـتـخـابـات ب اکـثـر ايــن     .  ان
ـاه پـاسـداران        دانشجويان به درخواست سـپ

ـازداشــت شــده انــد      سـجــاد طــاهــرزاده،    .  ب
ـفـرد،                ـارپـور، مصـطـفـي مـن ـي سهند بخـت
مهدي کريمي، حسـيـن رحـيـمـي، امـيـن            

نيک زاده، سعـيـد شـجـاعـي زاده، خسـرو             
موسي وند و مصطفي آهوخٌش از جـملـه     
دانشــجــويــان بــازداشــت شــده دانشــگــاه           
صنعت نفت اهواز هستنـد کـه بـرخـي از           

 .آنان آزاد شدند
ـادي دانشـجـوي مـحـروم از                 محمد صـي

کـه پـس از          تحصيل دانشگاه همدان نيـز 
ـتــخـابــات      خــرداد بــازداشـت شــد،         ۲۲ ان

ــراي       ــت اجـ ــهـ ــس          جـ ـبـ ــم حــ ــکـ دو    حـ
ــدان الــونــد            خــود    ســالــه  شــهــر      بــه زن
حـکـم او در دادگـاه          .  منتقل شده   همدان

تجديد نظر دو يال حبس تعزيري و چـهـار       
 .سال و نيم سال حبس تعليقي بوده است

ـادي دانشـجـوي مـحـروم از                 محمد صـي
تحـصـيـل دانشـگـاه هـمـدان کـه پـس از                    

ـتـخـابـات        ـاوش             ۲۲ ان خـرداد هـمـراه سـي
ـاري،      ـي حاتم ، مهدي مسافر، حجت بـخـت
ـازداشـت          ـان  ب پويا شريفيان و رضاجعفـري

دو    حـکـم حـبـس         شده بود، جهت اجـراي 
ـقـل           ساله ـت به زندان الوند شهر همـدان مـن
حکم او در دادگـاه تـجـديـد نـظـر دو             .  شد

ـيـم                  سال حبس تعزيـري و چـهـار سـال و ن
 .سال حبس تعليقي اعالم شده است

 
اقدام نيروھای امنيتی به 
برگزاری اردويی به ظاھر 

دانشجويی در دانشگاه صنعت 
 آب وبرق

جمعي از فعالين دانشـجـويـي دانشـگـاه          
ـيـه اي               ـان ـي ـتـشـار ب صنعت آب و برق با ان
نسبت به برگزاري هشـتـمـيـن دوره اردوي         
ـاسـي در ايـن                آموزشي نخبـه پـروري سـي

ــد               ــش نشـــان دادنـ ـنـ ــگـــاه واکــ   . دانشـ
اين بيانيه پس از آنکه نيروهاي امنيـتـي      

ــه ظــاهــر                  اقــدام بــه بــرگــزاري اردويــي ب
دانشجويي در دانشگاه صنعت آب وبـرق    
ـان ايـن دانشـگـاه          کردند، توسط دانشجوي

 .منتشر شده است
ايــن اردو از روز دوم مــردادمــاه و بــا                     

حضـور عــده اي خـاص از دانشــجــويــان              
. مرتبط با نهادهاي امنيتي بـرگـزار شـد       

ـيـن دانشـجـويـي           در اين اردو نه تنها فـعـال
ـان                ـلـف و دانشـجـوي دانشگاه هـاي مـخـت
منتقد اجازه حضور نداشتند بلکه رسـانـه     
ـيـز حضـور                   ـقـد ن ـامـه هـاي مـن ها و روزن

ـامـه اعـتـمـاد در هـمـيـن               .  نداشتـنـد   روزن
زمينه پيش از اين گزارشي منتشر نمـوده  
ـبـط    است که در انتهاي اين خبر لينک مرت
ــت                        ــده اســ ــزارش آمــ ــن گــ  .بــــا ايــ

ـانــيـه دانشــجـويــان                   ـي بـحـشــي از مــتـن ب

دانشگاه صنعت آب وبرق را در زيـر مـي       
 :خوانيد

همگي ايام سختـي را پشـت سـر نـهـاده               
روزهايي توام با سركـوب، سـانسـور،      .  ايم

وارونه جلوه دادن واقعيت و دروغ پـردازي      
هاي مكرر از تريبون هاي رسمي و رسانـه  

در روزهـاي اخـيـر        . هاي به اصطالح ملي
دوستانمان يا كشته شده اند يا اسير زنـدان  
. هاي دهشتنـاك حـكـومـت گـرديـده انـد             

برخي را نيز تحت شكنجه هاي جسمي و   
روحــي مــجــبــور بــه بــيــان اعــتــرافــات               

ـاثـر   .  ساختگي كرده اند موجب تاسف و ت
فــراوان اســت كــه در نــظــامــي بــه نــام                    
جمهوريت و اسـالمـيـت تـاسـيـس شـد و              
مستقر گرديد اين چنين امنـيـت و آزادي       
ــد                  ــي افـــتـ ــه مـــخـــاطـــره مـ  .مـــردم بـ

اردويي كه در ظـاهـر در پـي پـرورش             ...  
ـلـي           ـاطـن آن مسـائ نخبگان است اما در ب
مطرح و تدريس مـي گـردد كـه هـدفـش              
ـا             ـاشـد ت القاي تفكرات متحجرانـه مـي ب
ـان    طريقه رفتار خود را در اذهان دانشجـوي

 .نهادينه كنند
  

احضار گسترده دانشجويان و 
ترم حکم  ۲۰صدور بيش از 

 تعليق
در پــي مــوج گســتــرده احضــارهــاي              
دانشجويان به کـمـيـتـه انضـبـاطـي در            
دانشگاه هاي مختلف سراسـر کشـور،     
طي هفته گـذشـتـه تـعـداد کـثـيـري از                 
دانشجويان دانشگاه علم و صـنـعـت و      
دانشگاه بـوعـلـي سـيـنـا هـمـدان نـيـز                   

 .احضار شدند
حميدرضا صحرايي و سجاد حسيـنـي    

فخر، از فعالين دانشـجـويـي دانشـگـاه        
علم و صنعت چند روز پيش احضاريـه  
هاي خود را دريافت کرده اند و اخـبـار     
ديگري نيز مبني بر احضـار چـنـد تـن         
ديگر از دانشجويان اين دانشگاه وجود 

هــم چــنــيــن بــنــا بــر اظــهــارات            .  دارد
دانشجويان در صدور اين احضاريه هـا    
موارد تخلف مـتـعـددي صـورت مـي          
گيرد، مانند اينکه بر خالف رويه هاي 
گذشته اين کميته احضاريه ها موضوع 

حضور جهت پاسخگويي بـه پـاره اي         "
را ذکر نموده است در حالي که " مسائل

 .تفهيم اتهام صورت نمي گيرد
به نظر مـي رسـد عـلـت احضـارهـاي                

گسترده دانشجويان دانشـگـاه عـلـم و           
صنعت، فعاليت هاي و اقدامات آنـان    

پيش و پس از انتخابات ماننـد اخـراج     
عوامل صدا و سـيـمـا از دانشـگـاه و                
شدت گرفتن اعتراضـات دانشـجـويـان       
علم و صنعت پس از شهادت کيانوش 
آسا، دانشجوي کارشناسـي ارشـد ايـن        

 .دانشگاه باشد
عالوه بر اين موارد، تجمع جـمـعـي از        
دانشجويان در دفتر رياست دانشگاه و   
اعتراض به عملـکـرد وي در دي مـاه            
گذشته، نيز باعث اعمال نظـر شـخـص      
جبل عاملي، رئيس انتصابي دانشگاه 

 .براي احضار دانشـجـويـان شـده اسـت           
گفتني است در ترم تحصيلي گـذشـتـه     

حميدرضا صـحـرايـي مـديـر مسـئـول              
نشريه هفته نامـه ي تـوقـيـف شـده ي              
پويش و سجاد حسـيـنـي فـخـر مـديـر              

بـه يـک        مسئول روزنامه خانه مـتـروک  
ترم محروميت از تحصيل بـه صـورت     

 .معلق محکوم شده بودند
اما عالوه بر دانشگاه علم و صنـعـت،    

دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان نيـز  
 ۲۱ دانشجو  ۱۱ کميته انضباطي براي 

سـيـاوش   .  صـادر کـرد     ترم حکم تعليق
حاتم، پوريا شريفيان، حجت بختياري، 
رضا جعفريان، مهدي مسـافـر، عـلـي         
رضايي، فريد زندي، کيانوش رضايي، 
مهدي حکيمي، مصطفي مهـدي زاده    
هر يک با دو ترم تعليق و وحيد اميـري  

ترم تعليق، دانشجويان مـحـکـوم       ۱ با 
 .شده هستند

احضـارهـاي بـي سـابـقــه دانشــجـويــان              
دانشگاه علم و صـنـعـت و هـمـدان در            

 ۲ حــالــي اســت کــه طــي نــزديــک بــه                
پس از انتخـابـات، بـيـش از صـد              ماه

دانشــجــوي دانشــگــاه هــاي ســمــنــان،          
دانشجوي دانشگاه  ۱۲ مشهد و تبريز، 
دانشـجـوي دانشـگـاه        ۶ صنعتي بابل، 

ــان                 آزاد شــهــر ري، و نــيــز دانشــجــوي
دانشگاه تربيت معلم و پلـي تـکـنـيـک        
تهران نيز به کميته انضباطي دانشگـاه  
ها احضار و بسياري از آنان بـا احـکـام      
سنگين تعليق از يـک تـرم تـا سـه تـرم              

 .محکوم شدند
  

دستگيری يک فارغ التحصيل 
دانشگاه علم و صنعت از سوی 
 دادسرای ويژه جرايم اينترنتی

 
امير اصالني از فارغ التحصـيـالن رشـتـه       
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برق  دانشگاه عـلـم و صـنـعـت و مـديـر                  
عامل يک شرکـت نـرم افـزاري ظـهـر روز              

 .شنبه بازداشت شد
چند مامـور لـبـاس شـخـصـي، امـيـر               
اصالني را در مقابل در شـرکـت وي و       
بدون هـيـچ حـکـم قضـايـي بـازداشـت                 
کردند و به مدت پنج ساعت بـا چشـم       
بند به مکان نامعلومي براي بـازجـوي   

سپس چهار مامور همراه وي به . بردند
منزل او مراجعه کرده و بـه مـدت يـک        
ساعـت بـه تـفـتـيـش و ضـبـط امـوال                    

 .شخصي او و همسرش پرداختند
با اينکه در مورد اتهام امير اصالنـي   

توضيح قانوني به وي و خـانـواده اش           
داده نشد ولي از صحبتهاي مـامـوران     
چنين برداشت مي شد که وي به دلـيـل   
فرستادن اي ميل درباره جريانات پـس    

 .از انتخابات بازداشت شده است
چند دستگاه لپ تاپ، گوشـي و سـيـم        
کارتهاي وي و تمـام اسـنـاد و مـدارک           
مربوط به شرکت و فعاليـتـهـاي کـاري       
اصالني توسط مامـوران ضـبـط و از          
همسر او تعهد کتبي گرفته شد کـه بـا       

کس تماس نگيرد حتي خـانـواده       هيچ
 .اش مصاحبه نکند

برگه اي که به عـنـوان بـرگـه تـفـتـيـش              
منزل به امضاي اصالني و هـمـسـرش        

شـعـبـه اول دادسـراي جـرايـم             " رسيد از 
 .صادر شده بود" اينترنتي

ماموران سپس با مراجعه مـجـدد بـه       
دسـتـگـاه لـپ تـاپ کـه                ۱۵ شـرکـت،     

وسيله کار کـارمـنـدان شـرکـت بـود را             
ضبط کردند و از کـارمـنـدان شـرکـت            
خواستند که وارد مـيـل بـاکـس خـود              
شوند و رمز عبور اي ميلشـان را نـيـز        

آنها گرفتند و تعهد گرفتند در ايـن       از
مـورد ايـن مـوضـوع بـا هــيـچ کســي                 

موبايل شخصي يکي .  صحبت نکنند
 .از کارمـنـدان نـيـز از او گـرفـتـه شـد                  

پس از تفتيش منزل، مامـوران اعـالم     
کردند که طي يـکـي دو روز آيـنـده بـا              
خانواده تماس خـواهـد گـرفـت کـه تـا               
کنون هيچ تماسي گرفته نشده اسـت و    
خانواده وي به شدت نـگـران وضـعـيـت        

 .وي هستند
 

حکم زندان برای شش 
 دانشجوی دانشگاه زنجان

با گذشت بيش از يکسـال از مـاجـراي        
تعرض معاونت انتصـابـي دانشـگـاه       «

، شـش    » زنجان به يک دختـر دانشـجـو     
تن از دانشجويان معترض به ايـن امـر     
و افشا کننده ماجرا، هفته گذشـتـه در     
ــهــام                 ــه ات ــجــان، ب ــقــالب زن دادگــاه ان

تشويش اذهان عمومي و تحريک بـه  « 
تجمع غير قانوني به قصـد بـرهـم زدن        

، بـه زنـدان مـحـکـوم            » امنيت کشـور 
 .شدند

در واکنش به عملکـرد حسـن مـددي،        
مــعــاون وقــت دانشــجــوئــي دانشــگــاه         
زنــجــان بــراي تــعــرض بــه يــک دخــتــر              
دانشجو، اعتراضاتي در آن دانشگاه از 

خرداد سال گذشته صـورت     ۵ ٢ تا  ۲۰ 
گــرفــت کــه بــا عــذرخــواهــي رئــيــس              
ــول خــواســتــه هــاي                  دانشــگــاه و قــب

مـتـعـاقـب آن       .  دانشجويان پايان يافـت 
مسئله، تعداد زيادي از دانشجـويـان و     
اعضاي انجمن اسـالمـي آن دانشـگـاه           

بعد از خاتمه تحصن و .  دستگير شدند
تعطيلي دانشـگـاهـهـا، زاهـدي، وزيـر             

بـا حـمـايـت رسـانـه           « علوم دولت نهم   
، » هاي دولتـي و بـولـتـن هـاي سـپـاه               

ــدا                   ــت ــجــان را اب ــع دانشــگــاه زن وقــاي
 »تـوطـئـه   « و سپس  » ناجوانمردانه« 

وزير علوم، افشاي فيلم توسـط  .  خواند
ــان را         »اشــاعــهء فســاد    « دانشــجــوي

 .ناميد
تـي                 مـ حسن مـددي، هـم اکـنـون در سـ
ديگر در وزارت علوم به کـار مشـغـول      
است و با محکوميت يا مـحـرومـيـت     

 .مواجه نشده است
به گزارش پايـگـاه ايـنـتـرنـتـي فـعـاالن              
حقوق بشر در ايـران، دادگـاه انـقـالب             
زنجان، در ايـن رابـطـه بـهـرام واحـدي،             
سورنا هـاشـمـي، آرش رايـجـي، پـيـام                
شکيبا و محمد حسن جـنـيـدي را هـر         

ــام            ــه ــه ات ــان     « کــدام ب ــش اذه تشــوي
عمومـي و تـحـريـک بـه تـجـمـع غـيـر                     
قانونـي بـه قصـد بـرهـم زدن امـنـيـت                   

به يک سال زندان و عـلـيـرضـا        » کشور
فيروزي ديگر دانشـجـوي آن دانشـگـاه         

اقـدام  « را، به همان اتهام و همچـنـيـن      
، به يـک  » عليه نظام جمهوري اسالمي

 .سال و چهار ماه زندان محکوم کرد
 
وضعيت مبھم مادر يکی از  

 دانشجويان جانباخته اخير
با گذشت حدود چهل روز از جانباختـن  
ــان                 ــيــگــي در جــري ــا مــقــصــود ب پــوي

هـاي دوران       » شکنجـه « دستگيري و 
بازداشت در شهر کرمانشاه، مادر وي   
که دست به تحصني اعتراضي جـلـوي     
اداره اطالعات آن شهر زده بود، ربـوده    
شده و از سـرنـوشـت وي اطـالعـي در                

 .دست نيست
پـويـا، دانشـجـوي پـزشـکـي دانشـگـاه                

خرداد امسال و در      ۳۰ کرمانشاه، در 
جريان درگيري هاي بعد از انـتـخـابـات       

خرداد، توسط نيروهاي امـنـيـتـي        ۲۲ 
تحت شکنجه « کرمانشاه، دستگير و 

 »هاي وحشتناک در زندان کـرمـانشـاه     
قرار مي گيرد که ناگهان پس از آزادي   

 .فوت مي کند
اعتراض « مادر عزادار وي نيز، جهت 

، » و دادخواهي به کشته شدن فرزندش
بدن خود را آغشته به خاک و گل کرده و 
مـقـابـل اداره اطـالعـات بـه تـنـهـائـي                   

شب  ۱۰ تحصن مي کند که در ساعت 
 .اولين روز تحصن ربوده مي شود

هنوز از مـحـل نـگـهـداري وي خـبـري              
 .منتشر نشده است

خانم نوذري که در جواني همسر خود را 
از دست داده، فرزندان خـود را بـا کـار          
طاقت فرساي خياطي اداره مي کرد و   
در حاليکه در آستانه فارغ التحصيـلـي   

بود، او را به طرز ) پويا(فرزند ارشدش 
اقـوام و    «   .فاجعه آميزي از دست داد  

آشنايان وي، به شدت تحت فشار بـوده  
و در اين مورد سکـوت اخـتـيـار کـرده          

 ».اند
 
حمله لباس شخصی ھا به  

 مراسم چھلم کيانوش آسا
پنجشنبه گذشته و در جريان بـرگـزاري     
مراسم چهلم کيانوش آسا، دانشـجـوي     
جــانــبــاخــتــه در اعــتــراضــات اخــيــر،           
نيروهاي انتظامي و لـبـاس شـخـصـي          
ــا                       ــه کــرده و ب ــه حضــار حــمل هــا، ب

گــروهــي را بــازداشــت          » خشــونــت« 
 .کردند

کيانوش آسا، دانشجوي اهل کرمانشاه 
که در مقطع فوق ليسانس مـهـنـدسـي     
شيمي در دانشـگـاه عـلـم و صـنـعـت                  
تهران تحصـيـل مـي کـرد، در جـريـان               

 ۲۵ تـظــاهـرات اعـتــراضــي دوشــنـبــه            
در ميدان آزادي تـهـران         ۱۳۸۸ خرداد 

جنازه وي يک هفته بـعـد و       .  ناپديد شد
تير، در سردخانه پزشکي قانوني   ۳ در 

اش شناسائي شد که در    توسط خانواده
وي . اثر اصابت دو گلوله جانباخته بود

ــاريــخ        ــاغ فــردوس             ۷ در ت ــيــر در ب ت
 .کرمانشاه به خاک سپرده شد

مــراســم چــهــلــم کــيــانــوش در تــاالر              
عباسيه شهر کرمانشاه با آرامي آغـاز    
و در حال برگزاري بود که ناگهان پليس 
و نيروهاي لباس شخصي، با توسل بـه  
ــعــدادي از حــاضــران را                خشــونــت، ت

 .دستگير کردند
هـنــوز نــام و مشـخــصــات بــازداشــت             

 .شدگان اعالم نشده است
ــا                     ــان ايــن مــراســم، مــردم ب ــاي در پ

راهپيمائي در سکوت و بـا بـاال بـردن          
دستها و در حالي که تصاوير تـعـدادي     
از جـانــبـاخـتــگـان اخــيـر را در دســت                 
داشتند، از تاالر عـبـاسـيـه بـه سـمـت              
منزل کيانوش در حال حرکت بودند تـا  
از آنجا به سر مزار او بروند که ناگـهـان   
تغيير مسير دادند و به طور مستـقـيـم    
به سمت مزار جانباختگـان و شـهـداي        

 .شهر و همچنين مزار وي رفتند

اين منبع خبري همچنين از اسـتـفـاده        
ماموران نيروي انتظامي از با باتوم و   
گاز اشک آور در حـملـه بـه مـردم خـبـر             

 .داد
ــان حــقــوق بشــر                 ــده ب خــبــرگــزاري دي

تجمع مردم بـر سـر       «کردستان نيز، از 
شهيد بـا نـواخـتـن          مزار اين دانشجوي 

 .تنبور و همخواني خبر داد
 
مديريک نشريه دانشجوئی  

 در زنجان بازداشت شد
روز پنجشنبه گذشته ماموران وزارت   
اطالعات ايران سـيـامـک يـاقـوتـي، از           
فعاالن جنبـش دانشـجـوئـي دانشـگـاه           
زنـجــان و مــديــر نشــريــه دانشــجــوئــي           

را در خـانـه        » رستاخيز« توقيف شده 
مســکــونــي خــانــوداگــي او بــازداشــت         

 .کردند
خبرنامه امـيـرکـبـيـر بـه نـقـل از پـدر                    
ــاقــوتــي اعــالم کــرد کــه                ســيــامــک ي
ماموران وزارت اطالعات فرزند او را     
بدون حکم بازداشت و بدون اعالم اتهام 

 .بازداشت کرده اند
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اين روزها بساط عکس و کـاريـکـاتـور       
ــرم اســت         ــي گ ــکــي از ايــن         .  حســاب ي

کاريکاتورهـايـي کـه بـه نـظـرم بسـيـار                 
جالب آمد ايـن اسـت کـه در زيـر مـي                  

. به نظرم خيلي هوشمندانه آمـد   .  بينيد
کاريکاتوريست مي پرسـد تـفـاوت دو        

ايـن اثـر     .  قسمت تصوير را پيدا کـنـيـد     
 .توضيح اضافي الزم ندارد
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 پیدا کنید تفاوت را اخبار دانشجويی در ھفته گذشته



ـيـن        عليرضا داودي از برجسته ترين فـعـال
از .  دانشجويي چـپ در دوران اخـيـر بـود            

عليرضا عالوه بر مقاالتي که به جا مانده 
سخنراني هاي بسيار تاثير گذار و جـذابـي   

عليرضا را در پـي  .  هم به جاي مانده است
فعاليت هايي که داشت در اواخر بهمن ماه 

روز ي  ۷۰ دستگير کردند و در مدت  ۸۷ 
که در بازداشت بـود تـحـت شـديـد تـريـن              
. شکنجه هاي روحي و جسمي قرار دادنـد 

ـيـرضـا در          در زير ابتدا متن سخنراني عـل
دانشگاه اصفهان که در مراسم روز جهاني 

انجام داده و سپس گـزارش و     ۸۷ زن  ستا 
کميته گزارشگران حـقـوق   مصاحبه اي که 

بشــر از وضــعــيــت او قــبــل و بــعــد از                     
درگذشتش با خانواده او داشته اند را مـي    

 ک.ج.خوانيد
 

! هشت مارس روز انسانيت است نه روز زن
ـيـسـتـي، بـه         "  نه"روز  گفتن به تبعيض جـن

 . آپارتايد جنسي
امروز روزيست که جنبش آزاديخواهـي و    

ـبـعـيـض          "  نه"برابري طلبي  مي گويد بـه ت
ـايـد              "  نـه " جنسيـتـي      ـارت مـي گـويـد بـه آپ

مي گويد به قرار وثيقه کـه  "  نه. " جنسيتي
براي بهترين دوستان ما در دانشگاه تهران 
و دانشگاه هاي سراسر کشور صـادر شـده     

مي گويد به قرار وثيقـه بـهـروز      "  نه. "است
بهروز کريمي زاده مـگـر چـه        .  کريمي زاده

ـان، بـرابـري و         مي گفت؟ مگر به غير از ن
آزادي مي خواست؟ مگر غير از خواستـه  
هاي انساني مي خواست؟ جنـبـش آزادي     
خواهي و برابري طلبي جنبشي اسـت کـه       
سندش به نام هيچ گروه و دسـتـه خـاصـي       
ـبـش آزادي خـواهـي و                  نخورده اسـت جـن
. برابري طلبي مربوط به توده مردم اسـت   
. خواست تاريخي و تـوده اي مـردم اسـت         

جنبشي است که به اين راحتـي خـامـوش      
 -نيروهاي امنيتي(اگر يک روز . نمي شود

مي ريزند و دانشـگـاه تـهـران را             ) نظامي
ـنـد و               ـتـي مـي کـن تبديل به پادگان امنـي
بهترين دوستان ما را بازداشت مي کنند، 
ـان شـيــراز                   دانشـگـاه اصـفـهـان و کـردسـت
خاموش نمي شوند و به خـروش در مـي         

اين صداي آزادي خـواهـي و بـرابـري         .  آيند

طلبي ست که از کل کشور به گـوش مـي     
 .رسد

ما امروز اعالم مي کنيم که جنبش آزادي 
ـبـي در دانشـگـاه                    ـل خواهي و بـرابـري طـل
ـا            اصفهان و ساير دانشگـاه هـاي کشـور ب
ـبـش         جنبش زنان و جنبش کارگران و جـن
معلمان که امروز با قدرت پيش مي روند، 
پيوند برقرار مـي کـنـد بـراي رسـيـدن بـه                
خواست هاي اسـاسـي و تـوده اي مـردم،             
. برابري و آزادي و بر اساس هويت انسانـي 

چيزي به جزانسانيت معنايي ندارد و هـر      
ـيـت را زيـر سـوال            چيزي که بخواهد انسان

ـيـم    ـقـط و     .  ببرد ما با آن برخورد مي کـن ف
 .فقط انسانيت

اگر امروز براي بهروز کريمي زاده که بـراي    
گذران زندگي خودش و خانوادش کارگري 

ميليون تومني صادر  ۳۰۰ مي کرد قرار 
ـنـد          مـي  :  مي کنند و بعد اعـالم مـي کـن

فرستيمت زندان عمومي که هيچ تـامـيـن    
جاني هم نداري، ما امروز اعالم مي کنيم 
اگر اتفاقي براي دانشجويان آزادي خـواه و    
برابري طلب به خصوص بهروز کريمي زاده 
ـقـط يـک فـرد                ـقـط و ف بيفتد مسئول آن ف
ـايـد                 مسئول آن اسـت، رهـبـر مـمـلـکـت ب

فيلم سـخـنـرانـي ايـن جـا           (پاسخگو باشد 
 )قطع مي شود

** 
ـيـرضـا     :  کميته گزارشگران حقوق بشر  عـل

داوودي طــي فــعــالــيــت در دانشــگــاه از             
بهمـن مـاه      ۲۴ تحصيل محروم شده و در 

هــمــزمــان بــا بــازداشــت مــحــمــد                ۸۷ 
پورعبداهللا در تهران، در شهر شاهين شهر 

 ۵ وي در تاريـخ    . اصفهان بازداشت گرديد
ميليون  ۱۰۰ با قرار وثيقه  ۸۸ ارديبهشت 

ـاريـخ              ۷ توماني از زندان آزاد شـد و در ت
ســالــگــي در       ۲۶ در ســن         ۸۸ مــرداد   

 .بيمارستان درگذشت
ـاري            ـثـهـاي بسـي مرگ وي با حرف و حـدي
همراه بود وبسياري مرگ وي را مشکـوک  

ـتـه          .  اعالم نمودند از اين رو ازطـرف کـمـي
گزارشگران حقوق بشر تصميم بر آن شد تا 
ـيـرضـا     مالقات و گفتگويي با خانواده عل
داوودي در خصوص علل و جزئيات مرگ 

 .وي صورت پذيرد

مـرداد مـاه اعضـاي         ۱۷ عصر روز شنبه 
کميته گزارشگران با حضوردرمـنـزل زنـده      
ياد عليرضا داوودي از دانشجويـان آزادي    
خواه و برابري طلب اصفهان با خانواده وي 

 .ديدار نمودند
در اين ديدار نويد خـانـجـانـي از اعضـاي            
کميته گزارشگران حقوق بشـر کـه آخـريـن         
مصاحبه عليرضا داوودي را پس از آزادي 
از زندان و پيش از مـرگ تـهـيـه نـمـوده و             
عدهي ديگري از اعضاي کميـتـه حضـور      

 .داشتند
ـان        عليرضا داوودي سخنگـوي دانشـجـوي
آزادي خواه و برابري طلب اصفهان، سردبير 
نشريه دانشجويي راه خاکـي در دانشـگـاه        

اصفهان، سخـنـران و سـازمـانـده مـراسـم              
در اصفهان، سخنران و    ۸۶ هشت مارس 

در    ۸۶ آذر سـال         ۱۳ سازمانده مـراسـم       
 ۸۷ اصفهان، سخنران مراسم اول مه سال   

در کامياران ، فعال و سـازمـانـدهـنـدهـي           
 .اعتراضات کارگري در اصفهان بود

 
مادر عليرضا داوودي در ايـن ديـدار بـه              
آسيب هاي شديد روحي که در مدت زندان 
به پسرش وارد شده اشـاره نـمـود و گـفـت            
شدت اين شکنجه هـاي روحـي بـه حـدي           
ـيـرضـا پـس از آزادي از              بوده است که عل
زندان ، هر شب کابوسهاي زيادي داشـت؛    
وعليرضا هيچگاه از شکنجه هاي جسمي 
که در زندان شده بوده برايشان چيزي نگفته 
ـا               است اما آثار شکنـجـه و سـوخـتـگـي ب
سيگار به روي دستان پسرم تا زمان مرگ 

