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 ٦٠ سخنان فرزند يک اعـدامـي دهـه        "  
" نـبـود     آن روزها فيس بوک و غـيـرو       -

يکي از اين اسنـاد جـنـايـت جـمـهـوري            
اين سند در واقع ويـدئـو   .  اسالمي ست

کليپي است که فرزند يک اعدامي سـال  
ساخته و وضعيت جامعـه در     ۶۰ هاي 

بـراي  .  آن سال ها را توصيف مـي کـنـد     
کساني که تصويري از آن دوران نـدارنـد   
و يا حـتـي دارنـد و بـرايشـان يـادآوري                 
مجدد مي شود بسـيـار تـکـان دهـنـده           
است، اين ويدئو با استقبال فوق العـاده  

ما متن اين ويـدئـو   . اي روبرو شده است
در يوتويوب تـا ايـن     .   را پياده کرده ايم

بازديد و تعـداد زيـادي      ۲۲۴۰۰ لحظه 
 ک.ج. کامنت داشته است

   :لينک اين ويدئو در يوتيوب 
 
www.youtube.com/watch?
v=WalEMzb_Akw 

 
 ۲۷ سالم؛ من ايمان شيرعلي هستـم ،      

 ۱۳۶۱ سالمه متولد ارديبهشت سـال      
. من فرزند يک اعدامي هسـتـم    .  هستم

يک زنداني سياسي که در سـال شـصـت      
نـفـر      ۲۲ و يک در شهر آمل بـه هـمـراه        

ديگه فقط به جرم مخالفت با نـظـام در     
خيليـهـا وقـتـي       . مالء عام تيرباران شد

اسم سال شصت مياد يـاد خـمـيـنـي و            
اوائل دوره کشتارهاي مخالفيـن نـظـام      
مي افتند، شايد يه تعداد معدودي هـم  

جــمــهــوري اســالمــي در تــدارک ســفــر            
احمدي نژاد به نيويورک براي شرکت در   

طــبــق .  اســت   اجــالس ســازمــان مــلــل     
دفـتـر حـفـاظـت         برخي شواهد مـوجـود    

بنا به گزارشاتـي کـه تـا هـم اکـنـون از                 
زندانهاي جمهـوري اسـالمـي مـنـتـشـر            
شده است، تظاهر کنـنـدگـان دسـتـگـيـر          
شده در خيزش حق طلبانه اخـيـر بـويـژه       

در زنــدان کــهــريــزک مــورد تــجــاوزات            
ــروهــي واقــع شــده،          ــان و            گ ــي و جــان

زندانبانان آنها را تحت بدترين شکنـجـه   
. هــاي قــرون وســطــايــي قــرار داده انــد            

، خواه زن يـا   بسياري از دستگيرشدگان
ــر                    ــاي تــجــاوز، در اث ــاقــه مــرد در ات
تجاوزات مکرر و گـروهـي، بـه خـاطـر            
پارگي رحم و يا رکتوم و خونريزي روده   

اين گفتار حـمـيـد تـقـوائـي از سـلـسـلـه                 
دقيقه اي اسـت کـه در            ۱۰ گفتار هاي 

مرداد از کانال جديد پـخـش      ۲۱ تاريخ 
مطلب فـوق تـوسـط نـازيـال          .  شده است

صـادقـي پـيـاده و اول بـار در جـوانــان                   
 ک.ج. چاپ شده است ۴۱۷ کمونيست 

 با سالم به بينندگان اين برنامه

از سايتها عکس بسـيـار      امروز در يکي

خـط فـقـر      " ديـدم بـا عـنـوان                  ئيگويا
عـکـس کـودکـي را نشــان           ".  کـجـاسـت   

از خيابانـهـاي تـهـران        ميداد که در يکي
بخواب رفته و مردم از روي      در زير پلي

 2ادامه صفحه  

 9ادامه صفحه  

 10ادامه صفحه   6ادامه صفحه  

 

 اساس سوسیالیسم انسان است 

 !آینده از آن ماست

 نوید مینائی: سردبیر
:هیئت تحریریه  

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

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران

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

 کمونیستنان   جو 
 سھ شنبھ ھا منتشر می شود

۴۱۷ 
   

مدتي است کانال جديد مـهـمـان خـانـه        
ايـن خـال در حضـور          .  هاي ما نـيـسـت   

ي    كانالهاي رنـگـارنـگ و پـاسـتـوريـزه             
ــجــلــســي، بــيــشــتــر احســاس              لــوس آن

طلـب   اين واقعيت که سلطنت.  شود مي
را در كــنــار      "   بــرابــري" هــا هــم شــعــار     

ي    دهنده اضافه کرده اند،  نشان"  آزادي"
" آزادي" گرايش به چپ يعني خواسـت       

چـون  ( باهم در جامعه اسـت    " برابري"و 
، ) گاه برابري شعار آنان نبوده اسـت  هيچ

تلويزيونـي بـا گـرايـش           وجود يك كانال
چپ راديكال و مدرن، جزو ضـروريـات     
است زيرا بايد اين چپ را رهـبـري و از         
طرفي از وجود آن چپ در جامعه قـوت  

 .بگيرد
با اتفاقاتي كه اين اواخر افـتـاده اسـت       

و عـبـور مـردم از رهـبـران سـبـزپــوش                  
مـعــلـوم شـد مــردم ايــن بــه اصــطــالح               
رهبران را چماقي کـرده انـد تـا بـه سـر                
رژيمي بزنند کـه اتـفـاقـا هـمـيـن سـبـز                  
! پوشان نگـران سـرنـگـونـيـش هسـتـنـد             

اينـان خـطـوط قـرمـزي دارنـد و نـمـي                   
خواهند حکومـت اسـالمـي سـرنـگـون           
شود ولي  جنبش انقـالبـي بـراحـتـي از          

گـذرد در       اين خطور قرمز و موانع مـي 
نتيجـه جـنـبـش اعـتـراضـي ايـران يـك                  

 .خواهد رهبري راديكال و برانداز مي
شايد چنين به نظر مي آمد که در ابتـدا  

طـلـبـان بـاشـد،         رهبري در دست اصالح
هـاي واقـعـي         اما از همان ابتدا خواست
 9ادامه صفحه  

کمپين زنان عليه تجاوز و شکنجه در 
 !زندانھای جمھوری اسالمی

 شکنجه و تجاوز  قتل  این مظھر جنایت
 !باید دستگیر و محاکمه شود 
احمدی  در باره سفر 

 نژاد به نیویورک

 خط فقر، خط جنایت
 حمید تقوائی

کانال جدید و 
 انقالب ايران

 سیاوش امیدی

کودکيم را به 
 من پس بدھيد

 ايمان شير علی



يک هفته بـعـد از اعـالم تشـکـيـل واحـد                 
ـيـن           ايران سوليداريتي در شهر آخـن،فـعـال

ايـن حـرکـت اقـدام بـه بــرگـزاري سـه روز                    
ـارزات    ميزاطالع رساني در حمايت از مـب

در روزهـاي    .  مردم در ايـن شـهـر کـردنـد           
اوت اين برنامه در مـرکـز    ۱۵ و  ۱۴ ، ۱۳ 

بـرگـزاري ايـن      . شهـر آخـن بـرگـزار گـرديـد            
ـا و شـهـر              برنامه انعکاس خوبي در مـدي
ـاه بـه آن اشـاره               آخن داشت که اينجـا کـوت

 .مي شود
ـا روز                        ــجــمــع مـ ـبــر ت ــخــش خـ  ۱۳ پ

توسط راديو آخن و روزنامه شـهـري        اوت

ـاخـريشـتـن        اوت    ۱۴ و در روز         –آخنر ن
تـوســط تــلــويـزيــون وسـت دويــچـه رونــد              

 WDRفونک
  

اعـالمـيـه بـه        در طي اين سه روز صدهـا    
تـرکـي     -عربـي   -آلماني  -زبانهاي فارسي

ـنـدگـان از          و انگليسي در ميان بازديد کـن
ـال پـخـش شـده         .  ميز اطالع رساني ماتري

 :عبارت بودند از
ـام         بيانيه و اهداف  ـي ايران سوليداريتـي، پ

ـان مـهـلـت                –حميد تقوايي  ـي به ايـن جـان
 --مرداد ۲۸ ندهيم، فراخوان بزرگداشت 

ـان              يورش جمهوري اسـالمـي بـه کـردسـت
،اعالميه حزب کمونيست کارگـري ايـران     
ــه                     ــگــر ب ــرزاد کــمــان و آخــريــن نــامــه ف

ـار و گـزارشـات              دادستاني  به هـمـراه اخـب
 .اعتراضات مردم

  
ـاخـتـگـان          ـب همچنين عکس و پوستر جـان
اعتراضات اخير بويژه نـدا و سـهـراب بـه             
ـاخــتـگــان               هـمــراه لــيـســت اســامـي جـانــب

ـا          . اعتراضات اخير در ايران ـامـه ب اين بـرن
ـال خـوب روبـرو گـرديـد                 ـب ـق تـعـداد   .  است

زيادي از ميز اطالع رساني ديـدن کـرده و       
پيرامون مسائل و موضوعات حاد ايـران  
ـا          ـارزات جـاري ب و بويژه اعتراضات و مـب
ـادل نـظـر          ـب فعالين اين حرکت به بحث و ت

 .پرداختند
  

الزم به توضيح است که ما در نظـر داريـم     
ـامـه    .  اين برنامه ها را ادامه دهيم  اهم بـرن

ـيـت آتـي مـا در             هايي که در دستور فعـال
 .شهر آخن مي باشند اينها هستند

نمايش سمبوليک سنگـسـار و زنـدان          -۱ 
 در وسط شهر آخن

در بــاب    روشـنــگــري و افشـا گــري              -۲ 
تجاوزات جنسي در زندانهـاي جـمـهـوري       

و .  شهروندان آلـمـانـي        اسالمي بويژه براي
 انعکاس آن در رسانه هاي عمومي

ـايـي     -۳  تماس با حقوقدانان آلماني و اروپ
بمنظور حمايت ايـن اشـخـاص از وکـالي           

 زندانيان سياسي
 .در ايران 

تماس مجدد براي يافتن پشتيبـان در    -۴ 
 .بين سازمانها و احزاب آلماني

  
 آلمان -ايران سوليداريتي آخن

 ۲۰۰۹ اوت  ۱۸ 
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کـاش مـرده بـودم و حـوادث             : طباطبـايـي  
 .اخير را نديده بودم

 .بمان حاجي، اصل کار مانده است
هايـي کـه بـه         بايد از توهين:  آيت اهللا بيات

 .ملت شد عذرخواهي شود
ميبخشيد يا بيشـتـر   )  امت سابق( ملت" 

 "بکشيم تان؟
 آيا زنان با مردان برابرند؟: نوانديش

ـنـهـا            ـنـد اي نه وال، چه برابري؛ آنها زن هسـت
 مرد؛ عمرا برابر باشند؟

ــردار رادان     ــم           :  سـ ــريـ ــودرو حـ ــل خـ داخـ
 .خصوصي نيست

ببخشيد آنجا محل عبور و مـرور عـمـوم        
 است؟

 ۸۴ يارد وام بـراي        ميل۸۵۰۰  :هم ميهن
 .نفر در دولت نهم

حتما الزم داشتند، نمي خواستنـد بـريـزنـد       
 .تو چاه

شـود     هـاشـمـي را کـه نـمـي            :  مهدوي کني
ـيـرون کـرد           ـايـد   .  حذف کرد يا از کشـور ب ب

 .ايشان را حفظ کرد
محکم بهش بچسبيد چون همه تان با هـم    

 .حذف خواهيد شد
ـتـهــاي حـکــومـتـي         رفسـنـجــانـي بــر      :  سـاي

ـاکـيـد               اطاعت از دستـورات خـامـنـه اي ت
 .کرد

 .اي بابا، برخي گفتند که اصالح شديد
آيـات اعـظـام و مـراجـع            :  استاد مـحـيـط     

تقليد شيعه مردمي هستند چون خمس و   
 .زکات ميگيرند

از کي تا حاال چاپيـدن مـردم شـده نشـانـه            
 مردمي بودن؟
ـيـس     : نماينده مجلس دولـت     در شان يـک رئ

ـيـه    "  هـلـو     " نيست که وزير خود را به    تشـب
 .کند

 .است" هالو"اسم رمز " هلو"ناراحت نشو، 
آموزش و پـرورش سـکـوالر يـک           :  ازغدي

ـنـي         حيوان متمدن و آموزش و پـرورش دي
 .کند يک انسان واقعي تربيت مي

شما را که ميبينيم معني حيوان و انسـان      
 .را ميفهميم
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 پابرھنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

شـهـريـور  از سـاعـت               ٢ امروز دوشنبـه     
نفر از خـانـواده      ١٥٠ هشت صبح بيش از 

ـابـل                  هاي دستگيـر شـدگـان اخـيـر در مـق
خـانـواده هـا کـه         .  زندان اوين تجمع کردنـد 

ـانـي               ـي خبر دفن پنهايـي تـعـدادي از زنـدان
ـيـده بـودنـد           سياسي را در بهشت زهرا شـن
ـا           بسيار نگران بوده و خـواهـان مـالقـات ب

مـامــوريـن زنــدان     .   عـزيـزان خــود بـودنــد       
صبح کـارت هـاي مـالقـات را            ٩ ساعت 

آوردند که به بسياري از خانـواده هـا اجـازه        
صـداي اعـتـراض      .  مالقات داده نشده بود

فرياد ميزدند کـه چـه     .  خانواده ها بلند شد
چـرا جـواب     .  باليي سر زندانيان آورده ايـد     

اکنون دو هفته اسـت کـه حـتـي         .  نميدهيد
همان ماس هاي تلفني که از درون زنـدان        

ـتـي   .  گرفته مـيـشـد، قـطـع شـده اسـت              وق
ـنـد        ـت مامورين زندان به خانواده ها مـيـگـف
کــه تــا عــزيــزان آنــهــا دادگــاهــي نشــونــد              
ــخــواهــد بــود، خــانــواده هــا                مــالقــات ن
ـنـد کـدام دادگـاه و دادگـاهـهـاي                    ـت ميگـف
ـنـد           ـت .  فرمايشي آنها را به سـخـره مـيـگـرف

مامورين زندان خانواده ها را به مرتضـوي  
و ساالرکيا حواله ميدادند و خـانـواده هـا          
ـامـات رژيـم  را                     آنها و خـامـنـه اي و مـق

تـعـدادي   .  مورد لعن و نفرت قرار ميدادند
از خانواده ها که ديدند مالقاتي ندارند بـه    

ـنـد      ـت ـابـل      .  سمت دادگاه انقالب رف در مـق
دادگاه انقالب نيز تعدادي از خـانـواده هـا          

خانواده ها اعالم کرده انـد کـه     . جمع بودند
ــدان بــه                        ــزان خــود از زن تــا آزادي عــزي

 . تجمعاتشان ادامه خواهند داد
ـتـشـر شـده روز                       بنـا بـه گـزارش هـاي مـن

شهريور نير تعدادي از خـانـواده        ١ گذشته 
ـابـل اويـن                  هاي دستگـيـر شـدگـان در مـق
تجمع داشتند و خواهان مالقـات عـزيـزان      

در اين روز مـامـوريـن زنـدان           .  خود بودند
اوين به دستور قاضي کشـيـک بـه سـمـت            
خانواده ها يورش بردند و آنها را مـجـبـور      

اما خـانـواده   .  کردند که محل را ترک کنند
بــا شــعــار دادن بــا مــامــوريــن مــقــابلــه                

ـان زنـدان           .  ميکردند ـان مامورين و نـگـهـب
ـيـن زنـدان هـل              ـاي خانواده ها را به سمـت پ
دادند و تهديد کردند و گفتند اجازه نداريـد  
ـيـز                 به مقابل درب بياييـد و گـرنـه شـمـا ن

امـا خـانـواده هـا         .   بازداشت خواهيد شـد   
ـازهـم بـه تـجـمـع خـود ادامـه داده و بــا                        ب
اعتراض ميگفتند شما حق ايـن بـرخـورد        

ـايـد فـورا از              .  با ما را نداريد عزيـزان مـا ب
ـنــد         .  زنـدان آزاد شـونــد       در ايــن روز هـمــان

ـقـالب            ـابـل دادگـاه ان روزهاي ديگر در مـق
ـنـد      . نيز تعدادي از خانواده ها تجمع داشـت

آنها با دفتر حيدري فر که قـاضـي پـرونـده         

ـنـد     ـت دستگيرشدگان اخير است تماس گرف
، اما جوابي به آنها داده نشد و آنـهـا را بـه        

ـنـد      .  تشکيل دادگاه احاله دادند ـت و ميـگـف
ـا شـمـا                 ـا خـودمـان ب اينجا جمع نشويـد ت
تــمــاس بــگــيــريــم و خــانــواده هــا اعــالم               
ميکردند ما تا عـزيـزانـمـان از زنـدان آزاد            

 . نشوند به تجمعاتمان ادامه خواهيم داد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسـي  
ـيـد و شـرط                      بـراي آزادي فـوري و بـدون ق
تمامي دستگيرشدگان و زندانيان سياسـي  
مبارزه مکنند و همه انسانهاي آزاديـخـواه   
را به مبارزه اي قدرتمند بـراي رهـا کـردن          

ـايـد   .  اين عزيزان از زندان فـرا مـيـخـوانـد          ب
وسيعا به تجمعات هر روزه خـانـواده هـاي        

بايد در و ديـوار      .  دستگير شدگان پيوست
ـايـد گـردد       را با شعار زنداني سياسي آزاد ب
ـانـه و در                    پر کرد و در تـظـاهـراتـهـاي شـب

ـايـد   .  محالت اين خـواسـت را فـريـاد زد           ب
اخبار درون زندانـهـا را وسـيـعـا هـمـه جـا                 
ـا صـفـي مـتـحـد تـمـام                       انکعـاس داد و ب
امـکـانـات خـود را بـراي آزادي تـمـامــي                  

 . زندانيان سياسي از زندان بکار برد
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 ٢٠٠٩ اوت  ٢٤  -٨٨ شهريور  ٢ 

00447779898968 
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
free-zendaniseyasi.blogspot.com 

خانواده ھای دستگير شدگاه اخير ھر روزه در 
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محروميت از تحصيل چھار  
 دانشجوی دانشگاه آزاد تبريز 

طي چند روز گذشتـه و در پـي ارسـال            
دستوري از سوي وزارت اطالعـات بـه     
واحد هاي دانشگاهـي کـلـيـه اعضـاي          
سابق تشكل آرمان دانشگاه آزاد تبريز 
كه همگي در مقطع كارشناسـي ارشـد     
مشـغـول تـحـصـيـل بـودنـد، از ادامـه                  

 .تحصيل محروم شده اند
دبير سابق تشـكـل و       ( يونس زارعيون 

، ) رئيس هئيت موسس تشكل آرمـان   
عضـو سـابـق شـوراي         ( بهنام تركانپور 

، نويد محـمـدي   ) مركزي تشكل آرمان
عضو سابق شوراي مـركـزي و دبـيـر           ( 

و وحـيـد     ) كانون سياسي تشكل آرمان
از اعضاي سـابـق تشـكـل         (شيخ بگلو 

، هـمـگـي از ادامـه تـحـصـيـل               ) آرمان
 .محروم شده اند

يونـس زارعـيـون دانشـجـوي تـرم آخـر                
رشــتــه عــلــوم ســيــاســي در مــقــطــع                
كارشناسي ارشد قبل از آنكه موفق بـه  
ارائــه پــايــان نــامــه خــود شــود، طــي              
تـمــاســي از طــرف مــعــاون آمــوزشــي            
دانشگاه از صدور نامه اي مـحـرمـانـه       
از طــرف اداره اطـالعــات مــبـنــي بــر              
جلوگيـري از ادامـه تـحـصـيـل ايشـان                

بهـنـام تـركـانـپـور         .  مطلع گرديده است
دانشجوي ترم دوم مديريـت صـنـعـتـي        
در مقطـع كـارشـنـاسـي ارشـد نـيـز بـا                  
شرايطـي مشـابـه از ادامـه تـحـصـيـل                 

وحيد شـيـخ بـگـلـو          .  محروم شده است
نيز كه در رشـتـه اقـتـصـاد در مـقـطـع               
كارشناسـي ارشـد در حـال تـحـصـيـل                 
بودند در فاصله زماني دفاع از پـايـان       
نامه خود از ادامه تـحـصـيـل مـحـروم         
شده است و نويد محمدي كه در رشـتـه   
ــطــع                    ــزار در مــق ــرم اف ــدســي ن ــن مــه
كــارشــنــاســي ارشــد از آمــون ورودي             
پديرفته شده بود، بـا ارسـال نـامـه اي             
محرمانه از اداره اطالعات تـبـريـز بـه         

دانشگاه مربوطـه از ثـبـت نـام ايشـان              
 .جلوگيري بعمل آمد

ايــن دانشــجــويــان هــمــگــي اعضــاي            
تشكل آرمان در دانشگـاه آزاد تـبـريـز         
بوده و تـا كـنـون هـيـچ دلـيـلـي بـراي                      
جلوگيري از ادامه تحصيـل ايـن افـراد        

 .ارائه نشده است
 
اعتراضات دانشجوئی  : عليخانی  

از رسانه ھای انگليس و آمريکا  
 القا می شود 

حسينعلي عـلـيـخـانـي، دبـيـر شـوراي               
مرکزي کميته انضباطي وزارت عـلـوم   
طي اظهاراتي، خبر منتشر شـده طـي       
روزهــاي گــذشــتــه، مــبــنــي بــر عــدم              
بازگشائي برخي دانشگاه ها از جـملـه       
دانشگاه تهران را بدليل بروز احتمـالـي   

 .اعتراضات دانشجوئي رد کرد
عليخاني ضمن تائيد آمادگـي وزارت    
عـلـوم بــراي بـرخــورد بـا دانشـجـويــان               
معترض پس از بـازگشـائـي دانشـگـاه          
: ها در مهرماه بـه مـهـر گـفـتـه اسـت               

برخي سياسيون هستند که حـرفـي يـا      " 
شعاري مي زنند که دانشـجـوي مـا را        

در هر حال بـايـد   .  دچار غفلت مي کند
هـمـيـشـه آمـاده بـود امـا مـا گــاردي                   

وي هـم    ".  نگرفته و نـخـواهـيـم گـرفـت        
اگـر بـرخــي     " چـنـيــن اضـافــه کــرد کـه             

ســيــاســيــون دانشــجــويــان را تــحــريــک         
نــکــنــنــد کــه در خــارج از دانشــگــاه                
حرکاتي را از خود نشان دهند اتـفـاقـي    

 ".را شاهد نخواهيم بود
اين مقـام وزارت عـلـوم، اعـتـراضـات             
دانشجوئي را نشات گرفته از القـائـات   

هــيــچ : " بـيــگـانــگـان دانســت و گـفــت           
اتفاقي در آغاز سال تحصـيـلـي جـديـد        
نمي افتد مگر اينکه چنين موضوعي 
از طـــرف رســـانـــه هـــاي بـــيـــگـــانـــه               
کشورهايي مانند انگلـيـس، آمـريـکـا        

 ."القا شود... و 
وي هم چنيـن بـه نـقـش  دانشـجـويـان                
بسيجي براي برخـورد بـا اعـتـراضـات          

