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آگـوسـت در مـرکـز            ۳۰ روز يکشنـبـه     
شهر استکهلم مراسم و کنسرت بزرگي 
برگزار شد که  تعداد زيادي از آن ديـدن    

افراد زيادي حتـي از شـهـرهـاي         . کردند
اطـراف نــيـز آمـده بـودنـد کـه در ايــن                    
هـمــبــسـتــگــي بـا مــردم ايـران شــريــک               

در اين مراسم  ايـرانـيـان مـقـيـم         . باشند
استکهلم و سوئدي هاي زيادي حضـور    
داشـتـه و بــخـصـوص حضـور جـوانــان                

ما نيز از طرف سازمـان  .  چشمگير بود
جوانان حزب کمونيست کارگري هم در 
اين مراسم شرکت کرديم  و پـرچـمـهـاي       
آزادي و بــرابــري را  در ايــن مــراســم                  

در اين مراسم سازمانـهـاي   .  برافراشتيم
 -ديـگـري نـظـيــر ايـران سـولـيــداريـتــي               
  -سازمان همبسـتـگـي بـا مـردم ايـران            

نيز با بنرها و پالکـاردهـايشـان حضـور       
پيدا کرده و پتيشن و اطالعيه هايشـان  
را بين جمعيت پخش مـيـکـردنـد و در         
مورد اعالم موجوديتشان در استکهلم 
و اقداماتي که تا بحال اين سازمـان در    
کشورهاي ديگر انـجـام داده صـحـبـت            
ميکردند، که با استقبال مردم مـواجـه   

 . ميشد
اما جوانان زيادي در اين مراسم بـودنـد   

امسال در حالي به استقبال اول مـهـر و     
بازگشايي مدارس و دانشگـاه هـا مـي        
رويـم کـه انـقـالب عـظـيـم مـردم رژيــم                   
وحشي اسالمي را به لبه پرتگاه سقوط 
و نابودي نزديکتر کرده است، از اين رو   
ــازگشــايــي مــدارس و                   ــر و ب اول مــه
دانشگاه هـا بـراي مـردم بـه خصـوص                
جوانان و دانشجويـان مـهـم و تـعـيـيـن              

قرار است در اواسط ماه سپـتـامـبـر،     
احمدي نژاد رئيس جمـهـور ايـران بـه         
نيويورك و در اجالس سازمـان مـلـل      
شركت كندـ مـردم دنـيـا در دو مـاه             
گذشته بر صفحه تلويزيونـهـاي خـود      

نمونه بسـيـار كـوچـكـي از سـه دهـه                
جنايت، قتل، كشـتـار و تـجـاوز بـه              
ابتداي تـريـن حـقـوق مـردم ايـران را               
توسط رژيم اسالمي كه احمدي نـژاد    
 رئيس جـمـهـور انسـت را ديـده انـدـ                

مــا امضــا كــنــنــدگــان زيــر ضــمــن              
اعتراض شديد به سازمان ملل بـراي  
راه دادن بـه يـك جـانـي و ادمـكــش                  
حرفه اي براي حضور در اجالس ايـن    

 9ادامه صفحه  

 9ادامه صفحه   4ادامه صفحه  
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هفته تا بـازگشـايـي دانشـگـاه         ۳ حدود 
ها و مدارس باقي مـانـده درحـالـيـکـه           
خبر و شايعه و تهديد و جلسه و نامه و   
تصــمــيــم و لــغــو تصــمــيــمــات دربــاره            

. دانشــگــاه هــرروز شــنــيــده مــي شــود          
دانشگاه بـراي يـک تـرم تـعـطـيـل مـي                   
شود، فقط کوي دانشـگـاه را تـعـطـيـل           
مي کنيم، انـفـلـوآنـزاي خـوکـي بـاعـث             
تــعــطــيــلــي دانشــگــاه هــا مــي شــود،             
دانشجويان و اسـاتـيـد فـرمـانـدهـان و                
افسران جنگ نرم هستند، حکومت بـا    
خاطيان کوي دانشگاه بـرخـورد قـاطـع         
مــي کــنــد، در دانشــگــاه و کــهــريــزک             
جناياتي رخ داده اسـت، تـحـصـيـل در            
علوم انساني خطرناک اسـت، فـرمـانـده       
پليس خود را براي اول مهر آمـاده مـي     