 .بوضوح مشخص بود
در ادامه پدر عليرضا داوودي بـه تشـريـح      
ـيـرضـا در               وضعيت جسمي و روحـي عـل
ـاکـيـد       دوران زندان و پس از آن پرداخت و ت

ـا              :  کرد عليرضا پـس از آزادي از زنـدان ت
حدي از نظر روحي بهم ريخته بود کـه مـا     
براي بستري کردن وي در بيمارستان اقـدام  

نموديم و در آغاز براي بستري شـدنـش بـه      
بيمارستان خورشـيـد اصـفـهـان مـراجـعـه             
کرديم ولي به علت نداشتن تـخـت خـالـي         

هفته در خانه بستري بوده و پـس     ۲ حدود 
ـان                ۱۷ از آن در تاريخ    ـيـمـارسـت ـيـر بـه ب ت

منتقلش کرديم که دو روز در اورژانس بوده 
ـاسـي            است و پس از آن بـه بـخـش روانشـن

در .  بيمارستان خورشيد منتقلش کـردنـد    
ـبـه         مدت بستريش در بيمارستان دو مـرت

. ســاعــتــه داشــتــه اســت         ۲۴ مــرخصــي   
همچنين تا قبل از فوت در سالمت کامل 
بوده و از لحاظ جسمـي هـيـچ مشـکـلـي           
ـتـه       ـاف نداشته است و از نظر روحي بهبود ي
بود و حتي در اواخر دوران بسـتـري بـودن        

عليرضا اصرار ميکرد که ديگر نيازي بـه  
 .بستري بودن نيست و بيدليل آنجاست

ـا            ۷ در تاريخ  ـيـرضـا ب مرداد که خالـه عـل
بيمارستان تماس ميگيرد که با عليـرضـا   
صحبت نمايد که به او مي گوينـد کـه بـه        
پدرعليرضا اطالع دهند عليرضا سـکـتـه    
ـان       ـيـمـارسـت کرده است و براي انتقالش به ب
الزهرا مراجعه کنند و در هنگام مـراجـعـه    
ـيـرضـا فـوت           ديگر شاهد آن بوديم که عـل

 . کرده است
ـيـرضـا     عامل مشکوکي قبل از مرگ عل

 مشاهده کرده بوديد؟
پدر عليرضا در پاسخ بـه ايـن سـوال مـي           
گويد که تمام موارد مشکوک به نظر مـي  
رسد مثال اينکه در مورد سکته سريعا با 
خــانــواده تــمــاس گــرفــتــه نشــده اســت و              
همچنين رسيدگي در مـوارد ديـگـر هـم             
کامل نبوده و به اصطالح دلسوزانه نبـوده  
ـيـشـتـر اسـت و           است ولي نياز به بررسي ب
پزشک قانوني با نمونه برداري گفته اند کـه  
 .يــک مــاه ديــگــر اطــالع داده مــيــشــود            

آيا اظهار نظري در مورد دليل سـکـتـه از        
 طــرف بــيــمــارســتــان اعــالم شــده اســت؟          
ـان خـورشـيـد         تنها دکتر مسئول بيمارسـت

اعالم کرده است که امکان تداخل دارويي 
بوده است که از نظـر خـانـواده ايشـان ايـن            
مطلب قانع کننده نبوده و بيمارستان بايـد  
جوابگو باشد که اين مطلب به مشـکـوک     

 بودن اين مرگ ميافزايد
چه پيگيري هايي تا امروز از سوي شما در 
 خصوص مرگ عليرضا انجام شده است؟

تنها پيگيري انجام شده تا امـروز پـزشـک      
ـا وکـيـل                 قانوني بوده اسـت و در ادامـه ب

 نيزصحبت کرده ايم
ـيـرضـا در مـدت           از شکنجه هايي که عـل
ـتـه اطـالعـي        بازداشت تحت آنها قرار گرف

 داريد؟
در هنگام بازداشت عليرضا، فرد مطلعي 
تمام جزئيات شکنجه بروي وي را اعـالم        

ولي بعد از آزادي عليرضـا بـه     .  کرده است
ما گفت که به هيچ وجه شـکـنـجـه نشـده          

ـيـمـاري اعـالم       . است اما اواخر درهنگام ب
. کرد که سه روز وي را آويزان کـرده بـودنـد     

عليرضا بعدها مي گـفـت کـه واقـعـا در              
زندان به علت فشار زياد متوجـه مـطـلـب       
زيادي نشده و حتي صحبـت هـاي پـدر و          
ـاد نـمـي آورده اسـت                     مادر خـود را بـه ي

ـاتـي و              ـتـخـاب عليرضا در فعاليت هـاي ان
 درگيري هاي بعد از آن هم شرکت داشـت؟ 
ـيـرضـا داوودي در ايـن خصـوص               پدر عل
ميگويد عليرضا در قبل ازانتخابات خير 

در روز   .  فعاليتي نداشت ولي بعد از آن بله
اول تظاهرات و اعتراضات از ستاد خبري 
ـتـه و      وزارت اطالعات با منزل تماس گرف

ـا اصـرار     .  عليرضا را احضار مي کنند وب
بنده عليرضا به ستاد خبري مراجعه کـرده  
و با دادن تعهد آزاد مي شود و به منزل بـر  

دو روز بعد از آن به تـهـران مـي        .  ميگردد
رود و دو هفته در زمـان اعـتـراضـات در           

 .تهران بوده است
تا امروز با فشار يا تهديد هم مواجه بـوده  

 ايد؟
روز يکشنبه قبل از مراسم ختم در مسجد 
، مسئول پرونده عليرضا با منزل تـمـاس     
گرفته و به بنده گفت که عمل خـاصـي در     

ـتـه   .  اين مراسم انجام نشود  و در ادامه گف
شده که باز هم با ايشان صـحـبـت خـواهـد        

 . شد
در پــايــان ايــن ديــدار اعضــاي کــمــيــتــه               
گزارشگران حقوق بشـر حـاضـر در جـمـع            
ضمن همدردي با خانواده عليرضا داوودي 
خواستار رسيدگي عادالنه مراجع ذيـربـط   
بـه مـرگ مشـکــوک وي و روشـن شــدن                  

 .عوامل منجر به حادثه شدند
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 !فقط ھويت انسانی
 به ياد عليرضا داودی



ــش   ــگــران ــه دي چــاھــی ک
 !کندند 

چاه نـکـن بـهـر کسـي اول خـودت دوم                   "  
ـيـد ايـن از جـمـالت                 " کسي ، البـد مـيـدان

. قصـار کسـانـي مـثـل مــن عـوام اســت                
ـتـر از ايـن          خواص يا نخبگان شأنشان اجـل
ـاسـي           ـيـل سـي حرفهاست که اينگونه تـحـل

ناسالمتي يـک عـمـر درس        .  بدهند بيرون
خوانده اند و از معتبرتـريـن دانشـگـاهـهـا         

ـنـد کـه           .  دکترا گرفتند ـيـسـت مثل کردان ن
ـبـرنـد ايشـان بـه            .  جعل کرده باشـنـد   مـعـت

ـيـل شـان         همين حساب تفسيرشان و تـحـل
 .معتبر معتبر است

ـا هـمـيـن       .  مردم اين روزها عزيـز شـدنـد      ت
ـيـم    . ديروز ما مردم حافظه تاريخي نداشـت
ــم               ــودي ــده ب . مــردم جــوامــع عــقــب مــان

ـايـد آمـوزش مــي                    مـردمـي بـوديـم کـه ب
ـا اصـول       .  ديديم از اصول فمنيسيم بگير ت

ـاده        ـف سنديکا تا حتي اينکه فرهنـگ اسـت
مـردمـي بـوديـم کـه          .  از موبايل چيـسـت  

عـکـس امـام      "  اشتباه کرديـم و       ۵۷ سال 
ــم و در چــــاه                               ــديــ را در مــــاه ديــ

ـارمـان             " ( افتاديم ـث البته اين را االن هـم ن
ـنـد      مـردمـي بـوديـم بـه قـول آن               )  مـيـکـن

با تاکيد ويژه روي کـلـمـه    " (  خرد" مرحوم 
ـاآگـاه کـه تـو           .  نداريم) خ  مردمي بوديم ن

شــهــرســتــانــهــا بــدنــبــال احــمــدي نــژادهــا          
ـيـم    ! مـردم درودهـات کـه هـيـچـي            .  هسـت

البته هنوز هم ما مردم شهرستـانـهـا را      (  
ببو ميدانند و مـا کشـاورزان را يـکـسـر                

بله؛ ما اينچنين مـردمـي     )  احمدي نژادي
ـا        .  بوديم، پاک نااميد کننده ـي اما، حـاال ب

ببين هر کي از راه ميرسه از مـا تـعـريـف         
 .ميکنه

ـيـشـرو        " مردمي آگاه و فهيم و پيشتاز و پ
کي ميره اينـهـمـه    ."  شجاع و مدير و مدبر

تــا ديــروز هــر کــي مــيــخــواســت            !  راه را  
ــد                    حــريــف ســيــاســي اش را رســوا کــن

اين همه مردم مـردم مـيـکـنـي          :  ميگفت
ـيـسـت اسـت            . يعني چه؟ اين عيـن پـوپـول

حاال خودشان يک مردم ميگويند و صـد      
ـازه  .  تا مردم از دهانشان بيرون مـيـريـزد      ت

ـنـهـا گـوشـه کـوچـکـي از مـاجـرا                      همه اي
شــايــد در وقــتــي ديــگــر بــه ايــن              .  اســت

اگـر عـمـري بـه جـهـان             .  موضوع رسيديم
 .باقي بود

در هــفــتــه گــذشــتــه يــک چــيــزهــايــي تــو              
ـلـم را                      ـي ـلـويـزيـون نشــان دادنـد و اســم ف ت

ـفـري بـخـت          .  گذاشته بودند دادگـاه  صـد ن
بـرگشــتـه را نشــان بـودنــد کــه خــودشــان               

بـراي هـمـيـن       .  خودشان را محکوم کنـنـد  
ـان              ـنـده دادسـت قاضي چرت ميزد و نـمـاي

و .  قصــه انــقــالب مــخــمــلــي را خــوانــد            
ـامـده    .  محکومـيـن مـحـکـوم بـودنـد            ـي ن

بــودنــد تــبــرئــه شــونــد آمــده بــودنــد تــا                
محکومتر شوند، اصال دوست دارند کـه    
ـاشـنـد چـون اون پشـتـهـا               تا ابد محکوم ب
جايي که انسانها را نـوازش مـيـدهـنـد و              
ـيـت     اتاقهايش به گفته رئيس زندانها سـوئ
است با سرويس هاي مـجـهـز خـدمـاتـي،         
ايشان که چه عرض کنم هر کسـي ديـگـر        
ـاحـي،            هم باشد هوس ميکنـد چـنـد صـب

ـاشـد                      يـک  .  شـايـد هـم هـمـه عـمـر آنـجـا ب
جايي، کهريزک نامي، بـوده کـه يـک کـم،           
فقط يک کم سر نگهبانـش خـودسـر بـوده         
و زيادي پذيرايي مـيـکـرده، بـراي هـمـيـن            
ـار اويـن و                ـب ـا اعـت درش را تخته کردنـد ت

 .بازداشتگاههاي ديگر بي اعتبار نشود
ـاسـان     ( همه خـواص و نـخـبـگـان             کـارشـن

عـقـل     در اينترنت، در مـاهـواره،        )سابق
هايشان را روي هم ريختند که ايـن ديـگـر        

فــوري يــاد نــامــرد       .  چــه بســاطــي اســت     
ـادنـد             ـت ـيـن، اف ـال ـا بـه قـول        .  تاريـخ، اسـت ي

ـيـن    :" استاد محيط  ـال ايـن خـواص     ".  اشـت
ـاب                که ماشااله همـيـشـه سـرشـان تـو کـت
بـوده در ايـن مــورد مشــخــص حــافــظــه              

عقبتر نمـيـرود از      ۱۹۳۰ تاريخي شان از 
ـاريـخ هـم جـلـوتـر نـمـي رود                 بلـه  .  همان ت

ايشــان يــادشــان نــمــي آيــد هــزاران ســال               
ـا چـه کـرد             حـاال  .  کليسا با مـردم در اروپ

ــران                      ــن اي ــم در هــمــي ــروي چــرا راه دور ب
حضـرت  "  خودمان يک نـمـونـه دم دسـت           

ـا وادارش کـردنـد اول بـگـويـد                 " باب که ي
ـاز               ـا نـگـفـت و ب غلط کردم بعد کشتند ي

در زمــان شــاه شــهــيــد،         .  هــم کشــتــنــش   
ـاز         ناصرالدين و ـيـشـت به کمک روحانيت پ

ـا   !)  بگم؟ نميگـم ... (  و مترقي مثل گـوي
فقط اين استالين بوده که ايـن چـيـزهـا را           
باب کرده نه قبلش و نـه بـعـد هـيـچـي از               

 .اين خبرها نبوده
اما ما مردم عوام که فعـال عـزيـز شـديـم          
خيلي ساده گفتيم چـاه نـکـن بـهـر کسـي               

نــه تــاريــخ الزم      .  اول خــودت دوم کســي       
اين آقايـان و سـرکـار        .  است نه آينده نگري

خانمهاي تاريخ دان چرا يادشان نـمـي آيـد        
که خود و برخي از همين محکومـيـن در     

ـنـد       يـک  .  راه اندازي اين بساط نقـش داشـت
سوال ساده از برخي ميپرسيـم اگـر راسـت        
ميگويند بيايند وبگويند کـجـا بـودن از          

ـاشـه             ۴ تا هميـن     ۶۰ سال  ـيـش، ب سـال پ
عيب نداره اين چهار سال ميـنـويسـيـم بـه        

تو همين اين سـالـهـا    .  حساب احمدي نژاد
مـگـر چـاه نــمـيــکـنـديــد؟ و روز بـه روز                     
ـتـرش هـم مـيـکـرديـد چـون فـکـر                      عميـق
. ميکرديد ايـن چـاه بـراي ديـگـران اسـت              

ـايـد                  اين چاهي که شمـا کـنـديـد و شـمـا ب
جوابگو باشيد نه استالين نه شـاه شـهـيـد         

ـيـک     ايـن را    .  ناصرالدين نه کليساي کـاتـول
ـبـوي و فـرخ            بايد آقاي منتظري ابراهيـم ن
ـبـاف و           نگهدار، سازگارا محسن مـخـمـل
بي بي سي بدهند که آنـمـوقـع کـه جـيـک             
ـان هـم       ـت جيک مستانتان بود فکر زمستان
بود؟ ما عوام اينجوري هستيم جـاهـايـي      
ـاشـد بـه       که حافظه تاريخي مان بايد پاک ب
ـايـد آنـچـه                    روز به روز اسـت و آنـجـا کـه ب

 .شما گفتيد نوشته باشد پاک پاک است
 

بی بی سی، بی بـی سـی  
 است 

در "  صادق صبا رئيس تازه بـي بـي سـي       " 
حـاضـر شـده بـود         "  نـوبـت شـمـا      "  برنامه   

ـنـده      ـن ـي همان برنامه اي که قرار است من ب
فــوق مــتـخــصــصــيــن در       “  يــا بــه قــول    ( 

ميـکـروفـن را بـدسـت          ) " ، عوام”سياست
بلـه، ايشـان نشـسـتـه بـود کـه بـه                   ."  گيرم

ســواالت عــوام و ايضــا خــواص مــثــل               
ـاسـت جـواب            همان فوق تخـصـص درسـي
بـدهـد کـه بـي بــي ســي چـيــسـت و چــه                      

اوال فرصت را غنيمت شمـرده و    .  ميکند
ـيـس     همينجا پيام تهنيـت خـود را بـه          رئ

ـيـم              ـاور  .  تازه بي بي سـي ارسـال مـيـکـن ب
کنيد از صميم قلب است، ما کـه بـخـيـل         
نــيــســتــيــم، اصــال چــکــاره هســتــيــم کــه            
بـخــواهـيــم بــه صــنـدلــي ريــاسـت ايشــان              

ـاشـيـم            ـارکـش    .  چشمـداشـت داشـتـه ب مـب
 .انشااله. باشد

 
. اما بي بي سي چيسـت و چـه مـيـکـنـد            

ـانـش مـعـلـوم بـوده کـه                 خب از ـي همان بن

يک رسانه اي بوده بي طرف، و هـنـوز هـم        
ـازه بـخـش                     ـيـس ت ـتـه رئ هست که بـه گـف
اعــظــم بــودجــه آنــرا دولــت انــکــلــســتــان            
ميدهد و اين دولت به خير و شـر کـار بـي        

دوســـت دارد     .  بـــي ســـي کـــار نـــدارد           
ــودي اخـــبـــار،                ــخـ ــور بـــيـ ــجـ ـنـ ــمـــيــ هـ

ـنـد        آزادانه ـيـس        .  گـردش کـن دولـت انـگـل
ـيـسـت کـه              زبانم الل دولت احمـدي نـژاد ن

ـيـس     . اخبار را محبوس ميکند به قول رئ
تازه بنا بـه اهـمـيـت خـبـر، خـبـر پـخـش                     

و خود بي بي سي نيز به خـيـر و       .  ميشود
ـال بـزنـم کـه             .  شر خبر کـار نـدارد     يـک مـث

شير فهم شويد و مـتـوجـه شـويـد کـه بـي              
 .بي سي، بي بي سي است

اکبر آقا گنجي مـعـرف حضـور هـمـگـان           
ـا دو سـال          .  است همان که يکسال پيـش ي

ـيـسـت، هـمـان           پيش بود، خوب خاطر م ن
ـقـراي اسـالم را تـرک              موقعي که تازه ام ال
ـاه بـرد                 ـن . کرده بود و بـه شـيـطـان بـزرگ پ

ـتـه    .  مدعي شد که ضد انقـالب اسـت     ـب ال
بود و انصافا اولين کسي است کـه رسـمـا      
ـقـالب تـو          اعالم ميکرد که ضد هر چـه ان
عالـم اسـت و جـانـش را مـيـده کـه يـک                       
مبارزه مدني راه بيندازد و جـان ديـگـران          

ـنـد           ـقـالب کـن . و کـرد   .  را ميستاند کـه ان
ايشان روزه سياسي در وسط نيـويـورک بـه      

بـگـذريـم کـه اعـتـصـاب غـذا از                 .  پا کرد
اروپا شروع شـد و ديـگـرانـي بـودنـد کـه                  
اينکار را شروع کردنـد بـي بـي سـي ايـن              

بـي بـي     .  خبرهاي تاييد نشده را کار ندارد
سي اما، هنوز ماجرا در نيويـورک شـروع     
نشده بود پخش مستقـيـم و زنـده از ايـن             

و ساعـت بـه سـاعـت طـي            . جريان داشت
ـاسـي                   سه روز از وضـعـيـت ايـن روزه سـي
ـانـه بـود       !گزارش ميداد و انصافا بي طـرف

ـارت ايـران در                  ۳ ؟ روز    مـرداد جـلـو سـف
. لندن تظاهرات بود در حـرکـتـي جـهـانـي        

ـتـر از                  بي بي سي براي چـنـد مـتـر آنـطـرف
ـلـم       ـي ساختمان خودش نکرده بود که يک ف
ـا          بردار با آقاي کسري ناجي راهـي کـنـد ت

کسـري  .  من عوام بفهمم چـه خـبـر اسـت          
ـيـسـت يـک           ناجي تلفني ميگفت خبـري ن

کمونيـسـتـهـاي افـراطـي         .  عده جمع شدند
ـنـد        . شلوغش کردند سبزها آنـطـرف هسـت
. يک کم بگو و مگو هست و ديگـر هـيـچ     

حاال فکر کنيد کداميک اهـمـيـت خـبـري        
ـا                 داشت، خبر مبـارزه مـدنـي اکـبـر آقـا ي
ـازه            ـيـس ت ـيـسـت؟ رئ چهار تا جوجه کمون
تاکيد داشت که بـي بـي سـي نـظـر هـمـه                
. جناحهاي سيـاسـي را پـخـش مـيـکـنـد              

ـاح          بايد پرسيد مگر کمونيستهـا يـک جـن
ــران                 ســيــاســي در عــرصــه ســيــاســت اي
نيستند؟ ايـن چـه سـوالـي سـت کـه مـن                  

ــرســم    ـپ ـيـ ــي تــا حــاال جــوجــه                !  مـ از ک
ـاسـت        کمونيستها فوق تخـصـص   در سـي

ـاسـي مـحـسـوب                 ـاح سـي داشتند کـه جـن
 شوند؟

رئيس تازه ميگفـت مـا خـبـر را پـخـش               
ـا مـردم اسـت                 ـيـم قضـاوتـش ب و .  ميکـن

ـايـد     ـب فرمودند يک منشور داريم که از آن ن
ـلـم            . عدول کنيم ـپ بنده با اينکـه بـه زور دي

ـاه روي      گرفتم نيز وقتي به قول بعضي سـي
سفيد مينويسيم يک مـنـشـوري دارم کـه         

طبق آن مـنـشـور بـه         .  آنرا رعايت ميکنم
ـيـسـت          ـنـد کـمـون امـا طـبـق      .  من ميگوي

منشور بي بي سي چه ميتوان به بـي بـي       
يــک مــثــال ديــگـر بــزنـم تــا            .  سـي گـفــت    

ـفـمـيـد بـي           .  حسابي مساله جا بيفتد ـا ب ت
 .بي سي بيخودي بي بي سي نشده است

در برنامه نوبت شـمـا روزي کـه مـعـلـوم               
گشت احمدي نژاد نامه آقا را اجرا نـکـرده     
ـان ايــن                     بـرنــامـه بــود کــه چـرا ايـن داســت
ـا             ريختي شده، آيا جـنـگ زرگـري اسـت ي

ـا    مجري محـتـرم  .  کله خري احمدي نژاد ب
وجـود جـوانــي از هــر پــيـري در ايــن راه                   
ـان                     بسيار پـخـتـه تـر اسـت، بـحـث را چـن
هدايت ميکرد مردان سياسـت از جـنـس        
احمدي نژاد و خامنه اي همه کـاره انـد  و         

دم به دقيقـه مـجـري      .  من عوام هيچکاره
ـيـم        وعده داد که بايد بيست سال صبـر کـن
ـا            ـتـشـر شـود ت تا خاطرات دولتمردان مـن

اين يعـنـي   .  بفهميم که آن باال چه خبر بوده
ـيـد         " شما که  ـت " نوبت سخن را دسـت گـرف

کاره اي نيستيد و هنوز مانده تا بفـهـمـيـد     
ـيـد           .  سياست يعني چـه    ـازه اگـر خـواسـت ت

يـکـوقـت    . بفهميد بيست سالي صبر کنيد
هوا ورتان ندارد که مبارزه و انقالب شـمـا   
ـتـن        عوام آن مردان سياست را به گـاز گـرف

ـتـه هـمـان            .  همديـگـر واداشـتـه       طـبـق گـف
ــي بــي ســي                   رئــيــس تــازه، کــارکــنــان ب
همينجور کشکي انتخاب نمي شـونـد از       
ـبـول              ـا ق هفت خوان رستم بايد بـگـذرنـد ت

حاال شما کشف کنيد که مـنـشـور    .  شوند
ـايـد از آن                    ـب بي بي سي چـي هسـت کـه ن

ــه           .  عــدول شــود     ـب ــن مصــاحـ ـي چــون عـ
استخدامي اينجا که ميپرسند نـجـاسـات    

ـپـرسـنـد        . چند قسم است البد آنجا هم مـي
بي طرفي چند بخش است و کـدام بـخـش      
مضر است و کدام مفيد؟ بهرحال بـي بـي     

 .است نه برگ چغندر سي، بي بي سي
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در زيــر چــنــد نــمــونــه از عــکــس هــاي                  
تــظــاهــرات هــاي مــردم در تــهــران  کــه                

در    ۱۳۳۲ متعلق بـه مـردادمـاه  سـال               
ـيـد        ـن ـي فـارغ  .  زمان مصدق است را مـي ب

ـاقـات        ـف از اينکه ماجراي کودتا و سايـر ات
ـاريـخـي چـه بـوده اسـت، عـکـس هـاي                     ت

ســال    ۵۶ بــعــد از      جــالــبــي هســتــنــد،          
شعارها را که نگاه مي کنيم، وترکـيـب و     
ـاتـي                   ـب ـنـدگـان  را مـطـال تيپ شرکت کـن

شعارهاي آن روز گـويـاي       . آشنا مي بينيم
مطالباتي ست کـه مـردم در ايـران سـال               

ـايـد در        . " هاست به دنبال آن هستنـد  مـا ب
شـعـاريسـت    "  سياست کشور دخالت کنيم

کــه در دســت زنــان تــظــاهــرات کــنــنــده               
ـيـن کـارگـران         ." است ـل ننگ و نفرت بر قـات

ـان      خـون پـاک شـهـداي         " ،   " مبارز خـوزسـت
ـقـه کـارگـر          ، " خوزستان عامل وحدت طـب

حکومت نظامي خوزستان را فـورا لـغـو      " 

و شــعــارهــايــي در حــمــايــت از            "  کــنــيــد 
ــه                 مــبــارزات کــارگــري و آزادي از جــمل
شعارها و مطالباتـي سـت کـه در دسـت             

ـيـش      . مردم مي بينيم خواست هايي کـه ب
از نيم قرن از آن هـا مـي گـذرد و تـوسـط              
ـايـمـال شـده            حکومت هاي ديکتـاتـوري پ

ـقـالب     .  اند بـراي مـتـحـقـق کـردن              ۵۷ ان
ـا ضـد                    ـبـات شـروع شـد و ب همين مـطـال
انقالب وحشي اسالمي بـه خـون کشـيـده         

ـلـي      .  شد اما امروز همين مطالبات و خـي
ـان               ـاب راديکال تر و امـروزي تـرش در خـي
ـقـالب را         هاي شهرهاي ايران همان ضـد ان

ـقـالبـي کـه          .  دارد به زير مي کشـد  ضـد ان
ـات بـه         ـب براي جلوگيري از تحقق آن مـطـال
جاي سلطنت آمده بود و خـودش وحشـي     
ـاتـوري            ترين نمونه حکومـت هـاي ديـکـت
ـابـل               تاريخ را ساخته بـود، امـروز در مـق
خواست به حق مردم دارد سـرنـگـون مـي       

ـا گـذشـت ده هـا سـال              .  شود مردم ايران ب
مطالباتشان را فراموش نکرده و به سـتـم     

ـان تـمـکـيـن نـکـرده               ـق و ديکتاتوري و خـف
 .اند
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در هــفــتــه گــذشــتــه، اكــنــون نــيــروي              
) نـاجـا  ( انتظامي جمهـوري اسـالمـي        

طـي اطـالعـيـه اي اعـالم كـرده اسـت                  
اين بازداشتگـاه  " مسئوالن خاطي"  كه

در ايـن    .  محاكمه و تـنـبـيـه شـده انـد              
" اطــالعــيــه گــفــتــه شــده اســت كــه                  

انـگــاري و تـخـلــف تــعـدادي از                 سـهـل  
ــان               ــاركــن ــوالن، مــامــوران و ك مســئ

هاي نظارتـي   بازداشتگاه كهريزک و رده
و اعالم كرده است كـه دو    "  محرز است

تن از مسئوالني كه در انجام وظـايـف     
سهل انگاري كـرده  " كنترلي و نظارتي"

اند عزل و تـنـبـيـه شـده انـد، دوتـن از                  
به دليل اقدام خـودسـرانـه      " افسراني كه 

دسـت  "  در تنبيه بدني بازداشت شدگان
و .  داشته اند نيز تنبيه و عزل شـده انـد    

تعداد ديگري از مسئوالن و ماموراني 
به صورت مستقيم و غير مستقيم "كه 

در ايجاد شرايط به وجـود آمـده نـقـش         
داشته اند نيز عزل و تنبيه شـده انـد و         

براي كل اين افراد پرونده تشكيل شده " 
 ".و به مراجع قضايي ارجاع شده است

  
اعتراف به قتل و شكنجه در كهريـزك،  
تنها اعـتـراف بـه قـدرت و پـيـشـروي                  

اقــرار ســران و         . انــقــالب مــردم اســت     
كاربدستان حكومت به گوشه كوچكي 
از شرايط وحشـيـانـه در بـازداشـتـگـاه              

و دستور تعطيل اين قتلگـاه  "  كهريزك" 
توسط خامنه اي، يـك نشـانـه آشـكـار          
ديگر از فشار عظيم و خرد كـنـنـده اي      
است كـه جـنـبـش انـقـالبـي مـردم بـر                    
حاكمين اسالمي گذاشته اسـت و كـل       
حكومت را به وحشت مـرگ انـداخـتـه       