در : " دانشـجــوئــيــاشــاره کــرد و گــفــت         
ــيــش از            هــزار    ۱۰۰ دانشــگــاهــهــا ب

دانشجوي شاهد و ايثارگر هستنـد کـه     
اين افراد سربازان امام زمان هستنـد و    

حتما منظورش ( در کنار ساير دوستان

اوبــاش لــبــلــس شــخــصــي و بــرادران             
مـانـع از ايـن مـي           !)  اطالعـات اسـت    

شــونــد کــه آشـــوب و تـــنــشــي در                     
دانشگاههـا بـه وجـود آيـد از ايـن رو                  

در ".  جاي هيچ نـگـرانـي وجـود نـدارد           
ادامــه وي افــزود کــه اول مــهــر مــاه                
امسال نيز رئيس جمهـور در يـکـي از          
دانشـگــاهـهــاي بــزرگ تــهـران مـانــنــد            
سالهاي قبل حضـور خـواهـد يـافـت و            
دانشگاه به سالمت و صحت کار خـود  

 .را آغاز مي کند
اين اظهارات عليخاني در حالي اسـت    
که از زمان روي کار آمدن دولـت نـهـم        
دانشجويان بسيجي در دانشـگـاه هـاي      
مختلف ضمن همکاري تنگاتنـگ بـا     
کميته هاي انضباطي و اداره حـراسـت     
ــف، ضــمــن                دانشــگــاه هــاي مــخــتــل
شناسائي دانشجويان منتقد و معرفـي  
آنان به ايـن نـهـادهـا، زمـيـنـه پـرونـده                  
سازي هاي گسترده و مـحـرومـيـت از           
تحصيل دانشجويان منتقـد را فـراهـم        

 .مي آورند
 
 دکتر محمد ملکی بازداشت شد  

 ۳۱ ساعت هشت و نيم صبـح شـنـبـه         
مامور اطالعات بـه مـنـزل         ۵ مرداد، 

دکتر محمد ملکي هجـوم آورده و بـه         
گشتن کامل منزل پرداخته و نـهـايـتـا         

 .وي را دستگير کرده اند
ماموران که همگي همديگر را عـلـوي   
خطاب ميکردند، هشتاد جلد کـتـاب،   
مــدارک شــخــصــي دکــتــر مــلــکــي،               
کامپيوتر، دفترچه يادداشـت و ديـگـر        

 .مدارک را ضبط کرده اند
ماموران با دو خودرو به خـانـه هـجـوم       
آورده و با خودروي پرشيا طوسي دکتر 

هجوم مـامـوران بـا      .  ملکي را برده اند
اعتراض شديد همسر دکـتـر مـلـکـي،          

 .خانم ميرمعز، همراه بوده است
همچنيـن مـامـوران در حـيـن گشـتـن                
خانه از تمامي خانه فيلمبـرداري کـرده     
اند و وقتي همسر دکتر ملـکـي عـلـت       
فيلمبرداري را جويا شده اند، گفته انـد    
که ميخواهيم فـيـلـمـهـا را بـه قـاضـي               

 .حداد بدهيم
الزم به ذکـر اسـت کـه دکـتـر مـحـمـد                   

ماه است که مشغول  ۳ ملکي بيش از 
مـداواي ســخــت بــيـمــاري پــروســتــات           
هستنـد و بـا تـوجـه بـه تـزريـق دارو،                    
داراي ضعف جسمـي اثـرات ايـن دارو          

هسـتـنـد و اغـلــب در مـنـزل در حــال                   
البته گفته مـي شـود     .  استراحت بودند

با توجه به کنترل کـامـل تـلـفـن هـا و               
محيط اطـراف خـانـه دکـتـر مـلـکـي،               
ماموران اطالعات از مساله بـيـمـاري    
و درماني ايشـان بـي اطـالع نـبـوده و              

 .نيستند
 

جو امنيتی در خوابگاه ھای  
دانشگاه شيراز ھمزمان با  

 بازگشايی دانشگاه 
به دنبال بازگشايي دانشگـاه شـيـراز و        
آغــاز امــتــحــانــات مــعــوقــه در ايــن              
دانشگاه به علت اعتراضات به نتيـجـه   

شـيـراز بـه         انتخـابـات، جـو دانشـگـاه         

 .است  شدت امنيتي شده
به گزارش خبرنامه اميـرکـبـيـر از روز         
شنبه انتظامات در ورودي دانشگاه به 
شـدت ورود و خــروج دانشـجــويـان را              
کنترل کرده و اجتماع بيش از چند نـفـر   

تـعـداد   .  را به شدت زير نظر مي گيرنـد 
افراد انتظامـات از حـالـت مـعـمـولـي              
بـيـشـتــر اسـت و ورود و خـروج درب                  
ورودي دانشگاه به شدت کـنـتـرل مـي         

 .شود
دانشـجـوبـان بســيـجـي و وابسـتـه هــم                
دانشـجـويـان را زيـر نـظـر دارنـد و بــه                    
ــي در ســرکــوب                 ــيــت ــادهــاي امــن ــه ن
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ــادا ( انــجــمــن مــارکــس         بــرگــزار  )  کــان
 ميکند

 
 : سخنران

 حميد تقوايى
 :موضوع

در ايـن ســمـيـنــار مسـائـل زيـر مــورد                 
 :بررسي قرار ميگيرد

 
چرا جنبـش جـاري را بـايـد انـقـالب                -

ناميد؟ خصلت انقالبي تحوالت اخـيـر     
در چيست؟ چرا جنبشها و احزاب غـيـر   
کارگري از برسميت شـنـاخـتـن انـقـالب         

 جاري سر باز ميزنند؟
جـنـبـش جـاري حــول چـه مسـائـلــي                 -

شکل گرفته است؟ و خواهان و قادر بـه  
 حل کدام مسائل طبقاتي است؟

تاثير و جايگاه اختالفـات جـنـاحـهـا         -
مساله مورد اختالف .  در مبارزه مردم

باالئي ها و ربط آن به جنبش خيـابـانـي    
مـردم کـدام اسـت؟ از نـظـر طــبـقـاتــي                  
اختالف جناحبنديهاي حکومت چطور 
ــود؟                ــشـــ ــيـــ ــح داده مـــ ــيـــ ــوضـــ  تـــ

خصـلـت جـهـانـي جـنـبـش انـقـالبــي                  -
جنبش جاري چگونه صفـبـنـدي    .  جاري

طبقاتي در سطح جـهـان را مـنـعـکـس           
 مـيـکــنـد و چـه تـاثــيـري بــر آن دارد؟                   

رابطه جنبشهاي اجتماعي با جنبـش   -

 -بررسي سياست نيروهاي ملـي .  جاري
اسالمي، ناسيوناليسم عظمت طلـب و    
کمونيسـم کـارگـري در قـبـال جـنـبـش                 

عـمـلـکـرد ايـن        . انقالبي حاضر در ايران
نيروها قبـل از شـکـل گـيـري جـنـبـش                 
جــاري بــا عــمــلــکــرد امــروزشــان چــه              
تفاوتهائي دارد و اين موضع گيري هـا    

 چگونه توضيح داده ميشود؟
ــقــالب در ســيــاســت و                - جــايــگــاه ان

نـقـش طـبـقـه        .  استراتژي طبقـه کـارگـر     
کارگر در مبارزات جاري کجا خـود را      
نشان ميدهد؟ صـف مسـتـقـل طـبـقـه              
ــت؟                   ــنـــا اسـ ــعـ ــه مـ ــر بـــه چـ   کـــارگـ

. حزب کمونيست کارگري و انـقـالب     -
نقش حزب در شکـل گـيـري مـبـارزات          

ــي آن                          ــر آتــ ــيــ ــاري و در ســ .جــ   
انقـالب  .  سير احتمالي جنبش حاضر -

چگونه تعميق ميشود و پيروزي آن در     
  گــــــــــــرو چــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت؟             
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اين هفتـه احـمـدي نـژاد وزيـرانـش را                

ايـن  !  وزير نگو، هلو بگـو . معرفي کرد
با الهام از جناب سونامي است کـه در    
مصاحبه تلويزيوني در معرفي کابينـه  
اش ضمن تمجيد از وزيري که از قضـا    
: با يک ضربت اخراج کرده بـود، گـفـت       

مثل هلو دوست داشتنيه آدم ميخـواد  
بـه     از تير خـالص زنـي کـه         !  بخوردش

يــمــن تــنــاقضــات و بــن بســت هــاي                
جمهوري اسالمي بر تـارک حـکـومـت         
لمپن هـاي اسـالمـي نشـسـتـه چـنـيـن                

حتي ايـنـهـم       . چيزهايي عجيب نيست
که ايشان قبل از راي اعتماد کابينه بـا  
تاکيتک تبليغات تلويزيوني به جـنـگ     
برادران مجلسي اش رفتـه غـيـر قـابـل          

همه کس ميدانـد کـه در       .  انتظار نبود
جمهوري اسالمي سنـگ روي سـنـگ        
بند نـيـسـت و الـبـتـه بـر سـر تـعـيـيـن                       
مسئولين نـان دانـي هـاي مـتـعـدد و                 
ارگـانـهـاي سـرکـوب و مـراکـز قـدرت                 

 .خيلي بکش و واکش هست
نکته بامزه تر شايد اين بود که جـنـاب   
سونامي اسم سه تـا خـواهـر زيـنـب را            

در لــيــســت وزراي       بــراي اولــيــن بــار         
بـخـيـال    .  قـرار داده بـود         حکومت اهللا

خود زرنگي کرد و خـواسـت تـلـويـحـا             
بگويد صداي انقالب مردم کـه الـبـتـه         

امـا     . زنانه است را او هم شنيده اسـت   
شايد متوجه نشد که با اين کار خود نه 

بـه اسـتـيـصـال نـظـام زن سـتـيـز                      فقط
اعتراف کرده بلکه همچنـيـن      اسالمي

در کاسه آش نذري آيت اهللا هـاي      خاک
فمينيست و هوادرانشان ريخته و همـه  

 .را گل کرد
در رابطه با معرفي    اما جالبتر از همه

عـکـس الـعـمـل           " دولت مـرده " کابينه 
هــمــان زمـان کــه جــنــاب         .  مـردم بــود   

سونامي در تلويزيون براي هـلـوهـايـش     
تبليغ ميکرد مردم فرصت را مـغـتـنـم     

در اغلب مـحـالت تـهـران و              شمرده و
حتي در برخي شهرستانها سر پشت بام 

. ها شعار مرگ بر ديکتاتور مـيـدادنـد   
گزارش ها حاکي است کـه ابـعـاد ايـن           

 .شعارگويي بي سابقه بوده است
هميـن تصـاويـر از وقـايـع پـيـرامـون                   

درک اوضــاع      مـعـرفـي کـابـيــنـه بــراي          
ايران، دعواهاي دروني نظام و خشـم و    

. نفرت انقالبي مردم شايد کافي بـاشـد  
ولي وقايع هفته گذشتـه نـکـات قـابـل          

بـراي مـثـال بـه         .  ذکر ديگري هـم دارد   
تظاهرات هـاي دوشـنـبـه گـذشـتـه در                 
مقابل دفتر روزنامه اعـتـمـاد مـلـي و          

. ويدئوهاي منتشره از آن توجـه کـنـيـد      
جالب اين بود که کروبي فراخوانـش را    
پس گـرفـتـه بـود ولـي گـروه هـايـي از                   

باز جـمـع شـدنـد و تـظـاهـرات                جوانان
در اين تظاهرات هـا عـالوه بـر        .  کردند

شـعـارهـاي تـنـد        "  مرگ بر ديکـتـاتـور   "
خـامـنـه    " از جمله (ديگري نيز داده شد 

شـکـنـجـه     " ،   " اي قاتله واليتش بـاطلـه    
و هـمـيـنـطـور        " اعتراف ديگر اثر ندارد

کـه  "  استقالل آزادي جمـهـوري ايـرانـي      " 
ولي بي بـي       ).جواب به موسوي است

سي تصميم گرفت فـقـط شـعـار اهللا و           
اکبر را طرح کند و سـريـع از کـنـار آن             

  .بگذرد
نکته قـابـل ذکـر ديـگـر ادامـه رونـد                    

متراکـم شـدن نـفـرت تـوده اي عـلـيـه                   
تجاوز و شکنجه اسـت کـه بـه مـوارد             
اخير محدود نمي شـود و دامـن سـي            
سال حکومت اسالمي جنايت و تجاوز 

در اين هفته چندين ويـدئـو     .  را ميگرد
مـورد     ۶۰ از کساني که طي سالهـاي    

تجاوز قرار گرفته اند در سطح اينترنت 
. و اين تازه اول کـار اسـت      .  منتشر شد

انقالب دارد به شيوه خود بين دو نسـل  
و نسل  ۵۷   شکست نخوردگان انقالب

پيوند برقرار  ۸۸ جوان انقالبيون خرداد 
پـيـونـدي کـه بـراي پـيـروزي              .  ميکـنـد  

انقالب کنوني حائـز اهـمـيـت حـيـاتـي            
است و در قدم اول کاسه کوزه امثال بي 

بي سي و گرگ هايي را بهم خواهـد زد    
که پوستين سـبـز بـه سـر کشـيـده انـد                  

ميکوشند مگر انقالب فعلي را در      و
حد قانون اساسي جمهوري اسالمي يـا  
با کمي چاشني دمـکـراسـي و حـقـوق            
بشر مـتـوقـف کـنـنـد و بـه شـکـسـت                     

 .بکشانند
  

و باالخره جـنـبـه ديـگـر وقـايـع هـفـتـه                 
گذشته تغييراتي در مـنـاسـبـات بـيـن           

مــاجـرا از لــبـخـنــد           . بـااليـي هــا بـود       
زورکي هاشـمـي و احـمـدي نـژاد بـهـم                
ديگر و چاق سالمتي کردن در مجلس 
معارفـه رئـيـس جـديـد قـوه قضـايـيـه                   

البته در اين مجلس آشتـي  .  آشکار شد
کنان موضوع خيلي آسان نـگـذشـت و      
حضرات بعنوان اعتراض به يـکـديـگـر       
دست به ترک جلسه هنگام سـخـنـرانـي       

مثـال دولـتـي هـا         . (طرف مقابل زدند
موقعه سخنان رفسنـجـانـي جـلـسـه را           

ولــي در جــلــســه         ...) تــرک کــردنــد و     
مجلس تشخيص مصلحت که پـس از    

مدتها تشکيل ميشد گـويـا جـنـگ و         
دستکم گـزارش  .  دعوا کمتر بوده است

کوتاه و بدقـت کـار شـده اي کـه از آن                 
جلسه منتشر شد تالش مـيـکـنـد ايـن        
تصوير را ارائه دهد که نظام دارد کـار      
خود را از سر ميـگـيـرد و مـثـال دوره            

بـنـا بـه      . را پشت سر ميگذارد" بحران"
ايـن گــزارش رفســنــجـانــي بـار ديــگــر             

ظاهـر  "  مرد بحرانها"کوشيده که در پز 
شود و از اين سخن ميگويـد کـه بـايـد         

" بـه رهـنـمـودهـاي رهـبـر           " همه طرفين 
همچنين در هفته گذشتـه  .  گوش کنند

راه "باالخره کوه موش زاييد و موسوي 
همان طور که . را اعالم کرد" سبر اميد

انتظار ميرفت يک شير بي يال و دم و       
يک قوطي بگير و بـنـشـان کـه          اشکم، 

مـوسـوي      . آنرا رنگ سبز کرده بـاشـنـد   
بخوبي ميداند که مردم او را مسـخـره     
ميکنند و دشنام نثارش خواهند کـرد    

چيزي که في الـحـال ابـعـاد وسـيـعـي              (
اما    ). دارد و سريعا در حال رشد است

ظاهرا فکر کرده که نقطه تعادل با آقا و 
و    . احمدي نژاد فعال در هـمـيـن اسـت        

باالخره واقعه ديـگـر تـالش بـراي آرام             
کردن کـروبـي تـوسـط کسـانـي نـظـيـر                  

گـرچـه احـمـد       .  توکلي و الريجاني بـود 
جنتي در نـمـاز جـمـعـه هـمـيـن هـفـتـه                  

مــجــددا بــطــور تــلــويــحــي خــواهــان              
دستگيري امـثـال کـروبـي و مـوسـوي             

از اين وقايع چه مـيـتـوان نـتـيـجـه          . شد
گرفت؟ هيچ، ادامه بـلـبـشـوي دعـواي        

البته دندان    اوباش بشکل پيچيده تر و
. تيز کردن عليـه هـم بـراي دور بـعـدي             

ظاهرا نوعي خط ميانه که بر همکاري 
و بــه بــازي گـرفــتــن هــمـه جــنــاح هــا                 

اما . دارد وزن بيشتري مي يابد  تاکيد
آقا   .پيشروي آن يک توهم و خيال است

را فــقــط    و احــمــدي نــژاد ايــن وضــع             
فرصتي قلمداد ميکند تـا مـوقـعـيـت        

بـه مـوقـعـه          خود را مستحکم کنند و
بـازنـده   .  سر مخالفين را زير آب کـنـنـد   

بالفصل شـايـد کـروبـي و مـوسـوي و                 
. خاتمي و دور و بري هـايشـان بـاشـنـد         

حالت تعادل نسبـي کـه در دعـواهـاي           
بااليي ها بوجود آمده هـر آن مـمـکـن           
است بهم بخـورد و بـر مـتـن جـامـعـه                
انقـالبـي و بـن بسـت هـاي جـمـهـوري                   
اسالمي ميتواند ابعاد غير قابل پيش 

در هـر    .  بيني و وسيع تر از قبل بگيرد
نـاگـزيـر ايـن وضـع تـراکـم                 حال نتيجه

خشـم و نـفـرت عـمـومــي عـلــيـه کــل                   
راديکـال تـر شـدن           جمهوري اسالمي،

   .مردم و تعميق انقالب است
 )۲۰۰۹ اوت  ۲۲ (
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ايـن افـراد در       .  دانشجويان کمک مي کنند
ـتـخـابـات         جريان اعتراض دانشجويان بـه ان
بــه هــمــکــاري بــا نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر            
ـازداشـت دانشـجـويـان و                    پـرداخـتـه و در ب
ـتـي          ـي تحويل دانشجويان به نيـروهـاي امـن

ضــرب و شــتــم      .  تــقــش زيــادي داشــتــنــد     
دانشجويان در هنگـام ورود بـه خـوابـگـاه            
ها، دستگيري دانشـجـويـان مـعـتـرض و             
تحويل آنان به نيرو هاي امنيتـي و تـالش       
ـا اعـتـراض                      ـابلـه ب براي بـر هـم زدن و مـق
دانشــجــويــان بــه نــتــيــجــه انــتــخــابــات از            

 .فعاليت هاي بسيج دانشگاه بود
ـان          ـيـر، دانشـجـوي با وجود تمامي اين تـداب

شب يکشنبـه در خـوابـگـاه          ۲۳ از ساعت 
هاي دانشـگـاه شـيـراز و عـلـوم پـزشـکـي                  

ايـن  .  سـر دادنـد    "  مرگ بر ديکتاتور"فرياد 
ـبــال دانشــجــويــان              فـريــادهــا کــه بــا اســتــق
بسياري روبرو شد، تا مدت زيـادي ادامـه       

مـرگ  " شـعـارهـاي         " داشت و دانشجويان   
ـيـب                 "  بر ديکتاتور سـر داده و بـه ايـن تـرت

ـان اعـتـراض خـود را بـه کشـتــار                     هـمـچـن
ـيـجــه انــتـخـابــات و انــتـصــاب                 مـردم، نــت

 .احمدي نژاد نشان دادند
الزم به يادآوري است پس از انتـخـابـات و       

خـرداد جــو دانشـگـاه شـيــراز              ۲۳ از روز     
ـا پــيـوسـتـن مـردم بــه                        مـتـشـنــج شـد و ب
ـيـشـتـر          دانشجويان سرکوب اعتـراضـات ب

خـرداد در        ۲۵ شد، به صورتي که در روز 
اثر حمله به مردم عده زيـادي بـه دانشـگـاه         

 .پناه آوردند
نيروهاي نظامي بـراي سـرکـوب مـردم و            

ـاده                  ـف ـيـر سـاچـمـه اي اسـت دانشجويان از ت
کــردنــد کــه مــنــجــر بــه آســيــب چشــمــي              

ـنـکـه حـدود                  ۱۰۰ تعدادي شد و پـس اي
 ۳۰۰ داشجوي دانشگاه شـيـراز و حـدود          

ـان           ۲۵ نفر از مردم در روز  خـرداد در جـري
ـيــرو هــاي          يـورش بــه دانشــگـاه       تــوسـط ن

نظامي و شبه نظامـي دسـتـگـيـر شـدنـد،            
تــعــطــيــل و خــوابــگــاه هــا بــه               دانشــگــاه

 .سرعت تخليه شد
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تـا کـنــون دو شـمــاره از سـري جـديــد                   
يـا  "  خبرنامه جوانان کمونيسـت ايـران    " 

" CYO IRAN NEWS" دقــيـــق تـــر        
در واقـع  سـعـيـد           .  منتشر شـده اسـت    

در .  سـتــون اصــلــي ايــن نشـريــه اسـت            
گفتگويي که با سـعـيـد داشـتـيـم ايـده              
داشتن چنين خبر نامه اي مطرح و بـه    

آگوست اولـيـن      ۱۴ .  سرعت توليد شد
آگوست دومـيـن شـمـاره          ۲۳ شماره  و 

الـبـتـه ايـن       .  اين خبر نامه منتشر شـد   
سـعـيـد در      .  تنها فعاليت سعيد نيست

سطح بسيار وسيعي به خبر رسـانـي و       
بـه  .  فعاليت هاي ديگري مشغول است

بهانه خبرنامه انـگـلـيـسـي بـا سـعـيـد                
مصاحبه اي ترتيب داده ايم که در زيـر     

 .مي خوانيد
چـرا  .  سعيد جان خستـه نـبـاشـي      :  ک. ج

؟    CYO IRAN NEWSخـبــر نــامــه      
مگر سيـل جـريـان  اخـبـار در سـطـح                  
جهاني کم بود؟ بي بي سي، سي ان ان     
و کـلـي خـبـرگـزاري بـزرگ هسـت کـه                   

ايــن .  اخــبــار را پــوشــش مــي دهــنــد           
 خبرنامه چه نيازي را جواب مي دهد؟

مـمـنـون نـويـد جـان بـراي ايـن                 :  سعيد
در جـواب ايـن سـوال مسـائـل            . فرصت

زيادي هست که بايد اشاره کنم ،سـعـي   
ميکنم به اختصار و تفصـيـل بـيـشـتـر         

مـوضـوع اول     . آنـهـا را تـوضـيــح دهـم           
ايــنــکــه مــردم ايــران در اعــتــراضــات            
اخيربه هم طبقه ايها و همنوعان خـود    
در سراسر دنيا نزديک شـدنـد و هـرچـه           
بيشتر به اهميـت اتـحـاد و کـنـار زدن              

به اعتقـاد  . مرزها و برچسبها پي بردند
من بخش وسيعي از فـعـالـيـتـهـاي مـا          
بـايــد مــعــطــوف و مــتــوجــه خصــلــت            
انترناسيوناليستي انقـالب مـوجـود و        