 .کند و ده ها خبر و شايعه از اين دست
 

جريان چيست؟ چـرا امسـال ايـن هـمـه              
اخــبــار و شــايــعــات حــول بــازگشــايــي           
دانشگاه ها راه افتاده است؟ سـال هـاي     
گــذشــتــه نــه چــنــدان دور مــراســم روز              
دانشجو بود که دانشجويان با بـرپـايـي      
تـجـمـعـات و شـعـارهـايشـان بـه وضـع                   
موجود اعتراض داشتـنـد و هـمـه ايـن            

 10ادامه صفحه  

 اول مھر روز اعتراض عمومی به جنايتکاران اسالمی

 پرونده جمھوری اسالمی 
 در دادگاه بين المللی جنايی الھه باز شد

 ورود احمدی نژاد به سازمان ملل را متوقف كنيد

 اول مھر
 انقالبو 

 نويد مينائی

 جوانان استکھلم،  
 مردم ايران 

 کيان آذر

آگوست کنفرانس مطبوعاتـي و     ۲۸ روز 
تظاهرات صد چهره و هزاران تن شکنجـه  

ــون  ــال آکســی ــب ــه دن ب
مــوفــق کــمــیــتــه بــیــن 
المللی علیه اعـدام در 

  الھه

 11ادامه صفحه  



به خبري كه به حـزب كـمـونـيـسـت             بنا
كارگري رسيده اسـت، كـارگـران واگـن           
پارس اراك در پي اعتراضات چـنـديـن      
روزه و مــتــحــدانــه خــود، بــخــشــي از             
حـقــوق مــعــوقـه خــود را گـرفــتــنــد و                
مديـريـت را بـه عـقـب نشـيـنـي وادار                   

ايــن اعــتـراضـات از روزهــاي         .  كـردنـد  

آخر مردادمـاه شـروع شـد و كـارگـران              
بــا بســتــن درب ورودي كــارخــانــه و               
نشستن درمـقـابـل درب، مـانـع ورود            

بــا ايــن   .  مـديـران بـه كـارخـانــه شــدنـد            
ــداري،               ــان ــران، پــاي اســت اقــدام كــارگ
ســپــاه، پــلــيــس ضــد شــورش و قــوه                
قضائيـه بـه ايـن كـارخـانـه بـاز شـد و                     

اعـــتـــراض كـــارگـــران وارد مـــرحلـــه            
 . ديگري شد

پس از آنكه كارگران التيـمـاتـوم دادنـد       
كه در صورت ادامه ايـن وضـعـيـت و           
عدم پاسـخـگـوئـي بـه مشـكـالتشـان،             
حركت خود را از كـارخـانـه بـه بـيـرون               
ــداري                   ــان ــه ســمــت اســت ــده و ب كشــان

راهـپـيــمـايـي خـواهـنــد كـرد، مـعــاون                
سيـاسـي اسـتـانـداري اسـتـان مـركـزي                
فورا با مديران اين كارخانه جـلـسـه اي      
تشكيل داده و از آنها خـواسـت كـه بـه         
هر طريق ممكن جلوي اين حـركـت را       
بگيرند و مديريت را تـهـديـد كـرد كـه            
در صورت سرايت اعـتـراض كـارگـران         

هـاي ديـگـر، از         واگن پارس به كارخانه
جـملـه چـون آذرآب و مـاشـيـن ســازي                 
ــهــي قــرار                  اراك كــه در وضــع مشــاب
ــن ســـازي را                  ــديـــران واگـ دارنـــد، مـ

هـمـزمـان بـا ايـن          . مؤاخذه خواهد كرد
نشـسـت، تــعـداد زيــادي پـلــيـس ضــد              
ــاه                  شـــورش و واحـــدهـــايـــي از ســـپـ
پاسداران در سه راه خـمـيـن، كـه يـكـي           
از وروديــهــاي شــهـر اراك اســت و در               
نزديكـي كـارخـانـه واگـن سـازي قـرار                 
دارد، مسـتـقـر شـدنـد تـا در صــورت                 
تــداوم اعــتــراض كــارگــران و حــركــت            
كارگران به سمت استـانـداري، آنـهـا را         