جنايات سبعـانـه حـكـومـت در          .  است
همين اردوگاه شكنجه و مرگ كهريزك 

براي محاكمه و محكوميت كل سـران  
حكومت و در راس آنها خامنه اي، بـه  

. جرم جنايت عليه بشريت كافـي اسـت    
اقدام بـه بسـتـن يـك شـكـنـجـه گـاه و                    
اعـتــراف بــه وجـود شـكــنــجـه در آن،                
همزمان با ادامه شكنجه و جنايت در   
اوين و قزل حصار و صدها شكنجه گاه 
ديگر، همزمان بـا بـرپـايـي نـمـايشـات            
رسوا و انزجار آور اعـتـراف گـيـري از             
كساني كه در هـمـان شـكـنـجـه گـاه و                
دخـمــه هــايـي شـبــيــه آن مـجــبـور بــه                 
اعترافات شده اند، همزمان با محكوم 
كردن كارگران به شالق و زندان به دليل 
شركت در مراسم اول مه، همـزمـان بـا      
ايجاد حكومت نـظـامـي در تـهـران و              
شهرهاي ديگر و تهاجم بـه تـجـمـعـات        
مردم و ادامه شكنـجـه و جـنـايـت در            
زندانهاي متعـدد ديـگـر، نشـانـه بـارز             

سردرگمي و تشتت مـرگ در صـفـوف        
نشانه قـدرت مـردمـي        .  حاكمين است

است كه عزم كـرده انـد بـه حـكـومـت               
شـكــنــجــه و ســنـگــســار و كشــتــار و               
تبعيض و فقر براي هميشه پايان دهند 
و كل اين بساط را به زبالـه دان تـاريـخ        

 .بيندازند
  

خواست عميق و آتشين مردم تعـطـيـل    
بساط جمهوري اسالمي  هميشگي كل

با تمام شكنجه گاهها و دستگاهـهـاي   
سركوب و حوزه هاي علميه و نهادهاي 

خـواسـت   .  چپاول و دزديـش مـيـبـاشـد       
فوري مـردم سـرنـگـونـي حـكـومـت و               

تـمـام آمـريـن       .  محاكمه سران آن اسـت   
وعاملين كشتار و شـكـنـجـه عـزيـزان           
مردم بايد معـرفـي و در دادگـاهـهـاي            

در راس   .  علني مردم محاكمـه شـونـد     
اينها شخص خامنه اي جـنـايـتـكـار و          

و "  نـاجـا  " احمدي نژاد و هـمـيـن سـران           
قرار دارند، كه تـنـهـا      "  مراجع قضايي" 

در يك ماه و نيم گذشته بـيـش از صـد        
نفر از عزيزان مردم را با بيرحمي تـمـام   
به قتـل رسـانـده انـد و هـزاران نـفـر را                    
دستگير و روانه بـيـغـوـلـه هـاي مـرگ              

تعطيـل يـك بـازداشـتـگـاه و             .  كرده اند
مسـئـولـيـن آن بـدان          "  تـنـبـيـه و عـزل         " 

پـيـام   " معناست كه جمهوري اسالمـي    
ايـن  .  مـردم را شـنـيـده اسـت           "  انقـالب 

حركت عظيم انقالبي مـيـرود كـه كـل           
حكـومـت را در هـم پـيـچـد و                   بساط

دست و پازدنهاي مذبوحانه حـاكـمـيـن     
تنها عزم مردم را بـراي سـرنـگـونـي و            
برپايي جامعه اي آزاد و برابر و انساني 

 .قدرتمند تر خواهد كرد
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي زنده باد برابري

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 ھمه سران حكومت به جرم جنايت عليه بشريت بايد محاكمه شوند

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید 



اين روزها بسياري در ايران و در دنيـا   
عزيزاني كـه  .  نگران عزيزانشان هستند

شــركـت در راهـپــيـمــايـي و            "  جــرم" بـه    
اعتراض به يك حكومت فاشـيـسـت و      
ديـــكـــتـــاتـــور دســـتـــگـــيـــر و روانـــه             
سياهچالهاي حكومت اسـالمـي شـده        

اين روزها مادران زيادي در بـه در    .  اند
بـا ايــن    ,  دنـبـال فــرزنـدانشـان هسـتـنـد           

كــابــوس كــه جســد عــزيــزتــريــن كــس            
ايـن  .  زندگيشـان را تـحـويـل بـگـيـرنـد              

روزهــا هــمــه مــا بــا نــگــرانــي اخــبــار              
و    رفتارهاي وحشيـانـه مشـتـي جـالد         

خـبـر از     .  جنايتكار را تعقيب ميكنيم
خبـر     ,دست دادن قدرت تكلم زندانيان

خبـر تـكـه تـكـه كـردن             ,  تجاوز به زنان
خبر وصل كردن زنداني به برق ,  جوانان

 ..., و دادن شوك الكتريكي
  

اين روزها در البالي اخـبـار پـيـشـروي          
, اخبار تـجـمـع و تـظـاهـرات             ,  انقالب

 اخبار ميتينگها و شعار دادنها
. يك نگراني بزرك در فضا موج ميزنـد 

همزمان با شنيدن صداي زناني كـه بـا       
قدرت و اعتماد ميگوينـد مـا كـوتـاه         

خبر لـبـخـنـد زدن مـردم در            ,  نمي آييم
نـزديـك شـدن      ,  خيابانها بـه هـمـديـگـر         

در البـالي ايـن اخـبـار،         ,  انسانها با هم
نگراني در مورد سرنوشت صدها نـفـر     
دستگير شده و نـاپـديـدشـدگـان هـفـتـه           
هــاي اخــيــرلــحــظــه اي مــا را تــنــهــا                

مـادران و پـدران زيـادي          .  نميـگـذارد     
هنوز نميدانند فرزندانشان بعـد از يـك       

و چه بـاليـي      ماه گم شدن كجا هستند 
 .سر آنها آورده اند

  
آنچه مرا وادار كرد اين چـنـد سـطـر را           

نامـه هـاي فـرزنـدان كسـانـي             ,  بنويسم
است كه در دستگاه حكومت اسالمي 

فرزندان حجاريان هـا    .  كاره اي بوده اند
نـامـه هـاي مشـحـون          ,  و امين زاده ها

نـامـه   ,  احسـاس بـه پـدران         ازنگراني و
" اصــالح طــلــبـــان      " فــرزنــدان       هــاي     

حكومتي كه ديروز در مسـنـد قـدرت        
ــاي                 ــه ــاهــچــال ــوده و امــروز در ســي ب
حكومتي توسط دوستان قديمي شـان    

 .شكنجه ميشوند
  

نامه سـوزنـاك دخـتـري كـه بـه پـدرش                
تو بهترين ها بـودي و مـن         :" ميگويد 

در مورد كارهاي تو .  سوال زياد داشتم
بـه سـواالت     ...  و در مورد قوانيـن و      

من پاسخـهـايـي مـيـدادي كـه قـانـعـم                
نميكرد و من سوال ميكنم چرا تـو را      
گرفته اند و من نگران تـو هسـتـم و از          

, اينكه چند روزي اسـت تـرا نـديـده ام            
  ." ... بسيار غمگينم

بــه ,  بـه ايــن جــوانــان كـه ســوال دارنـد              
فرزندان حكومتيهاي قبلي و زندانـيـان   

در جـايـي مـحـكـم          :  فعـلـي مـيـگـويـم        
بايستيد و گوشهايـتـان را بـطـرف ايـن            

بـه هـمـهـمـه مـا           ,  سوي ديوار بگـيـريـد   
گوش فرا دهيد و سـعـي كـنـيـد قـوي               

از .  باشيد و رو در روي حقايق بايستيد
 ....ما جواب سواالتتان را بشنويد

, اين طرف ديوار در مقابل پدران شـمـا  
در مـقـابــل خـامـنــه اي و خــاتـمـي و                   

ــان             ــجــــاريــ ــالــــي و حــ ــلــــخــ در ,  خــ
ــل      ــروز و           مــقــاب حــكــومــتــيــهــاي دي

از محافظه كار و اصـولـگـرا و         امروز 
خــط امــامــي و اصــالح طــلــب و                     

ميليونها نفر مردم ايسـتـاده     ...   غيره 
مـا اپـوزيسـيـونـي كـه           ,  ما مردم .  اند

به ما    . هيچگاه اينها را قبول نداشتيم
نگاه كنيد و گوشهايتـان را بـه زمـيـن           

ما .  بچسبانيد و صداي ما را بشنويد 

كسانيكه از روز اول كـه نـطـفـه هـاي                  
نامـيـمـون ايـن حـكـومـت بسـتـه شـد                   

" ما آرمـيـدگـان در        . مخالف آن بوديم
در خاورانهـا و در هـمـه          "  لعنت آبادها

بيرحمانه زير شـكـنـجـه     ,  جاي ايران كه 
مـا تـيـربـاران       .  هاي اينها جان باختـيـم  

ــان  ــان            ,  شــدگ مــا ,  مــا اعــدام شــدگ
 .....سنگسار شدگان اين حكومت

ما مردمي كه قربانيان اين حـكـومـت    
فاشيست اسـالمـي هسـتـيـم بـه شـمـا                 
نسل دوم و سـومـيـهـاي زاده شـده در                
داالنهاي اين حكومت و به همـه شـمـا      

, اعالم ميكنيم كـه شـكـنـجـه          جوانان 
شــوك الــكــتــريــكــي و اعــدام بــا ايــن               

 .حكومت زاده شد
مـا قـربـانـيـان        .  همهمه ما را بشـنـويـد   

اين حكومتي است كه در .  دهه شصت
, اولين سالـهـاي بـه قـدرت رسـيـدنـش             

براي اينـكـه   , براي اينكه بماند و بچاپد
هـزاران  ,  يك انقالب را بزند و خفه كنـد 

نــفــر را در كــنــار ديــوارهــاي اويــن و                
زندانهاي تبـريـز و مشـهـد و اهـواز و                
همه جاي ايران گـذاشـت و بـيـرحـمـانـه            

سـالـه را        ۱۲ اينها بچه   .  تيرباران كرد
در كنار زنان حامله و در كنار جـوانـان     

و ايـن     .  بيرحـمـانـه اعـدام مـيـكـردنـد            
واقعيت را ببيـنـيـد و رو در رو بـه آن                 

تعدادي از پـدران شـمـا           نگاه كنيد كه 
نـقـش   ,  در ساختن اين ماشين جـنـايـت   

تـعـدادي از     .  درجه اول بازي ميكـردنـد  
اينها سـازمـان اطـالعـات و امـنـيـت                

تـعـدادي   , مخوف حكومت را ساختند
از پدران شـمـا ديـروز در اويـن فـرمـان               
قتل ميـدادنـد و خـونسـردانـه بـعـد از                
اعدامهاي دسته جـمـعـي هـمـسـران و             

به خانه آمده و بـه  ,  مادران و پدران ما 
 .ميكردند" محبت" شما فرزندانشان 

مـا زنـانـي      .  به همهمه ما گوش كنـيـد  
كه اولين حمله اين حكومت عليـه مـا     

بــراي ايــنــكــه زمــيــن زيــر پــاي             .  بــود
بـايـد از مـا        ,  خودشان را محكم كننـد 

مايه ميگذاشتنـد و اولـيـن حـملـه بـه               
بــــا فــــرمــــان حــــجـــــاب               ,  مــــردم 
جالد زمـانـه خـمـيـنـي آغـاز             ,  اجباري

به ما فرمان دادند كه حـجـاب را       .  شد
يا روسري "  رعايت كنيم و شعار دادند 

آزادي نـه    "  و وقتي گفـتـيـم      " يا توسري
و "  شرقي است نه غربي جـهـانـي اسـت      

نــه ,  نــه روســري  "  جـوابشــان را داديــم         
در ابــتــدا مــردان ريشــوي         ,  "  تــوســري

بـه مـا فـحـاشـي مـيـكـردنـد و                  ,  لمپن
سپس برق چاقوهايشان را ديديـم و در      
پايان با كالشينكف به ما حمله كردند 
و با پونز چادرها را بر پيشاني ما پونز 
كردند و به صورتمان اسيد پاشيـدنـد و     

حـملـه بـه انـقـالب و            .  گرفتند و زدنـد     
سركوب انقالب عليه حكومت شـاه را    

 .با حمله به ما آغاز كردند
به همهمه ما كارگران كه اولين شلـيـك   
گلوله به سوي ما بود و به همهـمـه مـا      
مردم كردستان كه با توپ و تانك و از   
زمين و هوا بـه مـا حـملـه ور شـده و                  
عزيزان مـا را كشـتـنـد و تـكـه تـكـه                      

آنزمـان هـمـه      .  گوش فرا دهيد ,  كردند
" اصـالح طـلـب     "  متحد بودند و كسي 

از بـنــي صـدر كـه امــروز            .  نشـده بـود    
مخالف اين حكومت است تا همه دار   
و دسته هاي حكومتي و تا مجاهديـن  

به مـا    ,  و حزب توده در معيت خميني
ــه كــردنــد و زخــم عــمــيــق ايــن                   حــمل
وحشـيــگــريــهــا بـر تــن و روح و روان                 

 ...فرزندان ما حك شده است
  

. به ما زنان سنگسار شده نگـاه كـنـيـد      
بخشي از قانون اين مملكت كه پـدران    
شما سازندگان آن بوده و هـنـوز هـم بـه         

, افتخار ميكـنـنـد   "  كارشان"اين دوران 
بـا  ,  زجرکش کـردن زنـان و يـا مـردان               

اين قرون وسطايـي  .  پرتاب سنگ است
تــريــن و وحشــيــانــه تــريــن رفــتــار بــا               

جزو قانون آن مملكت است و ,  انسانها
من مريم ايوبي هستم كـه در يـك روز         

, جـوالي    ۱۱ دردناك تابستان در روز       
, در حاليكه از ترس بيهوش شده بـودم   

مرا با برانكارد به محوطه زندان اويـن    
تكه تكه ,  برده و با پرتاب كردن سنگ

با اين اتهام كه رابطه جنسـي  ,  ام كردند
خارج از ازدواج داشـتـه ام و فـرزنـدان               

ساله ايـنـرا تـجـربـه         ۸ و  ۶ من دو پسر 
من تنها قرباني اين حـكـومـت    .  كردند
ولي مرا در دوران خاتمي تـكـه     .  نبودم

 ...تكه كردند
پاي صحبت فرزندان آنهايي بنشيـنـيـد    

آيا در دنـيـا     .  كه سنگسارشان كرده اند
زخمي عميق تر از اين سراغ داريـد كـه     
مادر و يا پدرتان را با پـرتـاب سـنـگ         

 .زجركش كنند
  

گوشهايتان را باز كنيد و سعـي كـنـيـد       
محكم باشيد و اين حقايـق را از زبـان         

از زبان ما كه همـواره ايـن     . ما بشنويد
ور ديــوار بــوديــم و هــمــواره بــه ايــن                  

 .گفتيم" نه " حكومت 
به حرفهاي سولـمـاز و آرش و صـدهـا             
كودكي گوش كنيد كه مادران و پدران 

فـعـالـيـت سـيـاسـي          "  جـرم " آنهـا را بـه         
دستگـيـر کـرده انـد و بـه دلـيـل ضـد                     

كــمــونــيــســت بــودن و      ,  مـذهــب بــودن   
ايـنـهـا از      .  فعاليت سياسي كشـتـه انـد     

مـادران و پــدرانشـان جـز عـكــسـي و                 
ــدارنـــد              ــيـــزي نـ ــا .  خـــاطـــره اي چـ آيـ

كودكان دردي عميقتر از ايـن را         براي
سراغ داريد كـه مـادر و پـدرانشـان را               

 اعدام كرده باشند؟
  

به آخرين نگاه ندا فكر كنيد كه وقـتـي     
رو ,  قلبش را جنايتكاران نشانه رفتـنـد  

به سوي مردم كرد و با نگاهـش گـفـت      
كه ببينيد چه جنايـتـكـارانـي هسـتـنـد          
اينها و انتظار دارم كه انتقام من و مـا    

 .را از اينها بگيريد
اين آخرين نگاه براي هميشه در تـاريـخ     
ايران ثبت شد و اين آخرين انتظار بـايـد   

حكومت اسـالمـي بـايـد       . برآورده شود
 !سرنگون شود

  
نـفـري      من در اينجا از طرف ميليونها

حرف ميزنم كه اين حکومـت بـه آنـهـا         
زخمهاي مهـلـك زده اسـت و قـوانـيـن               

ــي اش         ــت و       ,  قــرون وســطــاي ــي ــع ســب
جنايتكاري اش، ضد زن و ضد انسـان    
بودنش را بـا گـوشـت و پـوسـت خـود               

 .لمس كرده اند
  

دختر جوان و   .  من دالرا دارابي هستم 
زيبايي كه با نقاشـي بـزرگ شـده و بـه             

مـرا  .  رنگ و قلـم مـو عـالقـه داشـتـم            
گرفتند و بعد از سالها شكنجه روحـي    

بـا  ,  در يـك روز دردنـاك           ,  و جسمـي    
از خـواب    ,  كمال وحشيگري و بيرحمي

بـيـا اعـدامـت       ,  بيدار كرده و گـفـتـنـد       
و مـن از تـرس بـه مـامـانـم               .  ميكنيم

پدر بياييد و   ,  مادر: زنگ زدم و گفتم 
بـيـايـيـد و       ,  بگوييد كه مـن مـيـتـرسـم       

بگوييد كه رحم كننـد و هـنـوز پـدر و             
مرا به يك اطـاق بـزرگ     , مادرم نرسيده

برده و طناب دار را به گردنم انداخته و   
 .كردند" اعدام" ساله را  ۲۳ من 
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مـن فــرزنـدان فـاطـمــه حــقـيـقــت پــژوه                

گوشـهـايـتـان را       ,  زهرا و فرزينه. هستم
باز كنيد و به جايـي تـكـيـه كـنـيـد تـا               

در ,  مادر ما را همين امسـال   .  نيفتيد
اوين در حاليكه نصف شب بـود و مـا       

, در آنسوي ديوار زندان ايستاده بـوديـم    
آورده و از چهار پايه اي بـاال بـردنـد و            
سـپـس چـهـار پـايـه را از زيـر پـاي او                       

در حاليكه مامان ما بـه مـا     , كشيدند
فكر ميكرد و اينكه ما پدر نـداريـم و       

او را كشـتـنـد و          .  هيچكس را نداريم   
سپس اسم ما را صدا زدنـد و گـفـتـنـد          

بـرويـد و سـاعـت         ,  كار شما تمام شـد      
. صبح براي گرفتن جسدش بياييد ۱۰ 

, ميتوانيد تصور كنيد اين يعنـي چـه؟    
ميتوانيد زخم عميقي كه بـر روان مـا         
حك شده را درك كنيد؟ ميتوانيـد ايـن     
خــال و ايــن درد ســهــمــگــيــن را درك               

چـرا؟  ,  كنيد؟ ما هم سـوال داريـم چـرا         
 چرا؟

  
من صداي مادراني هستم كـه از سـي       

دخـتــرانشـان را بــه اتــهــام          ,  سـال قـبــل    
فــعــالــيــت ســيــاســي و مــخــالــفــت بــا            
ــدران                  ــا پ ــفــت ب حــكــومــت و مــخــال

گرفته و بعد از تـجـاوز آنـهـا را              ,  شما
كشتند و سپس بـه ازاي گـرفـتـن پـول              
" گلوله و يك جعبه شيـريـنـي بـخـاطـر           

جسد آنها را   , دخترانشان" عروس شدن
 .تحويل دادند

  
من صداي اعتراض همه قربانيـان ايـن     

. هسـتـم  حكومت فاشيسـت اسـالمـي        
, همه دستگيرشدگان در طول سه دهـه   

هــمــه ,  هــمــه اعــدامــيــهــاي ســه دهــه          
شــكــنــجــه شــدگــان و هــمــه بــه قــتــل               

مـتــاسـفــانـه ايـن لـيــســت           . رسـيــدگـان     
 .بسيار بلند باال است

  
چند روز پيش پدران تـعـدادي از شـمـا         
را بهمراه مردم معترض و مردمي كـه    
عليه همه اين جـنـايـات انـقـالب كـرده           

آوردند و در يـك بـرنـامـه شـنـيـع                  ,  اند
نشــان دادنــد كــه       ,  اعــتــراف گــيــري        

چـه ظـرفـيـت بـااليـي در                حكومتيهـا 
جنايت و اعمال زور و شكـنـجـه و چـه         

ظرفيتي در سـبـعـيـت و و حشـيـگـري              
بايد بگويم كه مـتـاسـفـانـه ايـن           . دارند

صحنه براي ما كه اينور خط هسـتـيـم      
بـا مـا هـم در          .  اصال نا آشنـا نـيـسـت      

طول اين سه دهه بارها چنيـن رفـتـاري      
وادار كــردن زنــدانــي بــه         .  داشــتــه انــد   

ايـن روش    .  اعـتـراف عــلـيـه وجــدانـش         
ديكتاتـورهـا در طـول تـاريـخ بـوده و                 

 .اينها دست همه را از پشت بسته اند
  

كـه هـمـه نـگـران جـان             ,  در اين روزها   
بـاز هـم شـمـا         ,  عزيـزان خـود هسـتـنـد         

بهـتـر   ,  بدليل رابطه داشتن با حكومت
و زودتر و بيشتر از همه از عـزيـزانـتـان       

هــزاران نــفــر در      .  خــبــردار مــيــشــويــد    
سـيــاهــچــالــهــاي حــكــومــت اســالمــي        
اسيرند و حـتـي دسـتـرسـي بـه اسـم و                  
محل زنداني بودن ايـنـهـا اكـنـون يـك             

    . معضل بزرك خانواده ها است
  

شما در مقابـل خـودتـان      .  خالصه كنم 
يك حكومت فاشيست و ديكتاتـور را    
داريـد كـه از روز آغــاز هـمـيـن گـونــه                   

كشته و تكه تكـه كـرده و       ,  رفتار كرده
مـردم داغـدار راحـت        ,  حتي نگذاشته 

ايـنـهـا مشـتـي جـالد و             .  گريه كـنـنـد     
جــنــايــتــكــار هســتــنــد كــه هــمــه ايــن             
سبعيت و وحشيگري را با اسـتـنـاد بـه       
قران و خدا انجام داده و مي چـاپـنـد و        

در .  جـيـب هـايشـان را پــر مـيـكـنـنـد                 
, ايران حكـومـتـي شـبـيـه بـه نـازيـهـا                   

شبيه بـه حـكـومـت پـيـنـوشـه سـركـار                 
است كـه پـدران شـمـا آنـرا سـاخـتـه و                     

 .امروز خود قرباني شده اند
  

ميليونها مردمي كه اين حكـومـت را     
, سـي ســال اســت تــجــربــه مــيــكــنــنــد           

ميليونها نفري كه اينور ديـوار بـوده و       
هميشه به آنها حملـه شـده و هـمـيـشـه             
پاسدار و بسيجي و سركوبگـران را در      

در دوران   ,  مــقــابــل خــود داشــتــه انــد        
در دوران خــمــيــنــي و          ,  رفســنــجــانــي 

خاتمي و امروز هـم در دوران احـمـدي          
اين ميليونها نفر از كـلـيـت ايـن         , نژاد 

سيستم منزجرند و ايـن بـار آمـده انـد             
 .كه تكليف آنرا روشن كنند

مـا  ,  مـا زنـان    .  ما بـه پـا خـاسـتـه ايـم            
ما دانشجـويـان و مـا مـردم           , كارگران

منزجـر از قـوانـيـن و روشـهـاي قـرون                  
مـا مـردم مـدرن        ,  وسطايـي اسـالمـي     

مـا بـا يـك        ,  آزاديخواه و انسـانـدوسـت     
ــي            ــقــالب مــدرن و انســان ــك     ,  ان ــا ي ب

انقالب عظيـم آمـده ايـم كـه بـه عـمـر                  
ننگين كثـيـف تـريـن و وحشـي تـريـن                

 .حكومت قرن پايان دهيم
يك ماه است كه ما بـازيـگـران اصـلـي          

در .  صحنه سياست در ايـران هسـتـيـم        
هـمـه تـمـدن       ,  اين بازي همه انسـانـيـت     

همه انسانگرايـي را مـيـتـوان         ,  خواهي
مـا مـيـخـواهـيـم آزاد بـاشـيـم و                  .  ديد

زندگيمان زندگي بشر در قـرن بـيـسـت         
و يك باشد با هـمـه آزادي و بـرابـري و             
رفاه و حـقـوق شـايسـتـه بشـر در ايـن                    

مـــا از زنـــدگـــي هـــمـــه آنـــرا                .  قـــرن
و راه تـحـقـق هـمـه ايـن               ,  ميـخـواهـيـم    

پـايـان دان بـه عـمـر            ,  آرزوهاي انسانـي 
بــخــتــكــي اســت بــه اســم حــكــومــت              

ما آمـده ايـم كـه تـكـلـيـف                .  اسالمي 
ايــن .  حــكــومــت را يــكــســره كــنــيــم            

ايـن حـكـومـت       .  حكومت بـايـد بـرود       
 .بايد سرنگون شود

  
در فرداي سرنگوني اين حكـومـت مـا      

حـرفـهـاي    ,  مردم مـا ايـنـور خـطـيـهـا              
زيادي براي زدن داريم و اين حـرفـهـا را      
در دادگاههاي بين المللي خواهـيـم زد     
كه به جزييـات ايـن مـاشـيـن مـخـوف              
جنايت در سه دهـه رسـيـدگـي خـواهـد           
كرد و در آنجـا هـمـه سـران جـمـهـوري              
اســالمــي از هــر جــنــاح مــحــاکــمــه                

امـا شـايـد بـهـتـر اسـت              .  خواهند شـد   
اينرا نيز اضافه كنم كه همه متـهـمـيـن     
از حقوق يک انسان تحت محـاکـمـه در      
يک جامعه مدرن و انسانـي بـرخـوردار      

جناياتشان افشا خـواهـد     .  خواهند بود
شد اما کسي حق نـخـواهـد داشـت بـه          

شـکـنـجـه فـيـزيـکـي و              هيچ بهـانـه اي    
. روحـــي بـــر کســـي اعـــمـــال کـــنـــد               

جناياتشان افشا خواهـد شـد تـا هـيـچ            
کس ديگر هيچ وقت جرئت نـکـنـد در        
قبال هيچ انساني به جنـايـت مـتـوسـل        

بــه جــرم شــکــنــجــه و اعــدام و             .  شــود
سنگسار انسانها مـحـاکـمـه خـواهـنـد          
شد تا هيچ وقت هيچ کسي شـکـنـجـه       

آري، بـا    .  و اعدام و سـنـگـسـار نشـود         
ــا              ــي جــهــوري اســالمــي، ب ــگــون ســرن
محاکمه سرانش، جامعـه اي انسـانـي        
و آزاد خواهيم داشـت کـه در آن هـمـه               
انسانها از جمله شما انسـانـي زنـدگـي         

 .*خواهيد کرد
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شتافته و خود را به سرو گـردن مـامـور      
زنان و مـردان  .  معترض آويزان مي كند

ديگر به هم مـي گـويـنـد بـرويـم كـمـك               
در .  مادرش نـگـذاريـم پسـر را بـبـرنـد               

همين حين جوان برهنه را مامورين بـه    

سمت شمال خيابان مي كشانند و او را   
به ترك يكي از موتورسيكلت ها سـوار  
مي كنند و دستانش را از پشـت دسـت     

بـالفـاصـلـه     .  بند پالستيكي مـي زنـنـد     
مـامــوري لــبـاس شــخــصـي بــه پشــت              
مـوتــور مــي پــرد و پشــت پســر مــي                
نشيند كه مـانـع رهـايـي اش از سـوي                
زنان شود موتـور سـيـكـلـت بـه سـمـت               

زنـان و    .  شمال خيابان حركت مي كـنـد    
چند مرد فرمانده نيروها را در پياده رو 
محاصره مي كنند بين او و نيروهايش 
جدايي مي افتد بقيه نيروها حركتـشـان   
را كند مي كنند كه فـرمـانـده شـان بـه            
آن ها ملـحـق شـود چـنـديـن زن كـه از                  
سمت شمال به جـنـوب مـي آيـنـد و از              
دور نظاره گر فـريـاد هـاي خشـم آگـيـن             
زنان اند به همراه مادر پسر و چـنـد زن         
ديـگـر بــه وسـط خـيـابـان دويـده و راه                    
حركت را بر موتور سـيـكـلـت هـا مـي             

چهره وحشت زده جـوان بـرهـنـه           .  بندند
بر روي موتـورسـيـلـكـت كـه نـگـاهـش              
غمگين و هراسان بـه سـمـت جـمـعـيـت            
حاضر در پياده روي شرقي اسـت رقـت       
انگيز و متاثر كننده اسـت زنـي مـيـان         
سال مردم را تشويق مي كند بجـنـبـيـد     
آزادش كنيد و اال فـردا بـايـد جسـدش             

 !را از سردخانه تحويل بگيريم
زنان و مـردي مـيـان سـال خـطـاب بـه                    
فرمانده شـان مـي گـويـد بـايـد آزادش               