مـا در جـريـان        .  سياستهاي مـا بـاشـد     
انقالب جـاري مـردم ايـران بـه خـوبـي                 
ديـدم کـه جــمـهـوري اسـالمــي بـا چــه                 
ــمــلــلــي،                وحشــتــي از اتــحــاد بــيــن ال
خبرنگـاران خـارجـي را يـکـي پـس از                 
ديگري از ايران اخراج کرد واينترنـت و    
ماهواره را دچـاراخـتـالل ومشـکـالت            

نشـريـه انـگـلـيـسـي          .  وسيـعـي سـاخـت      

سازمان جوانان کمونيست ميتـوانـد و     
بايـد خـط سـيـاسـي حـزب و جـنـبـش                    
کمونيسم کارگري را به ميان مـحـافـل      

از اهـداف    . سياسي خارج از ايران بـبـرد  
اصلي انتـشـار ايـن نشـريـه پـيـونـد بـا                  
جنبش عظيمـي اسـت کـه در سـراسـر              
دنيا با ما و همراه با انسـانـيـت فـريـاد        

خبرگزرايهـا  . کشيده مردم ايران هستند
و سرويسهاي خبرپراکني عظـيـمـي در      
سراسر دنـيـا اخـبـار ايـران را پـوشـش                  
ميدهند اما مالحظاتي اين بين وجود 
دارد ،اول اينکه با به خـيـابـان ريـخـتـن         
مردم تمامي خبرنگاران خـارجـي ايـن        
سرويسها از ايران اخراج شدند و عـمـال   
منابع خبري اين رسانه هـا اطـالعـات        
خــام و آمــاتــوري بــود کــه مــردم بــا                 
ــد               ــن ــشــان مــان ــات شــخــصــي امــکــان

فـــيـــس ( ســـرويســـهـــاي اجـــتـــمـــاعـــي     
ــلــــهــــاي     بــــوک،تــــوئــــيــــتــــر،مــــوبــــايــ

مــنــتــشــر  ...) شــخــصــي،وبــالگــهــا و       
اما تصور اينکه اين رسـانـه     . ميکردند

ها بي طرف هستند و اخبار را به نـفـع     
مردم ايران و خـواسـتـه هـاي اصـيـل و             
توده اي آن مخابـره مـيـکـنـنـد بسـيـار             
ساده انگـارانـه و بـه دور از واقـعـيـت                 

 .است
بسياري از ايـن رسـانـه هـا اخـبـار را                  

تحـت فشـار آگـاهـي عـمـومـي مـردم                 
بسياري ديگر بـا    . جهان مخابره کردند

اکراه و با انحـرافـات و تـفـاسـيـر غـيـر               
واقعي اخبار را کار ميکنـنـد و اکـثـرا         
تريبون اصالح طلبـان و بـورژوازي در         

به همين خـاطـر فـکـر       . سايه ايران شدند
اخـــــبـــــار رســـــانـــــه          مــــيـــــکــــنـــــم  

چنانچه پيوستـه و مـداوم        جهاني هاي
طـرف نـيـسـت ،بـلـکـه بـا                هم باشد بي

اهداف تعـريـف شـده اي خـواسـتـهـا و                
 منافع مردم را

کشـور   منـافـع وسـيـاسـتـهـاي          به سمت
 مطبوعشان ميکشانند

قـرار نـيـسـت اتـفـاقـات             اين خبرنـامـه   
ايران را از هيـچ فـيـلـتـري عـبـور دهـد               
بلکه سعي دارد اخبار را بـه نـفـع تـوده         
هاي وسيع به ميدان امده و بـه زبـان و       

ادبيات کمونيسم کارگـري بـراي دنـيـا         
 مخابره کند

 
محتواي نشريه چيست و اخـبـار     : ک.ج

 چگونه تنظيم مي شوند؟
همانطورکه از اسم اين نشريه بـر    : سعيد

مي آيد محتـواي اصـلـي آن اخـبـار و              
گزارشات جنبشهاي مختلـف اسـت و       
معموال با نوشته اي تـحـلـيـلـي هـمـراه          
خواهد بود که تا به حال در دو شـمـاره       

نـويـد   ( گذشته از نوشته هـاي خـودت         
که به عـنـوان اديـتـور مـا را              ) مينائي

. همراهي ميکني استفـاده شـده اسـت       
ايــن نشــريــه بــا تــوجــه بــه            شــيــوه کــار  

ــرات                    ــظــ ــار و نــ ــت کــ ــرفــ ــشــ ــيــ پــ
 . ميتواند تغيير کند وانندگان

محتويات خبري اين نشريه مـنـطـبـق        
با تحوالت سـيـاسـي و جـدال روزمـره              
جنبشهاي اجتماعي تنظيم ميشـود و    
از منابـع مسـتـقـيـم مـردمـي تـغـذيـه                 

مـعـمـوال اخـبـار ايـن نشـريـه               . ميشـود 
اختصاصي و مـتـعـلـق بـه مـجـمـوعـه              
خبري سـازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت                 

 .است
 
اين خبر نـامـه در چـه سـطـحـي               :  ک.ج

تــوزيــع مــي شــود؟ و آيــا تــا امــروز                 
 ريسپونسي گرفته است؟ 

مـا بـراي ارسـال ايـن نشـريـه از                 :سعيد
تمامي امکاناتمان استفاده ميکنيم و 
ــس                          ــيـ ــق فـ ــريـ ــال از طـ ــه حـ ــا بـ تـ
بوک،توئيتر،ماي اسپيس و گـروهـهـاي    

بسياري که روي اينترنت در اشـکـال و       
نامهاي گوناگون ايجاد کـرده ايـم ايـن          
خبرنامه را براي بيش از يکـصـد هـزار      
ــيــا ارســال کــرده                  نــفــر در ســراســر دن

عالوه بـر ايـن رفـقـاي بسـيـاري از               . ايم
کشـورهــاي ديــگــر مـانــنــد آمــريــکــا،           
اسکاتلند، روسـيـه، ايـتـالـيـا و حـتـي                 
برزيل و آفريقاي جنوبي ايـن نشـريـه را        
در وبسايتها و سرويسهاي خودشان بـه    

نظرات و پيامهـاي  . اشتراک گذاشته اند
گرمي از خوانندگان بـراي مـن ارسـال          
شده که سعي ميکنم از اين به بـعـد در     
ستوني از نشريه چاپ کـنـيـم بـايـد در            

اين نشريه هـنـوز        نظر داشته باشيم که
کامال شناخته نشده و نياز به مـعـرفـي    

 .و کار مداوم دارد
 
از ساير فعاليت هايـت بـراي مـا        :  ک.ج

در جريان انقالب اخـيـر در ايـران        .  بگو
يکي از  وبالگ هاي  تـو کـه بـه زبـان               
انگليسي است بازديدکنندگـان زيـادي     

اين در چه سطـحـي بـود و چـه           .  داشت
 تاثيري داشت؟

وبــالگ راه انــقــالبــي از ســال            : ســعــيــد 
به زبان انگليسـي مشـغـول بـه          ۲۰۰۷ 

ــن مــدت                       ــار اســت و در طــول اي ک
مخاطبين خاص خـود را پـيـدا کـرده             
اما اتفاقات اخير ايران و شيوه کار مـا  
در اين وبالگ باعث شد وبالگ من بـه    
عنوان يکي از مراجع اصلي و مـطـرح     
در زمينه اخبار ايران مورد توجه قـرار    

بـراي  " ندا" فيلم تير خوردن و قتل . گيرد
اولين بار از وبالگ راه انقالبي منتـشـر   

و    و بعدها در يوتيوب و تـلـويـزيـونـهـا      
بـراي  . رسانه هاي جهاني مـتـنـشـر شـد       

اولين بـار در وبـالگ نـويسـي خـبـري                 
ايـران مــا از شــيــوه اليــو بــالگــيــنــگ              

شــيــوه کــار در ايــن          اســتــفــاده کــرديــم   
ثـانـيـه     صورت است کـه    به اين سيستم

به ثانيه و دقيقه به دقيقه با عـکـس و       
فــيــلــم بــه صــورت زنــده اتــفــاقــات و               

 .اعتراضات گزارش ميشود
اين شيوه خبرنگاري نيازمند نيروهـاي  
وسيعي در محل اعتراض و همچنـيـن   
ارتباط زنده ايـنـتـرنـتـي جـهـت ارسـال               
عـکـس و فــيـد و خــبـر اسـت کـه در                      
شرايط ايران بسيار مشکل و تقريبا از   
نظر رسانـه هـاي خـارجـي غـيـر قـابـل                 
تصور بود که ما اين کار را بـارهـا در         
اتفاقات زيادي با موفقيـت تـا آخـريـن         

ساعات شـب کـه اعـتـراضـات ادامـه               
عـالوه بـر ايـنـهـا          . داشت ادامـه داديـم      

گزارشهاي تکميلـي و بسـيـاري را در            
همکاري با سـازمـانـهـا حـقـوق بشـري            
انجام داديم که از مهمترين انهـا جـمـع      
آوري و انتشار لـيـسـت کـامـل کشـتـه              
شده ها،بازداشتي و مـفـقـود شـده در             

ايـن لـيـسـت بـه          . اتفاقـات اخـيـر اسـت        
عنوان مرجع در نهادهاي بين الـمـلـلـي     
بسياري مورد استفاده قرار ميگيرد و   
تـا بـه حـال از جـانــب روزنــامـه هــاي                   
لوموند فـرانسـه و گـارديـن انـگـلـيـس               

عنوان کاملترين مجـمـوعـه نـقـض           به
حقوق بشري در اتفاقات اخير به چـاپ    

 .رسيده است
از ديگر کـارهـاي ايـن وبـالگ گـزارش            
روزانه و بـالفصـل اتـفـاقـات اخـيـر بـه               
زبانهاي انگليسي،فـرانسـه،ايـتـالـيـائـي        
اسپانيائي و فارسي است،حـجـم بـاالي      
فعالـيـتـهـاي ايـن وبـالگ بـاعـث شـده                  
دوســتــان زيــادي از ســراســر دنــيــا                   

فعاليتي روزانه به من کمک کنند و    در
تقريبا سازماندهي و چارت مشخصي 

نـکـتـه    . براي کـارهـا بسـتـه شـده اسـت            
غـيـر از بـخــش         جـالـب تـوجـه ايـنـکــه          

فارسي و انگليسي ساير تـرجـمـه هـاي       
روزانــــــه از طــــــرف رفــــــقــــــاي                     
ايتاليائي،فرانسوي و اسپانيـائـي بـراي      
من ارسال ميشود که ثـبـات آنـهـا در           
انجام کـار و پـيـگـيـري خسـتـگـي نـا                    
پذيرشان جاي تحسين وخسته نباشـيـد   

 .دارد
اين وبـالگ در حـال حـاضـر هـمـکـار                 

سي ان ان،بي بـي    :خبرگزاريهائي مانند
ســي، لــومــونــد، گــارديــن، الــجــزيــره،          

انگلستـان، سـي بـي سـي، اي              ۴ کانال
بـي ســي، ان بــي سـي، رپـوبـلــيـکـا و                    
بسـيــاري ديــگــر از رســانــه هــاســت و              

ــرم افــزار              روزانــه بــر اســاس گــزارش ن
بيننده ثابت  ۷۰۰۰۰  شمارنده بيش از

 .دارد
 
فيـس بـوک هـم يـکـي ديـگـر از                  : ک.ج

عرصه هاي کار تـوسـت، از آنـجـا چـه            
 خبر؟
عالوه بر ايـن وبـالگ جـمـعـيـت             : سعيد

بسياري در فيس بوک و توئيتر هـم بـه       
ــبــار و                   ــه اخ صــورت مــداوم و روزان

در .  مطالب ما را دريافـت مـيـکـنـنـد        
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 خبرنامه انگليسی جوانان کمونيست منتشر شد
 مصاحبه با سعيد ولدبيگی

 6ادامه صفحه  



بي خبر از ايـنـکـه در        پل رد ميشوند،
. گــذرد   آن زيــر چــه هســت و چــه مــي             

نوشته کوتاهي هم همـراه ايـن عـکـس         
و   پرسيده بود خط فقر کـجـاسـت     . بود

خــط فــقــر     !!  گــفــتــه بــود هــمــيــنــجــا        

ــجــاســت   ــن ــود آمــار را             .   اي ــه ب ــت گــف
دولتـمـردان مـيـسـازنـد و در خـدمـت                 
سياستهاي آنهاست، امـا آمـار هـرچـه         
بــاشــد ايــن واقــعــيــت زنــده زيــر پــاي               

البته بحث مفصلي درباره اين .  ماست
در چند خط اين را    عکس نداشت، ولي

تاکيد کرده بود که با يک امضا، با يک 
تصميم ميشود اين خط فقر را کـامـال   
جابجا کرد، ميشود فقر را حل کـرد و       
اين کودکان خيابـانـي را از زيـر پـلـهـا               

 .نجات داد
 

شايد اين بحـث در ايـن روزهـايـي کـه              
ــتــه              جــنــايــت هــمــه         جــا را فــرا گــرف

بـنـظـر       حاشيه اي بنظر برسـد ولـي      کمي
اگــر .  مــن ايــن  قــلــب مســالــه اســت             

جمهوري اسالمي خط جنايت را پشت 
سر گذاشته است، رکورد گذاشته اسـت  
در آدمــکــشــي هــاي خــيــابــانــي، در              
اعدامها، در شکنـجـه، در تـجـاوز بـه            
زنداني سياسي، در تير اندازي کـور بـه     
مردم  در روز روشـن، اگـر هـمـه ايـن                  
رکوردها را شکسته، بخاطر اين اسـت    
که يک جامعه نميخواهد زير خط فـقـر     

کــنــد و بــلــنــد شــده  اســت و                  زنـدگــي 
کـنـد و مـيـخـواهـد آزاد                اعتراض مي

شود از اين شرايط بردگي و بـنـدگـي و      
تحقير و بـي حـقـوقـي کـه جـمـهـوري                    

ايـن  .  اسالمي به مردم روا داشته اسـت 
جنبش در قلب خـودش، در مضـمـون        

. خــودش جــنــبــشــي اســت بــراي رفــاه           
که ميخواهد با اعـتـيـاد مـبـارزه         کسي

کنـد اعـتـيـاد بـايـد از              کند و  فکر مي
کـه فـکـر         جامعه رخت بربـنـدد، کسـي     

کـه     کند فحشا نبايد بـاشـد، کسـي        مي
کند بيکاري و تمام مسائـل و     فکر مي
از بـيـکـاري بـايـد             هاي نـاشـي   مصيبت

که نميـخـواهـد     ريشه کن شود، يا کسي

شيفت کار کند و تـازه بـاز هـم         ۴ يا  ۳ 
هشتش گرو نهش بـاشـد، مـتـعـلـق بـه            

مـبـارزه عـلـيـه        .  جنبش عليه فقر است
فقر و عليه تحمـيـل زنـدگـي زيـر خـط             

درصد جامعه ايران بنا بـه   ۸۰ فقر، که 
آمار خود دست انـدر کـاران زيـر خـط             

مـيـکـنـنـد، مـبـارزه بـراي                فقر زنـدگـي  
مـبـارزه بـراي      . رهايي اين جامعه است

رهائي يعنـي مـبـارزه عـلـيـه فـحـشـا،                
مبارزه عليه اعـتـيـاد، مـبـارزه عـلـيـه             
بيکاري، مبـارزه عـلـيـه اسـتـثـمـار، و               
بخصوص مبارزه عليه اين شـکـاف و       
اين دره عميقي که بين فقر و ثروت در   

 .  جامعه هست
 

يک مشت انگل که در راس آنها هميـن  
آيت اهللا هاي ميلياردر قرار دارند تمام 
ثروت جامعه را چپاول کردنـد، غـارت     
کردند و از آن خـودشـان کـردنـد و در                 
برابر آنها ميـلـيـونـهـا انسـان مـحـتـاج              

بســيــار .  قــوت اليــمــوتشــان هســتــنــد      
فـروشـي      کساني هستنـد کـه بـا کـلـيـه            

هستـنـد    ميکنند، بسيار کساني زندگي
ميکنـنـد و بسـيـار          که با فحشا زندگي

کـه بـه افسـردگـي، اعـتـيـاد و                   کساني
. خودکشي کشيده ميشوند بخاطر فقر

ايـن جـامــعـه فــقـيـر نــيـسـت، مـنـابــع                   
ندارد، نيروي کار  طبيعي و ثروت کمي

عظيم و جواني دارد، قدرت خالقيت و 
دارد، اگـر زيـر خـط فـقـر               توليد بااليي

اسـت جـواب در آن کــوه هـاي ثــروت                 
اســت، هــرچــه در   جــامــعــه تــولــيــد                
ميشود، هر چه از دسـتـرنـج کـارگـران            
حاصـل مـيـشـود،  هـرچـه از مـنـابـع                    
طبيعي آن جامعه بدسـت مـيـايـد، در         
جيب هاي گشاد يک مشت مفت خـور  

يــک مــورد آن         .  ريــخــتــه مــيــشــود         
ميلـيـارد دالر بـود کـه            ۱۸/۵ قاچاق
از تلويزيون هاي ترکيه چند وقـت     يکي

در تــرکــيـه جــلــوي       :  پـيــش افشـا کــرد      
کاميوني از ايران را گرفتـه بـودنـد کـه         

تن طال و مـيـلـيـاردهـا دالر         ۲۰ در آن 
 ۱۸/۵ مــجــمــوعــاً    !  اســکــنــاس بــود   

مـيـلـيـارد دالر ثــروت را داشـتـنـد از                  
اهللا    کدام آيـت   .  جامعه خارج ميکردند

و يا آيت اهللا زاده، يـا بـقـول خـودشـان              
آقازاده، کدام امام جمعه، کـدام سـردار     
يا  وزير يا وکيل  و غـيـره اي در راس           
اين کار بود و اين پولها متعلق بـه چـه     

هـمـيـنـقـدر       ولي. نفهميد بود کسي کسي
واضح و روشن است که در يک جامـعـه   

درصـــد زيـــر خـــط فـــقـــر                ۸۰ کـــه    
ــدگــي  ــد يــکــي از ايــن                   زن ــن مــيــکــن

مفتخورهاي حاکم فـقـط در يـک قـلـم            
ميلـيـارد دالر از آن جـامـعـه               ۱۸/۵ 

زمين زير پـايشـان داغ       .  خارج ميکند
شده، اين جنبش انقالبي مردم را مـي      

ميليارد دالر از اموال  ۱۸/۵ بينند و 
!  دزدي را از مملکت قاچاق ميـکـنـنـد    

ايــنــرا    ؟چـنــد تــا از ايــن مــوارد بــوده            
.  از آنها کشف شـده    نميداند، يکي کسي

چندي پيش اين در اخبار آمده بود کـه    
حساب بانکي پسر خامنه اي بلـوک   دو
يک حساب نيم ميليارد يوريي در .  شد

ميلـيـارد و نـيـم          ۱ اروپا و يک حساب 
ميليون دالري در انگلستان متعلق بـه  

و !  خامنه اي بلوکه شـد    جناب مجتبي
ثروتهاي کالن بقيه هـم کـه نـيـازي بـه              
تـاکــيـد و يــادآوري  نــدارد هــمـه آنــرا                 

همان ليستي کـه بـخـشـي از         .  ميدانيم
آن را پاليزدار اعالم کـرد و تـمـام ايـن             
سران حکومـتـي از کـروبـي تـا نـاطـق                
نوري و رفسنجاني و يزدي  و امـامـي       
کاشاني و مخملباف  و غيـره و غـيـره        

سردسته .  همه اسمشان آنجا رديف بود
!  اسـت "  خامنه اي و پسـران   " اين دزدان 

ميلياردرهايي کـه بـه ثـروت جـامـعـه             
چنگ انـدخـتـنـد، از خـون ايـن مـردم                  
تغذيه ميکنند و بخش اعظم جـامـعـه      

اگـر امـروز     !  را به زير خط فقر رانده اند

اينها دارند جنايت ميکنند، و اگر اين 
خــون خــواران امــروز خــون مــردم را               
ــه                   ــخــاطــر ايــن اســت ک ــد ب ــزن مــيــري
ميخواهند موقعيت خودشان را حفـظ  

يک جـامـعـه فـقـيـر را بـايـد بـا                    .  کنند
مــنــقــاد کــرد، ايــن مــنــطــق          ســرکــوب

استثمار است، اين منطق يک جـامـعـه    
ايست کـه در آن فـقـر و ثـروت بـه دو                    

کمـپ ثـروت بـا        .  کمپ تقسيم ميشود
اعضـاي ايـن کـمـپ، بـا               تعداد انـدکـي  

مبلغ سرسام آور و هنگفت و نـجـومـي    
دالر و طال و پول و ثروت، و در کـمـپ     
مقابل بخش وسيعي از مـردم بـا يـک            

مـاه     ۶ کارگري که .   درآمد بخور نمير
کند و حقوق نميگـيـرد،    ماه کار مي ۶ 

بيکاري که به اعتياد کشيده ميشـود،  
و کودک بي سر پنـاهـي کـه زيـر پـلـهـا              
مـــيـــخـــوابـــد اعضـــاي کـــمـــپ دوم              

اين تصوير جامـعـه زيـر خـط          . هستند

جنايت ميکنـنـد بـراي       .فقر ايران است
نـگــاه   مـنـقـاد    ايـنـکـه ايـن جـامــعـه را            

رکوردهاي جنايت را پشـت سـر     .  دارند
مــيــگــذرانــد بــراي ايــنــکــه بــتــوانــنــد            
رکوردهاي غارت و چپاولشان را حفظ 

 . کنند
 

و   ، برابر، مرفـه  يک جامعه انساني ولي
خـواسـت     اين آرمـان و     .  آزاد قرار دارد
ــهــوري         .   مــردم اســت     روزي کــه جــم

اسالمي پـايـيـن کشـيـده شـود ديـگـر                 
بــراي    بــراي فــقـر زدگـي، جـايــي             جـايــي 

انتشار آمار زير خط فقر و بـاالي خـط     
مـردم در جـامـعـه         .  فقر نـخـواهـد بـود      

ايران ميتوانند و بـايـد آزاد و بـرابـر و               
مرفه، مطابق با آخرين استانـداردهـاي   

 . کنند جهاني رفاه، زندگي
 

 .به اميد آنروز شاد و موفق باشيد
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ــنــهــا روي     حــال حــاظــر     ــاي    ت ــتــه آکــان
شخصي من و گروهي که براي وبـالگ    

نـفـر عضـو      ۱۵۰۰۰ ساخته ام بيش از 
ثابت هستند که هـرکـدام اخـبـار را از             
ما ميگيرند و بـه لـيـسـتـهـاي هـزاران              

هـمـه ايـنـهـا        . نفره خود ارسال ميکنـنـد  
موجب شده مجمـوعـه خـبـري مـا بـه             
عنوان يـکـي از کـانـونـهـاي خـبـري و                   

بـايـد   . روزنامه نگاري آزاد مطرح باشـد 
و  دقــت کــرد هــمــه ايــن فــعــالــيــتــهــا              