تحت اين فشـار و ايـن         .  سركوب كنند
وضــعــيــت، مــديــران كــارخــانــه واگــن          
پـــارس از ايـــرانـــخـــودرو و رجــــا                     
درخواست كـمـك مـالـي كـردنـد و بـا                  
پـولـي كـه از ايـن دو شـركـت گـرفـتــه                     
بودنـد، حـقـوق كـارگـران را تـا پـايـان                   

ــد        ــر  .  خــردادمــاه پــرداخــت كــردن مــدي

عامـل ايـن كـارخـانـه از تصـمـيـمـات                  
قـبــلــي خـود نــيــز، مــبــنــي بــر حــذف               
اضافه كاري ها عقب نشـسـت و بـعـد           
از توقف يك روزه اضافه كـاري هـا بـه          

 .روال قبلي بازگشت
 

حزب كمونيست كارگري از اعـتـراض       
به حق كارگران كـارخـانـه پـارس واگـن          

حـزب از    .  قاطعانه حمايـت مـي كـنـد        
كــارگــران ديــگــر مــراكــز و مـــردم                   
آزاديخواه اراك و بـويـژه خـانـواده هـاي            
کارگران واگن پـارس مـي خـواهـد كـه            
كارگران كـارخـانـه پـارس واگـن را تـا                 
رسيدن كامل بـه خـواسـتـه هـاي خـود             
مـورد حــمــايــت و پشــتــيــبـانــي هــمــه             

حـزب از كـارگـران        .  جانبه قـرار دهـنـد     
واگن پارس مي خواهـد كـه اعـتـراض         
خـود را ادامــه دهــنـد و بــا بــرگــزاري                
مجمع عمومي، متـحـد و يـکـپـارچـه           
ــل تــوطــئــه هــاي مــديــريــت              درمــقــاب

 . بايستند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ اوت  ٣١ ، ١٣٨٨ شهريور  ٩ 
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اين شرايـط هـمـه مـا          با : اعظم طالقاني
 .بايد آرزوى مرگ کنيم
 .اناهللا و انااله راجعون
تشـکـيـل کـمـيـتـه          :  سايتهاي حکومتي

بررسي گزارش اجساد مجهـول الـهـويـه       
 در بهشت زهرا

هيچي نبوده چنـد نـفـر مـرده بـودنـد،             " 
شـان   DNA . الحـمـدالـه دفـن شـدنـد          

 ."همين.موجود است
نـفـر کشـتـه          ۲۹ جـمـعـا      :  فرمانده سپاه

 .نفرشان بسيجي بودند ۲۰ شدند که 
اين دفعه واقعا خـودشـان، خـودشـان را         

 !کشتند
بـزودي دادگـاه عـوامـل         :  فرمانده سپـاه 

 .خودسر برگزار ميشود
 !تا آن موقع فقط چيز خورشان نکنيد

بايد نسبت به آبرو و خـون مـردم         : اي اژه
 .جانب احتياط را نگه داشت

 !ما را کشته" احتياط"همين 
باجنايات پس از انتخـابـات   :  خامنه اي

 .قطعا برخورد خواهد شد
 !لطفا خودت را بازداشت کن

تــاکــيــد رهــبــري بــروقــوع         : الريــجــانــي 
 .جنايت،اميدبخش بود

 .اين هم به جاي ابراز تاسف
يـک زن رأي بـيــاورد کــل           :  يـک مــرجـع    

 .کابينه را نامشروع اعالم مي کنم
صيغه محرميت مي خوانـنـد مشـروع      

 .ميشود
 .سعيد مرتضوي برکنار شد: رسانه ها

 ؟!چه وقت بازداشت ميشود
وضـع کشـور تـيـره و تـار              :  احمدي نژاد

 .نيست
 !فقط شلم و شوربا است

توزيع سردسـت گـوسـالـه در         : آينده نيوز
 !نمايشگاه قرآن

 !هم ثواب اخروي، هم اجر دنيوي
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به دنبال آکسيون صد چهره جان بـاخـتـه    
و هزاران تن شکنـجـه شـده کـه در روز             

در افشـاي       ۲۰۰۹ آگوست    ۲۸ جمعه 
جنايات جـمـهـوري اسـالمـي سـازمـان            
داده شد و بـه دنـبـال مـالقـات مـيـنـا                   
احدي و فـرشـاد حسـيـنـي بـا مسـئـول                 
بخش اطالعات دادستاني دادگاه بـيـن     
المللي جنايي الهه و ارائه اسنـادي دال    
بر خواست مـحـاکـمـه سـران جـمـهـوري             