نـمـي گـذاريـم       .  كنيد بايد آزادش كنـيـد  
او را ببريد مگر چه كرده؟ در پـيـاده رو     
راه پـيـمــايـي كــرده بـه چـه حــقـي مــي                    
زنــيــدش؟ بــا فشــارهــاي هــمــه ســويــه             
ومتحـد مـردم و جـمـع شـدن عـده اي                   

بيشتري از زنـان و جـيـغ و فـريـادهـاي                 
آنان فرمانـده سـسـت مـي شـود حـتـي                
زني كه مصر است به هر قيمتـي مـانـع      
بازداشت جوان بـي گـنـاه شـود پـاهـاي             
فرمانده را گـرفـتـه و خـودش زانـو بـر                   

مـحـال   زمين زده و جيغ مي كشـد كـه       
ــري            اســت     ــذارم از ايــن جــا ب ــد  .  ب ــاي ب

 .آزادش كني
اين صحنه مـقـاومـت شـكـوه مـنـد و                
انساني و همدردي بي نظيـر انسـان هـا        
نســبــت بــه هــم اشــك شــوق در چشــم                
برخي نشاند باالخـره جـوان آزاد شـد و            
دسـتـش در دسـتــان زنـان، مـادران بــه                

 . پياده رو آورده شد
 

جمعيت يك صـدا دسـت زدنـد و هـورا             
كشيدنـد چـنـد زن بـه سـمـت مـادرش                   
رفــتــه و او را غــرق بــوســه كــردنــد او                 
خيس عرق و خسـتـه از پـيـكـاري نـيـم              
سـاعـتـه آرام بـر سـكـوي ديـواره پـارك                   
سـاعــي نشــســت و وقــتــي تــعــريــف و              
تـمــجــيـد تشــويــق آمــيــز مـردم را كــه                
دورش جـــمــع شــده و از فــداكـــاري                    
مادرانه اش مي گويند، فروتنـانـه مـي      

 من مادرش نيستم: گويد 
 :لينک سخنراني مينا  احدي در آمستردام
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اعتراض به نـقـض حـقـوق انسـانـي در             
ايران است و از خـودم مـيـپـرسـم، چـه               
كسي اليق تر از ما براي سخن گـفـتـن      
از نقض حقوق انسانـي در ايـران و راه           

 . مقابله با آن
دوستان ما در هلند از مدتي قـبـل بـا        
مسئولين برنامه در آمستردام تـمـاس     
گرفته و براي كميته عـلـيـه اعـدام ، و           
نمايندگان آن تقاضاي سخنرانـي كـرده     

 . اند
ژوئن  به هلند مـيـرسـم و ايـن          ۲۴ روز 

تالش را پـي مـيـگـيـريـم كـه امـكـان                    
سخنراني من در اين ميتينـگ فـراهـم      

 . شود
ژوئن سر وقت به مـحـل    ۲۵ صبح روز 

چند لحظه اي است كه من و   . ميرسيم
پنج نفر از دوستانمان شاد و خندان بـه    
محل ميتينگ رسيـده ايـم در اولـيـن           
قدم آقايي با ما احوالپرسي ميكـنـد و     
ميگويد شما را در تلويزيون ديده ام و     

شيرين عـبـادي     .  باهم به محل ميرويم
هم با تعدادي از راه ميرسند، هنوز بـه    
محل ميتينگ نرسيده كه يك مرد بـا    
لباس محلي لري به او نزديك ميـشـود   
و ميپرسد خانم عبادي من ميتوانم با 
اين لباس اينجا باشم و او جـواب داد          
بله حتما و ايـن مـرد ادامـه مـيـدهـد                 
ميتوانم با اين شعار و پرچم هم ايـنـجـا    
بايستم و عبادي ميگويـد آره و او بـا           

ــد               ــگــوي ــد مــي ــن ــل ايشــان .  صــداي  ب
مخالـفـتـي بـا ايـن پـرچـم و شـعـارهـا                     
ندارند   و بايد بتوانيم با شعار و پـرچـم   

هـنـوز مـردم      .   خودمان اينجا بمـانـيـم   
 . زياد جمع نشده اند

خبرنگاران حاضر در مـحـل شـروع بـه         
شـبـكـه سـراسـري        .  مصاحبه ميكننـد 

تــلــويــزيــون هــلــنــد از عــبــادي ســوال             
در ايران چه خبر است، حقـوق  .  ميكند

بشر در ايران چرا نقض ميشود، مـردم    
 .... چه ميخواهند و چه بايد كرد

خانم سوال كننده كه يـك ژورنـالـيـسـت        
هلندي است بعد از عبادي رو بـه مـن         
كـرده و بـعــد از احـوالـپــرسـي بـا مــن                   
مـيـگـويـد از زنـدگـي و فـعـالـيـتـهـاي                     
شيـريـن عـبـادي داريـم رپـرتـاژ تـهـيـه                   

همان برنامه اي كـه يـكـسـال       . ميكنيم
هنوز قـيـافـه ايـن         .  پيش با تو داشتيم 

زن قد بلند را بخاطر دارم و هـمـراهـي          

تيم او با من در چند جلسه سـخـنـرانـي     
در آلمان  و بخشي از فعاليـتـهـاي مـن       
در كلن به من ميگويد مينا همـه ايـن     
سواالتي را كه از خانم عـبـادي كـرديـم       
از تو هم ميپرسيم و من ميـگـويـم تـو       
كه ميدانـي جـوابـهـاي مـن مـتـفـاوت               

 . است و او ميخندد
در ايران چه خبر است؟ اين يـك    :  سوال 

انــقــالب عــظــيــم عــلــيــه حــكــومــت              
اسالمي، علـيـه زن سـتـيـزي و عـلـيـه                 

ايـن انـقـالبـي       .  اعدام و سنگسار اسـت 
... است براي آزادي و حقـوق انسـانـي        

او ميپرسد، مردم چه ميخواهند ، آيـا    
ــر اســت، و                 ــذي حــكــومــت اصــالح پ
جــوابــهــاي مــفــصــل مــن او را وادار               
ميكند بيشـتـر سـوال كـنـد، مـا سـال                
پيش از جنبش اعتراضي شما بـه اسـم     
اكس مسلم چند برنامه پخش كـرديـم،   
آيا فكر نميكنيد حركت مردم در ايران 
نقدي است به اسالم و قوانين اسـالمـي   
، پاسخ من اينست انقالب مردم عليـه  
قوانين و سنـتـهـاي زن سـتـيـز وانسـان              
ستيز اسالمي است، در ايران جنبـشـي   
سكوالر مدرن و انسانگرا شكل گرفته 
كه خواهان جدايـي كـامـل مـذهـب از            
دولت و آمـوزش وپـرورش و مـنـتـقـد             

مـردم در    .  جدي مذهب و اسالم اسـت   
ايران با صداي بلند فرياد ميزنـنـد اگـر      
ــول                     ــب ــنــســت، خــدا را هــم ق خــدا اي

 ....  نداريم
در پايان فيلمبردار اين برنامه دوربـيـن     
گنده را از دوش خـود پـايـيـن آورده و              
روي زمين گذاشته و به من مـيـگـويـد     
اجازه هست حرفي بزنم و من ميگـويـم   
بفرماييد، او مـيـگـويـد حـرفـهـاي تـرا             
قبول دارم و ما هم ايـن مشـكـالت را          

من از بوسـنـي آمـده ام و مـن             . داريم 
او به بـقـيـه      .  طرفدار حرفهاي تو هستم

خبرنگاران در محل توصيه ميكند بـا  
من هم حتما حرف بزنند و من قبـل از    
ميتينگ سرم شلوغ مـيـشـود و چـنـد          
مصاحبه ديگر انجام ميدهم از جـملـه     
بــا يــك خــبــرنــگــار بــه زبــان فــارســي               

 . مصاحبه ميكنم
 . ميتينگ آغاز ميشود

در ابتدا چند نفر سخنراني ميكنـنـد و     
مردم ملتهب در محل از هر فـرصـتـي    
ــار                     ــژه شــع ــوي ــار دادن و ب ــراي شــع ب

 . سرنگوني دادن استفاده ميكنند
شـعـارهـا    .  صدها نفر در محل هستنـد 
دو نـفـر از       .  و چهره ها برايم آشنا است

دوستانم را مـي بـيـنـم كـه در هـمـيـن                 
هلند، در محل جلسه سخنراني فـائـزه     

آنـهـا را        ۲۰۰۰ رفسنجـانـي در سـال          
. فقط كمي مسن تر شـده انـد      .  ديده ام

زن شجاعي كه در آنـجـا نـمـيـگـذاشـت          
فائزه حرفش را شروع كند و بـا صـداي     
بــلــنــد مــيــگــفــت در دوران ريــاســت              
جمهوري پدر تو هزاران نفر را كشتنـد،  

و ...   جوانها كمونيستها دانشجويـان    
ياد سيلي اي  مي افتم كه مـادر چـنـد      
اعدامي به گونه هاي فـائـزه نـواخـت و         
ــل                 يــاد ســخــنــرانــي خــودم در مــقــاب
سخنراني فائزه و ياد اينكـه مـا بـرنـده         
آن ماجرا بوديم و خـبـر ايـن واقـعـه در            

فـائـزه آمـده بـود         .  دنيا منعـكـس شـد     
بــگــويــد كــه اســالم را و جــمــهــوري                 
اسالمي را ميتـوان اصـالح كـرد و از            
اين طريق سر مـردم را بـيـشـتـر شـيـره              
ماليد و بيشتر ماند و سركوب كـرد و    
اعتراض ما همانجا كه اين حـكـومـت    
قابل اصالح شدن نيست و حـكـومـت        
اسالمي بـايـد بـرود ، در دنـيـا صـدا                   
ميكند ، دهها رسانه با ما مصـاحـبـه    
ميكنند و يادم هست كـه  اولـيـن بـار           
آيـت اهللا بــي بــي ســي نــيــز  بــا مــن                    

 .  مصاحبه ميكند
 

بهر حال ما در بين جمعيت هسـتـيـم و      
ولـي  .  گاه گاهي منهم شـعـار مـيـدهـم       

هــمــيــشــه بــايــد مــواظــب بــاشــم اگــر             
سخنراني داشته باشم نبايد صـدايـم را       

از بلندگو تـا كـنـون دريـغ           .  خراب كنم
كرده انـد اسـم مـرا بـعـنـوان سـخـنـران                  

 . اعالم كنند
عبادي مي آيد و حرفهـايـش را شـروع        

ميگويد كه بان كي مون بايد .  ميكند
بــه ايــران رفــتــه و يــا دخــالــت كــنــد،                 
ميگويد بايد زنـدانـيـان سـيـاسـي آزاد             
شوند و عليه نوكيا و زيمنس فـراخـوان   
اعتراض ميدهد ، بـه مـادران و زنـان            
در دنيا فراخوان ميـدهـد كـه بـه يـاري            
مادران در ايران بشتابند و هـر جـا كـه        
حرفهايش به دل مـردم نـزديـك اسـت،             
مردم شعار ميدهند و به حرفها گـوش    

يك نكته مهـم حـرفـش ولـي         .  ميدهند
اينجاست كه در مقابل شعار مرگ بـر    
ــت             ــمـــعـــيـ جـــمـــهـــوري اســـالمـــي جـ

ايـنـهـمـه مـرگ مـرگ           !...  ميفـرمـايـد   
گفتـن هـا و       "  مرگ بر"نكنيد با همين 

با  اين شـعـارهـا اسـت كـه  سـي سـال                  
ايـن  .  است اين اوضاع به وجـود آمـده       

مــتــنــاع شــيــريــن عــبــادي از شــعــار              
سرنگوني حكومت اسالمي و مقـابلـه   
او با اين شعار ، مهمتريـن مـقـابلـه بـا          
جـوهـر اعـتـراض امـروز و بـا تـجـمــع                   

. صدها نفره مردم در امسـتـردام اسـت     
بـــراي هـــمـــيـــن جـــمـــعـــيـــت زيـــادي              
خشمگينانه  شعار مرگ بر جـمـهـوري      

 .  اسالمي سر ميدهند 
من در اول صف تـظـاهـرات هسـتـم و            
مي شنوم مردي ميگويد ، خـانـم مـن      
پنج سال در زندان اينها بـوده ام ايـنـرا          
مي بخشم ولي پسـر بـرادرم را اعـدام            
كردند، نمي بخشم دختر عمويم را بعد 
از شكنجه و تجاوز اعدام كردند، اينـرا  
ديگر نمي بـخـشـم پـس بـايـد بـگـويـم                  

 ..... مرگ بر جمهوري اسالمي 
تعدادي اعتراض ميكنند و ميگوينـد  
ساكت باشـيـد حـرفـش تـمـام بشـود و                
خالصه شلوغ است، بعد از حرفهاي او   
مردم شعار ميدهند مرك بر جمـهـوري   

 اسالمي 
 

برنامه هاي هنري جالبي اجرا ميشـود  
و باالخره با پيگيري دوستان در هلنـد،  
مرا به باالي سن سخنراني راهـنـمـايـي     

 . ميكنند
قبل از من فكر ميكنم  نماينده حـزب  
چپ هلند حرف ميزند و بـعـد مـجـري         
اعالم ميكنـد مسـئـول كـمـيـتـه بـيـن                
المللي عليه سـنـگـسـار مـيـنـا احـدي               

 . سخنراني ميكند
 

من بايد در يك مدت كوتاه مهمتـريـن   
مــوضــوعــات امــروز و هــمــچــنــيــن             
مهمتريـن پـاسـخـهـايـم را بـه عـبـادي                  

 ... شروع ميكنم . مطرح كنم
از مركز شهر آمستردام بـه هـمـه شـمـا          

ايـن  .  مردم در ايـران درود مـيـفـرسـتـم          
انقالبي است عليه جمهـوري اسـالمـي      

 .....و براي سرنگوني اين حكومت
اين حرف دل مردم است و بهمين دليل 
با صداي بـلـنـد تشـويـق مـيـكـنـنـد و                 

 . هيجان نشان ميدهند
... ندا متاسفانه اولين قرباني ما نبود

سي سال است كه فرزندان مـا را تـكـه          
تكه ميكنند و تحويلـمـان مـيـدهـنـد،         

ــان را اعــدام                    ســي ســال اســت جــوان
ميكنـنـد سـي سـال اسـت سـنـگـسـار                  

اين انـقـالبـي اسـت عـلـيـه            ...  ميكنند
اعدام عليه سنگسار عليه قـوانـيـن زن      

 .... ستيز اسالمي 
 

در اين مـيـتـيـنـگ از وحـدت داشـتـن               
. اتحـاد مـا مـهـم اسـت           .  زياد شنيديم

نه به جمـهـوري   "محور اتحاد ما گفتن 
اسالمي نه به اعدام و شكنجه و نـه بـه     

 . است" قوانين زن ستيز اسالمي 
 

ــران حــرف                   ــقــالب در اي در مــورد ان
ما بشريم و ميخـواهـيـم آزاد      ... ميزنم

. باشيم، نفس بكشيم و زندگي كـنـيـم      
ما ميخواهيم شاد باشيم، مرفه باشيم 
و در مورد روابط خـودمـان خـودمـان         

اين انقالبي اسـت در      .  تصميم بگيريم 
دفاع از حقـوق انسـانـي و بـه نـتـيـجـه                 
نـمـيــرسـد مـگــر حـكــومـت اسـالمــي               

 . سرنگون شود
در پايان به دولتهاي غربي و مـردم در      
دنيا مـيـگـويـم ايـن حـكـومـت را بـه                     
رسميت نشناسـيـد سـفـارتـخـانـه هـاي             
حكومت اسالمي را بـبـنـديـد و مـوج          
شعار دادن مردم را مـي شـنـوم و ايـن           
بار بجـاي مـرگ كـه خـانـم عـبـادي و                  
دوستانش به اين كلمه حساسيت نشـان  
ميدهند، ميگويم جمهـوري اسـالمـي      
سرنگون سرنگون ، حكومـت ضـد زن       
ــگــون  ســرنــگــون ، حــكــومــت                 ســرن
سنگسار سرنگون سرنگون و زنـده بـاد     

 .........آزادي 
 

هيجان مردم و شعـارهـاي سـرنـگـونـي         
چنان با شور و حرارت تكرار مـيـشـود      
كه ياد كنفرانـس بـرلـيـن مـي افـتـم و                
بويژه وقتي مجري برنامه مثل بـهـمـن      
نيرومند در برلين پشت سرم مي آيد و 

. ميگويد بايد حرفهايـم را تـمـام كـنـم           
من .  اين صحنه بيشتر تداعي ميشود

دو دقيقه وقت داشتم و فكـر مـيـكـنـم        
بهمين دليـل تـا     . حرف دل مردم را زدم

برميگردم به طرف مردم، شور و شـوق  
از هـمـان     .  بسيار زيادي را مي بـيـنـم        

سن كه سخنراني كردم ، اول يـك خـانـم      
سياهپوست  از برگزار كنندگان برنامه 
مرا بغل ميكنـد و مـيـگـويـد خـيـلـي               
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ـپـرس                 .  دقيقا ـافـه هـاي زار و دي ـي ديدن ق
حضرات هنگام اجراي مراسم و نـگـاهـي        
ـيـف            به وقايع قبل و بعد از تنفـيـذ و تـحـل
نشــان مــيــدهــد کــه اوضــاع جــمــهــوري             

حـتـي وخـيـم تـر از آنسـت کـه                     اسالمـي 
  .ميشد پيش بيني کرد

  
ـاب                         ـيـف جـن ـيـذ و تـحـل ـف ـن ـيـش پـرده ت پ

ـا هـمـان       سونامي يک دادگاه عدل علي،  ي
مراسـم تـواب سـازي و اعـتـراف گـيـري                  

از .  شکنجه هاي ناب مـحـمـدي بـود       زير 
ــدش                  ــر و چــن ايــن دادگــاه هــا مــخــوفــت

ــهــا و                  آورتــرش ــســت ــه کــمــونــي را عــلــي
ـا              ـبـال بـرپ مخالفين جمهوري اسـالمـي ق

اما حاال ويژگي برجسته ايـن    .  کرده بودند
آن طيفي که در دهـه اول جـمـهـوري             : بود

اســالمــي مــبــتــکــر و مــجــري چــنــيــن              
بـودنـد،      نمايشات شنيع و توهين آمـيـزي  

ـنـي                 يعني خط امـامـي هـاي دوره خـمـي
ـبـوي و               کساني نظير حجاريـان و بـهـزاد ن

ـان   " ـب دهـه  "  دگـر انـديشـان     " و   "  اصالح طـل
ـانـي                      اخيـر، حـاال خـود بـر صـنـدلـي قـرب

در واقــع ايــن دادگــاه         .  نشــســتــه بــودنــد    
اينبار به خودي ها يـعـنـي خـاتـمـي و              ها

ـام                    ـيــ ــي پــ ــجـــانـ ـنـ ــوي و رفســ ــوسـ مـ
ـا آقـا و دولـت مـرده                   :ميفرستاد ـا ب که ي

ـيـن دادگـاه                    ـا چـن ـيـد ي اش بيعت مـيـکـن
درست بـهـمـيـن       ! هايي در انتظار شماست

ـنـه اي بــراي                     ـيـل ايـن دادگـاه هــا زمــي دل
تشديد جنگ دروني جمـهـوري اسـالمـي       
ـيـن وفـاداران                ـفـرقـه در ب و حتي تشت و ت

ـلـي از بـه اصـطـالح             . ( خامنه اي شد خـي
اصولگرايان قبل و بعد از ايـن دادگـاه هـا        
ـنـوعـي     نارضايي و عدم موافقت خود را ب

به اين ترتيب نمـايشـي کـه      .)  اعالم کردند
قرار بود مردم را بترساند، نه فـقـط مـردم        

همانروز دادگـاه مـردم     :  فاکت(را نترساند 
شعاري شبيه اين در تـظـاهـرات هـايشـان          

شــکــنــجــه اعــتــراف ديــگــر اثــر          : " دادنــد
که خود تبديل بـه عـامـلـي شـد            "!)ندارد

براي ايجـاد تشـتـت درونـي و تضـعـيـف                
ـنـهــا                       ـيـش رژيـم اسـالمـي و ت ـيـش از پ ب

ـا آن           ". علي و حوض اش"ماندن  واقـعـا ب
ـفــيـذ و غـيــبــت                   ـيــف و تــن مـراســم تــحــل

و بسيـاري ديـگـر و          رفسنجاني و خاتمي
با اين دادگاه هاي کذايي سـوال ايـن اسـت        

فــاز بــعــدي در تســويــه حســابــهــاي               کــه

دروني جمهوري اسالمي چيست؟ تـالش    
بـــراي دســــتـــگــــيــــري مــــوســــوي و                

ـان بـه          رفسنجاني؟ ـاب اسلحه کشي در خـي
 ؟..روي همديگر؟ يا

  
ـبـه    ( پرده دوم اين نمايشات که امـروز     شـن

بـرگـزار شـد، نشـان داد ايـن              )  مرداد ۱۷ 
جنايت و در عين حال خـود زنـي          نمايش

جــمــهــوري اســالمــي حــد و مــرز نــمــي              
ـاســد    ـنـ ـاه دوم عــالوه بـــر               .  شـ در دادگـ
ــردم       ــده،         مــ ـنــ ــر کــــنـــ ــظــــاهــ ــه    تــ نــ

ـيـمـي از خـود نـظـام                      فقط ـنـدگـان ن نماي
انــقــالب " جــمــهــوري اســالمــي بــه جــرم            

کماکان بر صندلي تواب سـازي    "  مخملي
که حتي دول فـخـيـمـه        نشانده شده بودند،

ـيـز از طـريـق آوردن کـارکـنــان                    ـايـي ن اروپ
ـارتشـان بـه دادگـاه در امـان                    بيـچـاره سـف

ـيـرغـم                   . نماندند دول فـخـيـمـه اي کـه عـل
ـقـالب مـردم           ترس از حمايت جهاني از ان

بارها نشـان داده بـودنـد حـاضـرنـد                  ايران
ـا يـک مـن عسـل                       احمـدي نـژاد را ولـو ب

ـا ايـن           . يکجوري قـورت بـدهـنـد         حـاال ب
دادگـاه هــاي عــدل عـلــي و تسـري دادن                 
پروژه اعتراف گيري به سفـارتـخـانـه هـاي        
اروپايي ديگر دستشان تماما در پـوسـت       

ـقـط امـام زمــان            .  گـردو مـيـرود      الـحـق ف
ـا          ميتواند اينقدر احمق و ديوانه ـي و از دن

ـقـصـيـر نـدارد،            .  پرت باشد ولي بيـچـاره ت
انــقــالب مــعــمــوال ســر هــمــه شــاهــان و              
سالطين و خدا و پير و پيغمبر ها هـمـيـن      

امــام زمــان مــربـوطــه      .  بـال را مـي آورد        
حتي نمي توانـد تصـورش را بـکـنـد کـه               

کـه  ( جهـانـي کـردن پـروژه تـواب سـازي                 
ـيـر           ابتکار اينرا بايد به نام رهبر، پسـر و ت

، يـعـنـي نشـان       )  خالص زن اش ثبت کرد
ـيـع تـوهـيـن و                 دادن اين صحنه هـاي شـن
ـا          تحقير انسان ها در دادگاه عـدل عـلـي ت
چه حد خشم و نفـرت مـردم را عـالوه بـر             
ـيـز بـرخـواهــد                       ايـران کـه سـراسـر جـهـان ن

کــافــيــســت کســي صــورت       .  انــگــيــخــت 
ـازک           وحشت زده و چشمان نـگـران خـانـم ن
افشار در آن حجاب زورکي را بـر صـفـحـه       
ـا از هـرچـه اسـالم و                        ـنـد ت ـي ـب سي ان ان ب
حــکــومــت اســالمــي بــا هــر پســونــد و              
ـيـزار               ـفـر و ب ـن پيشوندي براي هميشـه مـت

 .بشود
  

يـعـنـي تشـديـد دعـواهـاي              -باري اينهـا    
ـلـي و                     ـيـن الـمـل ـيـشـتـر ب دروني، انـزواي ب
ـيـه رژيـم                     ـفـرت بـر عـل ايجاد مـوجـي از ن

هـمـه      اسالمي چه در ايران و چـه جـهـان،         
ـيـذ    ـف يـک جسـد        از معجزات تحليف و تن

ـتـه خـيـرات و            .است ـب بـرکـات      و هنوز ال
مثال مردم در کـمـيـن      . بيشتر در راه است

اند تا در فرصت مناسـبـي جـواب دنـدان         
شکني به مراسم تحليـف دولـت مـرده و          
دادگـاهــاي نــفــرت انــگـيــز تـواب ســازي             

ـفـــتـــه              . ( بــدهـــنــد   ـتـــه در طــول هـ الـــبـ
ـانـه و روزانـه                   گشته تظـاهـرات هـاي شـب

 ۱۵ و      ۱۴ بسياري برپا شـد، بـويـژه روز          
ـان حـکـومـت نـظـامـي                   مـرداد،  امـا چـن

ـنـد      سنگيني برقرار بود که مردم نتـوانسـت
ــکــه دلشــان مــيــخــواهــد جــواب               چــنــان
نمايشات تنفيذ و تحليف را بدهند و لـذا      
خشمگين و عصباني مـتـرصـد فـرصـت          

همينـطـور از هـم اکـنـون مـجـلـس                 .) اند
ـامـي خـط و                 اسالمي بـراي جـنـاب سـون
ـيـه                ـق ـابـع ولـي ف ـايـد ت نشان ميکشد که ب
ـاشـد           ـان ب . باشي و کابينه ات چنين و چـن

ـنــجـا هـم جــنـگ و دعـواهــاي                    يـعـنـي اي
ـيـشـتـر در جـمـهـوري                   ـاق ب بيشتر و انشـق

 .اسالمي در راه است
  

ـيـف و                و باالخره از مـعـجـزات ويـژه تـحـل
ـان           "  دولـت مـرده    " تنفيذ  يـکـي هـم سـخـن

کـاريـکـاتـور     " خـامـنـه اي از          . خامنه بود
ـان               "  ۵۷ انقالب    ـن سـخـن گـفـت و اطـمـي

ـتـدرتـر و       " خاطر داد که نظام اسالمي  مـق
ـيـن                  "  ريشه دارتـر  ـا چـن از ايـن اسـت کـه ب

ـيـن بـرود       "  کاريکاتوري"  ـال         . از ب او بـخـي
قـــدرتـــنـــمـــايـــي     خـــود داشـــت مـــثـــال       

جـواب     بطور مشـخـص داشـت        .ميکرد
موسوي را مـيـداد کـه سـعـي مـيـکـنـد                    
ـنـي بــرگـردانـد و                    مـردم را بــه دوره خـمــي
داشت به او ميگفت که شما کـاريـکـاتـور     

خامنه اي به يک مـعـنـي    .  خميني هستيد
. و خطاب به موسـوي درسـت مـيـگـفـت          

تقليد از جنايتکاران کبير تاريخ مـعـمـوال    
هـمـانـطـور     .  به کاريکاتور منجر ميـشـود  

ـاپـارت از عـمـويـش                    ـن ـيـد لـوئـي ب که تقل
. ناپلئون بناپارت به مضحکه تبديـل شـد    

گرچه موسوي حتي شـانـس کـاريـکـاتـور         
امـا خـامـنـه          . خميني شدن را نيـز نـدارد    

ـا آن جـملـه چـه            اي حتي متوجه نشد که ب
هـمـه عـالـم از هـمـان             .  خبطي کرده اسـت 

ـلـوک        يک جمله فهميدند که ديکتاتـور مـف
در تنفيذ دولت مرده اش چگونه وحشـت    

ــداد                 از .  خــود را از انــقــالب نشــان مــي
و "  انــقــالب مــخــمــلــي    " انــقــالب، نــه از        

سايـر مـزخـرفـاتـي کـه              و"  توطئه اجانب"

براي تحريف و تخطئه انقـالب مـردم سـر        
ـيـش از ايـن، خـامـنـه اي               .  هم ميکننـد  ب

متوجه نشد که چطور دارد تبليـغـات بـي      
بــي ســي و صــداي آمــريــکــا و طــيــف                  
ـبــه مــيـکــنـد کـه سـعــي                    وسـيــعـي را پــن
ميکنند تحوالت ايران را در چـهـارچـوب      
ــرات درون جــمــهــوري اســالمــي              تــغــيــي

امروز حتي مفـسـريـن بـي       .  محدود کنند
بـي ســي هـم مــجــبـورنــد بــگـويــنــد کــه                 
تحوالت کـنـونـي ايـران چـيـزي در قـد و                  

اســـــت       ۵۷ قـــــامـــــت انـــــقـــــالب            
ــکــه  ــور     خــامــنــه اي هــم          چــنــدان مــجــب

اســت بــراي تــخــطــئــه آن بــگــويــد                شــده
خـامـنـه    .  کاريکاتوري از آن انقالب اسـت   

اي مفسر تا مغز استـخـوان دوم خـردادي        
ـنـد              بي بي سي را مجبور کـرد کـه بـگـوي