توجهات در شرايطي بوده که هـمـزمـان    
و موازي بـا ايـن اخـبـار سـيـاسـتـهـاي                  
حــزب و چــپ جــامــعــه مــدام مــورد               

قرار گرفته و تمامي مـخـاطـبـان        بحث
ميدانند که اين فـعـالـيـتـهـا از جـانـب               
فعالين حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و            

 .سازمان جوانان انجام ميگيرد
 

اما موضوعي که بسيار جـاي تـاکـيـد       
و تقويت دارد اينکه فـعـالـيـتـهـاي ايـن          

رفـقـاي زيـادي را حـول              چنين دوستان
محورها و سـيـاسـتـهـاي مـا مـتـحـد                   

حضور ما به عـنـوان يـکـي از         . ميکند
قـدرتــمــنــدتـريــن گــروهــهـاي خــبــري و            
تحليلي در رسانه هاي جـمـعـي بسـيـار        
حائز اهميت است چنانکه در بسـيـاري     
از موارد تاثيرگذار واضح و مسـتـقـيـم     

در بعضی موارد اعتراضـات و پـديـده        
هـمـچـنـيـن نـقـش عـظـيـم               .  ها بوده ايم

ديگر اين فعاليت ها در سـازمـانـدهـي       
و حتي رهبري بسياري از اکسيونـهـا و     
تجمعات خـارج از کشـور بـود کـه بـه                
عنوان مثال مـيـتـوان از بـرخـوردهـاي           
پيش آمـده در آمـريـکـا و مشـخـصـا                  
واشنگتن نام برد،جائي کـه جـمـهـوري         
اسالمي تـالش دارد بـا هـزيـنـه هـاي                 
ميلياردي جنبش سبز و رفـرمـيـسـتـي        
را علم کند و جلـوي شـعـارهـاي مـرگ          

نه به جمـهـوري   " بر جمهوري اسالمي و 
مـا در ايـن جـريـان           . را بگيـرد "اسالمي

نـقـش تـعـيــيـن کــنـنـده و غـيــر قـابــل                     
انکاري داشتيم که هـمـچـنـان در حـال            
هــمــاهــنــگــي و ســازمــانــدهــي عــلــيــه          
حضــور احــمــدي نــژاد در نــيــويــورک              

ايـن بـخــش از فـعــالـيــتـهــاي              .هسـتـيــم  
روزانه ما مـيـتـوانـد نـقـش بـه سـزا و                   

بـه  .  تعـيـيـن کـنـنـده اي داشـتـه بـاشـد                  
هـمـه رفـقـا بـايـد در ايـن                 اعتقـاد مـن    

ايــن  فضــاهــا حضــور داشــتــه بــاشــنــد         
بـه   ميتواند در به روز بودن و همچنـيـن  

و  اشتراک گذاشـتـن عـقـايـد و بـحـثـهـا               
ارتباط مستقيـم بـا بـخـشـي از مـردم               
ايران که وسيعا در حـال پـيـوسـتـن بـه               

 .اين سرويسها هستند کمک کند
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ـتـه   ـام                    هف ـا ن ي اول مـاه اوت، رويـدادي ب
ي جهاني گرايـش مـارکسـيـسـت         مدرسه" 

ـيـن   ـلـي      ب ـارسـلـونــاي         در حـومـه    "  الـمــل ي ب
الـذکـر      شعارهاي فـوق   .  اسپانيا برگزار شد

ي اين هفته مـرتـب سـالـن        در گوشه گوشه
نـه فـقـط سـالـنِ          .  کـرد  سخنراني را پر مي

سخنراني که در تفريحات شبانـه و حـتـي        
هــاي فــوتــبــالِ حــول مــراســم، ايــن               بــازي

ـيـده           شعارها بيش از هر چيز ديـگـري شـن
ـايـد حسـابـي گـوش               .  شـدنـد     مي ـتـه ب ـب ال
ـا آن         مي هـا را واضـح و کـامـل                کـردي ت
ـنـهـا              مي شنيدي چرا که دسـت بـر قضـا ت

زبــان در ايــن        يـک فـرد ايـرانـي و فـارسـي              
مــراســم شــرکــت داشــت و بــقــيــه تــمــام               

هاي بـودنـد کـه ايـن شـعـار را بـه                   خارجي
سختي فرا گرفته بودند و با شـور و شـوق       

چـنـد صـد خـارجـي          !  بلـه .  زدنـد  فرياد مي
ـقـالب            بودند که قلبشان اينـگـونـه بـراي ان

ـيـز جـلـوه      .  زد در آن سوي دنيا مي اي    اين ن
ـيـن     است از حـمـايـت وسـيـع          ـلـي از          ب الـمـل

 . انقالبِ ايران
 

هـا     ي جهاني مارکسيسـت  اين جوِ مدرسه
ـيـش از                ـان ب ـفـر از        ۴۰۰ بود کـه مـيـزب ن

ــود         در ايــن مــدرســه،        .  ســراســر دنــيــا ب
کشور دنيا حـاضـر    ۲۶ ها از  مارکسيست

پــاکســتــان، مــراکــش، کــانــادا،         :  بــودنــد
آمــريــکــا، ونــزوئــال، بــولــيــوي، بــرزيــل،           
ـا،      ـي ـال ـت مکزيک، آرژانتين، ال سالوادور، اي
فـرانســه، اســپــانــيــا، بـريــتــانــيــا، ســوئــد،           
ـان،      دانمارک، لهستان، اوکراين، مـجـارسـت

ـان            ـيـس، اتـريـش، يـون ... و         آلمان، سـوئ
ها از کشورهـايـي    بسياري از مارکسيست
پرو و پاراگـوئـه بـه        مثل نيجريه، اندونزي،

ـيـن ويـزا مـوفـق بـه                     داليل مـالـي و قـوان
 .رساندن خود به بارسلونا نشده بودند

صـبـح      ۹ ي تمام از ساعـت     ها يک هفته آن
شب بـه بـحـث و بـررسـي در مـورد                  ۸ تا 

ـالــيـســم               چشـم  انــدازهـاي جـهـانــي ســوسـي
ـار      .  پرداختند اين مدرسه هر دو سال يـکـب

هـايـي      در سـال   ( شود    جا برگزار مي همين

شـود، گـرايـش         که مـدرسـه بـرگـزار نـمـي          
ي خـود را         المللي کنگره مارکسيست بين

کــنــنــدگــان     شــرکــت).  کــنــد   بــرگــزار مــي  
ـبـل گـاهـي             گفتند که در سـال      مي هـاي ق

يکي دو روز به مسـائـل عـمـومـي مـثـل            
ــســم و مــذهــب         "  ــي      "  مــارکســي ـت يــا حـ
اخـتـصـاص داده      "  مـارکسـيـسـم و هــنـر         " 

ـا طـوري           مي ـي شده اما امسال شـرايـط دن
ـبـود و                بود که وقتي بـراي ايـن مسـائـل ن

و ( هـا       هـا و بـحـث          تقريبا تمام صـحـبـت   
ـاسـي             )  ها گاهي جدل بر سـر مسـائـل سـي

ــع ســـازمـــان              ــل و وضـ ــالفصـ هـــاي     بـ
. مارکسيست حاضر در سراسر دنيـا بـود    

سـالـه در        ي مطلب حـاضـر هـمـه       نويسنده
ـاسـي             کنفرانس ـار سـي ها و جلـسـات بسـي

کــنــد کــه احــتــمــاال وضــع            شــرکــت مــي   
ـار                برگزاري ـاري جـهـات بسـي شان از بسـي

ـا                بهتر از مدرسه ـارسـلـون ي مـذکـور در ب
وقت در مـراسـمـي       اما تابحال هيچ.  است

ي جـهـانـي         به پرباري و پرشـوري مـدرسـه     
جـا، بـر        شرکت نکرده بودم چرا که در ايـن   

ـفـرانـس             هـاي ديـگـر،         خالف تـمـام آن کـن
ـبـود؛                      ـفـسـيـر صـرف جـهـان ن خبـري از ت

ـا      ها و بلشويک کمونيست ـي ها از سراسر دن
ـيـر واقـعـي         گرد آمده بودند تا راه هاي تغـي

ـنـد      ـيـروزي    .  جهان را بررسي کـن هـا و       از پ
ي جــديــد      هــاي خــود در دوره          شــکــســت

ـا فـراخـوانـي جـديـد از سـوي                   بگويند و ب
ـبــال                      ـق ـا بـه اســت ـي ـايشـان در تـمــام دن ـق رف

 . نبردهاي آتي بروند
 

ـقـي از          اما جدا از گزارش ـي هايي که هر رف
داد، بــخــش       کشــور خــودش ارائــه مــي         

انـدازهـاي      چشـم " اي از مـدرسـه بـه             عمده
اختـصـاص داشـت کـه در آن بـه                " جهاني

مهمترين نقاط تاکيد و وقـايـع جـهـان در         
اما مهمـتـريـن    .  شد سال گذشته اشاره مي

هـاي     نقطه تاکيد جهان که مـارکسـيـسـت      
تــمــام کشــورهــا راجــع بــه آن صــحــبــت               

 کردند چه بود؟ مي
 

اگر اين مدرسه يک ماه پيش بـرگـزار شـده      
ـبــت از بــحــران                      ـاال صــحـ ــمـ ـت ــود احـ ب

داري در بــاالي فــهــرسـت قــرار              سـرمــايـه  
ـاقـي          .  گرفت مي ـف اما ماه پيش شـاهـد ات

ـاده              بود که سايه ـت اش بر تـمـام مـدرسـه اف
 .آغاز انقالب در ايران  :بود
 

                      ــحــث ــمــي از ب نــه تــنــهــا بــيــش از نــي
اندازهاي جهاني، که رفيق آلـن وودز       چشم

با آن، مدرسه را افتتاح کرد بـه مـوضـوع        
انــقــالب ايــران اخــتــصــاص داشــت کــه              
ـتـه شـد        موضوع انقالب ايران چنانکه گـف
در جــاي جــاي مــراســم حــاضــر بــود و                 

هاي سراسر جهان با چشمـي از     کمونيست
ـقـالبـي                  ـانـه و ان اميد به جنـبـش قـهـرمـان

 .مردم ايران چشم دوخته بودند
 

ـتـي      کمونيستي از مراکش مي گفت از وق
ـا      آغاز شده همه  انقالب ايران ي رفقايمـان ب

 .کنند نيرويي دو برابر کار مي
 

ـان          رفيقي از مـارکسـيـسـت       هـاي پـاکسـت
ــالب ايــران،                    مــي ـق ــت از زمــان انـ ـف گـ

ـقــاي فـارســي         ـانــمـان در        بـخـصــوص رف زب
ــي دوبــاره               ــوچســتــان پــاکســتــان جــان بــل

ـا قـدرت          اند و در همه گرفته جاي کشـور ب
ـاسـي                 بيشتري به جـنـگ ديـو اسـالم سـي

او بخصوص از ايـن گـفـت کـه             .  رويم  مي
ـاي زن در آن کشــور بــا مشــاهـده                 ـق ي    رف

ـيـر       ـاث مبارزات زنان ايران به شدت تحت ت
ـان   . ( اند قرار گرفته گروه جد و جهد پاکسـت
عضـو دارد و در حـال              ۳۰۰۰ بيش از     

هـا از يـک سـو و             نبرد هر روزه با اسالمي
نيروهاي قـطـب ديـگـر ارتـجـاع از سـوي                

 ). ديگر است
 

زده    اما نه فقط رفقـاي کشـورهـاي اسـالم        
که رفقاي تمام کشورها ايران را در بـاالي      
. فهرست کارهاي خـود قـرار داده بـودنـد            

ـيـس هـر       رفقاي جوان اتريش، آلمان و سوئ
هـايـي راجـع بـه ايـران بـراي                  يک مصاحبه

رفقاي جـوانـي     .  نشريات خود انجام دادند
ـنـد       از لهستان که انگليسي هم نمي دانسـت

ــرجــمــه بــا تــالش بســيــار                    بــه کــمــک ت
ـقـالب در ايـران             مي خواستند بيشتر از ان

رفيقي از ونـزوئـال در سـخـنـرانـي             .  بدانند
خود ضمن محکوميت حمايـت چـاوز از       

ـنـهـا     احمدي نژاد، با غرور از اين گفت که ت

ـقـالب ايـران را              گرايش چپِ جهاني کـه ان
ـقـالب      پيش بيني کرده است و اکنون نام ان

بر آن گذاشته است، هـمـيـن گـرايـش بـوده           
 . است

 
ي    ي اين جو در سخنان اختتامـيـه   خالصه

مـدرسـه کـه تــوسـط آلـن وودز ادا شــد،                   
اگـر امـروز تـروتسـکـي          : " مشهـود اسـت    

زنده بود، نام ايـران را در صـدر کـارهـاي               
ـقـالب      .  گـذاشـت     انترناسيونال مـي    ايـن ان

ــر دهــد،                    مــي ـي ــغــيـ ــد جــهــان را ت ــوان ت
 ). نقل از حافظه!" (رفقا

 
××× 

 
ـاري      انقالب ايران حمايت هاي جهاني بسـي

ـان و                     برانگيخـتـه اسـت و حـمـايـت جـوان
ي    کــارگــران مــارکســيــســت در مــدرســه        

 . ي کوچکي از آن است بارسلونا گوشه
 

ـتـي    اما در روز آخر مدرسه در بارسلونا وق
ـا سـرود                که مارکسيست ـي هـا از تـمـام دن

ـاد           ـانـي، فـري انترناسيونال را، هر يک بـه زب
هــاي    زدنــد در حــالــي کــه زيــر عــکــس              

مارکس، انگلس، لنين، تـروتسـکـي، رزا      
ـاده    لوکزامبورگ و کارل ليبکنخت، ايسـت

کردم کـه     بودند، ناخودآگاه به اين فکر مي
ـقـالب       ها بهترين حاميان بين اين المللـي ان

 . ايران هستند
 

ـقـالب   ـا        انقالب ايران، مثل بيشتر ان هـا، ب
ي    جنبشي خودبخودي در پي مضـحـکـه     

انتخاباتي جمهوري اسالمي و بـه بـهـانـه           
تــقــلــب در انــتــخــابــات شــروع شــد امــا              

ـقـي بـود کـه               ريشه ـاي هاي آن در همـان حـق
هـاي سـال        هـاي کـارگـري سـال         کمونيست

زدنــد، مــزدم ايــران آزادي و              فــريــاد مــي   
برابري مي خواهند و حکومت اسـالمـي     
که در چپاول و سرکوب خالصه مي شـود  

ـفـات داديـم و        .  بايد برود ما جنگيديم، تل
ـيـم کـه                ـت ايستاديم، اما در هـمـه حـال گـف
ـقـالب اسـت و امـروز مـا                  ايران آبستـنِ ان
ـلـگـيــر                      کـمـتـر از هـر کـس ديـگـري غــاف

 . ايم شده
 

ـنـهـا جـريـان چـپِ            واقعيت اينجاست که ت
ـاي         بين ـق المللي که در همان زماني کـه رف
شـدنـد،      مان منکر انقالب مـي    دستي بغل

بر اين تاکيد کرد که جـمـهـوري اسـالمـي          
رژيمي لرزان است و فروخواهـد ريـخـت و        

الــوقـوع بـودن انــقـالب گـفــت،               از قـريــب   
 .المللي است گرايش مارکسيست بين

 
ـلـشـويـک              از همين هـاي     جاسـت کـه مـن ب

متـشـکـل در ايـن سـازمـان را بـهـتـريـن                     
. دانـم    المللي انقالب ايران مـي  حاميان بين

ـقـالب ايـران           بهترين حمايتي که آن ها از ان
آورند اقدامات هـمـبـسـتـگـي        به عمل مي

ي خـود       که اين رفقـا بـه نـوبـه        ( المللي  بين
اين نيروهـا مـي     .  است)  درگير آن هستند

توانند صف وسيعـي از مـردم شـريـف و             
آزاديخواه را عليه جمـهـوري اسـالمـي در         

ـنـد            ـلـي بسـيـج کـن افـکـار   .  سطح بين المل
ـنـد و اجـازه          عمومي را عليه آن بسيج کـن
ـا جـمـهـوري          مماشات دولت هاي غربي ب

حکومت اسـالمـي را     .  اسالمي را ندهند
در سطح جهاني  بـه عـنـوان قـاتـل مـردم             
ايران و حکومت آپارتايد جنسي مـعـرفـي    

ـان آمـدن                  .  کننـد  ـقـالب ايـران و بـه مـي ان
ـيـه هـيـواليـي                    ميليـونـي مـردم ايـران عـل

ـيـش      همچون جمهوري اسالمي، آن ها را ب
بـه  .  از پيش در اين راه مصمم کـرده اسـت    

                ـقــي از گـرايـش مـارکســيـســت قـول رفــي
ـارزات اخـيـر ايـران را            : "يونان از وقتي مـب
کشــم از       ام ديــگــر خــجــالــت مــي             ديــده

 ". هاي کارمان در آتن گاليه کنم سختي
 

هاي کارگري ايران بـه     چيزي که کمونيست
ـان و کـارگـران مـارکسـيـسـت و                 اين جوان

يـک        بلشويک در سراسر دنيا بـدهـکـارنـد،    
ـتـن قـدرت در ايـران                      کلمه کـمـتـر از گـرف

ـقـالب ايـران و           .  نيست تنها راه پيـروزي ان
تنهـا راه رو بـه جـلـو بـراي مـردم ايـران،                      
ــرار حــکــومــت کــارگــري اســت              . اســتــق

ـيـش                وظيفه روي    ي سـخـت و هـرکـولـي پ
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران در يـک              
کلمه چيزي نيست مگـر سـاخـتـن حـزبـي           

ـقـه                  توده ـا تـامـيـن رهـبـري طـب ي    اي که ب
ــد و                    ـن کــارگــر، قــدرت را تصــاحــب کـ
ـا کـنـد           . حکومت کارگري را در ايـران بـرپ

 
اند کـه در       مردم و کارگران ايران نشان داده

غريزه و فداکاري انقالبـي هـيـچ چـيـز کـم             
ـقـالب آن      .  ندارند هـا در گـروي          پيروزي ان

ـا        .  تامين اين رهبري است ـيـم آي ـن ـي بايد بب
هاي ايراني قريبِ يک قرن پـس از       بلشويک

هـاي روس در کشـورشـان             که بلشويک اين
ـنـد بـه سـمـت              قدرت را گرفتنـد مـي     تـوان

برپايي اولين حکومـت کـارگـري در قـرن           
 بيست و يکم بروند؟
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 !المللی  انقالب ایران بھترین حامیان بین

 بابک کسرایی

 !" مرگ بر ديکتاتور"، !"مرگ بر جمھوری اسالمی"



ــد                    ــي ــر مــي خــوان مــتــنــي کــه در زي
مصاحبه رضا عالمه زاده بـا کـتـايـون       
نازعلي، يکي از قـربـانـيـان جـمـهـوري            

ــه       .   اســالمــي اســت      ــب اصــل مصــاح
ويدئويي است و جـوانـان کـمـونـيـسـت            

فـايــل  .  مـتـن آن را پـيـاده کـرده اسـت                
ويدئوي اين مصاحبه در سـايـت رضـا        

ــه آدرس                  ــه زاده بـ ــالمـ //:httpعـ
reza.malakut.org/      ــود مـــوجـ

مصاحـبـه ويـدئـويـي        اصلي اسم .  است
اسـت و تـيـتـر         "  االن خيلي خسـتـه ام    "  

ــخــاب کــرده ايــم                     ــوق را مــا انــت . ف
مصاحـبـه بـه شـدت تـکـان دهـنـده و                   

بي هيچ توضيـحـي شـمـا       . عميق است
. را به خـوانـدن آن دعـوت مـي کـنـيـم               

 ک.ج
ميدونيد آقاي عالمه زاده فـحـاشـي        -

هايي که من شنيدم، حقيـقـتـا مـيـگـم         
در هيچ شـرايـطـي تـوي زنـدگـيـم ايـن                 
کلمات رو نشنيده بودم و شـرم حضـور     
دارم االن اصــال تــکــرارش کــنــم کــه               
فحاشي ها چه قدر کثيف بـود، چـقـدر      

 .زشت و زننده و تحقيرآميز بود
دوست دارم بيشـتـر در واقـع از اوايـل             

م صحبت کـنـم هـمـونـجـور         يها کودکي
اشـاره کـردم و             که قبال هـم در جـايـي       

نوشتم به پدرم خيلي عالقه منـد بـودم     
حالتهاي عاطفيم با اون بـيـشـتـر بـود            

اصـال تـربـيـت         تونم بگم بطور کلي مي
پـدرم مـديـر      .  من تحت نظر پـدرم بـود    

عامل وليان در شهر مشهد بـود ، تـا         
انــقـالب کــه شـد تــمــام          .  انـقــالب شـد    

سيستم نه تنها اجتـمـاع از نـظـر مـن،            
 ۱۲ -۱۱ که به هر حـال يـک دخـتـري             

ــهــم خــورد، ســيــســتــم                 ــودم ب ــه ب ســال
 .خانوادگي منم بهم خورد

دوســت داري اســم واقــعــي خــودتــو            -
 ؟ بگي

اسـم واقـعـي مـن کـتـايـون نـازعـلـي                   -
. است، من اصال اسم مسـتـعـار نـدارم        

يه روز وقتي من از محل کارم، الـبـتـه      
با خبر دادن به رئيسم مـحـل کـارم رو          
ترک کردم، چـون مـادرم سـکـتـه کـرده             
بود و بايد مرتب بـا تـلـفـن کـنـتـرلـش               

  کردم و يا ظهرها ميـپـرسـيـدم چـي        مي
الزم داريــم بــراي خــانــه بــخــرم ، در                  
نتيجه مـن هـمـيـشـه بـه خـانـه تـلـفـن                      

کردم، اون روز نه پـدرم گـوشـي رو           مي
بـرداشــت نــه مــادرم، بــارهـا و بــارهــا              

ايـن روز، روز دسـتـگـيـري            .  زنگ زدم  
 ۱۷ مـن دقـيـقـا اون مـوقـع               .  من بود

بـعـد دسـتـگـيـر شـدم مـنـو                .  سالم بود
 .بردن وارد کميته ثامن االئمه کردن

کميته ثامن االئمه درست در خـيـابـان      
هم نام قبليش رو مـي گـم هـم نـام                 –

فعلي که در حال حاظر در ذهـنـم دارم        
اول خيابان دارايي يا جم کـه بـه اون           -

زمـان        خيابان در دوران سـابـق يـعـنـي         
شاه ميگفتن، و االن شـده پـاسـداران،            
من وارد اونجا شدم و بعد  مـورد يـک       

و بـعـد هـم          بازجويي کوتاه قرار گرفتم
از اونجا با يـک مـاشـيـن و چشـم بـنـد                

شــدم کــه          وارد يــک مــحــل ديــگــري         
 .نميدونم کجاست

بـازجـوي مـن بـود و             حاج آقا صفايي 
مــن اوايـــل نــه اصـــال اســم ايـــنـــو                    
ميدونستم نه اصـال ايـن آدم رو ديـده              
بـودم نــه اصــال تــوي ايــنــجـور جــاهــا               
وجود خـارجـي داشـتـم کـه بـار دومـم                
باشه که فرض کنيـد مـن ايـن فـرد رو             
بشناسم، به هيچوجه، يـه چـيـز تـازه و           