 ۳۱ اسالمي، قـرار شـد روز دوشـنـبـه              
ــده جــمــهــوري               ــرون آگــوســت شــمــاره پ
اســالمــي در دادگــاه الهــه را اعــالم                

دفتر دادستانـي ايـن دادگـاه در            .کنند
آگوست طي نـامـه اي        ۳۱ روز دوشنبه 

به فرشاد حسينـي دبـيـر کـمـيـتـه بـيـن                
الملـلـي عـلـيـه اعـدام، شـمـاره پـرونـده                   
مربوط به ثبت و نـگـهـداري و بـررسـي          
اسـنـاد و شـکـايـات عـلـيـه جـمـهــوري                   

 .اسالمي را اعالم کرده است
شماره پرونده ثبت و نگهداري و بررسي 
شـــکـــايـــات عـــلـــيـــه جـــمـــهــــوري                 

O اســــــــــــالمـــــــــــــي  T P -C R -
 .ميباشد 777/09

اين گام مهمي بـه پـيـش در جـهـت بـه               
مـحـاکـمـه کشـيـدن سـران جـنـايـتـکــار                  

خـبـر بـازشـدن       .  جمهوري اسالمي است
پرونده جمهوري اسالمي در دادگاه بين 
المللي جنـايـي الهـه بـه جـرم جـنـايـت                 
عليه انسانيت که در اطـالعـيـه مـورخ         

اگوست کميته بين المـلـلـي عـلـيـه          ۲۹ 
اعدام به اطالع عمـوم رسـيـد بـا مـوج            
وسيعي از استـقـبـال مـردم در ايـران و              

نـامـه   .  خارج از ايران مواجه شـده اسـت    
ها و پيامهاي زيادي دريافت کـرده ايـم     
که باز شدن پرونده جمهوري اسالمـي و    
کال محاکمه سران جنايتکار جمـهـوري   
اسالمي را يک اقدام مهم و اميدبـخـش   
ارزيابي کرده و خواهان محاکمه فـوري    
سران رژيمي شدند کـه سـي سـال اسـت           
وحشيانه ترين جنايتهـا را بـر جـامـعـه            

ما تا هـمـيـن         . ايران تحميل کرده است
االن شکـايـت شـخـصـي زيـادي عـلـيـه                
دولت جمهوري اسالمي، دريافت کـرده  
ايم که از اين پس با ايجاد نهادي به نـام  

OTP شمـاره   کميته پيگيري پرونده"
-CR-777/09 "        ايـن شـکـايـات

را گــردآوري کــرده و مســتــقــيــمــا بــه                
دادستاني دادگاه بين الـمـلـلـي جـنـائـي          

مـحـاکـمـه و       .  الهه ارسال خواهيم کـرد   
تعـقـيـب سـران جـنـايـتـکـار جـمـهـوري                   
اسالمي يک خواست فوري مـيـلـيـونـهـا       

. نفر مردم در ايران و خارج ايـران اسـت      
ما مردم، ما صدها هزار نفر قربـانـيـان    
و شاکيان جمهوري اسالمي ميتـوانـيـم    

با ارائه کيفرخواستهاي مستـنـد     و بايد
و کوبنده خود و با يک اقـدام مـتـحـد و         
قدرتمند، اين جانيان را در بـرابـر چشـم        
جهانيان به جرم جنايت عليه بشريت بـه  

 .محاکمه بکشيم و محکوم کنيم
کميته بين المللي عليه اعدام از کـلـيـه     

مردم شريف و آزاديـخـواه، از تـمـامـي            
قربانيان خشونت جمهوري اسـالمـي از     
همه خانواده هاي زندانيان، اعـدامـيـان      
و جانباختـگـان و هـمـچـنـيـن از تـمـام                  

زناني که طعم خشـونـت و تـبـعـيـض و             
تجاوز را به حريـم زنـدگـي شـخـصـي و             
حقوق مدني و اجتـمـاعـي چشـيـده انـد           
مـيــخــواهــد کــه بــهــر شــکــل مــمــکــن             
شکايات خود را براي مـا ارسـال کـرده          
تا در اولين فـرصـت ايـن شـکـايـات را               
براي دادگاه بين المـلـلـي جـنـايـي الهـه            