آقاي خامنه اي بنوعـي دارد مـثـل شـاه           " 
مــيــگــويــد کــه صــداي انــقــالب تــان را               

اگـر خـامـنـه اي بـه طـعـنـه و                      ". شنيديم
ـا             تخطئه از يک انقالب حـرف مـيـزنـد، آي
آن دکتر جامعه شناس فالنـي کـه از اسـم          
ـنـش               انقالب عليه جـمـهـوري اسـالمـي ت
ـتـوانـد بـر طـبـل                 جوش ميزند هـنـوز مـي

" جنـبـش مـدنـي      " و " جنبش راي من کو"
نـظـيـر     و   "  جنبش طرفـداران مـوسـوي     " و 

 اين بکوبد؟
ـيـف                 ـيـذ و تـحـل ـف ـن بدين ترتيب مراسم ت

احــمــدي نــژاد عــلــيــرغــم هــمــه تشــديــد              
ـتـــن                   ـامــي، راه انــداخـ حــکــومــت نــظـ
دادگاههاي اعتراف گيري و رجـز خـوانـي      
هاي مسخره خـامـنـه اي بـر يـک نـکـتـه                   

ـيـشـتـر        :  محوري تاکيد گذارد محاصـره ب
جــمــهــوري اســالمــي تــوســط انــقــالب،           
پيشروي بازهم بيشتر انقالب و مـجـبـور        
کردن انکار کنندگانش به کرنش در بـرابـر     

 )۲۰۰۹ اوت  ۸ . ( حضور قدرتمند آن
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خوب حرف زدي، تشكر ميكـنـم و در       
دلم ميگويم نميداند كه پشت اين صـحـنـه     
در اينجا دعواي مهمي در جريـان اسـت و       
ـتـن حـكـومـت                 بحث اصلـي در مـورد رف

 ... اسالمي است 
پايم را روي زمين نـگـذاشـتـه ، يـك مـرد               
همسن خودم به من نزديك شده و ميگويد 
خانم من مجاهد هستم ، ولي سـخـنـرانـي       
شما در اينجا بهترين بـود ، مـن از شـمـا               

يك جوان نيز ميگويد مـن    . تشكر ميكنم
طرفدار حزب شما نيسـتـم، ولـي بـهـتـريـن            
ـبـوديـد ايـن          حرفها را شما زديد، اگر شما ن

...  ميتينگ عيب و نقـص زيـادي داشـت       
يـك دخــتـر جــوان مـرا بـغـل مـيـكــنـد و                      
ميگويد مينا من زيبا هسـتـم او را بـجـا           

ميگويد كمكـم كـردي از ايـران          . نمي آورم
خارج شدم  نشـانـه اي مـيـدهـد كـه مـي                    

ـبـل     .  شناسمش ، دانشجويي كه يكسال  ق
ـار       مشكل امنيتي شديدي داشت  و يـكـب
دستگير و مورد آزار و اذيـت جسـمـي و              

خوشحال ميشوم و   .  روحي قرار گرفته بود
ــه مــن تــبــريــك                   ســپــس مــردم زيــادي ب
ميگويند و تاييد ميكنـنـد كـه حـرف دل           

 . ما را شما زديد 
اين يك نمـونـه از تـظـاهـراتـهـاي خـارج از                 

در يكسو هزاران نفر منزجر از   .  كشور بود
ـنـد    حكومت اسالمي و مردمي كه مي آي
كه صداي مردم در بند و بپا خاسـتـه ايـران      
ـابـل         را به گوش جهانيان برسانند و در مـق

ـنـد، فـكـر            تعدادي سعي دارند، كنتـرل كـن
ميكنند كه ميتوان حـكـومـت اسـالمـي          
كمي بهتر را سر و سامـان داد و كـمـاكـان           

ـنـهـا مـانـع بـروز           .  حكومت كرد و ماند اي
ـتـه در       ـب آتشفشان خشم مردم ميشوند و ال
ـا و       همه جا بحث و جدل زياد است در اروپ
كانادا و امريكا در هـمـه جـا سـرنـگـونـي              
طلبان، مردم و چپها و بويژه فعالين حـزب    
كــمــونــيــســت كــارگــري ايــران بــر شــعــار              
ـتـن             سرنگوني و بر وحـدت مـردم حـول رف
حكومت اسـالمـي اصـرار مـي ورزنـد و              
بنظر من عكس العمل مردم  و فشار چـپ  
جامعه ، امروز باعث شده كه فضا عـوض  

 .شود 
ـايـد جـلـوتـر رفـت                ـايـد   .  در اين اوضـاع ب ب

ـا    ـي ميتينگهاي بزرگ سازمان داد، بايد دن
 ... را عليه حكومت اسالمي شوراند

 
ـايـد در خـارج كشـور فـعـاالنـه و در                     ما ب
ـايـد        صفوف هزاران نفر به ميدان بياييم و ب

بــايــد .  خـارج را روي ســرمــان بــگــذاريـم              
ـقـط                    ـيـم نـه ف دولتهاي غـربـي را وادار كـن
جمهوري اسالمي را به رسميت نشناسـنـد   
بلكه كمك كنند خامنه اي و احمـدي نـژاد     
فورا به جرم جنايت عليه بشريت دستگـيـر   

 .و محاكمه شوند
http://www.youtube.com/
watch?
v=hXg4gK6vhKQ&feature
=channel_page  

1388 مرداد   20   

 !نتايج تحليف جسد !حقوق بشر با سرنگونی حكومت اسالمی اجرا ميشود



ين متن کتبي شده تـلـفـن يـکـي از          ا
بينندگان يـکـي از تـلـويـزيـون هـاي              
خارج کشور اسـت کـه در زيـر مـي               

اين هم يک نمونه ديـگـر از       .  خوانيد
وجود و حضور مـوثـر و قـدرتـمـنـد             

. روحيه انقالبي در ميان مردم است
روحيه اي که باعث مي شـود مـردم     
در خيـابـان و در کـنـار هـم حضـور                 
داشته باشند، يـکـي از مـهـمـتـريـن              
فاکتورهايي که هر انقالب و تـحـول     
اجتماعي را پيش مي بـرد و مـانـع        

مـي  .  پايان پذيـرفـتـن آن مـي شـود           
بينيم خالف نظر آنانکه مي گـويـنـد    
انـقــالب خشــونـت اسـت و بــايـد از                
انقالب پرهيز کرد، تصويري که ايـن  
ــر                      ــده مــي دهــد و در ســاي ــن ــن ــي ب
گـزارشـات از جـملـه نـوشـتـه ديـگـر                  
همين شماره از نشريه، مهـربـانـي و      
صميميت و همکاري و همدلي بـيـن   
مردم زياد شده و حکومتي که سـال    
هاست خشونت و سرکوب مشخصه 
اصلي آن است همچنان به خشـونـت     
ادامه مي دهد بـا ايـن تـفـاوت کـه               
خودش از خشونتش وحشت کـرده و    
مي داند ادامه خشونت بـه ضـررش     
اسـت و  از طـرفـي پـايـان دادن بــه                    

و .  خشونت به معني پايـان عـمـرش     
اين دوراهي آخر عمر نـنـگـيـن رژيـم        

 .است
اما نکته اي در صـحـبـت هـاي زيـر          
ــايــد اشــاره اي بــه آن                   هســت کــه ب

انـقـالب مـردم         ۵۷انقـالب    . بکنيم
براي به زير کشيدن نـظـام سـلـطـنـت           
بود و کامال مردم حـق داشـتـنـد آن         
نظام ديکتاتوري نظامي را بـه زيـر         
بکشند و به سرکوب نظامي و فقري 
که به مردم تحميل کرده بـود پـايـان      

حاصل کار ايـن     ۵۷انقالب .  بدهند
جنايت کاران اسالمي نبود، اتـفـاقـا    
بـا هـمـيـن تـهـمـت زدن و سـرکــوب                   

انـقـالب بـه حـق مـردم را سـرکـوب                  
کردند و بيش از صـد هـزار نـفـر از               
انقالبيون را کشـتـنـد و امـروز هـم                
ادامه همان سرکوب را مي خواهنـد  
به اين انقالب اعمال کننـد، بـا ايـن        
تفاوت که همانطور که اين بـيـنـنـده       
مي گويد اگر اين هـا بـگـويـنـد روز          

و .  است مردم مي گويند شب اسـت 
اين يعـنـي عـدم اعـتـمـاد مـردم بـه                 
حکومت و در عرصه عـمـل يـعـنـي           
سرنگوني حکومت کالش ها و دزد 

 ک.ج. ها و قاتل هاي اسالمي
 

از تــهــران   .  مـن نــامـم مــارال اســت         
 ۶۶مـن يـك زن         .  تماس مـيـگـيـرم      

نـفـره      ۳مـا يـك گـروه          .  ساله هستم
هستيم كه بـا هـم ارتـبـاط داريـم و              
بـيـرون مــيـرويـم و خـودمــان رهـبــر               

مــن از هــمــه        .  خــودمــان هســتــيــم     
 ۷۰بعدي . سال دارم ۶۶. كوچكترم

ــگــري         ــه            ۷۳و دي ــه اســت ك ســال
شـمـا   .  ميجنگيـم پـابـپـاي جـوانـهـا           

شـمـا فـقـط       .  نميبينيد چه خبر است
در فيلمها ميبينيـد كـه يـكـي تـيـر             
خورده و مـي افـتـد و بـعـد هـم كـه                  
فيلـمـبـرداري تـمـام مـيـشـود بـلـنـد                  
ميشود و قـاه قـاه مـيـخـنـدد بـراي                
اشتباهي كه شـايـد در فـيـلـم كـرده               

ــيــر             .  بــاشــد  ــنــبــار وقــتــي ت ــي اي ول
ميخورد بلند نميشود چون اين فيلم 

درست .  نيست ولي روحش ميخندد
مثل يك فيلم جنگيست ولي جنـگ  
واقعـي روح و جسـم اسـت، جـنـگ                
آزاديست، جنگ فرار از يـك زنـدان         

انسـانـهـا يـا       .  بزرگ بـنـام ايـرانسـت        
مرگ واقعي ميخواهند يـا زنـدگـي        

. ديگر تـرسـهـا ريـخـتـه انـد             . واقعي
. ديگر كسـي از چـيـزي نـمـيـتـرسـد                

مردم دست در دست هم هستنـد در    
خيابانها براي بدست آوردن زندگـي،  
نفس كشيدن واقعي و بـيـرون آمـدن        

وقـتـي كـه پـول         .  از اين زندان بـزرگ 
مـردم را گـرفــتـنــد و خـرج تـرور و                   
حماس و حزب اهللا و غـيـره كـردنـد،       
روح و روحـيـه و اخـالق و ايـمـان و                
شرف و حيثـيـت ونـامـوس هـمـه را             

گرفتنـد، آنـقـدر گـرفـتـنـد كـه هـمـه                   
ديـگـر نـمـيـتـرسـنـد،           .  بجوش آمدند

چــون چــيــزي نــدارنــد كــه از دســت              
بخدا قسـم، قسـم بـه خـداي           .  بدهند

ــبــتــه كــه خــداي خــودم،                خــودم، ال
چيزهايي ديدم كه مطمئن هستم كه 
تا مردم حقشان را نگـيـرنـد و در و          
دروازه اين زندان بزرگ باز نشود ول   

حـق گـرفـتـنـيـسـت،          .  نخواهند كـرد   
كجا هستند آن پدران .  دادني نيست

و مادراني كه دو دسـتـي زنـدگـي و         
شـــرف و نـــامـــوس و هســـتـــي و                  
وجودشان را بدست يك عـده نـامـرد      

بخاطر بچـه  . حاال بلند شويد. دادند
. هايتان، حق آنان را پـس بـگـيـريـد           

شـمـا   .  شرف را به ايـران بـرگـردانـيـد       
شمـا  .  نميدانيد با مردم چه ميكنند

. فقط فيلم سينمايي تماشا ميكنيد
فيلم تراژدي، فيلم وحشت، فـيـلـمـي     

سـال     ۳۰كه تمام آرتـيـسـتـهـاي آن            
ايـن  .  تحريم ديدند، دكتـرا گـرفـتـنـد       

م          فيلم واقعي را بازي ميكـنـنـد و تـ
خودشان را مـيـنـويسـنـد، بـا تـمـام               

فيـلـم   .  اين فيلم حق است. وجودشان
 .سند حق است

حاال اينـهـا را گـفـتـم، بـگـذاريـد از                 
شـمـا   .  خوبيهاي اين چند روزه بـگـم    

نميدانيد قبل از ايـن بـرنـامـه دريـن          
چند سال مردم چـقـدر عصـبـانـي و            

. زودرنج و غيـر عـادي شـده بـودنـد           
همه در حالت ايـنـكـه در يـك سـفـر               
خسته كننده كـاري بـاشـنـد زنـدگـي           

ولي ديگر مسافرت دارد . ميكردند
تمام ميشود و ميخواهند بـه خـانـه      
هايشان برگـردنـد، چـون ديـگـر ايـن             
هتل خيلي كثيف و بدبو شده، ديگر 

حاال فقط پـول  .  ماموريت تمام شده
اصـال  .  هتل را پـرداخـت مـيـكـنـنـد         

بابت پول دادن و بهاء دادن ناراضـي  
نيستند، ميـخـواهـنـد بـرونـد خـانـه             

نـاراضـي ازيـن بـهـا دادن            .  هـايشـان  
ميروند و از صـفـر شـروع            . نيستند

بخدا نميتوانيد باور كنيد . ميكنند
كه در خيابانها، مغازه ها و گـذرهـا   

قيافه .  مردم چقدر متفاوت شده اند
ها و چشمان خندان، ديگر دماغـهـا   

بـا  .  باال نيست و فخر فروشي نيست
دو انگشت هفت پيروزي از كنار هم 

ماشينها كـه از كـنـار        .  رد ميشوند
هم رد ميشوند، با انگشت پـيـروزي   

رد ميشوند و جواب مـيـگـيـرنـد از          
ديگر در صف هاي نـان و تـره       .  همه

عـبـوسـي    .  بار و غيره دعوا نميشود
در .  ها از چهره هـا رخـت مـيـبـنـدد          

حالي كه باتوم ميخورند گـويـي كـه      
نوازش ميشوند و زمين ميخورند و 
دوباره بلند ميشوند تـا بـه راهشـان        

حاال من يكي از آنـهـا     .  ادامه دهند
سـالـگـي       ۶۶درست در سن   . هستم

در اثـر زدن بـاتـوم بـه مـن بـزمـيـن                   
هنوز زانوهايـم سـيـاهسـت،       . خوردم

… )  گريه مـارال   . ( ولي خوشحالم
ديگـر  .  همه خوب و با محبت شدند

مــاشــيــنــهــا روي خــط عــابــر نــمــي            
وقـتـي   .  قبال مي ايستادنـد . ايستند

خـانـم   ” اعتراض ميكردم ميگفتند   
ولي حاال اگر . ”دلت خوشه، برو بابا

كســي هــم ايســتــاد عــذر خــواهــي              
مـگــر ايـن بــيـشــرف هــا           .  مـيــكــنـد  

ميگذارند كـه آدم اعصـاب داشـتـه           
هــمــه بــه هــم حــاال احــتــرام           .  بــاشــد

نميدانم قبلـيـهـا از كـر،         . ميگذارند
! ديگري آمده بـودنـد يـا امـروزيـهـا            

شما نميدانيد چقدر روحـيـه مـغـازه         
با ايـنـكـه ديـگـر          .  داران عوض شده

مشتري خيـلـي كـمـتـر دارنـد دريـن              
. چند روزه، ولي نـاراحـت نـيـسـتـنـد         

هـمـه حـالـت آمـاده بـاش، جــنـگــي                 
براي پائـيـن كشـيـدن كـركـره           .  دارند

خيابان ما مردم زيادي از خـانـه   .  ها
شـمــا  .  هـا اهللا و اكـبـر مــيـگـويــنـد              

شـب     ۱۰نميدانيـد وقـتـي سـاعـت            
مـثـل   .  ميشه چطور تهران مـيـلـرزد     

يـك  .  آهنگ و ملودي اوج ميگـيـرد  
مـن از چـنـد        . آرامش به آدم ميدهد

نــيــاوران، .  نــقــطــه شــهــر خــبــر دارم        
مـــحـــمـــوديـــه، شـــهـــرك غـــرب،                
اسالمشهر، افسريه و زعفرانيه آشنا 
دارم و با يكديگر تـمـاس داريـم تـا           
مطلع شويم در كـجـا صـدا هسـت،             
اهللا و اكبر هسـت، شـعـار مـرگ بـر            

در همين موقع كه . ديكتاتور هست
عده اي از مردم در خيـابـان بـودنـد،       
از پــنــجــره فــريــاد مــيــزدنــد، چــنــد            
بسيجي آمدند و فحـاشـي كـردنـد و         

مـوتـور      ۲۰لحظاتي بعد در حـدود    
سوار چماقدار در حـال تـيـر هـوايـي          

ريختند، . زدن وارد خيابان ما شدند
زدند، سوار ماشين كردند و بـردنـد       
ولي مردم از باال و پائين آنها را هو 

وقــتــي مــردم آنــهــا را         .  مــيــكــردنــد
ميگيرند سكوت ميكننـد و مـثـل        

فقط قـدرتشـان دريـن        .  بيد ميلرزند
چماقهاست تا موقعي كه دسـتـشـان    

مـن  .  نـيـسـتـنـد     …  است ولي هـيـچ  
ميدانم كه باالخره ما پيروزيم چـون    

چـنـد روز قـبـل از           .  حق بـا مـاسـت       
انتـخـابـات عـزاي فـاطـمـه بـود، بـا                  
تاكسي از خيابانها ميگـذشـتـم، در      
قسمتهاي مختلف شهر ميديـدم در    
حدود بيست تـا سـي نـفـري جـلـوي               
ــه زدن و                    ــن مســاجــد در حــال ســي
عزاداري بودند ولي مردم انـگـار نـه      
ــهــا                 انــگــار، هــيــچ تــوجــهــي بــه آن

ــدم          .  نــداشــتــنــد   بــا چشــم خــودم دي
دختراني با روسري قرمز، پسران بـا    
ــهــا                    ــار آن ــن ــرمــز از ك ــشــرت ق ــي ت
ميگذشتند و چون زمان انتـخـابـات    
بــود حــتــي اگــر لــخــت هــم بــيــرون               

 .ميرفتي چيزي نميگفتند
 

اكنون با ايـنـكـه جـنـگ اسـت ولـي              
اعصابهـا خـوب اسـت، روحـيـه هـا               
خوب است، اميـدهـا آمـده، دوبـاره         

 .برگشته، ديگر كسي نميترسد
درمــورد مــرگ نــدا كــه ايــنــهـــا                   
ميگويند كار اجنبي است، يـادتـان     

جــلـــوي    ۵۷هســت كــه در ســال                
دانشگاه جواني را كشـتـنـد و روي            
دست بلند كردند و انقالب را شـروع  

اينها خوب بلدند چه كنـنـد،   .  كردند
چه بگويند، چگونه تهـمـت بـزنـنـد،        

حـاال  .  چون خودشـان ايـن كـاره انـد          
. ميگويند ندا را بيگانه ها كشتنند

يعني كه باور ميكند؟ اگر بگويـنـد   
االن روز است، مردم ميگويند شـب  

يــك چــيــز ديــگــر، قــبــل از              .  اســت
انتخابات در ماشـيـنـهـا دخـتـران و           
پســران بــراي كــانــديــداهــااعــالمــيــه       

يك روز كـه سـوار         .  پخش ميكردند
ــه                ــي امــد ك ــودم، جــوان تــاكســي ب
اعــالمــيــه اي بــه مــا بــدهــد، مــن               

راننده اعالميه را گرفـت و    .  نگرفتم
راي ” ديــد پشــت آن نــوشــتــه شــده               

پشــيــمــان شــدم كــه چــرا         .  “ نــدهــيــد
بـيـن   .  نگرفتم تا مدرك داشته بـاشـم  

اينان انقدر اختالف است و آخر بايد 
سـگ  .  خودشان خودشان را بخـورنـد  

مــازنــدرانــي را نــگــيــرد جــز ســگ             
 .…مازندراني
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 جنگ و مھربانی

صحبت ھای تلفـنـی 
سـالـه  ۶۶يك زن 

ايرانی با يـكـی از 
 تلويزيون ھا



اين مطلـب از سـلـسـلـه بـرنـامـه هـاي                  
بـرنـامـه هـايـي          -روند انقالب جاري   “ 

” از حـمـيـد تـقـوايـي در كـانـال جـديـد                  
است که توسط نازيال صـادقـي تـايـپ         
و اديت اولـيـه شـده و  اولـيـن بـار در                     

بـه     ۴۱۵ نشريه جـوانـان کـمـونـيـسـت            
 ک.ج. چاپ رسيده است

 
رود به شما مـردم مـبـارز        وبا سالم و د

 و  آزاده،
تحوالت و اتـفـاقـات چـنـد روز اخـيـر                 
اين حـقـيـقـت را بـه روشـنـي بـه هـمـه                     
نشان ميدهد کـه جـمـهـوري اسـالمـي             

ثـبـات         از هر نـقـطـه نـظـر کـامـالً بـي                
 يـکـديـگـر    در رابطه جناحهـا بـا          . شده

بـيـنـيـد، در سـيـاسـت هـاي                اين را مي
خارجي و رابـطـه دولـتـهـاي ديـگـر بـا                 
کل جمهـوري اسـالمـي ايـن واقـعـيـت              
قابل مشاهده است و البـتـه در رابـطـه         
جمهوري اسالمي با مـردم و جـامـعـه         

از هـر زاويـه کـه نـگـاه              .  در خود ايـران 
بينيد ايـن حـکـومـت ديـگـر              کنيد مي

حـکـومـت چـنـد مــاه پـيـش نـيـســت،                  
حکومت قبل از انـتـخـابـات نـيـسـت،            
بسيار ضعيف تر و از هـم پـاشـيـده تـر          

 . است
ايــن واقــعــيــتــي اســت کــه جــمــهــوري            
اسالمي هميشه بـا بـحـران ربـرو بـوده            
است، و هـيـچ وقـت نـتـوانسـتـه مـثـل                
يک دولت متـعـارف  در يـک جـامـعـه               
ــا                      ــرل و بـ ــتـ ــنـ ــت کـ ــحـ ــاً تـ ــتـ ــبـ نسـ

اعـتـراضــات   .  کـنـد     حـکــومـت      ثـبـات  
مردم، اعـتـصـابـات مـداوم کـارگـران،            
ــوص،              ــصـ ــخـ ــان بـ ــات زنـ ــراضـ ــتـ اعـ
اعــتــراضــات جــنــبــش دانشــجــويــي و         
دانشجويان  که بي وقفه در چـنـد سـال        
اخــيــر ادامــه داشــتــه، ايــن مــبــارزات           
همـيـشـه بـه هـمـه يـادآوري کـرده ايـن                    
حـکــومـت يـک حـکــومـت مـتــعــارف              

از نـظـر     .  نيست وعمـيـقـاً بـحـران دارد         
سياسي، از نظر اجتمـاعـي، و از نـظـر           

جمهوري اسالمي هـمـيـشـه     .  اقتصادي
يک وصله ناچسب به تن جـامـعـه بـوده       

امروز اين بحران بـمـراتـب تشـديـد            اما
شده و تا حد بن بست و درمـانـدگـي و        
ــگــي کــامــل صــفــوف                   ــخــت ــم ري ــه ب

 . حکومت تعميق شده است
يک فاکتـور ديـگـري کـه بـايـد بـه آن                    

ــعــيــت جــمــهــوري                اشــاره کــنــم مــوق

اسالمي در جـنـبـش  اسـالم سـيـاسـي              
جــمــهـوري اســالمــي هــمــيــشــه        .  اسـت 

ــبــش اســالم                  ــقــش مــهــمــي در جــن ن
سياسي در منطقه و در دنـيـا داشـتـه             
و امروز  تحت تاثير جنـبـش انـقـالبـي        
مردم ايران رژيم دارد بـه سـرعـت ايـن             

هـم  .    موقعيت را از دسـت مـيـدهـد            
از جـــنـــبـــه هـــايســـت کـــه                     يـــکـــي

بي ثباتي رژيم و تـزلـزل و پـا         نشانگر  
در هـوائـي رژيـم  در شـرايـط حـاضـر                    

هريک از ايـن جـنـبـه هـا بـنـظـر                  . است
من در   اتفاقـات چـنـد روز اخـيـر بـه               

 .روشني عيان است
ــاي                    ــاه هـ ــيـــد از دادگـ اجـــازه بـــدهـ

فرمايشي شروع کنيم کـه امـروز پـرده        
فـکـر   .  اش را برگزار کـردنـد   دوم نمايش

کنم حتي يک نفر هم نيست کـه بـه        مي
غــيــرنــمــايشــي و واقــعــي بــودن ايــن              

  يـعـنـي   .  دادگاه ها  باور داشـتـه بـاشـد        
اين نمايش چنان رسوا، شـنـيـع، کـريـه          
و مشــمــئــز کــنــنــده اســت  کــه خــود                
برگزار کنندگان آن و بـخـشـي از خـود           
جـنـاح اصـولـگـرا نـيـز دادش درآمـده                 

دانــنــد کــه      خــودشــان هــم مــي     .   اسـت 
بــاور       را کسـي         دروغ بـه ايـن بـزرگـي          

نخواهد کرد با اين حـال چـرا ايـن کـار           

را ميکنند؟ براي اينکه بـگـويـنـد مـا          
در راس امـور هسـتـيـم، بـراي ايـنـکـه               
بگـويـنـد کـنـتـرل را در دسـت داريـم،                   
براي اينکه اينطور وانـمـود کـنـنـد کـه           
شـرايــط رو بــه عـادي شــدن مــيــرود،               
بگويند انتخاباتي شد، حاال با تـقـلـب      

تقلب تمام شـد، دوره آن تـمـام            و يا بي
شد، رئيس جمهورآن هـم قسـم خـورد،        
رسميت پيدا کرد و حاال مـا مشـغـول        
رتق و فتق اموريم و داريم مسـئـولـيـن       
ــول خــودشــان                    ــق ــن ايــن ب ــي ــل و عــام
اغـتـشــاشـات را تـحـت پـيـگــرد قــرار                 

ايـن  .  کـنـيـم      ميدهيم و مـحـاکـمـه مـي       
ظاهريست که به خودشـان مـيـگـيـرنـد         
و اين تصويري است کـه مـيـخـواهـنـد           
ــران و جــهــان از                     در اذهــان مــردم اي
خودشان بدهـنـد کـه بلـه ايـن تـوطـئـه                 
بوده است، انقالب مخملي بـود اسـت       
و   ما هم دادگاهي تشـکـيـل داده ايـم         

 .کنيم و مسببين آن را محاکمه مي
هــمـيـن نــمـايشـي کــه قـرار بــود                    ولـي 

نشانه قدر قدرتي اينـهـا بـاشـد، مـثـل           
همه تقالهاي حکـومـت در تـمـام ايـن            
ــه عــکــس خــودش                دور، بســرعــت ب
تـبــديــل شــده و بسـرعــت تــبــديــل بــه               
نـمـايشـي بـراي نشـان دادن ضـعـف و                  

. درمــانــدگــي حــکــومــت شــده اســت          
بنحويکه نه تنها مردم ايـران و رسـانـه        
هــا بــلــکــه حــتــي آن دولــتــهــايــي کــه               
احمدي نژاد را بـرسـمـيـت شـنـاخـتـنـد                
ــه عــنــوان يــک                     ايــن دادگــاه هــا را ب
نمايـش تـو خـالـي و بـعـنـوان ضـعـف                    

حــکــومــت بــخــصــوص در رابــطــه بــا            
ــي                 ــرف و        مــردم در خــود ايــران مــع

آخـريـن نـمـونـه آن          .  محکوم ميکـنـنـد   
سخنان هيالري کلـيـنـتـون وزيـر امـور           
خارجه آمريـکـاسـت کـه در رابـطـه بـا                
ــش                   ــمــاي ــا ن ــنــه ــفــت اي دادگــاه هــا گ
توخاليسـت و صـريـحـاً گـفـت ايـنـهـا                   
نشان دهنده ايـن اسـت کـه جـمـهـوري               
ــل مــردم ايــران                   ــاب اســالمــي در مــق

بـنـابـرايـن     .  بشدت تضعيف شده اسـت   
تالـشـي را کـه ايـنـهـا مـيـخـواسـتـنـد                     
انـجــام دهـد و بـگــويــنـد مــا نســبــتــاً                 
ثباتي پيدا کـرديـم، وضـعـيـت درحـال             
عـادي شــدن اســت، در حــال پــيــگــرد              
عاملين اغتشاشات هسـتـيـم، درسـت       
تبديـل شـده بـه نـمـايشـي بـراي نشـان                   