  .نو بود، همه چيز واسه من تازه بود
بـعـد اســم ايـن مــرد رو فـهــمـيـدم کــه                   
بازجـوي مـن بـود، هـم بـازجـو و هـم                    

ايـن از مـن       . شکنجه گر و هم متجاوز
اقرار ميخـواسـت بـه کـاري کـه اصـال               
من نکردم، من اصال نميدونـم قضـيـه      

مـن رو          حاج آقا صـفـايـي     .  هست  چي
باور نميکرد ، خيلي هم آدم وحشـي و      

يـه روز دسـتـور داد بـه             .  بد دهني بود
هـمــيـن حـاج خـانــم، کـه الـبــتـه تــوي                   

مـنـو کـه پـرت کـرد            .  ها بـود  بازجويي
زمين به حاج خانم گـفـت دسـتـاش رو         
بگير، اومد پريد روي تن من قشـنـگ     
دست هامو از مـچ ايـنـجـوري سـفـت               

شـروع     گرفت، بعـد حـاج آقـا صـفـايـي            
کرد به سيگار کشيدن و اومـد بـطـرف        
من و بلوزم رو زد باال و درسـت مـثـل        

ــم تــو                    ــکــشــي ــگــار مــي ــکــه ســي ــن اي
... کـنـيـم         جاسيگاري خـامـوش مـي       

 ۳ .  ايـنـجـا جـاش هسـت         ...  دونه دونه
پـوک زد رو         ۲ تا سيگارو روشن کـرد      

 .تن من خاموش کرد
بعد از ايـن هـمـه سـال جـاش هـنـوز                  -

 هست؟
تـونـم نشـون بـدم، مـن               بله، من مـي   -

 .رو اين مساله ندارم  مشکلي
 .ندارم نشون بدين  من هم مشکلي -
 .تاس و اينجا يکيه۲ اينجا  -
 .بگو بقيش رو. متشکرم -
ــاره مــنــو از                     - ــه مــن دوب رو کــرد ب

موهاي سـرم رو گـرفـت، مـقـنـعـه رو                  
سرم بود بعد سرم رو اينـجـوري گـرفـت       

تـا عـالمـت         ۳ باال بـرد گـفـت بـبـيـن             
هـاي سـفـت و              گذشتم رو اون سـيـنـه         

 .قشنگت تا يادت نره

هدف اين نـيـسـت کـه مـجـددا ايـن                  -
بـه هـر           شکنجه ها به يادت بياد ولـي   

حل تنها راه تحـمـل ايـن چـيـزا بـازگـو              
 .کردنشه

بــعــد از اون ديــگــه حــالــت روحــي                -
روانـيـم رو تــوي زنــدان از دسـت داده                 

 .بودم
اين مردي کـه اسـم بـردي هـم             گفتي -

بازجوت بود هم شکنجـه گـر بـود هـم           
متجاوز بـود، بـازجـويـي و شـکـنـجـه                 

، متـجـاوز مـنـظـورت         گريش رو گفتي
 بود؟  چي

من وقتيـکـه ايـن      . …,مي گم  االن-
حالت روحـي تـوي زنـدان بـرام ايـجـاد               
شد توي اون سلولي کـه بـودم مـقـنـعـه           
ام رو سرم نميکردم يـا لـبـاس زنـدانـي            
ــم،                     ــن ــاوردم از ت ــم در مــي کــه داشــت
بخصوص وقتي حال روحيم خيـلـي بـد      
ميشد، دلم ميخـواسـت ايـن لـبـاسـهـا            

روز بـعـدش اومـدنـد       .  تو تن من نباشه
دومرتبه مـنـو بـردن بـاال، در اونـجـا                 
مـجـددا در مــقـابــل هــمـيــن حــج آقــا                

قرار گرفتم که بـاز يـک مشـت          صفايي
بهم حرفهاي بسيـار رکـيـک      . فحش داد

: حــاج خــانــم ازش ســوال کــرد         .  گـفــت 
حاج آقا جلوي روي شما بـزنـم؟ بـا اون        
لهجه مشهديش، گفتش که خـوب آره      

گـفـت آخـه حـالل و حـروم داره                .  ديگه
بگذاريد حداقل خطبه رو مـن بـخـونـم         
که اگر به اون دنيا ميريد چشمـتـون بـه      

و بعـد دسـتـور داد کـه           .  جهنم باز نشه
دسـتـهـامـو کـه        .  دستهامو آزاد بکنـن 

آزاد کردن به نگهبانـهـا گـفـت از اتـاق            
از اتـاق خـارج شـدنـد،و           .  خارج بشوند

ايسـتـادن   .  رو کرد به من گفت بـايسـت  
در اون شرايط برام سخت بود، ضـعـف     

زيــادي داشــتــم ضــربــه زيــاد              جسـمــي 
. خورده بودم، تحقيـر زيـاد شـده بـودم          

چـطـوري         بعد گفت نميدونـي . ايستادم
بايد وايسي؟ باور کنيد مـن مـثـل يـه           

گـفـت   .  سـربـاز خـبـردار وايسـاده بـودم            
ايـنــجـوري نــمـيــگـم، شــهـوت انـگــيــز              

باور کنيد من معنـي ايـن واژه       .  وايسا
رو نــمـيــدونسـتــم، چــه جــوري يــک زن              

بـايـد         شهوت انگيز واميسته؟ يـعـنـي     
چيکار بکنه؟ مـن نـه فـيـلـيـمـي ديـده               
بودن چون خـوب بـه هـر حـال تـربـيـت                
پدرم خيلي تربيـت ديسـيـپـلـيـنـي بـود             
ما اصال اجازه ديدن ايـنـجـور بـرنـامـه           

 .ها رو حتي دوران شاه نداشتيم
مـنـو در هـمـون حـالـت نـگـاه                   مدتي 

داشت و همينجـوري بـهـم خـيـره شـد،             
واقعـا تـحـقـيـر سـخـتـي بـود، در اون                    
لحظه دلم ميخواسـت مـنـو بـکـشـه ،             

بــه اون شــکــل نــخــواد مــن در                    ولــي
کـه حـرف           و بعد هـم .  مقابلش بايستم

تکرار مـيـکـرد شـروع کـرد            هاشو هي
به طرف من اومدن، دومرتـبـه کـتـکـم        
زد افــتــادم بــه زمــيــن و بــعــد جســم                  
ســنــگــيــن خــودش رو تــنــم احســاس             

. کردم، باور کنيد سـرم گـيـج مـيـرفـت          
چشــمــهــام رو بــه ســيــاهــي و                 يــعــنــي

مــيــرفــت، خــيــلــي ســخــت              تــاريــکــي
تونستم اطرفم رو تشـخـيـص بـدم،          مي

لباس منو به پايين کشـيـد و بـه مـن             
...... کـرد، مـن آقـاي             تجاوز جنسي

 ......اسمتون از خاطرم رفت 
 عالمه زاده-
آقــاي عــالمــه زده مــن يــه دســتــم                 -

زخمي بود، نمي تـونسـتـم زيـاد دفـاع            
باور کنيد با ايـن دسـتـم تـو             کنم، ولي

صورت اين اينـقـدر پـنـجـول کشـيـدم،            
مثل يه گربه مثل يه پـلـنـگ زخـمـي،          
بعد نـمـيـدونـم اومـدم بـا پـاهـام بـزنـم                     

تنش رو از تنم جدا بکنم نميـدونـم پـام      
خـورد، اون ايـنـکـارو بـا مـن                     به چـي 

پـاي مـن       نکرد نميتونم دروغ بگم ولي
به يه چيزي خورد که تـيـز بـود، و ايـن           
جـــراحـــت يـــادگـــار اون مـــقـــاومـــت            

ــو           .....  مــنــه  ــعــدشــم مــوهــاي مــن ب
همينجوري کشـيـد هـمـيـنـجـوري دور            
سرم چرخ ميخورد و روي تـخـت مـن            
   رو خوابوند و با يـک آلـت مصـنـوعـي           
که مـن نـديـدمـش، چـون جـامـد بـود                 

تونستم حس جـامـد بـودنـش          فقط مي
 .رو بکنم، مجددا به من تجاوز کرد

اولين بـار ايـنـو          فقط بگو ببينم کي  -
اين ماجراي تـجـاوز رو         گفتي  به کسي

در مـيــون          اولـيـن بـاري کـه بـا يـکـي               
 بود؟  گذاشتي کي

 .شوهرم بود -
 شوهر کرديد؟  کي-
ســال بــعــد از تــمــام مــاجــراهــا،                ۷ -

همسرم روانپزشکه، تـحـصـيـالتـش رو        
 .در آلمان داره

بـچــه هـاتــان هــم خــبــر دارن از ايــن                 -
 قضيه؟

فقط دختر بزرگم ميدونه، تـا وقـتـي        -
کوچيک بـود نـمـيـفـهـمـيـد، نـمـيـديـد،                 
نميپرسيد، برده بودمش يه روز حـمـوم     
کــه بشــورمــش، تــوي وان نشــســتــه               
بوديم، بـا اون زبـون بـچـگـيـش گـفـت                 

اون بـه    )  مـعـذرت مـيـخـوام       ( مامان، 
به سينه ميگه مـيـمـيـدل،       زبون بچگي

گــفــت مــامــان ايــن عــالمــتــهــا روي             
؟ يه دفعه هـمـيـنـجـوري         ميميدلت چي

باور کنيـد آب دهـنـم رو قـورت دادم               
کـردم سـريـع بـايـد                بهش يـه نـگـاهـي        

تصميم مـيـگـرفـتـم کـه درسـت تـريـن                
جواب رو بهـش بـدم ، گـفـتـم مـامـان                

 .فهمي مي  وقتي بزرگ بشي
گريه من از ضعفـم نـيـسـت ، از عـدم              
درک خشــونــت اســت، چــون فــکـــر                  

که انقدر شکـنـجـه شـده         نميکنم  مني
مـن  .  ام بتونم تبديل به الجوردي بشـم   

نميتـونـم و امـيـدوارم کـه هـيـچـکـس                  
نتونه، هـيـچ کـس نـتـونـه دوبـاره يـک                   

 .جوردي بشه
هـم هسـت           البته خاطره هـاي ديـگـري     

همش از خودم نيست مـن بـعـد رفـتـم            
توي بند بچه هاي توي بند رو تـجـربـه        

 کردم 
 

 . اما واقعا االن خيلي خسته ام
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 !گريه من از ضعفم نيست 
 سندی ديگر از تجاوز در زندانھای جمھوری اسالمی 



جان خود را از دست داده و يا در درون   
و بــيــرون زنــدان بــا آثــار خشــونــت و                 
جراحات جسمي و روحي ناشي از ايـن      
عمـل وحشـيـانـه دسـت و پـنـجـه نـرم                    

ما ميدانيم کـه شـکـنـجـه و          .  ميکنند
تجاوز به زندانيان، محدود به کهـريـزک   

اعـدام و کشـتـار        .  و وقايع اخير نيست
زندانيان، تجاوز کردن و شکنجه کـردن  
در زنــدانــهــا و بــيــدادگــاهــهــاي رژيــم            
اسالمي عمري به قـدمـت تـاريـخ ايـن          

 .حکومت دارد
جـمــهــوري اســالمــي اکــنــون از تــرس            
مــواجــهــه بــا مــردم ايــران و افــکــار                 
عمومي مـردم در کشـورهـاي غـربـي              
ــه در                  ــتـ ــرفـ ــورت گـ ــاوزات صـ ــجـ تـ

پـخـش   .  زندانهايش را انکـار مـيـکـنـد       
اخـــبــــار تــــجــــاوز و شــــكـــنــــجــــه                
دستگيرشـدگـان اخـيـر در ايـران و در                
دنيا موجي از نفرت و انـزجـار عـلـيـه            

. حكومت اسالمي را دامن زده اسـت     
ــه تــجــاوز و                     ــي ــارزه عــل افشــا و مــب

در زندانها يک وظـيـفـه مـهـم            شكنجه
جنبش آزاديخـواهـانـه مـردم ايـران در            

 .اين مبارزه است
در نظام جمهـوري اسـالمـي تـا بـحـال             
زنان زيادي در زنـدانـهـا مـورد تـجـاوز           

به قتل رسيـده انـد       قرار گرفته و سپس
و آنها كه جان سـالـم بـه در بـرده انـد،                
اکنون با شديدترين لـطـمـات روحـي و           
جسمي ناشي از تـجـاوز و شـكـنـجـه،               

زهـرا  .  دست و پـنـجـه نـرم مـيـكـنـنـد                 
کاظمي، زهـرا بـنـي يـعـقـوب، آذر آل                 

از جمله ايـن    ...  کنعان، رويا طلوعي و
ــم جــمــهــوري     .  افــراد مــيــبــاشــنــد      رژي

اسالمي اما جوانان و نـوجـوانـان پسـر         
را نيز در زندانـهـا مـورد تـجـاوز قـرار             

دانشـجـويـانـي کـه بـه جـرم              . داده است

تظاهرات دستگير شدند، يـا بصـورت       
فــردي در زنــدان مــورد تــجــاوز قــرار              

اشـيـائـي مـانـنـد            گرفته و يـا تـوسـط       
بطري به آنـهـا خشـونـت جـنـسـي وارد              

 .شده است
  

ما ميـخـواهـيـم عـلـيـه ايـن جـنـايـات                  
ــيــم           ــايــد بــا          .  اعــالم جــرم كــن مــا ب

اعتراضات گسترده، جلوي اين فجـايـع   
بـايـد در اوضـاع انـقـالبـي             .  را بگيريـم 

امروز كاري كرد که همه قربانيـان ايـن     
شــکــنــجــه هــاي قــرون وســطــايــي بــا              
ادعانامه هاي خود، ايـن جـنـايـات را           

ما پرونده و داسـتـان ايـن      .  افشاء کنند
جنايت هولناک را در سطح وسيع بـيـن     

كرده و همه ايـن پـرونـده           المللي علني

ها را به سازمانها و نـهـادهـا، مـراجـع        
حقوقي و کميته هاي بين المللي عليـه  

ما نـمـيـگـذاريـم      .  شکنجه مي کشانيم
که در ايـران هـمـانـنـد يـوگسـالوي يـا                   
ويتنام، بنگالدش يا ژاپن افشـاي ايـن       
جنايت شامل مـرور زمـان شـده و يـا             

در .  سخن گفـتـن از آنـهـا تـابـو بـاشـد                
خواستهاي فوري کـمـپـيـن مـا از ايـن               

 :قرار است
  

ما خواهان محکوميـت تـجـاوز و        .  ۱ 
ــم جــمــهــوري              شــکــنــجــه تــوســط رژي
اسـالمــي بـه عــنــوان جــنــايــت عــلــيــه             

 .بشريت هستيم
ما خواهان محـاکـمـه عـامـلـيـن و            .  ۲ 

آمريـن تـجـاوز و شـکـنـجـه و اعـمـال                    
خشونت و قتل در زندانهاي جـمـهـوري    
اسالمي در وقايع اخير و همچنـيـن در     

 .سي سال عمر اين حکومت هستيم
ــمــامــي             .  ۳  مــا خــواهــان مــعــرفــي ت

شکنجه گران، بازجويان و تـجـاوزگـران    
ــهــاي جــمــهــوري اســالمــي               ــدان در زن

 .هستيم
ما خواهـان آزادي هـمـه زنـدانـيـان             .  ۴ 

سياسي و بسته شدن در همه زنـدانـهـا،    
بازداشـتـگـاهـهـاي عـلـنـي و مـخـفـي                  

 .هستيم
ما خواهان معالجه و مداواي همـه  .  ۵ 

زندانيان مورد شکنجه و تـجـاوز قـرار        
گـرفـتـه و ايـجـاد بـهـتـريــن شـرايـط و                     
امــکــانــات رفــاهــي و درمــانــي بــراي           
ترميم آثار خشونت جسـمـي و روحـي          

 .اين عزيزان هستيم
ما خواهان لغو اعدام، سنگسـار و    .  ۶ 

الغاي قانون اساسي جمهوري اسالمـي  
 .و مجازاتهاي مندرج در آن هستيم

ما خواهان به رسـمـيـت شـنـاخـتـن            .  ۷ 
حـق حـيـات و مصـونـيــت جسـمـي و                  

 .روحي فرد از هر نوع تعرضي هستيم
ما خواهان آنچنان قوانـيـن جـزايـي       .  ۸ 

در کشور هستيم که تعدي و تجاوز بـه    
جسم و روح انسانها، خشـونـت عـلـيـه          
کـودکـان، عـلـيـه زنـان و عـلـيـه آحـاد                     
مردم، جزو جرائمي مـحـسـوب شـونـد        
که بسيار سنگينتر از قياس با تـعـدي     
به حقوق ملکي و اموال، مورد پيگرد 

 .و مجازات قرار ميگيرند
  

ايـن کـمـپـيـن        .  به کمپين ما بپيونـديـد  
متعلق به همه آزاديخواهان صـرفـنـظـر     
از مـرزهــا و تــبـعــيـضـات تـحـمــيـلــي                 

بــه مــا بــراي افشــاي         .  جــنــســي اســت   
جنايات اخير و پـيـگـيـري آنـهـا کـمـک             

در اطالعيه هاي بعدي بـرپـايـي       . کنيد
ــمــايشــهــا و                ــهــا، ه ــرات فــوري تــظــاه
اقدامات کمپين را با تـاريـخ و مـحـل         

 .آنها به اطالع عموم مردم ميرسانيم
  

مـرداد     ۲۴ برابـر بـا        ۲۰۰۹ اوت  ۱۵ 
 ۸۸ 

  
 :تلفن تماس

 004917680027094 
  :آدرس ايميل

Czanan88@googlemail.co
m 

  
مينا احدي، مرسده قائدي، مهـرنـوش   
موسوي، مريم نمازي، شهناز مـرتـب،   
فريده آرمان، مهين علـيـپـور، افسـانـه        
ــا                 ــن ــي ــد، ن ــرومــن ــن ب ــي ــازن وحــدت، ن
تابان،مهين درويـش روحـانـي، مـريـم            

ــمــي، رويــا                 ــوران عــظــي ــي، پ صــادق
بحريني، آذر موسوي، فريبا کـريـمـي،      

شـهـال    ،فريده کريمي، خانم کـريـم زاده      
خبـاز زاده، پـرويـن مـعـاذي، فـهـيـمـه                  
قطبي، سهيال کياني، شمسي ذاکـري،    

زري اصلـي، پـرويـن       کلثوم خوشبخت،
سليمي، فرزانه درخشان، فرنازقـبـادي،   
فريبا ابـولـحـسـيـنـي، حـوا بـذرافـکـن،               
گلناز شهريـاري، سـيـمـا آرام، نسـريـن             
عبدي، ميترا کامدين، سيما بـهـاري،     

گيتي آقاجاني، آزاده آقاجانـي، پـريسـا      
سليمـي، مـرجـان واعـظ ، آذر پـويـا،                 
رکسانا بحريني، فرنـگـيـس شـادروان،       
فــرزانــه شــادروان، مــنــيــژه اتــمــامــي،          
انديشه عليشاهـي، سـهـيـال خسـروي،          

، ،داريـوش و حـنـا افشـار          آنيتا فـرزانـه    
ــمـــد                 ــوبـــي، مـــحـ ــحـــبـ ــران مـ ــهـ مـ

نــجـيــبــه   ،فــريـبــا داوود پــور     مـوســوي، 
، ستار محمدي، صـبـري امـيـر       فاتحي

 فاطمه کلواني ،حسيني
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مردم چـيـز ديـگـري بـود، مـوسـوي و                  
سايرين يک حـرفـي مـي زدنـد ، مـردم              

ولي سبزهـا  .  کار خودشام را مي کردند
بسيار مـوزيـانـه سـعـي داشـتـنـد، ايـن                  

. اعتراضات را به حساب خـود بـريـزنـد      
از آنجا كه موسوي تمايالت خود را در   

دانسـت و       چهارچوب قانون اساسي مي
عمال حساب خود را از بـرانـدازان سـوا        
كرده بود، لذا رهبران خيابانـي جـنـبـش       
سبز نسبت بـه سـايـر گـرايشـات داراي            

ي امـن بـودنـد و بـراحـتـي                  يك حاشـيـه  
شعارهاي خود را سر ميدادند و مـردم      
ــكــرار                    ــا را ت ــاره ــان، شــع ــال آن ــب ــدن ب

اما وقتي مردم در خيابانها .  كردند مي
عـمـال ديـدنـد كــه در چـاچـوب قـانــون                  
ــز                  ــي ــراضــات، ن ــودن  اعــت اســاســي ب

ي امني درست كنـد و     تواند حاشيه نمي
همين اعتراضات ساده نيز با گلـوـلـه و      

گيرد، لذا بسرعت و از      زندان پاسخ مي
ي دوم به بـعـد شـعـارهـاي بـرانـداز             هفته

اين مـردم در تـهـران        .  خودنمايي كردند
بودنـد كـه شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري                    

دادند ولي آقايان سبزپـوش   اسالمي مي
نه تنها در تجمعات خـارج كشـور ايـن          

آمـدنـد و      دادند بلكه مي شعارها را نمي
 BBC( هاي مختلف خود    در تريبون

VOA  (    مردم را از دادن اين شـعـارهـا
منع مي کردند و در ارتباطات تلـفـنـي    

خود وقت کـمـي بـه بـرانـدازهـا مـي               
. اينان به ظاهر بي طـرف بـودنـد     . دادند

. اما اين يک شعار بيهـوده بـيـش نـبـود         
 .عمال شده بودند تريبون سبزها

در اين ميان کـانـال جـديـد در مـقـابـل                
صف ضد انقالب با سياست مـداران و      
مديا و امکانات وسيعش نقـش عـمـده      
اي در ابراز وجـود مـردم بسـتـوه آمـده              

 . داشت، شده بود تريبون انقالب

ي مهمي كه به چشم مي آمد ايـن     نكته
وي رفـتـه بـود روي تـئـوري                 بود كه تي

سلبي، يعني چيزهايي کـه مـردم نـمـي         
خواهند را برجسته مـي کـنـد و بـديـن              
ترتيب مي توتند در راس انقالب  براي 

ايـن  .  سرنگوني جمهوري اسالمي باشد
يكـي از درسـت تـريـن و مـوثـر تـريـن                     
سياسيت هايـي بـود کـه حـزب اتـخـاد               

پـايـان   " ها با شـعـار      مثال بلشويك.  کرد
انقالب را رهبري كردند و رهبـر  "  جنگ

ي    امروز انقالب ايران بايد پايان دهـنـده  
عمر جمهوري اسالمي باشد و اين بايـد  

 . به مردم ثابت شود
 

شـود بـهـتـر          با اين وجود بنظر من مـي   
نــقــد جــنــبــشــهــاي      .  ازيــن عــمــل كــرد      

ي    اجتماعي را بايد در حضور نـمـايـنـده    
دعوت از كسـانـي   .  آن جنبش انجام داد

كه در جـنـبـشـهـاي ديـگـر هسـتـنـد بـه                  
هـاي زنـده بـا امـكــان تــمــاس                 بـرنــامـه  

تواند به جذب مـخـاطـب     بينندگان، مي
هـا كـمـك       تر شدن برنامه بيشتر و مهيج