امروز زمـان آن اسـت کـه            .  ارسال کنيم
سران جمهوري اسالمي را بـر صـنـدلـي       
هاي محاکمه نشاند و نورافکن وجـدان    
هاي آزاده دنيا را بر روي جنايـات آنـهـا      

بگذاريد نه فقـط دادگـاه بـيـن         .  انداخت
المللي جنايي الهـه بـلـکـه تـمـام دنـيـا               
ــدانــد کــه در ايــن ســي ســال چــه                          ب

. جنايتهايي بر سر مردم روا شـده اسـت    
بگذاريد بدانند که اين رژيـم مـحـصـول         
هيچ انتخاباتي نبوده و تـنـهـا و تـنـهـا             
محصول همين ماشين عظيم کشتار و 

و .  جنايـت عـلـيـه بشـريـت بـوده اسـت                
بگذاريـد دنـيـا بـدانـد کـه مـردم ايـران                    
قربانيان خاموشي نيستـنـد کـه بـغـض          

بـيـايـيـد بـا        .  هايشان را فرو مـيـخـورنـد    
کمک هم ميز محاکمه سران جـمـهـوري      

 .اسالمي را به پا کنيم
  

 فرشاد حسيني
yahoo@farshadhoseini

com. 
0031-633602627 

 مينا احدي
com.aol@minaahadi 

0049 177 569 24 13 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۹ ۲۰۰ آگوست  ۳۱ 

شماره پرونده جمھوری اسالمی در دادگاه بين 
 المللی الھه اعالم شد

كارگران واگن سازی اراك مديريت را به عقب 
 نشينی وادار كردند

 پابرھنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی



با نزديک شدن به اول مهر ميليونها نفر 
از مردم آزاديخواه چشم به دانشگاههـا  

منتظرنـد کـه ايـن سـنـگـر             .  دوخته اند
آزادي به ياري انقـالب بـرخـيـزد و دور           
تازه اي از مبارزه عظيم و تـوده اي در      
دانشگاهها و در سراسر کشـور شـروع       

جامعه همچنان در تـب و تـاب         .  شود
اعتراض ميسوزد، شکاف در باالترين 
سطح حکومت به اوج خود رسيده است 

در چنين . و هرروز دامنه دارتر ميشود
فضـائـي بـازگشـائـي دانشـگـاهـهـا بــه                
معـنـي شـروع اعـتـراضـات سـراسـري               
دانشجويان و برآمد مجدد اعتراضات 

بايد با تمـام  .  توده اي مردم خواهد بود
قوا به استقبال اين دوره جديد بـرويـم و     
خود را براي اعتراضات يکپارچه آماده 

شيپور اعتراضات قدرتمند را از . کنيم
همان روز اول مهـر هـمـه جـا بـه صـدا               

 . درآوريم
دانشگاهها هميشه يکي از مراکز مهم 
و پرشور مبارزه آزاديـخـواهـانـه مـردم          

جمهوري اسالمي از هـمـان   .  بوده است

ابتداي سـر کـار آمـدن، وحشـيـانـه بـه                  
دانشــگــاهــهــا حــملــه کــرد و دو ســال             
دانشـگــاهــهــا را تــعـطــيــل کــرد، امــا             
عليرغم همـه ايـن جـنـايـات بـيـشـمـار                
نتوانست اين سنگر آزاديخواهي را در   

بــا شــروع اعــتــراضــات       .  هــم شــکــنــد   
ميليوني مردم در خـرداد امسـال نـيـز         
دانشگاهها اولين سنگري بودند که بـا  
همين محاسبه و با نقشه اي از پـيـش       
تعيين شده مورد هجوم جنايـتـکـارانـه     
حکومت قرار گرفتند تا دانشجويان را 
مرعوب کنند و يکي از مراکز پرقدرت 

ابتدا در   .  انقالب مردم را خنثي سازند
خرداد به کوي دانشگاه حـملـه    ٢٤ روز 

کردند و جنايت فـجـيـعـي را سـازمـان           
دادند و سپس دانشگاههـاي ديـگـر از        
جمله اصـفـهـان، شـيـراز، مـازنـدران و              
همدان يکي پس از ديگري مورد هجوم 