در .  دادن ضعف و فـالکـت حـکـومـت         
عکس الـعـمـل بـه ايـن دادگـاه و کـال                  
اتفاقات ديگر در هـفـتـه اخـيـر يـعـنـي             
مــراســم تــنــفــيــذ و تــحــلــيــف، مــردم             
وسيعاً به خيابانهـا آمـدنـد، اعـتـراض          
کردند، شعار دادند، کـار بـه درگـيـري           
ــيــروهــاي             کشــيــده شــد، حــکــومــت ن
انتظاميش را چـنـديـن بـرابـر کـرد، در             
روز تـحـلـيـف نـيـروهـاي زيـادي را در                 
مــيــدان بــهــارســتــان مــتــمــرکــز کــرد،           

دگــاه  اامـروز هــم مـردم در مــقـابــل د              
جمع شـدنـد و اعـتـراض کـردنـد و بـا                    

. نيروهـاي انـتـظـامـي در گـيـر شـدنـد                 
از شعارهاي مهم مـردم در چـنـد          يکي

روز اخير در رابطه با دادگـاه نـمـايشـي       
اعتـراف شـکـنـجـه ديـگـر            " اين بود که 

پـس اولـيـن مشـاهـده ايـن             ".  اثر ندارد
اســت کــه ايــن دســت و پــاهــايــي کــه                
حکومت مـيـزنـد، تـقـالهـايـي کـه در               

کند براي ايـنـکـه صـورت        اين دوره مي
سـرخ نـگـاه دارد              خودش را با سـيـلـي   

کامالً تبديل شده بـه عـکـس خـودش           
و نشـان مــيـدهـد کـه چــه حـد ايـنـهــا                     

 .درمانده و مفلوک شده اند
اين ضعف ودرماندگي  فقـط مـربـوط       

احـمـدي نــژاد       -بـه جـنـاح خـامــنـه اي           
خـردادي  دوجنـاح مـوسـوي و          .  نيست

آن جناح مغـلـوب حـکـومـت          ها يعني
بست و مسائـل خـودش را دارد          هم بن

و آن هم در اين شـرايـط هـمـانـطـور کـه            
بـارهــا خــودشـان اعــالم کـرده انــد در               
واقع به دنبال مردم کشيده مـيـشـود و      

 .از امروز به فردا نميداند چه بکند
معضل آنها چيست؟ مـعـضـل جـنـاح          

موسوي اين است که از يـک طـرف بـه           
ــنــکــه                 ــراي اي ــيــاج دارد ب مــردم احــت
ميدادند اگر مـا مـردم در خـيـابـانـهـا              
نباشيم سرشان را جـنـاح غـالـب فـردا              
خواهد بـريـد، دسـتـگـيـرشـان خـواهـد                 
کرد، محاکمـه شـان خـواهـنـد کـرد و               
موقعيت سياسي و حـتـي زنـدگـيـشـان         

ــشــود       ــود مــي ــاب ــر جــانشــان را         .  ن اگ
نگيرنـد ديـگـر از نـظـر اجـتـمـاعـي و                    
سـيـاسـي بـرايشـان مـوقـعـيـتـي بـاقـي                   

بــهـمــيــن خــاطــر     .  نـخــواهـنــد گـذاشــت     
جناح موسوي از يـک طـرف احـتـيـاج              
دارد به اينکه اين اعـتـراضـات بـاشـد،        
ــد و دولــت                     مــردم مــبــارزه بــکــنــن

نــژاد و خـامــنـه اي را تـحــت                  احـمــدي 
از طــرف ديــگــر        . فشــار قــرار دهــنــد      

دانند که اين مبارزه تحـت کـنـتـرل        مي
دانـنـد کـه مـردم            آنـهـا نـيـسـت و مـي            

برنامه خـودشـان، شـعـارهـا و اهـداف               
مـردم  .  خودشـان را دنـبـال مـيـکـنـنـد              

کل رژيم را نشـانـه گـرفـتـه انـد و ايـن                  
نقطه مقابل اهداف و فلـسـفـه وجـودي       

نـگـاه   .  موسوي و دوخردادي هـا اسـت    
داشتن  ايـن حـرکـت مـردم در چـهـار                   
چــوب ايــن نــظــام، حــفــظ جــمــهــوري             
اسـالمــي و حــتــي بــازگشــت بــه دوره             
خميني و غيره خط اعالم شـده جـنـاح        

دانـنـد مـردم       موسوي است و اينها مي
هــر روز کــه از ايــن اعـــتــراضـــات                    

گذرد اين چهار چوب را بـيـشـتـر و          مي
بــيــشــتــر مــيــشــکــنــنــد و زيــر ســوال              
ميبرند و عـلـيـه کـل ايـن نـظـام مـي                     

بسـت جـنـاح       اين معضل و بن.  ايستند
تــاثــيــر بــي ثــبــاتــي        .  مــغــلــوب اســت   

حــکــومــت فــقــط بــر جــنــاح غــالــب               
نيست، بي ثبـاتـي حـکـومـت خـودش           
را در مـــتــزلــزل بــودن، ضـــعــف و                    
ابــهــامــات و نــاروشــنــي آيــنــده بــراي             

. جـنـاح مــغـلـوب هـم نشـان مـيـدهــد                
از اتفاقـاتـي کـه ايـن دوره نشـان                يکي

جـنـاح    بسـت    دهنـده سـردرگـمـي و بـن           
بـود کـه ايشـان              موسوي است زمانـي 

براي مراسم چهلم نـدا فـراخـوان دادنـد           
کــنـيــم، فــقـط عــزاداري           سـکــوت مــي   

کــنــيــم و در مصــلــي جــمـــع                       مــي 
امـا  هـيـچ کـدام از ايـنـهـا                  . شويم مي

اتفاق نيفتاد، مـردم بـراي عـزاداري و            
سکوت به خـيـابـانـهـا نـيـامـدنـد چـون               
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ــه در تصــادف                  ــدا ن ــنــد ن ــدانســت مــي
کشــتــه شــده نــه بــه مــرگ                 رانـنــدگــي 

مرده بلکه نـدا را حـکـومـتـي              طبيعي
ها کشتند و مردم بـه خـيـابـان آمـدنـد           
براي ايـنـکـه يـکـبـار ديـگـر خـواب را                  
بـراي ايـن جـانـيــان حـرام کـنـنــد و بــا                     
شعارها و اعتراضاتشان بـگـويـنـد مـا        
عزم جزم کرديم شما را بـزيـر بـکـشـيـم           

در ايـنـجـا هـم         .  و به محاکمه بسپاريم
بينيد که جناح مـوسـوي ، جـنـاح            مي

مــغــلــوب کــاري از دســتــش ســاخــتــه            
نـدارد و          نيست و کـنـتـرلـي بـر کسـي          

 .اند اين را رسماً اعالم کرده
کـنـد      از اظهاراتي که کـمـک مـي       يکي 

بفهميم اين جـنـاح در چـه وضـعـيـتـي                
هســت مصــاحــبــه ايســت کــه اخــيــراً             

از مـهـره           محمد رضا خـاتـمـي يـکـي         
خـردادي و    دو   هاي سرشـنـاس جـنـاح         

ــکــي  ــري حــزب                    ي از اعضــاي رهــب
مشــارکــت  و دبــيــر کــل ســابــق ايــن                

ايشان در مصـاحـبـه        . حزب انجام داده
. اشـاره کـرده          خود به نـکـات جـالـبـي         

که بنظر مـن نشـان دهـنـده پـا                نکاتي
در هــوايــي مــوقــعــيــت ايــنــهــاســت و            
اينکه چـقـدر سـيـاسـتـهـا و تـاکـتـيـک                    
هايشان را گم کردند و نـمـيـدانـنـد چـه           

مــحـمـدرضـا خـاتـمــي        .  بـايـد بــکـنـنـد       
اولين نکته ايـي  کـه اشـاره مـيـکـنـد                  
اين است که  بـه خـيـابـان آمـدن مـردم             
نه کار مـاسـت نـه کـار نـه کـار هـيـچ                     
ــي و                    ــب ــه و حــزب اصــالح طــل دســت

نـژاد     گويد اينرا خود جناح احـمـدي   مي
.  دانـــنـــد    و خـــامـــنـــه اي هـــم مـــي               

در هـمـان           محمدرضا خاتمـي مـدتـي     
اوايل اين حرکت بـازداشـت شـده و در            
اين مصاحبه که بـعـد از آزادي انـجـام           

گويـد مـن در بـازداشـت هـم               داده  مي
به اينها گفتم کـه خـودتـان هـم خـوب              
مـيــدانــيــد کــه حــرکــت مــردم بــه مــا              

نه آقـاي مـوسـوي ايـن         .  مربوط نيست
کار را کرده، نـه حـزب مشـارکـت، نـه            
به قول خود ايشان هيچ حـزب و دار و        
دســتــه اصــالح طــلــبــي ايــن کــار را                 

ايـن  .  ايشان درست مـيـگـويـد        . نکرده
حقيقتي است که حـرکـت مـردم هـيـچ            

به اين احزاب و دار و دسـتـه هـا          ربطي
نـدارد و مـردم از ايـن دعــوا بـه نـفــع                     

الـبـتـه ايـن       .  خودشان استـفـاده کـردنـد      
نکته دوم بحث جناب خاتمـي نـيـسـت       

دقيقا اتـفـاقـي کـه افـتـاد هـمـيـن                  ولي
مردم بـعـد از انـتـخـابـات و زيـر                  .  بود

ــه                   ــا بــهــانــه اعــتــراض ب ــرچــم ب ايــن پ
انـتـخــابـات بـه خـيــابـان آمـدنــد بــراي                 
ــن شــروع                  ــد اي ــن ــدانســت ــکــه مــي ــن اي
فروپاشي حکومت است و بـه هـمـيـن           
خــاطــر اســت کــه ايــن مــبــارزات در               
چندين هـفـتـه اخـيـر بـي وقـفـه ادامـه                  

 .    داشته است
بـنـابـرايــن اولـيــن نـکـتــه ايـنــسـت کــه                   
جـنـاح مــوسـوي، حـزب مشـارکـت و               

خردادي ها و کـالً دار و دسـتـه اي              دو
از خــود حــکــومــت کــه االن مــقــابــل             

نژاد و خامنـه اي ايسـتـاده انـد             احمدي
کنترلي روي حـرکـت مـردم نـدارنـد و              

دانـنـد کـه حـرکـت مـردم را آنـهـا                      مي
دانـنـد حـرکـت          شروع نـکـردنـد و مـي          

ايشــان .  بـه آنـهــا نــدارد            مـردم ربـطــي    
گـويـد      ديگر اين را روشنـتـر مـي       جايي
گـويـد بـه         غـيـر از ايـنـکـه مـي                  يعني

خيـابـان آمـدن مـردم بـه مـا مـربـوط                   
گـويـد مـا بـه دنـبـال مـردم                 نيست مي

گـويـد ايـن حـرکـت             مـي .  کشيده شديم
مردم نـه تـنـهـا مـا بـه عـنـوان حـزب                      
مشارکت بلکه موسوي و تـمـام گـروه          
هاي اين طيـف را  بـه دنـبـال خـودش                

 . کشاند، و اين هم حقيقت ايست مي
ــه در                       ــونــه اي ک ــم ــيــد ن ــده اجــازه ب
ــســت را مــن                  ــي ــه ايشــان ن ــب مصــاح

يکي از نمونه هائـي کـه نشـان        .  بگويم
ميدهـد چـطـور ايـنـهـا بـدنـبـال مـردم                   

اسـت کـه ايـن              آيند از جمله وقتـي  مي
ــه              ــذاشــت ــرمــايشــي گ ــهــاي ف دادگــاه
ميشود و آقـاي مـوسـوي بـيـانـيـه اي                

گــويــد بــايــد بــرگــزار          مــيــدهــد و مــي     
کنندگان اين دادگـاه هـا را مـحـاکـمـه             

کـه االن روي صـنـدلـي             کرد نه کساني
اتهام نشستند؛ و اين بـرخـوردي اسـت        
که دقيقاً جامعه بـا ايـن مـحـاکـمـات             

وقتي مـا مـردم بـه خـيـابـانـهـا               .   دارد
ــر                     ــراب ــل امــروز در ب ــم مــث ــي مــي آي

کـه ايـن           دادگستري، در بـرابـر جـايـي        
ــد،                 ــن ــکــن ــرقــرار مــي ــايشــات را ب ــم ن

کنيم و شـعـار مـيـدهـيـم              اعتراض مي
" اعتراف شکنجـه ديـگـر اثـر نـدارد              " 

به مـوسـوي و ديـگـر شـخـصـيـتـهـاي                   
مقابل خامنه اي هـم نشـان مـيـدهـيـم           
که شما هم چه چيزي بايـد بـگـويـيـد و          

بـارهـا شـده کـه         .  کجا بايـد بـايسـتـيـد       
ــه تــظــاهــرات و                    ايشــان فــراخــوان ب
اعتراضات داده و گفـتـه اسـت مـنـهـم           

کـنـم بـراي         در تظـاهـرات شـرکـت مـي         
اينکه از پيش مـيـدانسـت ايـنـکـار را             
بکند يـا نـکـنـد مـردم بـه خـيـابـانـهـا                      

دقـيـقـاً مـثـل قضـيـه            .  خواهند ريخـت 
مـوسـوي و کـروبـي اعـالم            .  چهلم نـدا   

کردند ما هم هستيم و در عـيـن حـال            
تمام کوشش خود را بـکـار بـردنـد کـه            
مردم را آرام و سـاکـت نـگـاه دارنـد و                

و       مراسم را در چهـار چـوب مـذهـبـي         
اهللا و اکبر و عـزاداري و غـيـره نـگـاه                

در عين حال نـفـس ايـنـکـه          دارند، ولي
مجبور شدند بگويند  بـخـيـابـان بـايـد         
آمــد و اعــتــراض بــايــد کــرد بــه ايــن                
خاطر است که مـيـدانـنـد مـردم درهـر           

آقـاي  .  حال بخيايـان خـواهـنـد ريـخـت          
مـحــمــدرضـا خــاتـمــي هـم هــمـيــن را                

ــراه            مــي.  گــويــد   مــي گــويــد اوال در ب
انداختن اين حرکت مردم حـزب مـا و         

و اصـالح طـلـبـان           هيچ دار و دسته اي
هــيــچ نــقــشــي نــداشــتــنــد کــه کــامــالً            

گـويــد و ثـانــيـا اعـتــراف               درسـت مـي    
ميکند مـا بـه دنـبـال مـردم روانـيـم،                  
آنهـا دارنـد مـارا بـه دنـبـال خـودشـان                   
ميکشند که اين هم حقيقـت ايسـت و       
نکته سوم را هم ما اضافـه مـيـکـنـيـم         
که اينهـا بـدنـبـال مـردم مـيـدونـد کـه                  
آنـهـا را عــقـب بـکــشـنـد و تـا کـنــون                     

 .   موفق نبوده اند
نکته ديگري که در حـرفـهـاي جـنـاب            
محمدرضا خاتمـي بسـيـار گـويـاسـت           
وقتيست که قضيـه بـه مـبـارزه مـردم            

گـويــد مــبــارزه       ايشــان مـي   .  رسـد    مـي 
مــردم فــراتــر اســت، مــردم مســائــل              
ــطــور                   ــن ــي ــم ــد و ه خــودشــان را دارن

گويـد مـن و حـزبـم  هـمـيـشـه بـه                       مي
حفظ جمهوري اسـالمـي وفـادار بـوده           

نـکــتـه مـهــم      ( گــويـد       ايـم و بـعــد مـي         
حتي اگر مـردم جـمـهـوري         )  اينجاست

اسالمي را نخواهنـد مـا نـمـيـتـوانـيـم             
کـنـيـم       مـي       مـا  سـعـي       .  تحميل کنيم

مـردم را قـانــع کـنــيــم کــه جـمــهــوري                 
ولي نـمـيـتـوانـيـم       .  اسالمي خوب است

نـفـس ايـنـکـه        !  اين را تـحـمـيـل کـنـيـم         
گـذارد کـه        ايشان چـنـيـن فـرضـي مـي          

جمهوري اسالمي را مـردم نـخـواهـنـد        
بخاطر ايـن اسـت کـه کـامـال بـرايـش                  
روشن است که مردم اين حـکـومـت را      

ايشـان اضـافـه مـيـکـنـد            .  نميخواهنـد 
. که دفاع از رژيم خـيـلـي سـخـت شـده            

گويد  دفاع از جـمـهـوري اسـالمـي         مي
  بـا ايـن اتـفــاقـاتــي کـه در ايــن يــکــي                  
دوماه افتاده است کار بسيـار سـخـتـي       

  بـاالخـره حـزب مـا سـعـي                  اسـت ولـي    
و دقــيــقــاً ايــن      !  کــنــد   خــودش را مــي     

همان معضليست که در ابـتـدا گـفـتـم            
. اين جناح بـا آن دسـت بـگـريـبـانسـت             

بـي ثـبــاتــي حــکــومـت در اثـر فشــار                
مبارزات با مردم، بي ثبـاتـي کـل دار        
و دسته حکومتيست، چـه کسـانـيـکـه        
قبالً رئيس جـمـهـور و نـخـسـت وزيـر                
بودند، چه کسـانـيـکـه امـروز در راس            
امور هستند؛ چه کسانيکـه در جـنـاح        
غـالـب هسـتـنـد، چــه آنـهـايـي کـه در                    

مشکـل هـمـه      .   جناح مغلوب هستند
اينها اينـسـت کـه دفـاع از جـمـهـوري                
اسالمي ديگر بسيار مشکـل شـده بـا        

. مـاه افـتـاده        دواتفاقاتي کـه در ايـن         
مـاه افـتـاده         دواتفاقـاتـي کـه در ايـن             

اعتراضات مـا مـردم، جـنـبـش              يعني
انقـالبـي مـردم، جـنـبـشـي کـه ديـگـر                   
ــنــرا                      ــه اي ــم ــت شــده و ه ــاب امــروز ث
فـهــمـيــدنــد کــه بـا شـلــيــک گــلــوـلــه و                  
وحشيانه ترين شکنجه هـا و زنـدانـهـا           

ــســت                     ــتــرل نــي ــن ــل ک . و غــيــره قــاب
نتوانستند کنترل کنند و مـا مـردم از       

. اين موانع گذشتيم و به پيـش رفـتـيـم      
االن جــنــاح مــوســوي هــم هــمــيــن را              

گــويــد کــه دفــاع از نــظــامشــان                مــي
حـقـيـقـت ايـنـسـت          .   بسيار سخت شده

که نه تـنـهـا کـار ايـنـهـا سـخـت شـده                     
بلکه اينها از صحـنـه سـيـاسـت دارنـد           

ــد          در ايــن    .  کــنــار گــذشــتــه مــيــشــون
کــه بـيــايـد و بــگـويــد                 شـرايـط کسـي     

ميشود جمهوري اسـالمـي را تـغـيـيـر           
داد و نـگـاه داشـت خـيـلـي از مـرحلـه                 

اين سياسـت، شـعـار و تـز           .  پرت است
در دوران خود خاتمي شـکـسـت خـورد       

خـرداد     دوو مردم به قول خـودشـان از       
بـعـد   .  عبور کردند چه برسد بـه امـروز      

ــهــا،                  دواز    ــوب ــار، ســرک مــاه  کشــت
دستگيريها و شکنجه هـا و بـالهـائـي         
که اين حکـومـت بـه سـر مـردم آورد،              

ماه تـوحـش ايـن حـکـومـت            دوبعد از 
ديگر نه تـنـهـا دفـاع از رژيـم سـخـت                  

. شده بلـکـه غـيـر مـمـکـن شـده اسـت                 
غيرممکن اسـت کـه بـمـردم قـبـوالنـد              
اين حکومت را مـيـشـود اصـالحـاتـي         

ــگــاهــش داشــت           چــه جــور    .  کــرد و ن
اصالحاتي؟ مـثـال زنـدان کـهـريـزک را             
ببنـدنـد؟ خـوب تـمـام زنـدان هـايشـان                 
همان کشتارگـاه کـهـريـزک اسـت، ايـن             

دادگـاهـهـاي    .  فقط يـک نـمـونـه نـبـود            
فــرمــايشــي را تــمــام کــنــنــد؟ تــمــام               

ها و تـمـام ايـن نـمـايشـاتـي کـه                دادگاه
جمهوري اسالمي بر عليه مـخـالـفـيـن        

ــراه مــي                اش در طــي ســي           ســال ب
مــثــالً .  انـداخــت از هــمـيــن نــوع بــود           

اصـالحــاتـي شـبــيـه ايــنـکــه بــيـايــد و                
را که دستـور شـلـيـک دادنـد و              کساني
ماه به مردم شـلـيـک کـردنـد         دودر اين 

سـال اسـت کـه              را بگيرند؟ خوب سـي 
دستور دهـنـدگـان      .  کنيد اينکار را مي

نـژاد     هـم فـقـط خـامـنـه اي و احـمـدي                  
در دوره خود جنـاب خـاتـمـي       .  نيستند

چه؟ وقتي قـتـلـهـاي زنـجـيـره اي بـراه                 
افتاد؟ موقعـي کـه مـخـالـفـيـن را در                
خــارج از کشــور تــرور مــيــکــرديــد؟              
موقعي که حکم سـنـگـسـار را جـاري            
ميکرديد؟ موقـعـي کـه صـدهـا نـفـره              
در زندانها تير بـاران مـيـکـرديـد و در            

ــعـــي          ــن         گـــورهـــاي دســـت جـــمـ دفـ
ميکرديد؟ عاملين و آمريـن کشـتـار،      
سردمداران و مقامات ايـن حـکـومـت       

. سـال       هستند در طي تـمـام ايـن سـي          
شما به اين مردم ميخواهيد بـگـويـيـد       
بــا ايــن نــوع تــغــيــيــرات کــار درســت              
! ميشود؟ چه کسي اين را مـيـپـذيـرد؟      

آن خانوادهايي کـه عـزيـزانشـان را در             
ــد؟ آن       مــاه از دســت داده            دوايــن     ان

خانوادهايـي کـه در ايـن دومـاه خـون                
عزيزانشان با شليک شـمـا در خـيـابـان            
به دامانشان ريخـت؟ آنـهـايـي کـه گـم             
شدند، خـانـوادهـايـي کـه ازايـن زنـدان              
بــه آن زنـــدان دنـــبـــال عـــزيـــزانشـــان                

اثري پيدا نمـيـکـنـنـد و          ميگردند ولي
هفته ميگوييد بـيـايـيـد        ۳ يا  ۲ بعد از 

جسد را تحويل بـگـيـريـد؟ ايـن مـردم             
ــتــن                    ديــگــر بــه چــيــزي کــمــتــر از رف
جمهوري اسالمي رضايـت نـخـواهـنـد        

 .داد
و ايــن فشــار مــبــارزات مــاســت کــه               

موجب شده االن جناب مـحـمـد رضـا         
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خاتمي بگويد  دفـاع از جـمـهـوري             
اسالمي بسيار سخت شده و با چنـد  

ــه         درجــه تــخــفــيــف     بــه خــودشــان ب
ــه خــطــشــان ايــن را                    حــزبشــان و ب

گويد چون باالخـره مـيـخـواهـنـد          مي
يک کورسويي، يک امـيـد بـه آيـنـده            
براي خودش حزبش و دار و دسـتـه           
دوي خــردادي حــکــومـــت بــاقـــي              

واقعيت اين است که دفاع .  بگذارد 
ــن                    ــن حــکــومــت و حــفــظ اي از اي

 .حکومت غير ممکن شده است
ايــن واقــعـــيــت را بـــه روشــنـــي                   

. حکومتهاي غربي هم فهمـيـده انـد     
دولتهائي که بعد از مراسم تحلـيـف    
در بيانيه اي گفتند بـهـر حـال ايـران         
ــيــس جــمــهــور دارد و مــا                   يــک رئ
برسميت ميشناسم و در همـان حـال     
با بيانيـه ديـگـري گـفـتـنـد مـا ايـن                  
سرکوبها و دادگاهاي نمايشي و تـو    

کنيـم و اعـالم        خالي را محکوم مي
کردند حقوق بشر در ايـران پـايـمـال           
ميشود، و اعالم کردند که برسميت 

تبريک نـمـيـگـويـيـم         ميشناسيم ولي
حتي اعالم کردند که اين حکومت  و

ثباتي ندارد و هيـچ نـوع مـعـاهـده،          
امضــا، مــذاکــره و قــراردادي را                 

اين االن   .  توان با آن به پيش برد نمي
ــث                ــحـ ــان و بـ ــتـــمـ ــفـ ــوع گـ مـــوضـ
سياستمداران و دولتـهـا و مـحـافـل          

نکته ايي کـه در    .   بين المللي است
اول بــحــث گــفــتــم کــه بــي ثــبــاتــي               
حکومت بنحويست کـه حـتـي االن          
در ســيـاســت خــارجــي و در رابــطــه             
دولتها بـا جـمـهـوري اسـالمـي نـيـز               

 .مشاهده ميکنيد
و بـاالخـره نـکـتـه آخـر بـي ثـبـاتـي                    

حکومت در رابطه با موقعيتش در   
منطقه و آن جنبشي است کـه بـه آن       

. جبش اسالم سياسي گفـتـه مـيـشـد       
حکومتي که حماس و  حزب اهللا و     
لبنان و شيـعـيـان عـراق و غـيـره را               
تــحــت حــمــايــت مــالــي، ســيــاســي،         
نظامي و غـيـره قـرار داده بـود، و                 

از معضالت دولـتـهـاي غـربـي          يکي
ــيــن                  ــهــوري اســالمــي هــم ــا جــم ب
دخــالــتــگــريــهــاي حــکــومــت در                
کشـورهــاي مــنـطــقــه بـود، االن بــه             

ــتــاده کــه  هــرکســي                 ضــعــيــتــي اف
ميخواهد  بنحوي از اودور شـود و        
هــر رابــطــه و مــنــاســبــاتــي کــه بــا               
جمهوري اسالمي داشته است قـطـع     

هر نوع رابطه اي با جـمـهـوري      .  کند
اسالمي تبديل شـده بـه يـک نـقـطـه               

هـمـانـطـور کـه مـبـارزه بــا              .  ضـعـف  
مردم در کشورهاي منـطـقـه ولـوـلـه         
اي بـپـا کـرده و کشـورهـايـي مـثـل                 
عــربســتــان ســعــودي و کشــورهــاي          
ديــکــتــاتــوري اســالمــي يــا نــيــمــه             
اسالمي در منطقه را دچـار هـراس         
کرده بـراي ايـنـکـه مـيـتـرسـنـد ايـن                 
جبش ما مردم الـگـوي مـردم آنـهـا          
قرار بگيرد، به هـمـيـن تـرتـيـب هـر              
نيروي سـيـاسـي کـه مـيـخـواهـد در               

براي خـودش    جامعه خود جايگاهي
داشته بـاشـد و مـوقـعـيـتـي داشـتـه                
باشد االن ناگزير است از جـمـهـوري        

آن چيزي کـه  . اسالمي فاصله بگيرد
باعث قـدر قـدرتـي و رجـز خـوانـي                 
  جمهـوري اسـالمـي مـيـشـد يـعـنـي                
نـفـوذ آن در عـراق، در لـبـنـان، در                   
فــلــســطــيــن، االن دارد بــه عــکــس             

انـعـکـاس    .  خودش تبديل مي شـود   
ديگر اين مسـالـه ايـن اسـت کـه آن              
مسائلي که هميشه  بيـن دولـتـهـاي       
غربي و جمهـوري اسـالمـي مـطـرح          
ــل انــرژي هســتــه اي و                      ــود مــث ب
دخالتـهـاي جـمـهـوري اسـالمـي در               
کشورهاي منطقه طبعاً االن بسـيـار   
حــاشــيــه اي شــده اســت و تــحــت                  
الشعاع  بي ثباتـي حـکـومـت قـرار          

اينها با يک حـکـومـت      .  گرفته است
بي ثبات در ايران روبـرو هسـتـنـد و         
بهمين خاطر سياستـهـايشـان را گـم         

در حـالــت انـتـظـار بســر           .  کـرده انـد    
ميخواهند رژيم يک ثـبـات   .  ميبرند

حتي نسبي پيدا کـنـد تـا بـتـوانـنـد              
مــذاکــراتشــان را از ســر بــگــيــرنــد،           
ــادي،            ــتـــصـ ــي، اقـ ــيـــاسـ روابـــط سـ
تجاريشان را به پيش ببرند و در هـر  
حال با حالت متعارفي روبرو باشنـد  
تــا بــدانــنــد اصــالً چــه بــکــنــنــد بــا              

 .جمهوري اسالمي
اين وضعيت بنظر من در همـه ايـن      

ابعاد بي ثباتي جـمـهـوري اسـالمـي        

را نشان ميدهد و  ايـن دسـت آورد           
جمـهـوري اسـالمـي       .  مبارزه ماست

با شتاب بطرف سرنگوني ميـرود و    
بــي ثــبــاتــي حــکــومــت در هــمــيــن            
ابعادي که براي شما تـوضـيـح دادم        
اولـيـن دسـتـاورد جــنـبـش انـقـالبــي               