به اين صورت حزب مـي  .  بيشتري كند
تواند برتري تئوريک خود را در جـلـوي       

 .چشم ميليون ها بيننده ثابت کند
به اميد بازگشت هر چـه زودتـر کـانـال           

 جديد و پيروزي انقالب
 

 : در حاشيه
سياوش جان همـانـطـور کـه هـمـه مـي              

. دانيم کـانـال جـديـد قـطـع شـده اسـت                  
همين جا اعـالم کـنـيـم در ايـن مـيـان                   
هـيـچ گـونــه کـوتـاهـي از سـوي حــزب                  
نـبــوده، نــه بــدهــکــاري اي بــوده و نــه                
مسئله ديگري و حـزب بـا تـمـام تـوان              
خـود دارد تــالش مــي کــنــد تــريــبــون              
انقالب را بازگشايي کند، و ايـن يـکـي        
از بزگترين مشـغلـه هـاي ايـن روزهـاي            

 نويد. رهبري حزب است
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به فکر اين مـي افـتـنـد کـه چـه دوران               
مــن  .  خــوبــي اون روزهــا داشــتــنــد              

هيچوقت نرفتم فرياد بـزنـم راي مـنـو           
ميدونيد چـرا چـون هـمـيـشـه           !  پس بده

فکر ميکردم اگه فريادي بـزنـم حـتـمـا          
اين هست که بگم پدرم را به مـن پـس       

کودکي و نـوجـوانـيـم را بـه مـن             !  بديد
روزي که من حرف زدن يـاد      ! پس بديد

اون مـوقـع کـه بـه           !  گرفتم پـدرم نـبـود     
مهدکودک و مدرسه رفتم، اون مـوقـع       
که ديپلم گرفتم و يـا اولـيـن بـاري کـه              

نـتــونســتــم  .  عـاشــق شـدم پــدرم نـبــود          
ــاهــاش درددل بــکــنــم،             هــيــچــوقــت ب

. نتونستم باهـاش فـوتـبـال بـازي کـنـم             
اينـهـا چـيـزايـي هسـت کـه نسـل مـن                    

مـن راي نـدادم و         !  ميخواد پس بگيره
نميدم، چونکه نميخـواسـتـم کـنـار اون          
قسمتي که اسمـم نـوشـتـه شـده ايـمـان              
شير علي فـرزنـد ايـرج مـهـر نـظـامـي               

خورده باشه که اونـو در يـک روز سـرد            
اعـدام     ۶۱ زمستاني، بهمن ماه سـال      

چون اسم امـثـال پـدر مـن هـيـچ               .  کرد
وقت کنار اسم و مـهـر ايـن حـکـومـت           

 . نميتونه با هم بياد
 

من يک کـودک چـنـد مـاهـه بـودم کـه                  
ــه جــرم                   ــواده ام ب بــخــش اعــظــم خــان
مخالفت با جمهـوري اسـالمـي يـکـي          
پـس از ديــگــري اونــهــم بــا حــملــه بــه                
خونمون دستگير و به زندان اويـن بـرده     

اکثر اعضـاي خـانـواده مـن در           .  شدند
اون زمان از جمله پدرم ، مادرم، عـمـه     
، پدربزرگ ، مادربزرگم به جرم  اينکـه  
حـکــومــت اسـالمــي نــمــيـخــواســتــنــد          

اميدورام علم پزشکـي  .  دستگير شدند
و روانشناسي کودک اونقدر پـيـشـرفـت       
بکنه که بتونه احساسات و افکـار يـک     
کودک چند ماهه را وقتي به خـونشـون     
مـيـريـزنـد و بـا وحشــيـگـري اعضــاي                
خانواده را با خودشون ميبرند بررسـي،  

 .تحليل و منعکس کند
 
به هر حال من و خواهرم با دسـتـگـيـر      

شدن پدر و پـدر بـزرگ و مـادر بـزرگ             
همون موقع بسيـاري  .  پدري ام مونديم

از هم بنديهاي مادرم به خاطـر ايـنـکـه       
کسي را نداشتند، حتي بچه هاشون را   

يـا يـک     .  هم بـا خـود بـه زنـدان بـردنـد                
تعدادي از مادرها بچه هـاشـون را در         

فکرش را بـکـنـيـد       .  زندان بدنيا آوردند
ما االن يک نسلي تـو ايـران داريـم کـه             
اگه بهشون بگن تاريخ و محـل تـولـد،      
بايد بگن سال شصت يا شصت و يـک،    

 !  زندان اوين
 

بعدها، پدر بـزرگ مـادريـم بـراي مـن              
تعريف ميکـرد کـه چـطـور خـودش و              
پدرم را به نوبت جلوي همديگـر شـالق     
مـيــزدنــد و از آنــهــا مــي خــواســتــنــد              

تعريـف مـيـکـرد کـه          .  اعتراف بگيرند
. چطور هم ميزدند، هم مـيـخـنـديـدنـد        

بـاالخـره   .  هم فحش و ناسزا ميگفـتـنـد   
هم پدر من را به همراه کسـان ديـگـري        
در يک بيدادگاه صحرايي چنـد دقـيـقـه       
اي بدون وکيل، بدون حـق بـرخـورداري        
از دفاع از خودش به تيرباران محـکـوم   

ــد  آيــت اهللا گــيــالنــي قــاضــي            .  کــردن
بيدادگاهي بود کـه پـدرم و بـيـسـت و              
چندتن از زندانيان سياسي را محاکمـه  

و به جرم محارب با خدا و مفـسـد فـي      
االرض به اعدام محکوم کرد دادستـان  

بــعــدهــا .   هـم اســداهللا الجــوردي بــود        

شنيدم که هربار اگر مـتـهـمـي لـب بـه             
دفاع از خود باز ميکرد، فـريـاد اهللا و       
اکبر، خميني رهبر، مرگ بر مـنـافـق،      
مرگ بر محارب توسط حـزب الـلـهـي       

. هاي حاضر در سـالـن بـلـنـد مـيـشـد                
حکم اعدام پـدرم در حضـور خـانـواده             

به اين تـرتـيـب در روز        .  اش قرائت شد
وقتي مـن    ۱۳۶۱ پنجم بهمن ماه سال 

تـن     ۲۲ نه ماهه بودم پدرم را به همراه 
از مخالفين حکومت در شهر آمـل در    
مالعام تيرباران کردند و پـيـکـرش رو        
هم در مـحـلـي کـه شـبـيـه بـه خـاوران                  
تهران هست، محلي بـه نـام امـامـزاده         

قاسم که شبيه به بيشه زار در حـاشـيـه      
آن .  يـک جــنــگــل هســت دفــن کــردنــد           

موقع بـه خـانـواده هـاي اعـدامـي هـا                
حتي اجازه بـرگـزاري مـراسـم هـم داده            

 نميشد
 
وقتي مادربزرگم آن اوايل قصد رفتـن   

بر سر مزار پدر رو داشت، حزب اللهـي  
ها و عوامل حکومت او و همراهانـش  

را با ترکه هاي درختان همانـجـا کـتـک       
ميزدند، فـحـش مـيـدادنـد و تـوهـيـن               
ميکردند، اما مادر بزرگ من باز هـم    

مادربزرگم تا روزي کـه زنـده         .  ميرفت
بود، هر ماه يک يا چند بار از تهران بـه    
محل دفن پدرم ميرفت و ما رو هم بـا    

مــادر    ۱۳۸۰ خـودش مـيـبـرد؛ سـال            
بزرگم بـا داغـي کـه بـر دلـش بـود در                   
گذشت و به خواست خودش در هـمـان       
محل، در همـان گـورسـتـان بـي نـام و               

 . نشان به خاک سپرده شد
 

سال هست که پدر براي من، تنـهـا    ۲۷ 
ســال    ۲۷ .  اســم يــک اعــدامــي اســت         

هست که من و خانواده مـن کسـي را         
از دست داديم که نه در تصـادف جـاده     
هاي خطرناک ايران، يا بر اثـر ابـتـال بـه         
سـرطــان، بــلــکــه در اثــر گــلــوــلــه ايــن               
حکومت و فقط به جرم مخالفت با آن   

. در عرض چند ثانيه کشته شـده اسـت    
فـحـش   "  بـي پـدر    " در فرهنگ فـارسـي     

سال هست کـه     ۲۷ . محسوب ميشود
مـن خــاطــراتــم را بــا ايــن واژه مــرور                

سال هست که شاهد زخـم   ۲۷ . ميکنم
عميق از دست دادن هـمـسـر در چـهـره          

االن در جـواب سـوالـي          .  مادرم هستم
که وقتي از من ميپرسيدند ايمـان اگـر     
بزرگ بشي مـيـخـواي چـه کـاره بشـي               

ميگـم در    .  ميدونم چه جوابي بايد بدم
وحلـه اول يـک آزاديــخـواه، يــک فــعــال               
جنبش ضد اعدام، يک فـعـال جـنـبـش          
ضد شکنجه و تجـاوز، يـک کسـي کـه           
مثل همه بچه هاي زنداني سـيـاسـي و        
اعدامي ميخواد عـامـلـيـن و آمـريـن             
اين جناياتي گه اتفـاق افـتـاده بـه پـاي            

 ! ميز محاکمه کشيده بشند
 

جنبشي که امروز در ايران راه افـتـاده،       
جنبش جوانهاي نسـل مـن و بـعـد از               
من هست که از خشونت اين سي سـال    

درد بزرگي را بـا خـودش       .  بيزار هست
حمل ميکنه و مدام مياد تو خـيـابـون      
اين درد را فرياد بـزنـه و مـن بـه شـمـا               
قول ميدم تا اين بار را به زمين نـذاره،    
نه با تجاوز و شکنجه، نه بـا سـرکـوب      
و اشک آور و گـاز فـلـفـل ديـگـه سـراغ                

. کـارش نــمـيـره و سـکــوت نـمــيـکـنــه                
حرفهاي امروز من اينجا در واقـع اگـه     
راستشو بخواهيد برپايي دادگـاه بـراي       
اونها هسـت قـبـل از اعـالم تشـکـيـل                

مـا مـيـخـواهـيـم حـتـي             .  جلسه رسمي
آقـاي خـامـنـه اي هـم در ايـن دادگــاه                   

اما ميخواهيـم اون    . وکيل داشته باشه
و همه سران حکومت به جـرم جـنـايـت       

جنبشـي کـه     .  سي ساله محاکمه بشند
امروز به راه افتاده جنبشيـسـت عـلـيـه        
اعدام، عليه شکـنـجـه، عـلـيـه دادگـاه            
هاي نـمـايشـي و فـرمـايشـي و عـلـيـه                  
اعتراف گيري و تواب سـازي و عـلـيـه         

وقـتـي   .  وجود زندان و زنداني سـيـاسـي   
پدر من اعدام شد فيس بوک و تويتر و   

. يوتيوب و تلويزيونهاي ماهواره نبـود 
صداي نسل پدر مـن و دوسـتـانـش را           

امـا امـروز هسـت        . کس زيادي نشنيد
و من به خاطر ايـنـکـه هـم نسـلـيـهـاي             
من، نسل بعد از مـن کـه بسـيـار آگـاه            
هم هستيم جرئت بـيـشـتـري بـکـنـنـد،             
بـيـانـد و از شـکـنـجـه، از تـجـاوز، از                      
اعدام حرف بزنند و به دنيـا بـگـنـد در         
ايران چه خبر هست اين قـدم کـوچـيـک         

روي صــحــبــت مـــن          .  را بــرداشــتــم      
. خصوصا بـا هـم سـرنـوشـتـانـم اسـت                 

نـگــذاريــم عـزيــزانــمــان،قــربـانــيــان ايــن          
روزگـار  .  جنـايـات بـي چـهـره بـمـانـنـد               

اختناق و اينکه حتـي نـمـيـتـوانسـتـيـم           
علت فوت پدر و مادرهايمان را موقـع  
ثبت نام در مدرسه بيان کـنـيـم بـه سـر          

ما؛ همـان جـوانـانـي کـه تـالش             .  آمده
شبانه روزي شـد کـه ازمـون سـربـازان                
امام زمان بسازند، همون جوانانـي کـه     
با سرکوب و بيکاري و اعتـيـاد سـعـي       
کردند خفمون کـنـنـد امـروز بـه پـرچـم              
داران جنبـش عـظـيـم عـلـيـه اعـدام و                 
شکنجه تبديل شديم و اين جـنـبـش را        

بـراي  .  تا پيروزي ادامـه خـواهـيـم داد          
همه شما آرزوي مـوفـقـيـت و پـيـروزي           

 .     سالمت باشيد. دارم
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بــحــث زيــر گــفــتــار       :   يــک تــوضــيــح   ( 
 ۱۳ تلويزيوني حميد تقوايي در تاريخ   

است که مـا ايـنـجـا عـيـنـا             ۸۸ مرداد 
دلـيـل   .  پياده کرده و چـاپ مـيـکـنـيـم          

اصــلــي ايــن کــار بــخــاطــر روز بــودن               
موضوع و مباني بحث حميد تقـوايـي   
در مـورد جـنـگ جــنـاح هـا و نـحــوه                   

. برخورد به آن در شرايط کنونـي اسـت    
اما دليل ديگـر ايـن اسـت کـه بـرخـي               
دوستان سابق خود را کـمـي خـجـالـت            

البته اگر ايـن حـرفـهـا سـرشـان           .  بدهيم
چون زندگي سياسـي ايشـان در       .  بشود

چند سال اخير و در رابطه با حـزب مـا     
همين است که يک جمله اي را خارج از   

اصـل مـتـن را تـا           .  متن پـيـدا کـنـنـد       
ميتوانند از معـرض چشـم مـخـاطـب          

بعـد دنـيـايـي دروغ و           .  خود دور کنند
تحريف حول آن يک جملـه و بـر عـلـيـه            
مضمون تمام آن متن سوار کنند و بعد 
احساس ظفر و خود متشکري کنند و    
اينکه مثال فعاليت سياسي انجام داده 

غافل از   .  اند شب را کمي آرام بخوابند
اينکه خارج از دنياي خـيـلـي بـزرگ و           

بسيار شريف اينها اسم ديگر اين رفتار 
.  شارالتانيسم: چيز ساده و حقيري است

و فرق چنداني نمي کند از سر بالهت و 
کم عمقي و غيظ صورت گرفته بـاشـد   

. يا آگاهانه و رندانه طراحي شده بـاشـد    
بهر حال بگذاريد بيش از اين وقت تـان    
را نگيريم،  کل بحث حميد تقـوايـي را     

امـيـدواريـم    .  بخوانيد و قضاوت کنـيـد  
دوستان سابق ما نـيـز کـل مـطـلـب را             

شايد اندکي در يافتن شغـلـي   .  بخوانند
 )ک.ج. شريف تعمق کنند

 
 با سالم و درد به شما مردم مبارز؛

صــحـــبــت امشـــب مـــن در مـــورد                
ست که جناح هاي حکـومـت    وضعيتي

 .به آن دچار شدند
االن دادگـاهـهـاي فـرمـايشـي در حـال              
رسيدگي به پروندهاي مخالفين جـنـاح   

از آنـطـرف مـراسـم         .  خامـنـه اي اسـت       
تنفيذ رياست جمهوري را برگذار کردند 
و قرار هم هست فردا مراسم تـحـلـيـف       

اين اتفاقات يکبار ديگـر  .  برگذار شود
اين را نشان ميدهد کـه چـطـور جـنـاح          
هــاي حــکــومــت در بــرابــر هــم صــف             
کشيدند و چطور شمشير را برداشته اند 

براي اينکه جناح مقابـل را از مـيـدان          
 .بدر بکنند

وضعيت جناح خـامـنـه اي کـه روشـن            
است، با توجه به اينکه االن دست بـاال  
را دارد و غالب است، اين جناح هـدف    
فوري مبارزات مـردم هسـت، هـمـيـن          

جناح االن دسـت بـه مـانـورهـايـي زده             
هم دادگـاه هـاي اعـتـراف           يعني.  است

گيري راه انداخته  و هم مراسم رسميت 
بـه  .  نـژاد را دارد        بخشيدن به  احـمـدي    

ابتکـار عـمـل در دسـت جـنـاح                 نوعي
نژاد است و به نوعي  خامنه اي، احمدي

اينها دارند به جناح مخالف خـودشـان     
 .تعرض ميکنند

در دل همين چيـزي کـه قـرار بـود             ولي
: يک. نکته روشن است دوتعرض باشد 

استيصال و درماندگي اين جناح غالب   
استفاده اي که مردم دارند از اين :  و دو

تا آنجايي که به اين . وضعيت ميکنند
دادگاهاي مسخره و مشـمـئـز کـنـنـده           
اينها مربوط ميشود، قرار بـود دريـن       
دادگاه ها يک قدرت نمايي بـکـنـنـد و         

اينطور نشان دهند که دارند سر جـنـاح   
مقابل را ميبرند و از نـظـر حـقـوقـي و          
قانوني هم نشان بـدهـنـد دارنـد هـم را            
محکوم ميکنند و احـمـدي نـژاد هـم             
تهديد کرده که وقتي اين مراسم تنفيـذ  
و رسميت يافتنش بگذرد سر مخلفيـن  

ــد                 ــي ــوب ــه طــاق خــواهــد ک ــن .  را ب اي
ظاهراً ايـن    . تهديديست که ايشان کرده

دادگاهها جزئي از رونـد سـر بـه طـاق             
در       ولـي  . کوبيدن جناح مخالف اسـت   

بينيد که در هـمـيـن هـم            عين حال مي
 .درمانده و ناتوانند

دادگاه ها را عمال اين نوع مردم معني 
شـکـنـجـه،      " ميشنـاسـنـد و بـا شـعـار               
ديـروز در    "  اعـتـراف ديـگـر اثـر نـدارد            

مـردم  .  تظاهرات پـاسـخ اش داده شـد         
گفتند اين کلک ها را مـيـشـنـاسـيـم و             

را   ديگر نخ نما شده است و اينها کسي
مرعوب نميکند که هيچ، بلکه خودش 
يک موضوعي ميشود براي اعـتـراض     

از آن . بيشتر،  براي تعرض بيشتر مردم
طرف جناح مقابل هم خط و نشان هاي 
خودش را ميکشد، موسوي اطالعـيـه   
داده اسـت کـه دسـت انـدر کـاران ايـن                 
دادگاه ها بايد محاکمه بشوند، و اتفاقا 
دير نيـسـت کـه ايـنـهـا هـم مـحـاکـمـه                    

مـثـل         و از قبل هم کسي.  خواهند شد
خاتمي اطالعيه داده بود و گفـتـه بـود      
اين شيوه ها نخ نما شده است، ايـنـکـه      
  مي رويد در شکنجه گاه هـا از کسـي        

گيـريـد و بـعـد مـي آيـيـد                 اعتراف مي
دادگاه تلويزيوني براه مـيـنـدزيـد و بـه            
مردم نشان مي دهيد همه نخ نما شـده    

 .است
اينها جزئي از روند و شيوه ايسـت کـه      

در جمهوري اسالمي بـه تـواب سـازي          
معروف شده و اولين بار هم اين شيوه را 
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منافع رژيـم در واشـنـگـتـن در صـدد               
است که از طريق البي هاي جـمـهـوري      

امـکـان ديــدار      ،اسـالمـي در آمـريـکـا         
احمدي نژاد جنايـتـکـار بـا شـمـاري از             

ساکن آمريـکـا   " مورد اعتماد"ايرانيان 
 .را فراهم کند

خـامـنـه اي در         حمدي نژاد بـه هـمـراه       ا
راس ماشين جنايت جمهوري اسالمي 

اين جانيان در مقابـل چشـم     .  قرار دارد
مردم جهان فـرمـان بـه گـلـوـلـه بسـتـن                
معـتـرضـيـن در خـيـابـانـهـا را صـادر                   

اينها کساني هستند که که در   .  کردند
کهريزيک، قرارگاه مرگ بر پا کردنـد و    
زندانيـان اعـم از زن و مـرد را مـورد                   
شکنجه و تجاوز جنسي وحشيانه قرار 

احـــمـــدي نـــژاد و خـــامـــنـــه            .  دادنـــد

مسئول قتل نداها و سهراب هـا و       اي 
بيش از يکصد نفـر از مـردم نـاراضـي           

کسانـي کـه     .  در دو ماه گذشته هستند
نمايشات ضد انساني اعـتـراف گـيـري       

" دادگاه" راه مي اندازند و آنرا تحت نام 
به جهانيان معرفي مي کنند، کسـانـي   
ــشــان در ســي ســال                     ــيــت ــه حــاکــم ک

مصداق کامل جنـايـت عـلـيـه          گذشته
بشــريــت اســت و بــايــد دســتــگــيــر و               

مـيـكـروفـون دادن در         . محاکمه شـونـد  
سازمان ملل بـه جـنـايـتـكـاري نـظـيـر                

 .احمدي نژاد شرم آور است
پرونده جنايات احمدي نژاد کـه امـروز       
در همه جـا مـنـعـکـس شـده اسـت از                  

رئيس جـمـهـور      -عمر البشير  جنايات
بين الـمـلـلـي الهـه         که دادگاه   -سودان

اگـر   ،حکم بازداشت وي را صـادر کـرد    
احـمـدي   .  بيشتر نباشد، کمتـر نـيـسـت      

نژاد نبايـد در سـازمـان مـلـل امـکـان                
سخنراني داشته باشد بلکه، بايد حکـم  

تا بـه     جلب و بازداشت وي صادر شود 
جنايات بـي شـمـار او و حـکـومـتـش                

اگر قتل و شكنجه و و    . رسيدگي شود
تجاوز جنايت است و عامالنـش بـايـد      
ــال خــــود                  ــگــــوي اعــــمــ ــاســــخــ پــ

استثنايي در اين مـورد نـبـايـد        ،باشند
 .وجود داشته باشد

تشــکـــيـــالت خـــارج کشــور حـــزب              
کمونيست کارگري ايران در اعـتـراض       
به سفر احمدي نـژاد بـه نـيـويـورک يـک             

و بـه     کارزار جهاني را اعالم مي کـنـد    
ايــــن تــــرتــــيــــب اعــــتــــراضــــات                  

اسـالمـي را      جنايتـکـار   حكومتعليه
مـا اطـمـيـنـان        .  گستـرش خـواهـد داد       

داريم که مردم آزاده جـهـان کـه در دو            
ماه اخير موجي از همبستگي عـظـيـم    

جهاني را بـا مـردم ايـران بـه نـمـايـش                  
گذاشتند از ايـن کـارزار بـيـن الـمـلـلـي               

نبايد اجـازه    .  قويا حمايت خواهند کرد
دهيم که صداي رساي مردم ايران بـراي  
به زير کشيدن اين رژيم جنايـتـکـار کـه       
در اعتراضات اخير طنـيـن انـداز شـده         
از سوي مراجـع بـيـن الـمـلـلـي نـاديـده                

نبايد اجازه دهيـم کـه داغ       . گرفته شود
غــم عــزيــزان از دســت رفــتــه در نــزد                
خانواده هايشان و همه مـردم ايـران بـا          
حضور احمدي نژاد در نيويورک مـورد    

اين خانـواده هـا      .بي توجهي قرار گيرد
و همه مردم بپاخاستـه ايـران از مـردم          

كــه در بــرابــر          جــهــان انــتــظــار دارنــد      
مصـالـح حـقــيـر دولــتـهــا و مــجـامــع                