 . قرار گرفت
 

اگر امروز خامنه اي مجبور ميشود به 
جنايت حکومت در کـهـريـزک و کـوي         

دانشگاه اعتراف کند و آنها را در کنار 
هم قرار دهد و قول رسيدگي بدهد، اين 
ناشي از قدرت عظيم مردمي است که 
کوتاه نيامده اند و مرعوب نشده اند و 
امروز با نـزديـک شـدن بـه بـازگشـائـي                

. دانشگـاهـهـا بـه وحشـت افـتـاده انـد                
ميدانند که بازگشائي دانشگاهها، بـه    
مــعــنــي شــروع اعــتــراضــات هــرروزه          
دانشجويان در سـراسـر کشـور خـواهـد          

چنان به وحشت افتاده اند و چنـان  . بود
از تاثير سرکوب نامطمئن هستند کـه    
ــاالتــريــن ســطــح                  از هــم اکــنــون در ب
حـکـومــت، بـحــث از تــعـطـيــل کــردن               

 . دانشگاه تهران ميکنند
 

عامليـن و آمـريـن جـنـايـت در کـوي                  
دانشگاه بايد به مردم معرفي شونـد و    

. در يک دادگاه علني محـاکـمـه شـونـد       
نيروهاي انتظامـي و سـرکـوب نـبـايـد             
مطلقـا حـق ورود بـه دانشـگـاه هـا و                   
خوابگاه هـاي دانشـجـويـان را داشـتـه               

تمام ارگانهاي سرکوب در داخل . باشند

دانشگاهها از حراست و کـمـيـتـه هـاي        
انضباطي و بسـيـج دانشـجـوئـي بـايـد            
منحل شوند، کليه دانشجويان زندانـي  
و کليه زندانيان سياسي بايد فورا و بـي  
ــد، بســاط                     ــد و شــرط آزاد شــون ــي ق
جداسازي جنسيتي بايد در هم شکسته 
شــود و دخــالــت در زنــدگــي روزمــره              
دانشــجــويــان پــايــان يــابــد، آزاديــهــاي          
سـيـاسـي، بـيـان و عـقـيـده و انـتـشـار                      

. نشريات و متشکل شدن حـاکـم شـود     
ــريــن خــواســت هــاي                ايــنــهــا فــوري ت
دانشجويان و بخشي از خـواسـت هـاي      
بحق انقالب مردم است و بايد با صداي 
بلند در بـيـانـيـه هـا و فـراخـوان هـاي                   

امـا بـعـالوه      .  دانشجويان اعالم شـود      
دانشگاه هميشه پيشقراول مبارزه براي 
آزادي کل جامعه بوده است و امروز که 
جامعه وارد فاز تازه اي از مبارزه خود 
با اين رژيـم سـفـاک و ارتـجـاعـي شـده                
است، دانشـجـويـان نـقـش بـه مـراتـب                 
مهمتري پيدا ميکنند و جـامـعـه نـيـز        
همبستگي بيشـتـري بـا مـبـارزه آنـهـا              

با تمام قـوا بـايـد پـرچـم          .  نشان ميدهد
خواست هاي آزاديخواهانه مردم توسط 
دانشـجـويـان آزاديـخـواه و حـق طـلــب                
برافراشته شود و دانشـجـويـان سـراسـر          

 . کشور را به حرکت درآورد
 

به استقبال اول مهر برويم، جاي خـالـي     
دوســتــانــمــان را کــه بــدســت جــالدان             
حکومت در کوي دانشگاه و کهريزک و 
اوين و در خيابانهـا و در سـايـر زنـدان             
هاي مخفي و غير مخفي رژيم به قتل 
رسيدند با اعتراض يکپارچه و قدرتمند 

شـيـپـور يـک مـبـارزه           .  گرامي بـداريـم    
قدرتمند و سراسري را در دانشگاهها و 
همزمان در محالت شـهـرهـا بـه صـدا          
درآوريــم و خــون تــازه اي در رگــهــاي               
انقالب آزاديخواهانه مردم براي به گور 
سپردن حکومت جنايـتـکـار اسـالمـي        

 . جاري کنيم
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شـهـريـور مـاه  بـيـش از                ٩ روز دوشنبه 
نـفـر از خـانـواده هـاي دسـتـگـيـر                     ١٠٠ 