مــا االن درحــال ورود بــه           .  مــاســت
مرحله ديگري هستـيـم، مـرحلـه اي         
که پرونده انتخابات و عدم رسمـيـت   
رئيس جمهور يا غير قانـونـي بـودن      
احمدي نژاد و غيره را بست، هـرچـه     
بود االن رسماً از نظر قانوني ايشـان    

. قسم خورد و رئـيـس جـمـهـور شـد              
االن جمـهـوري اسـالمـي هسـت کـه             
رئيس جمهورش معلـوم اسـت، دور       
انـتـخــابـات و مسـائــل مـربــوط بــه               
انتخابـات را پشـت سـر گـذشـتـه و                 
ظــاهــراً بــايــد وارد شــرايــط عــادي            

درحالـي   .  سياسي اش بشود  زندگي
که االن شرايط همه چـيـز هسـت بـه           

حکومتي .  غير از عادي و متعارف
ــر                    ــت هـ ــور اسـ ــبـ ــجـ ــه مـ ســـت کـ

نيـروهـاي انـتـظـامـيـش را در                 شب
خيابانها نگاه دارد تا مسـولـيـن آن        

ناگزير . بتوانند  شب راحت بخوابند
گـيـرد      است هر تصـمـيـمـي کـه مـي            

نيروهاي انتظاميش را به خيابـانـهـا    
ــزد و هــرجــا کــه مــردم جــمــع                   بــري
ميشوند نيـروهـاي انـتـظـامـيـش را            

. حاضر کند و به خـيـابـان بـفـرسـتـد           
عــمــالً حــکــومــت يــک حــکــومــت             
نـظــامــيــســت بــا ايــن فـرق کــه يــک               

! حکومت نظامي که کارش نگرفتـه 
  حکومت نظامي که نتوانسته کسي

را بـه          را بترساند، نتوانسـتـه کسـي     
خانه بفرسـتـد، نـتـوانسـتـه آرامشـي            
برقرار کند و به همين خاطر تـبـديـل    
به يک حکومت معلـق در زمـيـن و          

 . هوا شده است
ريشه اين بـي ثـبـاتـي ايـنـسـت کـه در                 
خود جامعـه ايـران حـکـومـت مـعـلـق               

دقيقاً به همين خاطـر اسـت کـه        .  است
دولتهاي خارجي، نـيـروهـاي اسـالمـي        
ديــگــري کــه بــا جــمــهــوري اســالمــي            
ارتباط داشتند، نـفـوذ ايـن حـکـومـت           
در کشورهاي منطـقـه، رابـطـه اش بـا            
غرب و آمـريـکـا تـمـام ايـنـهـا هـم بـه                   

تـمـام ايـنـهـا        .  حالت تعلـيـق در آمـاده       
هم تبديل شده به جنـبـه هـاي ديـگـري          
از ضــعــف ايــن حــکــومــت در داخــل              

ايران و در رابطـه بـا مـردم ايـران و در               
توازن قوا بـيـن قـدرت انـقـالب و ايـن               

جــمــهــوري .  حـکــومــت ضــد انــقـالبــي       
اسالمي تا اينجـا بـازنـده ايـن حـرکـت             

ــده اصــلــي ايــن            .  اســت ــازن مــاه    دوب
ــژاد و       مــبــارزه مــا جــنــاح احــمــدي            ن
 . خامنه اي و  کل حکومت است

دانـنـد کـه         همه ميـدانـيـم و هـمـه مـي            
رفتن خامنه اي، حتي رفـتـن کـابـيـنـه           

ــه بســرعــت                 احــمــدي  ــت ــب ــه ال ــژاد ک ن
سرنگوني خامنه اي را هـم بـه دنـبـال             

ريـزش سـريـع            خواهد داشـت، يـعـنـي        
بقيه نظام جمهـوري اسـالمـي و جـارو           

اگر تا امـروز دسـت آوردمـان          .شدن آن
همين معلق کردن جمـهـوري اسـالمـي       
در فضـا و آغـاز شـمـارش مـعـکـوس                
براي فرو پاشي کـل حـکـومـت اسـت،            
چـيــزي کــه بـا اطــمــيــنـان و اعــتــمــاد                

ميشود گفت قدم بـعـدي از پـيـش پـا              
ــواي                    ــا در هـ ــت پـ ــن دولـ ــتـ ــرداشـ بـ

دسـت  .  نژاد و خامنـه اي اسـت       احمدي
آوردهـاي مـا تـا بـه ايـنـجـا راه را بــه                      
روشـنـي نشـان مـيــدهـد کــه بــه کــدام                 

ــم     ــه             .  طــرف مــيــروي و اگــر ايــن رو ب
ــم را امــروز هــمــه                 ســقــوط بــودن رژي

از حـزب مشـارکـت و            -فـهـمـيـده انـد       
خردادي ها تـا هـيـالري        دو موسوي و 

کـلــيـنــتـون و ســارکـوزي و دولــتـهــاي               
ايــن مــا       -اتــحــاد اروپــا و آمــريــکــا         

مردم هستيـم کـه بـه تـمـام نـيـروهـاي                 
باالي سر جامعه در ايـران و در دنـيـا              
تــحــمــيــل کــرديــم و نشــان داديــم کــه              
جـمــهـوري اسـالمــي رفــتـنــي اســت و              

 .حکومتي ست که آينده ايي ندارد
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زندان با زندانيان اعتراف کنند، معنـي  
عملي اش در خيابان ها اين مـي شـود     
که مردم به خانـه نـرونـد، اعـتـراضـات           
روز به روز گسترده تر و به هر بهانه اي   
برپا بشود و مردم خواهان سـرنـگـونـي       
نظامي بشوند که سرانش يـکـديـگـر را       
گاز مي گيرند و به جنايات خود عليـه  
بشـريــت اعــتــراف مــي کــنــنــد يــا در              
بيدادگاهايشان دوستان تا ديـروز خـود     

 .را به صالبه مي کشند
 

رفسنجاني امـا عـکـس الـعـمـلـش بـه               
نامه کروبي و ساير فشارهـايـي کـه بـه         
نظام وارد مـي شـود نـرفـتـن بـه نـمـاز                 

اگـر رفسـنـجـانـي بـه نـمـاز               .  جمعه بود
جـمـعـه مــي رفـت بـايــد دربـاره نـامــه                  
کروبي و تـجـاوز و کشـتـار زنـدانـيـان                  
اشاره مي کرد، چون اين مسئله بـزرگ    
ــظــار                      ــت ــمــي ســت و مــردم ان و مــه
پاسخگويي رئيس مجلس  خبرگـان را    

به همين خـاطـر نـوبـتـش را در              . دارند
در واقـع خـود و         . نماز جمعه پاس کرد

حيسـيـتـش را بـراي نـظـام گـذاشـت و                   
حاظر نشد در مقابل جناح آقا بـيـشـتـر     

 .از اين بايستد
 

تـازه،  مــگــر تـجــاوز در زنــدان هــاي                 
جمهوري اسالمي جزو اسرار اسـت کـه     

بايد از دوستاني که در نـظـام کـاره اي          
سـال پـيـش         ۳۰ هستند بشـنـويـد؟ از        

ــهــوري                   ــدان هــاي جــم ــجــاوز در زن ت
اسالمي امري مرسوم و براي شکستـن  

يـادتـان   .  زندانيان کاربرد فراوان داشـتـه  
وقـتـي دخـتـرهـاي بـه              ۶۰ رفـتـه دهـه        

اصطالح باکره را مي خواستيـد اعـدام     
کنيد اول يک پاسدار به او تـجـاوز مـي        
کرد تا طبق عقايد پـوسـيـده اسـالمـي          
تان به بهشت نـرود و بـعـد بـه عـنـوان                 
داماد خانواده مقتول با يک کله قند به 
خانواده او مراجـعـه مـي کـرد و خـبـر               
اعدام دخترک را بـه خـانـواده اش مـي             
داد؟ حکومت منحوسـتـان جـنـايـاتـي         
عليه بشريت کـرده کـه حـاال حـاال هـا              
بايد پـرده از آن بـرداشـت تـا دنـيـا بـا                      
چشماني از حـيـرت گـرد شـده و اشـک              

 . آلود به آن نگاه کند
 

ولي فشار انقالب مردم بيشـتـر از ايـن        
هاست و ايـن هـنـوز جـزء اولـيـن پـرده                
هاي به هم ريختگي و درگـيـري جـنـاح       

فشـار  .  هاي نظام پوسيده اسالمي ست
مــردم و انــقــالبشــان مــي رود تــا                      
اختالفات دروني و به هم ريختگي  آن     
را تشـديـد کـنـد  و در نـهـايــت  ايــن                        
حکومت ترور و تـجـاوز سـنـگـسـار را           

 .منهدم کند
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در زير سخنراني افتتاحيه کنگـره دوم حـزب       
که توسط منصور حکمت انجام شده است را 

منصور حکمت ده سال پيش از . مي خوانيد
نقش و جايگاه حزب و اهميتش در تغييـر و    
تحوالت جاري در آن زمـان بـا چـه شـور و               

مي گـويـد ايـن کـه         .  هيجاني حرف مي زند
براي ما کمونيست ها فقط روزنه اي باز شده 
تا اجازه ندهيم زندگي انسان ها را تباه کننـد  

ـه    .  افتخار آفرين و شور انگيز است و امروز ن
ـنـهـا آن حـزب                  ـه ت تنها روزنه اي باز شـده، ن
ـيـانـش را                ـن سياسي که منصـور حـکـمـت ب
گذاشت و تئوريزه کرده بود ساخته شده و هـر  
روز بالنده تر مي شود، بلکه آن روزنه ديگر به 
دروازه هاي پيروزي دارد تبديل مي شود، و   
اين در پرتو تالش سال هاي طوالني تالش و 
فداکاري تعداد زيادي از انسان هاي شريف و 
کمونيستي ست که آرمـان خـود را بـهـبـود            
شرايط زندگي ميليون ها انساني قـرار داده      
اند که حتي نمي سناسنشان، حزبي را ساخته 
ـه    و سرپا نگه داشته اند تا امروز که در آستـان
ـنـد و           پيروزي قرار داريم مردم انتخـابـش کـن
دست بر آن ببرند و با آن زندگي خود را بغيير 

 ک.ج. انتخاب تيتر اصلي از ماست. دهند
 

در شروع کنگره قبل در بحث افتتاحيه از اين 
صحبت کرديم که حزب بايد خـود را آمـاده         
. بــکــنــد و اوضــاع دارد عــوض مــيــشــود            
و ( موقعيت حزب را به قطاري تشبيه کرديم 

بعدا اين تمثيل تفاسير مختلف و جالبي هم 
، قطاري که دارد براه ميافتنـد،  ) بخود گرفت

ــشــود و بــزودي                  از ايســتــگــاه خــارج مــي
سرنشينانش با منظره هاي بسيار متفـاوتـي   
روبرو ميشوند که شباهتـي بـا آنـچـه در آن             

مـنـظـره هـا بشـدت          .  لحظه ميبينند نـدارد   
دو سال و خـرده اي قـبـل          . دگرگون ميشوند

گفتيم که حزب ميرود به سمتي که بطور غير 
ـقـش کـامـال          قابل بازشناسي تغيير کند و ن

در آن کنگره از . متفاوت و جديدي پيدا بکند
خودمان خواستيم که همگام با اين وضعيت 

ـم        يـک  .  متحول شونده ما هم مـتـحـول شـوي
ـر خـودمـان        عنصر اساسي حرکت ما، تغيـي
است و بعدا به اين ميرسم که چرا براي اينکه 
اساسا بتوانيم چيزي را تغيير بدهيم بايد بدوا 

اينکه چرا فقط يک .  خودمان را تغيير بدهيم
و ما . کمونيسم متفاوت ميتواند پيروز شود

دائم داريم در جهت اين تفاوت سير ميکنيـم  
و اين کنگره ها از جمله مقاطعي است که ما 
اين پرچمها را بلند ميکنيم که بـايـد از ايـن        
سمت برويم و بايد به اين شيوه راهمان ترسيم 

  .کنيم و مسيرمان را ادامه بدهيم
  

ـم کـه                ـنـي کـردي ـي ما در کنگره قبل پـيـش ب
به . اوضاع بشدت دگرگون خواهد شد، و شد

اگر بخواهيم اين دوره را . سرعت دگرگون شد
سال چيزي اسم بگذاريم، نه سال خاتمي بود، 
نه سال دفتر تحکيم وحدت بود، نه سـال دوم    
خرداد بود، اين سال حزب کمونيست کارگري 

از هر که بپرسيد به شما مـيـگـويـد کـه        .  بود
اتفاق جديدي که در عالم سياست در دو سال 
گذشته ايران افتاد، حزب کمونيست کارگري 

  .بود
  

ـران            ـقـشـه اي حزب کمونيست کارگري روي ن
نبود، در معادالت سياسي ايران نبود، االن   

مشکل ولي فقيه نبود، االن هسـت،  .  هست
مشکل وزارت اطالعات نبود، االن هست، 
مشکل روشنفکران مجاز داخل نبـود، االن    

يک چيز جديدي به تـمـام مـعـادالت       .  هست
ـيـسـت                    قبلي اضافـه شـد و آن حـزب کـمـون

در کنگره قبل گفتيم داخـل و    . کارگري است
خارج به هم وصلند، براي اينکه شما در ايران 
يک جنبش بشويد الزم نيست اعضاي حزب 
در خارج را از طريق شرکت هاي هواپيمائـي  

ـيـد           ـرســت ـف ـه داخـل ب امــروز .  هــمـيـن شـد     .  ب
ـيـسـت     موجوديت داخل کشوري حزب کمون
کارگري از موجوديـت خـارج کشـوري اش          

نه فقط با . بزرگتر، معتبرتر و مطرح تر است
آمار و ارقام ميشود اين را نشان داد، ميشود 
رفت در صحنه سياست ايران و نگـاه کـرد و       

. ديد حزب کمونيست کارگري ايران کجاست
. ميشود از يک نفر در خيابان پرسيد کجاست

از .  پرسيد کـجـاسـت     "  استاندار کردستان" از 
ـه دوم خـردادي پـرسـيـد                 سردبير فـالن نشـري

از خامنه اي وقتي دارد ميرود نماز . کجاست
ـيـسـت کـارگـري                 جمعه پرسيـد حـزب کـمـون

و آنها به شما خواهند گفت که آيـا  .  کجاست
  .در اين دو سال واقعا منظره عوض شد يا نه

  
حزب کمونيست کارگري که دو سال و خـرده    

مـا يـک جـريـان خـارج            " اي پيش ميگـفـت     
ـم و االن وظـايـف جـديـدي                 ـي کشوري هسـت
روبروي ماست، اوضاع دارد در ايران عوض 
ميشود و ما بايد خودمان را آماده کنيم که 
ـيـاس ايــران                    يـک حـزب اجـتـمـاعــي در مـق

االن ميتواند برگردد و بگويـد مـا     "...  باشيم
حزبي هستيم در ايران، شناخته شده، بانفوذ و 

و اين تصميم کنگره قبلي .  با اعضاي بسيار
  .بود که بايد چنين حزبي بسازيم

  
همانطور که گفتم آن منظره ها بشدت عوض 
شدند، سوالي اگر هست اين است که آيا مـا  
هم پابپاي آنها عوض شده ايم؟ و بنـظـر مـن      
ـه                    ـه يـک مـعـنـي راجـع ب اين کنگره هنـوز ب

راجع به ماست و اينکه آيا ميتوانيم . ماست
ـقـشـي کـه از مـا                آنقدر متحول بشويم کـه ن

  انتظار ميرود را به عهده بگيريم؟
  

پلها پشت سر حزب کمونيست کارگري ديگر 
خراب شده است، اين حزب را ديگر به هـيـچ     
عنوان نميشود به قالب ناتوان و منزوي و بي 
تاثيري که چپ در دهه هاي متمادي در ايران 

اين حزب را اگر من و شـمـا     . داشته برگرداند
هم رها کنيم، در تهران و اصفهان و آبـادان و    
رشت و تبريز کساني که ما فقط حرفمـان را    
ـه اش را تشـکـيـل                         ـم، شـعـب به آنـهـا زده اي

حـزب  .  ميدهند، حتي منتظر ما نميـشـونـد   
ـنـده          کمونيست کارگري در شلوغـي هـاي آي
ايران تشکيل ميشود حتي اگر من و شما هم 

  .تصميم بگيريم آن را تعطيل کنيم
  

ـيـسـت کـارگـري             پلها پشت سر حزب کـمـون
خراب شده است، اين حزب فقط بـايـد جـلـو         

و براي اينکه جلو برود، براي کساني که . برود
در اين کنگره جمع شده اند يک بينش جديـد،  
ـفـشـان را        يک نگاه جديد به خودشان و وظـاي

و اگر اين کنگره بتواند يکبار . ايجاب ميکند
ديگر اين بينش جديد را مطرح بکند و حتي 
يک هل ديگر به همه ما بدهد و ما را روي آن 
ـنـظـر مـن           مسيري که بايد برويم بيانـدازد، ب

کنگره موفقي بوده حتي اگر تعداد قطعنامه 
ـر    هايمان در دو روز کنگره سه چهار تا بيشـت

  .نباشد
  

همانطور که گفتم صحبت بر سر خود ماست 
و تحوالتي که ما بعنوان يک حزب سيـاسـي   

ببينيد کمونيسم را هميشه . از سر ميگذرانيم
همه جا بعنوان ناجي جهـان، نـاجـي مـردم،         

ـه کـارگـر،            . معرفي ميکنيم ـق آمـوزگـار طـب
ـرد      ـب . آموزگار جامعه که ايده هاي نو را مـي

آزاد .  حزبي که نجات ميدهد.  روشنگر است
در صورتي که ما، الاقل در بيسـت  .  ميکند

ـم             و پنج شش سالي که ماهـا فـعـال بـوده اي
، اين را دريافته ايم و )بعضي هايمان بيشتر(

و جنبش "  سوسياليسم" بعدا با نگاه به جهان 
مطمئن شديم، که اتفـاقـا   "  کمونيسم"جهاني 

اولين کاري که بايد کرد اينست که خود ايـن  
اگر کسي را بايد آزاد کرد، . ناجي را آزاد کرد

اگر کسـي را بـايـد        . اول خود آزادکننده است
اين . آموزش داد، اول خود اين آموزگار است

جنبش نميـتـوانـد در قـامـتـي کـه در سـال                   
دارد، به جائي برسد و با آن قـامـت        ١٩٧٨ 

الي دسـت و      .  نميتواند چيزي را تغيير بدهد
ـر اسـت، در               ـي پاي جامعه رهاست، بـي تـاث
ـرنـد،               ـم مـيـگـي حاشيه است، برايـش تصـمـي
سرنوشتش را رقم ميزنند و هر بار در مقاطع 

  .تاريخي قرباني اش ميکنند
  

چپي که بخواهد نجـات بـدهـد، آزاد کـنـد،            
آموزش بدهد، روشنگر بـاشـد، اول خـودش        
بايد نجات پيدا بـکـنـد، آزاد بشـود، روشـن            

و اين پروسه اي است .  بشود و آموزش ببيند
که ما از بيست و چند سال پيش شروع کرده 

ـه            . ايم وقتي امروز از انتهـاي ايـن پـروسـه، ب
گذشته اين جريان ما که در روز خودش يـک    
ـقـاء و مـبـارزه و              سير پرتالطم و پرهمهمه ب
ـتـشـار و دونـدگـي بـود، نـگـاه                    فعاليت و ان

ميبينيد . ميکنيد، الگوهايي در آن ميبينيد
ـران       که چطور يک نوع کمونيسم معين در اي
بــوجــود مــي آيــد، خــودش را تــعــريــف و                
بازتعريف ميکند، قيد و بند آن ميراث دست 
ـيـسـت،           ـيـسـم ن و پاگيري که متعلق به کمـون
بلکه محصول تحريف کمونيسم و شکـسـت   
کمونيسم است را از دست و پاي خودش بـاز  
ـفـاوت               ـيـسـم مـت ميکند، يک نوع سـوسـيـال
ـيـا را            ـرود دن درست ميکند که تازه بتوانـد ب

که بتواند برود کسي را روشـن      .  نجات بدهد
ما . که بتواند برود چيزي را تغيير بدهد. کند

  .هنوز در ميانه آن راهيم
  

حزب کمونيست کارگري بايد متوجه بشود و 
آن مسير را آگاهانه دنبال کند، مسيري که از 
ـيـسـتـي،       يک کمونيسم حاشيه اي، غيرکمـون
ـرپــراتــيــک،            غـيــرکــارگـري، غــيــرفـعــال، غــي
ـيـسـم کـارگـري                غيراجتماعي به يـک کـمـون
اجتماعي دخيل در سرنوشت جامعه که توان 
ـرد و              و اشتياقش را دارد که قـدرت را بـگـي

تمام . زندگي مردم را عوض کند تبديل شود
. داستان ما بر سر تغيير زندگي مـردم اسـت    

ـه                    ـر زنـدگـي بشـر زمـان ـي هيچ چيز جـز تـغـي
ـيـسـم را تـوضـيـح                   ـه کـمـون خودمان، فلـسـف

ـه  .  نميدهد کمونيسم نه تئوري است، نه تز و ن
. دنباله ديالکتيک و فلسفه ماترياليسم است

ـراي                بلکه تالش انسـانـهـاي هـردوره اسـت ب
اينکه دنيايشان را عوض کنند، آنـطـور کـه        
ـرايشـان روشـن          فلسفه و تئوري و همه چيـز ب

. بــرابــر بشــونــد، آزاد بشــونــد         .  کــرده اســت  
کمونيسمي که نخواهد ايـن کـار را بـکـنـد              

و کمونيسمي که مـيـخـواهـد     .  شانسي ندارد
چنين کند، اول بايد بداند که چطور ميتـوانـد   

چه چيزي مـانـع از     .  از عهده اين کار بر بيايد
قوي شدنش است، چه چيزي مانع از قدرتمند 

اين کلمات هـمـه   .  شدن و پيروز شدنش است
  :اش در قاموس آن کمونيسم کفر بود

  
بدست گرفتن سرنوشـت  " ، " پيروزي"، "قدرت"

، قرار بود کمونيستها اين کـارهـا را     " جامعه
ـرونـد کـتـاب           !  نکنند قرار بود کمونيستـهـا ب

بدهند و بعد سيـاسـت را     "  انديشه"بنويسند، 
بدست احزاب ديگري بسـپـارنـد کـه ظـاهـرا           

ـيـاورنـد و      "  دمکراسـي " هميشه ميخواهند  ب
هيچوقت هم نمي آورند، براي نود و نه درصد 

ـهـا را        . مردم هيچوقت نمي آورند ـيـسـت کمون
بعنوان جرياني که بايد در حاشيه باشد حرف 
بزند، ويترينـي کـه در ضـمـن بـايـد بـاشـد،                   
ـبـايـد در           نبودنش بد است، ولي خودش را ن
سرنوشت جامعه و در سرنوشت قدرت نبايـد  

طوري که وقـتـي   .  دخالت داد، تعريف کردند
ـلـي هـا شـوکـه              ما از قدرت حرف زديم خـي

وقتي من دو سال پيش به يک روزنامه . شدند
ـنـج درصـد جـامـعـه کـه                 در آلمان گفتم با پ
ـر، مـا قـدرت را                     ـف ـيـون ن ـل ميشود سـه مـي
ميگيريم، سلطنت طلب ها نگفتند نميشود، 
آمريکا نگفت نميشود، اين چپها بودنـد کـه     

ـر               ...  گفتند نـمـيـشـود       ـف ـيـون ن ـل بـا سـه مـي
ـريـد؟            مـن االن    !  ميخواهيد قـدرت را بـگـي

خـنـده و     (ميخواهم اين عدد را پائين بياورم 
بنظر من با دو ميليون، با ). کف زدن حضار

چرا نميشود؟ بـايـد     . يک ميليون هم ميشود
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من شنيده ام که حکومتهاي منتخب . بشود
مردم را به نيروي يک اقليت نميشود انداخت، 
ـيـت     ـل ولي چرا استبدادهاي خشن را با يک اق
نميشود انداخت؟ اين فرمول ديگر از کجا در 
ـيـت       ـل آمده؟ چرا نميشود آپارتايد را با يک اق
مبارز انداخت؟ چرا نميشود آلمان اشغالگر را 
از کشور فرانسه با کمک يک اقلـيـت مـبـارز       
ـم            مسلح بيرون کرد؟ چرا نـمـيـشـود يـک رژي
آخوندي را در يک مملکت با کمک يک اقليت 
انداخت؟ من شنيده ام حکومـت پـارلـمـانـي        
ـيـت                 ـل ـروي اق ـي دمکراتيک را نمـيـشـود بـا ن
انداخـت، بلـه، ولـي اگـر حـکـومـت واقـعـا                    
پارلماني و دمکراتيک باشد آنوقت مـا راي      

ولـي وقـتـي حـکـومـت           . اکثريت را مياوريم
ـز و       مربوطه خودش نماينده يک اقليت نـاچـي
سمبل عقب ماندگي و ارتجاع است و به زور 
اسلحه سر پا ايستاده، با دو نفر هم اگر بشود 

ولي چپي که ما داريم . انداختش بايد انداخت
. از آن جدا ميشويم، قصد ندارد کاري بکنـد 

ايـن  .  ميخواهد با رفيق خودش حـال بـکـنـد      
که يک حزب کمونيستي . بحث را قبول ندارد

بخواهد باالخره يک مقطع معيني قـدرت را    
کسب قدرت يک مساله پراتيـکـي و     .  بگيرد

نميگيرند، " بطور کلي"قدرت را . عيني است
ـنـي، در        يک روز چهارشنبه اي، در ماه مـعـي
ـنـي پـا            حالت جوي معيني، يک عـده مـعـي

ـنـا   .  ميشوند ميروند قدرت را ميگيرند اگر ب
باشد قدرت هميشه فصل آخر کتاب علـمـي   

بايد يـک    .  ما باشد، هيچوقت به آن نميرسيم
روزي را تعيين کنيم که بتوانيم در آن قـدرت    

ـيـسـت        .  را بگيريم و آن روز براي حزب کـمـون
کارگري يکي از همين روزهايي است که در   
يک سال، يک سال و نيم، دو سال آينده ممکن 
ـنـطـور             ـم، اي ـري است رخ بدهد و اگر ما نـگـي
نيست که خيال کنيم قدرت را نگرفته ايم اما 

ـم  ".  فردا بر ميگرديم"  . فردا ديگر بر نميگـردي
ـه         ـنـد و ل کمونيسم شکست خورده را ميکوب

ـيــسـم شـکــسـت خــورده          .  مـيــکـنــنـد    کــمــون
ـرود           ـيـسـت کـه ب ليبراليسم شکست خورده ن

ـيـسـم    .  خانه و روزنامه اش را در بياورد کمون
شکست خورده را چنان ميزنند که سي سـال  

  .کنار برود
  

يک فرصت تاريخي جلوي کنـگـره و جـلـوي         
حزب کمونيست کارگري هست که برود نقش 
ـتـوانـد     خودش را بازي کند و اگر اين کنگره ب
بگويد چه نقشي را ميخواهد بـازي کـنـد و          
چطور بايد بازي کند و باالخره به ما بـگـويـد    

که چه چيزي را بايد در خودمان تغيير بدهيم 
  .تا به آنجا برسيم کنگره موفقي خواهد بود

 
سيري که ما طي کرده ايم، سير تکويني کـه    
ـم، از       از بيست و چند سال پيش طي کرده اي

و حتي گروه فشار هم کلمه قلنبه (گروه فشار 
ـنـسـت کـه در سـطـح                 .  اي است واقعـيـت اي

، از ) سياسي کسي فشار ما را حس نميکرد
تبليغي کمونيستي به حـزب  -محافل فکري

ـبـال        ـه دن سياسي سيري است که بايد آگاهـان
عده اي فکر ميکنند گذار از تئوري به . کنيم

گويا هرچه شما از . سياست، يک سقوط است
ـه عـمـل           قلمرو ناب تئوري دور ميشويد و ب

فـالنـي   : "نزديک ميشويد داريد افت ميکنيد
ـنـوشـت،             قبال آناتومي ليبراليـسـم چـپ مـي
درصورتيکه االن فقط از سـرنـگـونـي حـرف        

ايـن در قـامـوس آنـهـا پسـرفـت                !".  ميـزنـد  
يک قدم آنورتر اگر همـان  .  محسوب ميشود

ـنـويسـي و              آناتومي ليبراليسم چپ را هـم ن
بجايش فقط شعر بگويي حتي آدم مهمتـري  

ـفـکـري و            !  هستي واقعا در فـرهـنـگ روشـن
اليتيستي اي که قصد تغيير جامعه را ندارد، 
قصد تفسيرش را هم حتي واقعا ندارد، فکـر  
هميشه از عمل مهمتر است، جنبش فکـري  
هميشه از جنبش عملي مرحله عاليتـري را    
نمايندگي ميکند و محفل فکري هـمـيـشـه       