همانطور که تا کنـون نشـان داده        ،آنها
اند، تمدن و انسـانـيـت را نـمـايـنـدگـي             
كنند و يکبار ديگر اعـالم کـنـنـد كـه            
وجدان بشري با مصالح اين دولـتـهـا و      
مجامعشان به هـيـچـوجـه هـمـسـويـي             

 .ندارد
  

همه شما مـردم آزاديـخـواه در سـراسـر            
جهـان را فـرامـي خـوانـيـم کـه کـه در                     
اعتراض به حضور احمدي نژاد بميـدان  
بــيــائــيــد و از مــبــارزات مــردم ايــران             

ــنــنــد       ــا         .  حــمــايــت ک ــيــويــورک ب در ن
تظاهرات وسيع و گسترده در   برگزاري

مقابل مقر سازمان ملـل و در ديـگـر          
نقاط دنيا با انجـام راهـپـيـمـايـي هـاي            
بزرگ در شهر هاي مختلف و برگـزاري  
ميتينگ در مـقـابـل دفـاتـر سـازمـان              
ملل و يا سفارتخـانـه هـاي جـمـهـوري           
اسالمي يـکـصـدا خـواهـان مـحـاکـمـه              
سران جمهوري اسالمي و آزادي فـوري    

 .يدکليه زندانيان سياسي شو
  

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب            
 کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۹ اوت  ۲۳ 
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 شکنجه و تجاوز  قتل  این مظھر جنایت
 !باید دستگیر و محاکمه شود 

 جنگ جناح ھا و جنگ مردم

 حميد تقوائی

 12ادامه صفحه  



از جمله کسانيکه همين االن (حکومت 
) بر روي صندلي  متـهـم نشـسـتـه انـد          

عليه مخالفين نظامشان بکار بـردنـد،   
اين شيوه ها را عليه کمونيـسـت هـا و        

کـه در          آزداي خواهان و هـمـه کسـانـي      
 ۳۰ برابر جنايات جمـهـوري اسـالمـي         

سال است که در حال مقاومت اند بکار 
در هر حال خيلـي بـيـشـتـر از          .  برده اند

گذشته اينها پوچ و بي معنـي و غـيـر        
تاثيري ندارد تنها   موثر است، بر کسي

تاثيري که ممکن اسـت داشـتـه بـاشـد          
اينـسـت کـه مـردم بـا غـيـظ و خشـم                     
بيشتري حکومت را تحت فشـار قـرار       
دهند و حکومـت خـودش را بـيـشـتـر             
رســوا و مــنــزوي و کــامــال بــي آبــرو                

اين اتفاقي ست کـه درضـمـن      .  کند مي
 .افتد جاري بودن اين محاکمات مي
گـويـنـد       از طرف ديگر خيـلـي هـا مـي        

دادگاهها را براه اندختند که توجه هارا 
ببرند سر مساله ديگري و مساله تنفيذ 

مـراسـم   .  و تحليف شان را برقرار کننـد 
تحليف که هنوز نيامده ولي تنفيذشان 
بطور روشني نشان داد که تـا چـه حـد          
جناح مخالف شان اين وضعيت را هـم    
قبول ندارد و بيشتر مراسم بي آبـرويـي   

اوال .  احمدي نژاد بود تا تنفـيـذ ايشـان     
هـاي گـذشـتـه          حکومت بر خالف دوره  

نشان نـداد،    فيلم اين مراسم را به کسي
يک برگزيده از عکسها  و ويديو کيليپ 
نشان دادند و ثانيـا بسـيـاري از گـردن           
کلفت هاي حکومت از جمله اعضايـي  
از شوراي تشخيص مصلحت و بـرخـي   
از اعضا و رئيس مجلس خبـرگـان کـه      
رقسنجاني باشد، خاتـمـي، مـوسـوي،       
کروبي و غيره حضور نداشتند، خيـلـي   

که در ايـنـجـور جـاهـا              هايي اهللا از آيت
حضور پيدا مي کنند نبودند، خيلي از 
شخصيت هايي که قاعدتـا بـايـد مـي         

 .بودند صندلي شان خالي بود
اين اتفاقي که با مراسم تنفيذ افتـاد و    
بعد هم مردم ريختند به خـيـابـان و بـا           

تنفيذ، تـقـلـب، خـجـالـت،         ”   دادن شعر
بي آبرويي و بي معنـي بـودن     “ خجالت

نکته   .اينها را در خيابانها نشان دادند
مهم االن اين است که کل اين اتفاقاتي 

مراسم   که در حال رخ دادن است، يعني
رسميت دادن به رئيس جـمـهـورشـان از       

هــاي نــمـايشــي و         دادگـاه   يـکــطـرف و    
فرمايشي گـذاشـتـن از طـرف ديـگـر،               
نکاتي را که ما هميشه بـر آن تـاکـيـد           
ميکرديم را روشن و صـريـح بـه مـردم         

آن هم اينکه .  ايران و دنيا نشان ميدهد
اين دعوا و اختالف بين جناح ها ديگر 

جـنـاب   .  از سـازش نـدارد            هيچ جايـي 
خــامــنــه اي بــا ايــن دادگــاه هــا دارد                

را   حداقلش اين است که شما: گويد مي
کنم و به زندان مي اندازم و  دستگير مي

بخشي از شما هم بايد اعدام شويد چون 
اتهام مـفـسـد فـي االرض و غـيـره را                   
بـرايشـان آمـاده کـردنـد و دارنـد عـلـم                   

از آنطرف جناح مخالف هـم    .  ميکنند
با اعـالم ايـنـکـه دسـت انـدر کـاران و                  
سازمان دهندگان اين دادگاه هـا بـايـد        
محاکمه شوند دارند اعالم ميکنند که 

براي سازش ندارند   آنها هم ديگر جايي
، امکاني نمانده بـراي ايـنـکـه          با کسي

ايـن  .  اينها دوباره به هم نزديک بشـونـد    
 . دعوا کامال باال گرفته است

اين را ما از قبل هم اعالم کرده بـوديـم   
که اين دعوايـي کـه بـيـن جـنـاح هـاي                
حکومـت اسـت بـر خـالف دعـواهـاي               

. قبلي قابل جمع و جور کـردن نـيـسـت      
اينچنين نيست که باز سر بزنگـاه ولـي     
فقيه حکمي بدهد و جناح ها را کـنـار       
هم قرار دهد و بـه نـوعـي بـاز دوبـاره                

در .  حـکـومـت را سـر هـم نـگـاه دارد                 
ايـن دور          هاي قبلي مي شد ولـي    دوره

خود جناب ولي فقـيـه يـک طـرف ايـن            
دانند سرنوشت آن    دعواست و همه مي
نژاد کـامـال بـا هـم          با سرنوشت احمدي

تنيده شده است و ديگر امکانـي بـراي     
و بـه          جناح رفسنجاني.  سازش نيست

اصطالح جناح مـوسـوي و غـيـره هـم              
دانند ديگر امکاني براي اين نيست  مي

بيايد و نقش   مثل رفسنجاني  که کسي
در نماز جمعه . دهنده را ايفا کند  آشتي

  داشت خيـلـي سـعـي        اي که رفسنجاني
کرد يکجوري ماوراي جناح هـا حـرف     

در اين حال خيلـي هـم روشـن          بزند ولي
بود کـه دارد خـطـاب بـه خـامـنـه اي                    

گويد اقداماتي بکن که نجات پيدا  مي
. کنيم واگر نه همه مان رفتني هستـيـم  

قبال هم گـفـتـه      اين حرف را رفسنجاني
بود ولي اساس قضيه همينجاست کـه    

 . همه آنها رفتني هستند
سازش ناپذيري جناح ها اينجا بـه ايـن     

بـه        خاطر نيست که فرض کنيد کسـي   
مـي        دنبال مـقـامـي هسـت صـنـدلـي           

خواهد و به همين خاطر قضيه بـرايـش     
چنان مهم است که ديگر کوتاه نمي آيد 
يا مال و منالي ميـخـواهـد يـا قـدرت          
مي خواهد، البـتـه ايـنـهـا هـم مـطـرح               

. عوامل حـاشـيـه اي اسـت          هست ولي
اساس مساله اين است که هر جـنـاحـي    

کند فقط خودش ميتواند ايـن   فکر مي
رژيـم را نــجـات دهــد، فــقـط خــودش               
ميتواند اين نظام جمهوري اسالمي را   
سر پا نگاه دارد، بنا برين بـايـد از شـر        
جناح هـاي مـخـالـف راحـت شـود تـا                

اما چه چـيـزي   .  بتواند اين کار را بکند
اين خطر را مدام باالي سر اينها نـگـاه     
داشته، چه چيزي باعث شده که ايـنـهـا      
فکر کنند نظامشان را بايد بـه نـحـوي        
نگاه دارند و يا کارهاي ويژه يا سياست 
هاي ويژهاي بکار ببرند تـا ايـن نـظـام           
بماند؟ روشن است، جواب در مبارزات 

در اين مدت نزديک بـه  .  ما مردم است
ماه اعترضات خياباني که ما مردم  دو

داشتيم ديگر همه عالم متوجه شـدنـد     
که مردم اين نظام را نمي خواهند و اين 

حکم ما مردم   اين. حکومت بايد برود
است و به همين خاطر هم است که هـر    
روز جامعه در تب و تاب است و کامال 
يک بحران عميق سياسي يقه همـه ايـن     
حکومت را گرفته است و نه تنها جناح 

کـه زيـر تـيـغ           نـژاد  خامنه اي و احمدي
مستقيم مردم قرار گرفـتـه انـد، حـتـي          

موسوي هـم مسـالـه        جناح رفسنجاني
مساله آنها اين اسـت کـه بـراي          .  دارند

اينکه خودشان را سر پا نـگـاه دارنـد و        
تصفيه نشوند و سرشان به باد نرود بايد 

کـنـنـد و        به نحوي با کارت مردم بازي
هم از طرف ديگر مردم بيش از حد هم 
مبارزه نکـنـنـد، و بـقـول خـودشـان از                

ايــن .  چــارچــوب نــظــام خــارج نشــونــد        
معضليست  که جناح مـوسـوي بـا آن        

و اين تناقض را در تـمـام         . روبرو است
هـايشـان      حرکات، بيانيه ها و اطالعيـه 

در نقطه مقابل هم که روشـن    .  بينم مي
است جناح خامنه اي هم که مستقيمـا  
رو در روي مـردم ايسـتـاده و بـه آنـهـا                 
شليک کرده و االن متوجه شـده کـه بـه          
قول فرمانده سپاه پـاسـدارانـش چـمـاق          
ديگر اثر ندارد، و متوجه شده که با راه 

 . هاي ديگري بايد جلوي مردم بايستد
از آن راه           شايد قضيه دادگاه ها يـکـي  

هاي ديگر است که بياييم دادگاه هايي 
هاي کت و کلفت  را سر هم کنيم، پرونده

براي مخالفين بسازيم، حاال چند تا از   
سرانشان را هم مي گيـريـم و بـعـد هـم            

ايـن   تعداد بيشتري از مردم عادي را در
آوريم و به عنوان عوامل  دادگاه ها مي

يا ايادي و يا باالخره فـريـب خـوردگـان       
اين کودتاي مخملي يا انقالب مخملي 

کنيم، زندانهاي طويـل   تصفيه شان مي
کنيم و  المدت ميدهيم، اعدامشان مي

نژاد سرشان را به سقف  يا به قول احمدي
. کارشان به اينجاها رسـيـده  .  ميکوبيم

همانطور که گفتم ايـن دادگـاه هـا          ولي
هم به قول مردم ديگر اثـر نـدارد و بـه            

در هر حل منظور . نخواهد رسيد  جايي
من بيشتر تکاپو و دست و پا زدن هـا      

ها دارند، نه  يست که هر دوي اين جناح
در برابر همديگر بلکـه بـراي حـال يـک           

اگـر  .  مسالـه مـردم      مساله سوم، يعني
اين مبارزه هر روزه ما مردم نـبـود، و       

ماه را نـمـيـگـويـم، در         دومن فقط اين 
تمام طـول عـمـر جـمـهـوري اسـالمـي                 
اعترضات مداوم کارگران، اعتصابات 
و غيره، اعتراضات مدام زنان که اسـم    

گذشته بودند، " بد حجابي"آن را جنبش 
اعتراضات جوانان کـه بـخـصـوص در           

آذرهـا خـودش را         ۱۶ دانشگاهها در     
نشان ميداد، حتي شورش هاي شهـري  

افتاد، اگـر   که در سطح وسيع اتفاق مي
اينها نبود، اگـر ايـن اعـتـراضـات مـا             
مردم نبود دعوايي هم در بـاال وجـود         

مسـالـه جـنـاح هـا کـه فـقـط                  . نداشت
مساله امرز نيست حکومت، جمهوري 
اسالمي از روز اولـش ايـن مسـالـه را             

فرقي که اين دوره دارد اين . داشته است
است که اوال آن اعترضات هر روزه مـا  
مردم تبديل به يک انقالب اجـتـمـاعـي       
شده، االن ديگر مردم با صفوف چندين 
ده هزار نفره و صد هزار نفره و ميليوني 
در خيابان ها هستند و مـدام در حـال         
مبارزه هستند، شعارها کامال سياسي 
شده اسـت، ديـگـر اعـتـراضـات حـتـي               
ظــاهــر صــنــفــي و مــطــالــبــاتــي هــم               

قبال اينطور بـود، مـثـال زنـان             . ندارد
براي آزادي پوشش و عـلـيـه حـجـاب و          
جداسازي جنسيتي مبارزه ميکردند يا 
دانشجويان براي آزادي دمـوکـراسـي و      
غـيــره يــا کــارگــران بــراي مــطــالــبــات            

خودشان دستمزد هاي عقـب افـتـاده و        
ايـن دوره ايـن             يک فرق اسـاسـي  .  غيره

ست که مردم به خيابان هـا آمـدنـد بـا           
شــعــارهــا و خــواســت هــاي ســيــاســي            
روشني، مرگ بر خامنـه اي مـرگ بـر          
ديکتاتور، اينها نمادهاي از خـواسـت       
ســيــاســي مــردم اســت کــه در واقــع                 

اند و دارند ستون  حکومت را نشان رفته
خامنه اي   فقرت اين حکومت را يعني

را ميزنند و شعارها دقيقا اين را نشان 
اعتراضات دقيقا اين را نشان  ميدهد،
اين يک فرق است و فرق ديگـر  . ميدهد

اينکه مردم در صفوف چند ده هزار نفر 
آيند و  و صد هزار نفره به خيابان ها مي

آينـد، ايـن      در شهرهاي مختلف هم مي
مبارزه متوقف نشده و مدام رديکالتر 

 .و تعرضي تر هم شده است
اساس قضيه اين هست که امـروز      ولي

هم مـانـنـد هـمـيـشـه ايـن اخـتـالف و                     
شکافي که بين جناح هاي حـکـومـتـي     
هست اختالف شکافي ست که در واقع 

از معضل مردم براي حـکـومـت        ناشي
حکومت با مـردم، بـا جـامـعـه            .  است

مشکل دارد و مردم اين حـکـومـت را      
قبول ندارند، نميتوانند تحمل کـنـنـد،      
تصميم گرفته اند سرنگونش کنند، و به 
همين دليل احزاب، باندها، آيـات اهللا      
ها، جناح هاي مختلف هر کدام بـا راه    
حال خودش به مـيـدان مـي آيـد بـراي              
اينکه بگويد چطور بايد اين قضـيـه را       
حل و فصل کرد، چطور بـايـد نـظـام را         

 .نجات داد
اگر در يک ديد عمومي تري نگاه کنيد 

بينيد عليـرغـم ايـنـکـه جـنـاح هـا                مي
اينقدر با هم دعوا دارند و به سر و کلـه  
يکديگر ميزنند در نهايت هر دوي آنها 
يک هدف واحدي را دنبال ميکنند، آن   
هم اين است که نظام جمهوري اسالمي 

از   تفاوتش در اين است که يکي.  بماند
گويد براي اينکه نـظـام بـمـانـد         آنها مي

بايد به قول خودشان جمهوريت را بـاال    
برد و در نتيجه بايد اختيارات ولي فقيه 
را کم کرد و بـه خصـوص ايـن رئـيـس              

نژاد را بايـد کـنـار       احمدي  جمهور فعلي
گذاشت، و از آن طرف جناح خامنه اي 

کند براي اينکه نظام بماند بايد  فکر مي
 دوايــن خــط اصــالحــات چــي هــا و                 

خردادي تصفيه شـود و بـه کـنـار زده               
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شود، و به اين ترتيب بايد رژيم را حفظ 
اگر مبارزات ما مردم نبود اصال . کرد

چنين سواالتي هم در برابر اينـهـا قـرار      
 . نميگرفت

يک نکته ديـگـري کـه از روز اول ايـن                 
مبارزات ما خودش را نشان مـيـدهـد      

است، اين هست   که يک واقعيت مهمي
که در عين حل اين مبارزه جناح ها به 
ما مردم اجازه داد که بـه خـيـابـان هـا            

خواست هاي خودمان را   بياييم، پرچم
بلند کنيم و کل اين حکومت را نشانـه  
بگيريم و اعتراض و مبارزه کنيم و بـه    

اين هم جنـبـه   . اين انقالب شکل بدهيم
اي ست که کامال تاثير جنگ جناح ها 
را در اوضـاع سـيـاسـي کـه امـروز در               

  بنابراين بـحـثـي     .  جامعه نشان ميدهد
که ما مردم داريم، سياست و خطي که 
مردم دنبال ميکنند عمالً استـفـاده از     
ايــن دعــواي جــنــاح هــا هســت بــراي              
پيشبرد مبارزات و خواستهاي مستقل 

هدف ايـن مـبـارزات آن          ولي. خودشان
خواست اساسي مردم، آن چيزي که بـه    
دنبال آن هستند، بوسيله هيچـکـدام از     

شـود و       نـمـي        اين جناح ها نمايـنـدگـي   
کسيکه خودش در .  نميتواند هم بشود

جمهوري اسالمي مقامي داشتـه، هـر     
مقامي چه برسد که رئيس جـمـهـور و        

هاي متفاوت و يـا   نخست وزير در دوره
تـوانـد در ايـن           امروز هست طبعا نمـي 

خواست و ميل با مردم شريک باشد که 
بايد جمهوري اسالمي کـنـار گـذشـتـه          

تـوانـد اگـر         بنا بر تـعـريـف نـمـي         .  شود
ميخواست که بايد از مدتها قبل از اين 

کشيد و استعفا ميداد و  رژيم کنار مي
مــيــامــد واقــعــا و عــمــال بــه مــردم                 

بـه هـمـيـن خـاطـر، ايـن              .  ميـپـيـوسـت    
تواند در دعواي جـنـاحـي       خواست نمي

داشته باشد نه امـروز    جاي اصال جايي
کنم در  فکر مي. نه در دعواهاي گذشته

هيچ حـکـومـتـي در هـيـچ مـقـطـعـي                    
تواند از درون    سرنگوني خودش را نمي
مـگـر   .  کنـد   صفوف خودش نمايندگي

کــه ســابــقــه اي و نــقــشــي در                    کســي
حکومت داشته کامال کـنـار گـذشـتـه          
شود، از حکومت جدا شود و تـبـديـل        
شود به اپوزيسيون سـرنـگـونـي طـلـب           

 .حکومت

به همين دليل بـحـث مـا ايـنـسـت کـه              
جنگ ما مردم با حکـومـت، جـنـگـي        
ست که رهبري و سازماندهي و پرچم و 

ايـن  .  نماينده خـودش را مـي خـواهـد            
جنگ در البالي و الي دسـت و پـاي             

به جـلـو پـيـدا         تواند راهي جناح ها نمي
در حين اينکه ما در جنگ مـان    .  کند

با کل حکومـت از ايـن اخـتـالفـات و              
اصطکاک ها و دعواهاي جناح هـا کـه     
امروز ديگر سازش ناپـذيـر شـده اسـت         

کنيم، در عين حـال روشـن      استفاده مي
تواند دلش را به  است که اين جنگ نمي

اين خوش کند که جـنـاحـي مـيـرود و            
جناحي ميايد، يا فکر کند که جناحي 
هست که تا آخر با مردم است و پرچم را 

گيرد و مردم را بـه پـيـروزي       بدست مي
اين روشن است کـه جـنـگ        . رساند مي

ما مردم عليه کل حکـومـت بـا تـمـام          
جنگ جـنـاح هـا        .  جناح هاي آن است 

طبعا در درون حکومت و بـراي حـفـظ      
ايـن يـک تـفـاوت         .  کل اين نـظـام اسـت     

 .است  اساسي
اين را چطور ما در شعارها و مبارزات 
هر روزه مان بايد دخيل کنيم و در نظر 
بگيريم نکته ايست  که در آخر صحبتم 

 .روي آن مکث کنم  ميخواهم کمي
ما در هدف سيـاسـي مـان يـک هـدف            

از روز اول نکاتي کـه  .  مشخصي داريم
کـردم ايـن        من بر آن مدام تـاکـيـد مـي        

هست که انـقـالب مـراحـل و فـازهـاي             
ــفــي دارد، دوره بــنــدي هــاي               مــخــتــل
مختلفي دارد و شرايـط پـيـشـرفـت آن          

همچنان کـه دسـت       .  يکسان نمي ماند
مدام بايـد    آوردهاي متعددي دارد ولي

فراتر برود تا باالخره به پيـرزي نـهـايـي       
برسد همانطور هم موانع و مشـکـالت   

. معينـي در هـر دوره خـواهـد داشـت               
امروز از جمله فاکتورها و عواملي که 

کند هـمـيـن دعـواهـاي         به ما کمک مي
سازش ناپذير بين جناح هاي حکومت 

هر چه اينها تندتر عليه يکديگر . است
حرف بزنند، هرچه از هم دورتر بشوند و 
بيشتر بر سر و کله هم بکوبند ما مردم 

کـنـيـم کـه بـا             اين فرصت را پـيـدا مـي     
خـواســت هــاي خــودمـان بــا پــرچــم و               
شـعـارهـا و آمـال و اهـداف خـودمــان                 
مبارزه را به پيش ببريم و مـتـحـدتـر و       

ايـن جـزو نـتـايـج          .  قويتر ظاهر بشـويـم  
مثبتي ست که دعواي حکومـتـي هـا      

از طرف ديگـر ايـن       ولي.  براي ما دارد
هم بايد در نظر داشـت کـه       جنبه منفي

چون االن چـنـيـن دعـوايـي هسـت در                 
جامـعـه بـيـن جـنـاح هـاي حـکـومـت                   
هميشه اين امکان هست که آن جـنـاح     
مغلوب و به اصطالح آن جـنـاحـي کـه         
دارد قرباني ميشود، که در اين شرايط 
همان جناح موسوي هست، اين شرايط 
هست که جامعه را با شعارها، اهـداف  

خــودش بــه دنــبــال        و ســيــاســت هــاي     
من اين را از نقـطـه نـظـر       .  خودش ببرد

اسـتــراتـژي و خـط عـمــومــي حــرکــت              
عمال تا حاال اين اتـفـاق     ميگويم، ولي