ـراي  .  ميتواند به حزب سياسي فخر بفروشد ب
حرکـت از انـديشـه هـاي           .  ما اينطور نيست

کمونيستي به يک جنبش زميني سياسي که 
بتواند دست ببرد به آن جامـعـه مـعـيـن، بـا           
ـيـسـش، بـا              ـل اقتصادش، با سياستش، بـا پ
آخوندهايش، با جهلش، با وضع آمـوزش و      
پرورش و تغذيه مردم و غيره و بخواهد همـه  

اگر . را تغيير بدهد، يک حرکت رو به باالست
فکر نخواهد به عمل تبديل بشود به نظر من 

. با صاحبش فـوت مـيـکـنـد       . مفت نميارزد
ـم از                    بنابراين حرکتـي کـه مـا طـي کـرده اي
ـه            ـقـدش ب محافل روشنگر کمونيستي کـه ن
ـه           جامعه، به کمونيسم معاصـر خـودش و ب
برداشت هاي غلط را ميگويد، به يک حـزب  
ـزي را          ـرد چـي ـب سياسي که ميخواهد دست ب
. تغيير بدهد، تکامل و تعالي جنبش اسـت   

  .کليدي است" حزب سياسي"رفقا، کلمه 
  

تشکيل " حزب سياسي"ما ميخواهيم ! رفقا
بدهيم و باور کنيد که هنوز تشکيل نداده ايم، 

ببينيد بيست و چنـد  . داريم تشکيل ميدهيم
ـيـسـت و هـفـت              سال پيش من کمونيسـت ب
ـم فـعـال بشـوم،                هشت ساله که مـيـخـواسـت
ميبايست بروم الي فرمـولـهـاي عـجـيـب و           

غريب چپ آن زمان که در هـيـچ خـيـابـان و          
کوچه اي و کارخانه اي نبود، فقط در محفل 

خودش بود ) و بتازگي غير چريکي(چريکي 
ـم چـه       دنبال کلمات کليدي اي بگردم تا ببيـن

چه ميگويد؟ " رويزيونيسم"ميگويد، راجع به 
ـرمـلـي            "راجع به  چـه  "  بورژوازي مـلـي و غـي

ـم              ـن ـي ـب ـم ب ميگويد؟ و اين کدها را نـگـاه کـن
ـه آنـهـا          .  ميتوانم با آنها کار کنم يا نه ـت ـب و ال

تقريبا مرا به هيچ کاري وادار نميکردند بجـز  
امروز کسـي    .  آنکه مثل خودشان حرف بزنم

که در ايران از وضـع زنـدگـي اش نـاراضـي              
است، کارگري که ميگويد اين در شـان مـن     
نيست، جامعه نبايد اينطور باشد، جواني که 
ميگويد چرا در تمام دنيا من بـايـد در ايـن          
بدبختي زندگي کنم؟ فرق من با مردم فرانسه 
چيست؟ زني است که ميگويد آخر ايـن چـه       
ـنـهـا     سهمي است که براي من گذاشته اند، اي
بايد بتوانند بروند به جائي بپيوندند، متشکل 
بشوند، متحد بشوند و از فردا مبارزه شان را 
شروع کنند، از فردا تبليغ کنند، شلوغ کنند، 
. تظاهرات کنند، اعتصاب کنند، قيام کنند

سازماني را ميشناختم که  ٥٧ اگر من سال 
ميشد با آن رفت و اين کارهـا را کـرد، االن         

و    ٥٧ من و شما اگر در سـال      .  اينجا نبودم
بجاي پيوستن به محافل فکري سياسي  ٥٨ 

و گروههاي چپي که راجع به خـودش حـرف       
ـه خـودش فـکـر مـيـکـرد، حـزب                      ميزد و ب
سياسي کمونيستي راديکالي را در صـحـن       

... جامعه ميديديم که ميشد به آن پيـوسـت  
ـم و            ما آنوقت در انقالب شرکـت کـرده بـودي
ـه اي      آنوقت خميني نمي آمد و آنوقت خامـن
نبود و آنوقت صد هزار اعدام نبود، و آنوقـت  
يک نسل از زنان اين مملکت مثل شـهـرونـد    

شهروند درجـه    (" درجه دوم زندگي نميکردند 
ـم     ...  هم کلمه زيادي است" دوم واقعا نـمـيـدان

ايـن  ).  چطور توصيف کنم که توهين نباشـد 
ـزي      بيست و چند سال بدبختي نبود، اگر چـي
مثل حزب کمونيست کارگري کـه مـيـشـود       
رفت عضو آن شد و مـبـارزه را شـروع کـرد           

اما نبود و ما . جلوي من و تو و ديگران بود
ـم و از       مجبور شديم يکي را خودمان بسازي

ولي بـايـد     .  شروع کنيم"  مانوفاکتور"مرحله 
اين را به ثمر برسانيم، ايـن بـايـد يـک حـزب              

بايد برود در کوچه هاي مردم، . سياسي بشود
در تک تک شهرها و محالت و دهات، همـه  
جا، شعبه داشته باشد، هر آدمي که از وضع 
ـتـوانـد عضـوش          زندگي اش ناراضي باشد ب
بشود، بتواند در آن راي بدهد، در آن اسـلـحـه    
بدست بگيرد، بتواند به کمکـش اعـتـصـاب       
ـه کـمـکـش جـواب               سازمان بدهد، بتـوانـد ب

اقليت بورژواي زورگوئي را بدهد که االن سر 
کار است و اگر اين حزب وجود داشته بـاشـد   

  .يکشبه شکستشان ميدهد
  

حتي اگر اکثريت بـا مـا       .  ما حزب اکثريتيم
چرا اکثريت با مـا    .  نباشد ما حزب اکثريتيم

. نيست؟ براي اينکه نميگذارند با مـا بـاشـد     
کو آن شرايط آزادي که آدمها بتوانند انتخاب 
کنند؟ کو آن شرايط آزادي که آدمها بتواننـد  
ـم و                  ـي ـت ـري حرفشان را بزننـد؟ مـا حـزب اکـث
. موظفيم اجازه بدهيم اکثريت متحد بشـود   

موظفيم تشکيالتي درست کنيم که اکثريت 
مــوظــفــيــم  .  بــتــوانــد در آن عضــو بشــود           

ـه   تشکيالتي درست کنيم که اکثريت بتواند ب
کمکش تظاهرات بکند يـا ارتـش سـرخ راه            

هر کـس مـيـخـواهـد        .  ما موظفيم.  بيندازد
ـه     .  امروز تئوري بحث کند برود بـکـنـد    مـا ب

ـه،          ـي ـق ـر از ب تئوري پرداختيم و بهتر و جدي ت
ـنـکـه                 ـراي اي ـم، ب ـرسـي براي اينکه به اينـجـا ب

ـراي  .  بتوانيم کليد تغيير جهان را پيدا کنيـم  ب
اينکه بتوانيم يک جنـبـش سـيـاسـي درسـت           
ـيـرش      کنيم که دست ميبرد به جامعه و تـغـي

بطوريکه بعد از ما طول عمر مردم .  ميدهد
ـر بشـود،                 بيشتر بشود، مسـکـن شـان بـهـت
. حرمتشان باالتر باشد، خوشبخـت بـاشـنـد      

آدمـــهـــاي واقـــعـــي کـــه مـــن و شـــمـــا                  
هدف ما اينست و موظفيم . نميشناسيمشان

کاري بکنيم که آن آدمها بتوانند سرنوشتشان 
" حزب سياسي"ما بايد يک . را بدست بگيرند

ـه            .  درست کنيم ـيـد قضـي ـل حزب سيـاسـي ک
و اين کنگره، و علنيتش، براي مـثـال     .  است

بخشي از پروسه اي است که ما طي آن يـک    
ـم   وقـتـي ايـن      .  حزب سياسي درست ميکنـي

کنگره علني است ديگر مال ما نيست، مال 
ـنـد،              ـرون ـي آنهاست، مال مردمي اسـت کـه ب
نگاهش ميکنند، قضاوتش ميکنند، راجع 
به آن تصميم ميگيرند، ميپسندندش يا نمي 

ما داريم . حزب مال آنها ميشود. پسندندش
ـه                 ـه مـردم، ب حزب کمونيست کـارگـري را ب

ـم   ارث پـدر مـن و شـمـا             .  کارگران، ميدهـي
حزب مردمي است که ميخواهند به . نيست

ـرود     . کمکش، اين دفعه ديگر سرشان کـاله ن
اين دفعه ديگر نميخواهند شکست بخورند و 
ما موظفيم بموقع برسيم، بموقع برسيم و اين 

و اين يک پنجره . حزب را به دستشان برسانيم
کوچک سياسي است که جلوي ماست، يـک    
. پنجره کوچک تاريخي است که جلوي ماست

  .يک فرصت محدودي است
  

) انترناسيونال هفتگي(وقتي من در روزنامه 

گفتم اين يک فرصت محدودي اسـت و مـا         
ـم    . ممکن است اين فرصت را از دست بـدهـي

رفقائي تذکر دادند که اين روحيه ها را پايين 
ـم   !  مي آورد من گفتم ما ممکن است نفهمـي

مساله چيست و ممکن است خراب کنيم و   
به . ممکن است اين فرصت را از دست بدهيم

نظر من آنچه باشکوه است اينسـت کـه ايـن        
ـه  " اگر کسي معتقد اسـت    .  فرصت را داريم ن

ـم       ـروز              !  ما انجام مـيـدهـي ـي ـه حـتـمـا مـا پ ن
بنظر من مساله را بدرستـي درک    !"  ميشويم

ـيـسـم        " ميگويند .  نکرده است پيروزي کـمـون
ـز در            !"  اجتناب ناپذير است خيـر، هـيـچ چـي

کمونيسم اجتناب ناپذير نيست، به آدمهايي 
و سر .  بستگي دارد که بروند آن کار را بکنند

ـرژي کـافـي             . وقت، بموقع، با سـرعـت، بـا ان
کمونيسم اگر آدمهاي معين کمونيـسـت در     
لحظات معيني از تاريخ، اراده هاي معيني 
نکنند و آن ظرفيت و کاليبر را در خـودشـان     
بوجود نياورند که آن اراده را جـامـه عـمـل               

  .بپوشانند، شکست ميخورد
  

ـر       ـت کمونيسم را هشت سال نميشود مثـل دف
ـر نـگـهـداشـت        . جهانگردي در يک کشور دائ

کمونيسم را نميشود هشت سـال مـثـل يـک         
. فروشگاه زنجيره اي در يک کشور نگهداشت

ـروز   . در کشورهاي اختناق زده نميشود ـي يا پ
ـنـد کـه         ـزن ميشوي يا ميزنندت و طوري مـي
ـبـاشـت سـرمـايـه شـان را               بتواند سي سال ان
بکند، سي سال بدون اعتصاب را بگذراننـد،  
. سي سال بتواند مردم را پس و پيش بکنـنـد  

در نتيجه فکر نکنيد ما موقعيت مان مثل 
ـهـا و دو خـردادي                ـب ليبرالها و سلطنـت طـل

ـم يـا       . هاست، اينطور نيست ـري ـب ما يا بايد ب
  .ازمان ميبرند

  
ـقـدم ايـن کـنـگـره در                  از اينجاست که مـعـت
ـريـن مـقـطـع تـاريـخ زنـدگـي حـزب                       مـهـمـت

پيامي که . کمونيست کارگري برگزار ميشود
از اينجا بيرون ميرود، عالوه بر آدمهائي که 
بيرون ميروند، بايد اين را به مردم نشان بدهد 
که اين حزب هست، ديـگـر نـمـيـگـذارد کـه            
سرنوشت مردم ايران و سرنوشت طبقه کارگر 
ايران و سرنوشت آزاديخـواهـي و حـرمـت و           
شرف انساني در ايران دست يک عده آخوند و 
ـقـالب    ملي گرا و کاپيتاليستي باشد که از ان
مشروطيت تا اينجا مردم را بازيچه خودشان 

ديکتاتوري بعد ديکتـاتـوري آورده     .  کرده اند
مردمي که ميتوانند براي خودشان رفـاه  . اند

ـيـاورنـد را بـدبـخـت                       ـبـار ب و خـوشـبـخـتـي ب
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. بايد به دور اينها خاتـمـه داد    .  نگهداشته اند
حزب کمونيست کارگري فرصـت کـوچـکـي       

آنجا . دارد که در اين نقش معين ظاهر بشود
ـرنـمـيـگـردد               .  برود ـقـا، ب ـرود، رف و اگر آنجا ن

ـنـاقـي کـه                !  اينجا ـه دوران اخـت برميگـردد ب
  .کمونيست در آن کيمياست

  
اما اگر حزب کمونيست کارگري اين نقش را 
ـر                  ـي ـران تـغـي بازي کند، اوضـاع فـقـط در اي
نميکند، هـر حـزبـي امـروز در يـک کشـور                 
شصت ميليوني کمونيسم را دم دروازه قدرت 
ببرد، حتي نه داخل آن، پرچم سرخ را در تـک    
ـبـش            ـرد، جـن ـب تک پايتختهاي اروپا باال مـي
. کارگري اين کشورهـا را احـيـاء مـيـکـنـد             
. تئـوري مـارکسـيـسـم را احـيـاء مـيـکـنـد                   

کمونيسم را در تک تک دانشگاهـهـاي اروپـا      
ـرزيـل،     . احياء ميکند اگر در ايران، در کره، ب

آرژانتين، آفريقاي جنوبي و در هر کشوري با 
اين ابعاد و اهميت در اقتصاد سياسي جهان 
امروز، يک حزب بلشويکي از جنس ما يـک  
بار ديگر کاري را که بلشويکها کردند انجـام  

نقشه جـهـان يـک بـار ديـگـر عـوض                .  بدهد
. ميشود، يک بار ديگر روز از نو روزي از نـو 

ـيـسـت      مساله فقط ايران نيست، حزب کمـون
ـه         ـه اش ب کارگري بايد تصميم بگيرد آيا جـث
اندازه کافي بزرگ هست و شهامتش به اندازه 
ـه تـاريـخـي کـه                   ـف کافي زياد، کـه ايـن وظـي
ـنـدازد؟       ـي بسويش پرت کرده اند را بگيرد و ن

ـم     !  رفقا ـري نميشود نگرفت و نيافتد، اگر نـگـي
بنظر من ايـن داسـتـان      .  ميافتد و تمام است

اين کنگره ماست، و نقشي که حزب ما بايد 
  .بازي بکند

  
ـه      ـت بنظر من ما در اين جهت خيلي پيش رف
ـه    ـت ايم، فاصله اي که ما از چپ تاکنوني گرف

اين حزب نه در ذهـن خـود     .  ايم، بسيار است
ما، نه در ذهن مردم و نه در ذهن خـود ايـن       
چپ هائي که فکر ميکنند با ما هم خانواده 
اند و هنوز بايد نصيحتمان کنند، با اين چپ 

ولي خودتان را با آنـهـا   .  قابل مقايسه نيست
ـفـي کـه          .  مقايسه نکنيد خودتان را بـا وظـاي

ـم      .  روبرويمان است بسنجيد ـي ـتـوان آيا ما مـي
حکومت را در ايران بدست بگيريم؟ چطـور؟  
ـم        با چه مکانيسمي؟ آيا ما آنقدر کـادر داري
ـم؟ آيـا        يک کابينه کمونيستي تشکيل بـدهـي
ميتوانيم در هر کوچه و خياباني يک آژيتاتور 
سوسياليست بگذاريم که مردم را بسيج نگـه  
دارند؟ اگر آمريکا از حکومت ما خـوشـش     

ـم؟ سـيـاسـت مـا               ـي نيايد با آن چکار مـيـکـن
ـم دارد، چـکـار                 چيست؟ پاکسـتـان بـمـب ات
ميکند؟ جواب ما به اين مساله چـيـسـت؟      
ـم؟       ـي مسلمين را چطور از ميدان بدر مـيـکـن
چقدر طول ميکشد تا ما برابري مردم را در   
ـرويـش را         ـي يک منشور اعالم کنيم و چقدر ن
داريم که پياده کنيم؟ اين سوالهاي واقعي اي 
است که براي آدمهايي که تصميم گرفته انـد    
براي جامعه شان و همدوره اي هايشان منشا 

ما خودمان را بـا  . اثر باشند بايد طرح بشود
وظايفمان بايد مقايسه کنيم نه با کساني که 
پشت سر گذاشته ايم و متاسفانه هنوز زيادي 

هنوز متاسفانه زيادي به آن   . به آنها نزديکيم
ولي اين کنگره . چپ نزديکيم تا به وظايفمان

ـم         ـي ـتـوان بنظر من قدم آخري است که ما مـي
بــرداريــم و نشــان بــدهــيــم جــاي ديــگــري                
ـم       ميخواهيم برويم و کار ديگري مـيـخـواهـي

  .بکنيم
  

ـرم، در بـحـث             من نميخواهم وقتتان را بـگـي
هـايـي کـه مـن در دو قــطـعـنــامـه بـطــور                      
مشخص، قطـعـنـامـه اوضـاع سـيـاسـي و               
ـيـسـت          قطعنامه موقعيت ويژه حـزب کـمـون
ـرمـيـگـردم،        کارگري، ميکنم به اين مساله ب
فقط ميخواهم سرخط بحثي که بنـظـر مـن      
ـنـجـا       اين کنگره بايد رويش خم شود را در اي

  .مطرح کرده باشم
  

ـريـن                !  رفقا ـنـده ت ـيـن کـن ما در يکي از تـعـي
همه . لحظات تاريخ جامعه ايران بسر ميبريم

شما ميدانيد که حکومتي که سر کار بوده با 
انزجار عمومي اي کـه بـوجـود آورده، دارد            

اين . يک خال سياسي بوجود مي آيد. ميافتد
خال سياسي به روتين جامعه تبديل نميشود، 
. يک چيز دائمي نميشود، يکي پرش ميکند

حزب کمونيست .  اين خال را يکي پر ميکند
کارگري براي اولين بار در يـک قـدمـي يـک             

بنظر من بايد رويش را . پيروزي نشسته است
ـه            برگرداند و اين پيروزي را ببينـد و ديـگـر ب

ـرود    .  گذشته اش فکر نکند و بنظر من بايد ب
ـروزي   ـي ـراي قـدرت       .  براي اين پ ـرود ب ـرود  .  ب ب
ولي کاري هرکولي اسـت  .  بگيرد و ميتوانيم

نـوع ديـگـري      .  کار ابدا ساده اي نيست!  رفقا
نوع ديگري فعاليت . رهبري از ما ميخواهد

نوع ديگري تبليغات از ما . از ما ميخواهد
. نوع ديگري از حضور ميخواهد. ميخواهد

نـوع  .  نوع متفـاوتـي از انـرژي مـيـخـواهـد             
کسـانـي کـه      .  متفاوتي از اتحاد ميخـواهـد  

بخواهند بروند به کام اين مهلکه نوع ديگري 
نوع ديـگـري از اراده و         .  از اتحاد الزم دارند

لطفا هرکس دوست دارد .  تصميم ميخواهد
نجار بشود، بنا بشود، شعر بگويـد، کـتـاب      
ـراي دو سـال ديـگـر، اگـر                 بنويسد بگذارد ب

ـم  ـيـسـت           .  شکست خوردي االن حـزب کـمـون
ـروي فشـرده                 ـي کارگري بـايـد بصـورت يـک ن

ـرود            ـران ب بـايـد   .  سياسي به قلب جـامـعـه اي
بنظر من بـايـد ايـن کـار را             .  تغييرش بدهد

آن چيزي که هيجان .  بکند و ميتوانيم بکنيم
بنظر . انگيز است دورنماي پيروزي ما نيست

ـزي کـه        .  من چون شانسمان کم اسـت  آن چـي
هيجان انگيز است اينست که براي اولين بار 

براي اولين بـار سـرنـوشـت         .  امکانش هست
ـراي    .  شما را به دست خودتان سپـرده انـد     و ب

ـم مـردم               ـي اولين بار ما ميتوانيـم کـمـک کـن
ايـن شـانـس،      .  سرنوشتشان را بدست بگيرند

ـز               هرچقدر که کوچک اسـت، هـيـجـان انـگـي
  .است

  
و اين يک سـوال اسـاسـي اسـت کـه جـلـوي                

گفتم که حزب کمونيسـت کـارگـري      .  ماست
. پلها را پشت سر خودش خراب کـرده اسـت      
. اين غول را ديگر نميشود توي آن قوطي کرد

ـرون          .  تمام شد ـي حزب کمونيسـت کـارگـري ب
آمده، مردم آن را ديده اند، ازش انتظار دارند، 
به شما ايراد ميگيرند، برويد پاي تلفن ببينيد 

ـه ايـن     .  از تهران به حزب چه ميگويند راجع ب
ـرسـنـد چـکـار                 ـپ ـنـد؟ مـي کنگره چه ميـگـوي
ميخواهيد بکنيد؟ ما در ايران چکار کنيـم؟  
برنامه چيست؟ آلترناتيو چيست؟ چه شعاري 
بدهيم؟ کجا جمع بشويم؟ و ما فقط جـواب    
اينها را نبايد بدهيم، بايد جواب بدهيم که اگر 
خامنه اي تصميم گرفت توي گوش خاتـمـي   
بزند، چقدر طول ميکشد ما شهرها از دست 
هردوشان در بياوريم؟ اگر در تهران کـودتـا و     
ـيـسـت          حکومت نظامي بشود حـزب کـمـون
کارگري اين را بايد بعنوان سوت شـروع يـک     

حزب کمونيست کارگـري  . دوره جديد بشنود
بايد حزبي باشد که خيزش مردم را سـازمـان   

ـري مـيـکـنـد              چـقـدر طـول      .  ميدهـد و رهـب
ميکشد ما خودمان را براي اين آماده کنيم؟ 
حزب تا چه حد در قالب روحي و ذهني براي 
اين کار هست؟ چقدر رهبري ما خـودش را      
در اين ظرفيت ميبيند؟ امروز مردم ما را در 

امروز اگر مردم چهـار  .  اين ظرفيت ميبينند
ـران بشـمـارنـد، يـکـيـش حـزب                تا نيرو در اي

دو سال و نيم پيش . کمونيست کارگري است
ـنـي           ـي وقتي در کنگره دوم ما اين را پـيـش ب
. کرديم، به نظر خيلي ها مهجـور مـي آمـد       

االن چه کسي ميتواند در اين ترديد کند کـه    
ـيـسـت کـارگـري چشـم و چـراغ                  حزب کمـون

ـيـد، جـامـعـه            ـن ـي ـب راديکاليسم ايران است؟ ب
ـيـدا مـيـکـنـد                  هـر  .  کمونيـسـم خـودش را پ

ـيـدا کـنـد           در دوره   .  کمونيسمي که بتـوانـد پ
تالطم جامعه احتياج به چپ راديکال دارد،   
ـه چـپ راديـکـال دارد           . آدم محروم احتياج ب

ـنــد و آن حــزب                     ـن ـي امـروز يـک پــرچـم مـيــب
مردم ما را بعنوان . کمونيست کارگري است

. کمونيسم اين دوره ايران انتـخـاب کـرده انـد        
کسي بعد از حزب کمونيست کارگري دنبـال  

اگر . سازمان کمونيستي چپ در ايران نيست
ـيـسـم در ايــران بـخـواهـد خـودش را                     کـمـون

از .  متشکل کند سـراغ ايـن حـزب مـيـايـد            
کارگر کارخانه تا جوانهـاي دانشـگـاهـي تـا          
معلم ها تا هرکس، از خودش ميپرسد حزب 
ـتـظـار دارد          کمونيست کارگري کجاسـت؟ ان

ـري و        .  حزب سـازمـانـش بـدهـد        سـراغ رهـب
ـبـش    . کادرهاي حزب را ميگيرد اين يک جـن

سراسري، بزرگ و بسيار بزرگتر از اين جمعي 
ـيـدا          است که اينجا نشسته، نيروهـايـش را پ
ميکند و در دو سال گذشته درجه استقبالـي  
که در ايران از ما شده، و انعکاسي که ما در 
ايران داشته ايم آنقدر شگفت آور بوده که االن 

خـارج  " ديگر بـطـور واقـعـي کسـي نـگـران                
سوال اينست که . بودن حزب نيست" کشوري

سوال .  به اين نيروهايمان در ايران خط بدهيم
ـران کـجـا               اين نيست که نيروهـاي مـا در اي

ـروهـاي مـا در           . هستند ـي سوال اينست که ن
ايران خطشان چيست؟ االن بايد چکار کنند؟ 
برنامه ما برايشان چيست؟ چه عکس العمل 
ـلـف از                هايي بايد در قـبـال مسـائـل مـخـت

 خودشان نشان بدهند؟
  

رفقا من حرفم را اينجا تمام ميکنم، با اميد 
به اينکه کنگره متوجه اين وظيفه تـاريـخـي      

گفتم ما يـک فـرصـت تـاريـخـي             . اش بشود
معين بدست آورده ايم که نقـشـمـان را بـازي         

ـه مـيـشـود           . کنيم تصـور  .  اين فـرصـت بسـت
ـرال                   ـب ـي خودتان از سـيـاسـت را از احـزاب ل
ـريـد، از احـزاب دو                     نگيريـد، از اروپـا نـگـي

ـران  "  دگرانديشان"خردادي ايران نگيريد، از  اي
کمونيسم راديکال در يـک فـرصـت          .  نگيريد

اين شانس براي .  معين ميتواند پيروز بشود
ـران بـوجـود           اولين بار در طول يک قرن در اي

ـيـسـت      . آمده رفقا اين شانس فقط براي اين ن
اگـر مـا حـزب        .  که ما در ايران کاري بکنيم

ـبـديـل       کمونيست کارگري ايران را به حزبي ت
کـنــيــم کــه پــاي قــدرت اسـت، اگــر حــزب                 
کمونيست کارگري حزبي باشـد کـه از نـظـر           
ـتـوانـد            مردم بايد دولت دستش بـاشـد و مـي
دولت دستش باشد و اين پروسه شـروع شـده     

باشد، آنوقت ما جهان را تغيير ميدهيم، ما 
ـه        . جهان را تغيير ميدهيم يک عمـر مـبـاحـث

تئوريک و دفاع از مارکسيسم براي اين بـود    
ـم،             ـرسـي که وقتي به اين بزنگاه تـاريـخـي مـي

االن موقـع  .  شمشيرمان ديگر دستمان باشد
ـزي را                 ـم عـقـب و چـي ـرگـردي اين نيست که ب

ـرويـد            .  بسازيم ـنـکـه شـمـا ب دير است براي اي
بايد با اسلحه اي که ساخته . چيزي را بسازيد

ايد برويد به ميدان و اين اسـلـحـه را مـا در             
 بيست و چند سال ساخته ايم

 
من اميدوارم کنگره متوجه اين نقش خودش 
باشد و بيشتر از اين امـيـدوارم کـه بـعـد از              

! رفقا. کنگره متوجه اين نقش خودمان باشيم
در شيوه فعاليت ما، در احزاب کمونيست و 
ـري و کـادر مـقـوالتـي                ما بخصوص، رهـب

ـيـدي انـد       ـل ـنـکـه ايـن       .  تعيين کننده اند، ک اي
جنبش چکار ميکند بستگي به اين دارد که 
ـنـد    . رهبري و کادرهايش دارند چکار ميکـن

ـلـي          براي اينکه ما ميدانيم طبقه و بـطـور ک
ـنـد    . مردم به حزب انقالبي خود تاسي ميکـن

براي اينکه ميدانيم قيافه و شکل يک جنبش 
در نتيجه . شبيه رهبري و کادرهايش ميشود

مائيم، ما اينجا . توپ در زمين همه ماست
ـران و         و عده زيادي در خارج اينجا، کـه رهـب
ـم و       کادرهاي اين جنبش را تشکيل ميـدهـي
ـم خـودمـان را           اين مائيم که که بايد تصـمـي
بگيريم و من فکر ميکنم اين مصافي اسـت  
که در اينجا جلو حزب کمونيسـت کـارگـري      

به تک تک اين بحث ها همـانـطـور کـه       . است
گفتم ميرسيم، بخصوص به بـحـث جـايـگـاه        
ويژه حزب کمونيست کارگري، من آنجا يـک    
. نوبت سر آن قطعنامه صحبت خواهـم کـرد    

اميـدوارم  .  اميدوارم کنگره به اين سمت برود
بتوانيم با حرفه اي گري سراغ مسائل کليدي 

ـفـي              .  برويم بتوانيم کنگـره را مـتـوجـه وظـاي
ـه          ـه بـعـد ب بکنيم که دارد و خطي که از اين ب

 حزب ميدهد
  

بعد از اين کنگره است که سختي کـار    !  رفقا
شروع ميشود و اگر اين کنگره راه درستي را 
نشان داده باشد، خط را تعريف کرده بـاشـد،     

ولي واقعا دشواري کار . کار ما را ساده کرده
بعد از اين کنگره است و من توجه همه تان را 

  .خيلي متشکرم. به آن جلب ميکنم
  

  منصور حکمت
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