کـنـم مـا، مـا            نيفتاده و من فکـر مـي    
حزب و مردم، ميـتـوانـيـم کـاري          يعني

بکنيم که هـيـچ وقـت هـم ايـن اتـفـاق                  
جناح موسوي ،جناح مغضوب، . نيفتد

جناح مغلوب تا جـايـي کـه بـر عـلـيـه              
خامنه اي و احمدي نـژاد مـي جـنـگـد          

مـردم هـم     .  خوب در کنار مـردم اسـت    
بـراي سـرنـگـونـي حـکـومـت بـدرســت                

بينند ايـن هـدف را بـراي مـقـابلـه                مي
. خودشان بگذارند و عليه آن بجنـگـنـد   

در همين جنگ هرجا در هـر قـدم         ولي
در هر روز در هر فراخوان در هر شعار و 
تاکتيک که اين جناح مغلوب يا جنـاح  
موسوي بـخـواهـد مـانـع يـا سـدي در                
مقابل انقالب ايجاد کند ما بايد از آن   

مـا  . بايـد آنـرا کـنـار بـزنـيـم             . رد بشويم
توانيم و بايد و تا حـاال هـم از ايـن           مي

کارها کرده ايم که از اين شرايط به نفـع  
توازن قوايي که . خودمان استفاده کنيم

که براي   بوجود مي آورد، پرچم و راهي
کـنـد و مـحـمـلـي کـه                 ما مساعد مي

کند، همه ايـنـهـا شـرايـطـي            درست مي
ست که بـايـد از آن اسـتـفـاده کـرد، و                   
پيشرفت و وسعت مبارزه را بيـشـتـر و      

همانطور که تا به حـال    ولي.  تندتر کرد
مـا مــردم نشــان داديــم نــبــايـد بــه آن                 

کند  مي  محدوديتي که اين جناح سعي
ايـن  .  در سر راه ما ايجاد کند تن دهيم

ها هم در خارج کشور هست  محدوديت
محدوديتي که با . و هم در داخل کشور

اين عنوان مطرح مي کننـد کـه صـف        
ــا                    ــدازان ي ــران ــان را از صــف ب خــودت

يـا بـه     .  مخالفين عليه نظام جدا کنيـد 
اين عنوان که ما در چـارچـوب قـانـون         

مـي جـنـگـيـم، سـکـوت مـا                     اساسـي 

! بلدترين فرياد است و از اين خزعبالت
بگويد خانـه نشـيـنـي         مثل اينکه يکي

من بيشترين مبارزه انقـالبـي سـت يـا         
! خوابيدن من بيشـتـريـن بـيـداري سـت          

ميگويند سکوت من بيشترين فـريـاد     
است، يا اينکه بايد در چـارچـوب اهللا         
اکبر و مسجد و مثال و قـرآن و غـيـره          

کنيم  يا داريم مبارزه مي.  مبارزه کنيم
که به دوره خميني برگرديم، يا امر مـا    
جمهوري اسالمي نيست، جـمـهـوريـت     

کـم شـده و بـايـد                 اين نظام يـک کـمـي       
. بـيـشـتـر کـنـيـم             جمهوريت آن را کمي

اينها همه گفته شـده و هـمـه را شـمـا                
  ميدانيد، اينها لباسي سـت کـه سـعـي        
ميکنند به زور به تن مبارزه ما مـردم  
بکنند و ما اينرا نپذيرفتيم و هيچ وقت 

 .نبايد بپذيريم
ما نبايد به اينها تـن دهـيـم، بـايـد از             

کـه ايـنـهـا             تـا جـايـي     . اينها رد بشويم
ــيــه خــامــنــه اي و                     مــي ــنــد و عــل آي

نژاد، عليه دادگاه هاي فرمايش،  احمدي
تنفيذ يـا تـحـلـيـف و غـيـره صـحـبـت                   
ميکنند ما ميگوئيم همراه ما مـردم    

و هر جا که پايشان را . کنيد حرکت مي
از اين فراتر ميگذراند و در کنار خامنه 

نژاد قرار ميـگـيـرنـد و بـه           اي و احمدي
گويند سکوت کـنـيـد، آنـجـا         مردم مي

عـمـال   .  ديگر هدف حمله مـا هسـتـنـد      
وقــتــي ايــنــهــا فــراخــوان مــيــدهــنــد و            

گويند بياييد با تالوت قرآن ياد ندا  مي
نـژاد و     را بزرگ بداريم، دارند به احمدي

گويا نـدا در    .  خامنه اي کمک ميکنند
کشـتـه شـده يـا در                 تصادف رانندگـي 

نـدا را    .  کشته شـد سـت      حادثه طبيعي
بخـواهـد بـزرگ بـدارد بـايـد               اگر کسي

بيايد و عليه قاتلين او مـبـارزه کـنـد،         
اعتراض کند، شعار دهد، بگويـد ايـن     

پيدا هم شدند، .  قاتلين بايد پيدا شوند
هم قاتل مستقيم آن معـلـوم اسـت هـم         

بـجـاي ايـن      .  آمر قضيه مـعـلـوم اسـت        
کردند مـراسـم چـهـلـم نـدا را بـه                  سعي

. مراسم سکوت و عزاداري تبديل کنند
 .که ديديم جامعه اصال به آن تن نداد

کـردنـد         در خارج از کشور هـم سـعـي        
که هرجا حزب ما . همين کار را بکنند

حاضر بود اين را شکست و اجازه نـداد  
اين را تحميل بکنند به مردمي که در   
خيابان ها جمع ميشدند و حداکـثـر بـه      
بهانه بزرگداشت ندا بيايند و يک شعري 

کاري کـه  .  را دکلمه کنند در وصف ندا

از       من اگـر اشـتـبـاه نـکـنـم در يـکـي                   
شهرهاي آلمان در فـرانـکـفـورت ديـدم،        
مراسم بـزرگـداشـت نـدا را ايـنـچـنـيـن                

اين مثال هـا را مـيـزنـم         .  برگزار کردند
براي اينکه بـگـويـم ايـن حـرکـت، ايـن                
جنگ جناح ها وقتـي بـه خـيـابـان هـا             
ميايد، وقتي به خيابان کشيده ميشود 
خودش را بصورت مانـع و سـد نشـان          

. ميدهد و ما بايد خيلي بهوش باشيـم 
هدف حمله مستقيم ما امروز اينـسـت   
که اين دولت سـر کـار، خـامـنـه اي و                

نژاد را کـنـار بـزنـيـم و در ايـن                    احمدي
حرکت موانعي که ايجاد ميشود باعث 

در     هر کسي. کند شدن حرکت ميشود
اين شرايط از حفظ نظام صحبت کند، 
بـه نـظـر مـن از حـفـظ خـامـنـه اي و                        

چون ايـن    .  کند نژاد صحبت مي احمدي
نظام االن بوسـيلـه ايـنـهـا نـمـايـنـدگـي               

هرکس بيايد بگويد سـکـوت     .  ميشود
کنيد يا فقط عزاداري کنيد يا فقط اهللا 
اکبر بگوييد خواه ناخواه آب به آسياب 

ايـن  .  خامنه اي و احمدي نژاد ميـريـزد  
بايد براي همـه مـا روشـن بـاشـد، ايـن               
واقعيتي ست که بايد آنرا ببينيم، درک   
کنيم، بشناسيم و در مـبـارزات مـان            

تنها راه پيشروي ما مردم . دخيل کنيم
اينست که اين مـوانـع را از پـيـش پـا                

 .برداريم
همانطور که گـفـتـم ايـن انـقـالب مـا               

در قدم . مراحل مختلفي خواهد داشت
اول ما با دستاوردهاي زيادي به پـيـش   

کمترين نـتـيـجـه مـبـارزات تـا            .  آمديم
امــروز مــا ايــن اســت کــه در افــکــار                
عمومي دنـيـا مـاهـيـت کـريـه و ضـد                 
انساني اين حکومت را به مـردم دنـيـا      
شناسانديم و از جـملـه ضـربـه اي کـه                  
جنبش ما به اين تررويسم اسالمي در   

و ايـن جـنـبـش اسـالم                  سطح جـهـانـي     
جــنــبــشــي کــه      .  ســيــاســي زده اســت       

سالهاست تبديل به يـک مسـئلـه بـراي         
انـقـالب مـا در        .  مردم دنيا شده اسـت 

ايران تا همين جا يک آينده را نه تنها به 
ميليون مردم در ايران بلکه به کـل   ۷۰ 

اگـر ايـن     .  مردم جـهـان نـويـد مـيـدهـد           
مـا مـي       انقالب در ايران پيروز بشـود   

کـه از ايـن         خواهيـم دنـيـائـي بسـازيـم          
تروريسم اسالمي و از اين جنبش فـوق  
ارتجاعي اسالم سياسي در خاور ميانه 
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. و در هيچ کجاي دنيا آثاري باقي نماند
راه مبارزه با اسالم سياسي راه بـوش و    
اوباما و سياست اروپاي واحد و غـيـره     

بلکه انـقـالب آزادي خـواهـانـه          .  نيست
ايست که با پـرچـم آزادي، انسـانـيـت،            
برابري، تمدن امروزي، به جنگ اسـالم  

و اين کاري ست که ما . سياسي ميرود
ايـن از دسـت       .  کـنـيـم      مردم داريم مـي   

اين .  آوردهاي تا امروزه انقالب ماست
دستاورد دعواي جـنـاح هـا نـيـسـت ،             
دستاوردهاي موسوي در مقابل احمدي 
نژاد نـيـسـت، ايـن دسـت آورد هـزاران               
انساني ست که در آن جامعه به خيابان 

گويند نمي خواهيم و    ها ريختند و مي
و ده هـا    .  گويند مرگ بر ديکتاتور مي

جواناني که جان خودشـان را از دسـت         
دادند مثل نداها و سهراب ها و هزاران 
انسان آزادي خواهي که امروز در زندان 

ها هستند، شکنجه شدنـد يـا نـاپـديـد          
جمهوري اسالمي به هر حال تيغ . شدند

را بلند کرده و به اعتراضات ما حـملـه   
کـرده اسـت و ايـن هـا االن نـمـودهــا،                   
قهرمانان و نـمـادهـاي ايـن جـنـبـش و              

ها هـم ايـن      و همين. انقالب ما هستند
انقالب را در سطح وسيع به عنوان يـک  

به دنيا شناساندند و در     حرکت انساني
سطحي ديگـر جـمـهـوري اسـالمـي را             
کامال رسوا و بي آبرو کردند و ضربه اي 
زدنــد بــه جــنــبــش ارتــجــاعــي اســالم             

ايـن هـا دسـت آوردهـاي تـا              .  سياسي 
اينها دسـت آوردهـاي     .  امروزي ماست

حرکت ما مردم در خيابان ها سـت نـه     
هيـچ کـس ديـگـري، نـه هـيـچ جـنـاح                    

. ديگري، نه هيچ دارو دسـتـه ديـگـري        
شـد و        بايد بر اين دست آوردها متکي

بايد آنـهـارا شـنـاخـت و بـايـد آنـهـا را                    

. بايد از آنـهـا فـراتـر رفـت             دانست ولي
انـقـالب مــا هـنــوز مـراحـل ابـتـدايــي                

از هـمـيـن            ولـي .  خودش را ميگذراند
کـه از      ماهي دوامروز در همين حدود 

اين حرکـت عـظـيـم گـذشـتـه اسـت راه                 
خودش و شعـارهـاي خـودش را نشـان           

ــتــي ســت آزادي          .  داده اســت        حــرک
، و در نـتـيـجـه      خواهانه، عميقا انساني

ايـن را مـن بـارهـا در             .     عميقا جهاني
صحبت هايم گفته ام کـه ايـن انـقـالب         

دارد چـون          يـک جـنـبـه مـهـم جـهـانـي               
اين انقـالب  .  انسانيت امري جهانيست

سر آب و خاک نيست سر مليت نيست، 
سر پرچم سه رنگ نيـسـت، سـر اسـالم         
نوع ديگر نيست، سـر شـرق در بـرابـر             

اين انقالب بر سـر آزادي      . غرب نيست
انسانها از يوغ يک رژيـم مـاقـبـل قـرن            

ايـن  .  وسطايي و کامال ضد انسانيست
انقالبي ست براي رهايي، براي برابـري،  

ايـن را تـا       .  براي انسانيـت، بـراي رفـاه       

همين امروز اين انقالب اعالم کـرده و      
در پـيـشـروي هـايـش          ولي.  روشن است

بايد از پيچ و خم ها و فـراز و نشـيـب            
و در اين مسير پـر    . هاي زيادي بگذرد

پيچ و خم چيزي که بايد هميشه با چشم 
بـاز بــه آن نــگـاه کــرد ايـن هسـت کــه                    
دعواهاي جناح ها در هر سطـحـي کـه      
باشد، هر چقدر تند يا کنـد بشـود، بـه        
هرجايي که بـرسـد، سـازش کـنـنـد يـا                
نکنند، سر هم را ببرند يا نبرنـد، بـايـد      
متوجه باشيم که در خيابان تبـديـل بـه      
مانعي در برابر اين جنبش انقالبي مـا    

چون ما به هيـچ بـخـشـي از آن           .  نشود
آزادي، از آن انسانيت و تمدني که مـي    
خواهيم ، نخواهيم رسيد حتي اگر يـک    
بخش کوچکي از اين حکومت پابـرجـا   

 .بماند
 
اين حرکت ما براي رسيدن به آزادي و  

بايـد    براي رسيدن به يک جامعه انساني

تا سرنگوني کامل جمهوري اسـالمـي     
از تضـمـيـن هـاي راه           پيش برود، يکي

پيشروي انقالب اين هست که هميـشـه   
حساب خودش را از دعواها، مخالفت 
ها و کشـمـکـش هـايـي کـه در مـيـان                 

در .  بااليي ها پيش ميـايـد جـدا کـنـد         
عين استفاده از آن ها، حساب خـودش  
را از آنها جدا کند و بداند که جنگ ما 
مردم جنگي ست که نه در اهداف نه در 
مضمون نه در تعريـف پـيـروزي نـه در           
نيروهاي محرکه هيچ قرابت، نزديکي و 

به جـنـگ درونـي حـکـومـت               شباهتي
به نظر من متوجه اين حقـيـقـت    .  ندارد

از       باشيم بر اين تکيه کنيم و اين يکي
تضمين هايي ست کـه نشـان مـيـدهـد          
حرکت ما به پيروزي خواهد رسيد و ما 
ايــن مــبــارزه را تــا جــارو کــردن کــل                

 .جمهوري اسالمي به پيش خواهيم برد
 

 .شاد و سالم و موفق باشيد
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اطالعيه دفتر سياسي حزب را در مـورد      
سـال     ۱۲ اختالفات جناح هاي رژيـم در        
ـيـد            مـنـصـور    .  پيش را در زيـر مـي خـوان

حکمت دليل اين اختالف و بـه جـان هـم            
افتادن جناح هاي رژيم را وجـود مـردم و           
ــي                ــگــون ــراي ســرن ــم ب ــشــی عــظــي جــنــب

امروز هـم اخـتـالف        .  حکومت، مي داند
ـاوت کـه                ـف ـا ايـن ت جناح ها همان اسـت ب
اين اختالفات تا اعتراف گـيـري و زنـدان          
ـيـش        و احتماال حذف فيزيکي يکديـگـر پ
ـبـش          رفته اند و اين نشان مي دهـد آن جـن
ـنـده         عظيم سرنگوني گام هاي تعيـيـن کـن
اي برداشته و در آستانه ايفاي نقـش مـهـم      

ـاريـخـي خـود اسـت          ايـن نـوشـتـه بـه          .  و ت
ـاســت هــاي امــروز حــزب را                خـوبــي ســي

 ک .ج. توضيح مي دهد
ـاحـهـاي                ـان جـن کشمکش هاي اخـيـر مـي
رژيم اسالمي، صرفا نقطه آغـازي بـر يـک        
سلسله درگيري هاي اجتناب ناپذيـر و بـه       
مراتب حاد تر و خرد کنـنـده تـر در درون          

يـک واقـعـيـت       .  حکومت اسـالمـي اسـت     
بسيار ساده پشـت تـمـام ايـن کشـمـکـش              

مردم ايران حـکـم بـه      :  هاست، و آن اينست
مـحـتـوا و      .  رفتن رژيم اسالمـي داده انـد      

مبناي جنگ داخلي امروز در حـکـومـت    
ارتجاع اسـالمـي، اخـتـالفـات نـگـرشـي               
جناحهاي چند گانه رژيم بر سـر اقـتـصـاد         
ـا عـدم بـرقـراري          دولتي يا بازار، برقراري ي
مناسبات با غرب، يا حـتـي اخـتـالفـات          
عقيدتـي بـر سـر اسـالم و اسـالمـيـت و                     

ـان        .  واليت فقيه نيست سـال     ٥ ايـن داسـت
ـيـجـه             .  قبل نيـسـت   ـت جـدالـهـاي امـروز، ن

تکاپوي مذبوحانه جناحـهـاي حـاکـمـيـت         
براي حفظ نظـام مـنـحـوس اسـالمـي در             

هـمـه، در     .  برابر حکم تاريخي مردم اسـت 
داخل و خـارج ايـران، در داخـل و خـارج                 
حکومت، چهره خشـمـگـيـن مـردمـي را           
ـنـد،         که عزم کرده اند کار رژيم را تـمـام کـن

ايـران  .  از پس انتـخـابـات اخـيـر ديـده انـد             
ديگر براي ضد انقالب اسالمي بـه شـيـوه      
ـاکـنـونـي قـابـل حـکـومـت کـردن                     هـاي ت

جدال امروز جناحهاي حـاکـمـيـت       . نيست
. جدالي بـر سـر حـفـظ نـظـام شـان اسـت                    

ـتـن و حـاکـم کـردن آن                     ـاف جدالي بر سـر ي
سـيــاســت و آن چــهـارچــوبــي بــراي رژيــم               
ـتـوانـد      اسالمي است که به زعم هريک مـي
ـيـسـشـان را            بساط ديکتاتوري و لفت و ل

  .محفوظ بدارد
اين تصـور کـه يـک جـمـهـوري اسـالمـي                 

ـيـزه شـده       " تعديل شده،  ـبـرال ـيـزه    " ،   " لي ايـران
ـا آخـونـدهـاي اهـلـي و اسـالمـي                 " شده ، ب

که تن کريه خـود را در کـرسـت          "  نهادينه"
قانون چپانده است ميـتـوانـد مـردم را بـه            
ـال کـار و زنـدگـي             ـب تمکين بکشاند و بدن

ــد، مســخــره اســت              ــرســت ــن .  شــان بــف اي
ـتــالف                    تصـويـري اسـت کـه خـاتـمـي و ائ
پشــتــيــبــان او از اهــداف خــود بــدســت                

جناح خامنه اي و طـرفـداران از     .  ميدهند
ـيـن اسـالم حـاضـر              رو بستن شمشير خـون
نــيــســتــنــد بــه ايــن خــيــالــپــردازي گــردن             

ـنـد کـه هـر ذره                 .  بـگـذارنـد    ـنـهـا مــيـدان اي
ســازش رژيــم بــا مــردم پــيــش در آمــد                 
ـا رژيـم اسـت              . ناسازگاري بيشتـر مـردم ب

ـا     ١٣٦٠ اينها ميداننـد کـه از خـرداد             ت
ـاء خـود را           ـق امروز فقط با کشتن و زدن ب

ـنــهـا مـواعــيـد و         .  تضـمـيــن کــرده انــد       اي
عملکرد خاتمي ها را خيانت بـه نـظـام و          

حاکميت اسالم و مقدمه سرنـگـونـي کـل       
ـنـد و آمـاده انـد بـه                 رژيم اسالمي مـيـدان

  .همين عنوان با آن مقابله کنند
امـا سـيــاســت مــدافـعــان خـامــنـه اي و                 
انصـار حــزب اهللا نــيــز بــه هــمــان انــدازه                

خـاتـمـيـون     .  خيالي و پوچ و پا در هواست
ــدربــازي و                   ـل ــه قـ ــد ک ــدهــن ـي هشــدار مـ
قشريگري و آدمکشـي عـريـان اسـالمـي          
خيرش را به اندازه کافي رسـانـده و ديـگـر         

اين روشها عمـر خـود را       . چاره کار نيست
فهميده اند که مردم دارنـد بـراي     .  کرده اند

. جمع کردن اين بساط تـکـان مـيـخـورنـد          
ميدانند واليت فقيه و حـکـومـت الـهـي            
ـلـکـه مـايـه            ديگر نه ابزار ارعاب مـردم، ب

ـنـد ايـن روشـهـا           . تحريک آنهاست ميگـوي
ـقـالب مـيـکـشـانـد                  ـايــد  .  مـردم را بـه ان ب

  .تعديل شود
نسـخـه هـاي      .  ترس هردو طرف بـجـاسـت   

ـيـجـه اسـت                   ـت . هر دو طـرف پـوچ و بـي ن
ـازنـده هـاسـت         .  راهي ندارند . اين جنـگ ب

ــم اســالمــي را دفــع                  جــامــعــه دارد رژي
ـايـد بـرود و دارد          . ميکند رژيم اسالمي ب
رويـدادهــاي امـروز لــحـظـات و           .  مـيـرود  

ـنـهـاسـت                  . دقايقي در سـيـر فـروپـاشـي اي
ـاري در راه اسـت             . هنوز چرخشهـاي بسـي

تــا روز ســقــوط شــان، تــا روز پــيــروزي                
ـارهـا         شيرين مردم، اين جماعت اوبـاش ب
ـاز بـه جـان هـم                 وحدت خواهند کـرد، و ب

ـبـرال   . " خواهند افتاد ـي خـواهـنـد شـد و         "  ل

باز حـکـومـت نـظـامـي اعـالم خـواهـنـد                 
ـتـمــاس                .  کـرد  رجـز خـواهــنـد خـوانـد و ال

: يک چيز امـا مسـلـم اسـت        .  خواهند کرد
در طــول ايــن دو دهــه هــرگــز مــردم در                 
چنين موقعيت مناسـبـي بـراي بـرچـيـدن           

  .بساط رژيم اسالم قرار نداشته اند
ـيـت       شرط پيروزي، ادامه مبارزه عليه کـل
رژيم اسالمي و در منگنه گذاشتـن هـمـه      
جناحهاي حکومت ارتجاع اسـالمـي در       

ايـن کـابـوس خـيـزش مـردم             .  ايران اسـت   
. است که اينها را بجان هم انـداخـتـه اسـت      

اينها بايـد بـرونـد، مـردم بـراي تـعـويـض                 
ـتـظـري              خامنه اي ها با خاتمـي هـا و مـن
ـتـن چـمـاق انصـار حـزب اهللا و                  ها و گرف
ــوي هــا و                      ــهــزاد نــب ــه ب پــس دادنــش ب

بـه مـيـدان      "  خـط امـام    " چاقـوکـش هـاي        
  .مردم حکمشان را داده اند. نيامده اند

حزب کمونيست کارگري، طبقه کارگـر و    
ـقـالب          همه مردم ايران را به برپايـي يـک ان
عليه رژيم نکبت بار اسالمـي و بـرقـراري        

  .جامعه اي آزاد و انساني فراميخواند
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ـاد رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي                  سرنگـون ب

 ايران
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