شدگان اخير به اوين مراجعـه کـردنـد تـا         
خـانـواده   .  پيگير وضع عزيزان خود شوند

ها که نـگـران وضـع دسـتـگـيـر شـدگـان                  
هستند، خواهان مـالقـات بـودنـد، امـا            
باز هم با سردواندن و با پـاسـخ هـمـيـشـه         
کـه پـرونــده هــا کــامـل نـيــسـت، روبــرو                 

اين وضعيت و اخبار شـکـنـجـه و       .  شدند
جـنــايــات تـا کــنــونــي رژيــم در زنــدان،               
خانواده ها را بشدت خشمگين و نـگـران     
کرده است و آنهـا در جـواب مـامـوريـن            
زندان اعالم داشتنـد کـه مـگـر فـرزنـدان             
ما و عزيزان ما چـه کـرده انـد کـه بـايـد               

ايــن دادگــاهــهــا و       .  مــحــاکــمــه شــونــد    
چرا اجـازه مـالقـات      .  برچسب ها چيست

در .  آنها بايد فـورا آزاد شـونـد       . نميدهيد

اين احتماع حتي به خـانـواده هـايـي کـه            
وعده آزادي عزيزان آنها به قيد وثـيـقـه و      
کـفــالـت داده شــده بــود، مــالقـات داده               

ــانــواده هــا                 .  نشــد ــرابــر فشــار خ در ب
مـامـوريــن مــقـابــل درب ســالـن مـانــع               
ايستادن آنها در محوطه سالن ميشـدنـد   
و وقــتــي اعــتــراض خــانــواده هــا بــاال               
ميگرفت آنـهـا را بـه بـازداشـت تـهـديـد                 

عـده اي از خـانـواده هـا بـه                .  ميکـردنـد  
درب دژباني رفتند تا قاضي کشـيـک را       

در ايـن روز      .   ببينند اما موفـق نشـدنـد     
تعدادي از خانواده هـا نـيـز بـراي ادامـه            
اعــتــراضــات خــود بــه دادگــاه انــقــالب            

 . جمهوري اسالمي مراجعه کردند

خانواده هاي دستگير شدگان اخـيـر روز       
شهريور نيز در مـقـابـل اويـن          ٨ يکشنبه 

روز .  و دادگاه انـقـالب تـجـمـع داشـتـنـد            
نـفـر از        ١٢٠ شهريور حدود    ٨ يكشنبه 

خانواده هـا در مـقـابـل دادگـاه انـقـالب                
جــمــهــوري اســالمــي دســت بــه تــجــمــع            

 . اعتراضي زدند
ايــن خــانــواده هــا هــر روزه از صــبــح                 . 

همزمان با شروع سـاعـت كـاري دادگـاه         
انـقـالب تـا پــايـان وقـت اداري در ايــن                   
مــحــل تــجــمــع کــرده و پــيــگــيــر وضــع              
دستگيرشـدگـان و کسـب خـبـر از آنـان                  

مسئولين جـنـايـتـكـار دادگـاه         .  ميشوند
هراز گاهي چند اسم را به عـنـوان آزادي       

. با قيد كفالت و وثيقه اعالم مـيـكـنـنـد       
اما خانواده ها عمدتا با بالتـکـلـيـفـي و        

در اين روز به تـعـدادي     . نگراني روبرويند
از خانواده ها وعده و وعيد داده شـد كـه     
تا آخر هفته تعـداد زيـادي از بـازداشـت           

خـانـواده هـا      .  شدگان آزاد خـواهـنـد شـد      
بـاز  .  فرياد ميزدنـد، بـازهـم دروغ اسـت          

قبال گفتيـد تـا قـبـل         .  هم وعده ميدهيد
از ماه رمضان آزاد خواهند شد و اکنـون  

در مـيـان     .  به هفته ديگر حواله ميدهيـد 
دستگير شـدگـان، افـرادي هسـتـنـد کـه                
تنها نان آور خانـه خـود هسـتـنـد و ايـن               
فشار زيادي بر روي خـانـواده هـاي آنـان           

 . وارد آورده است

تمامي دستگير شدگان و همه زنـدانـيـان    
. سياسي بايد فورا از زنـدان آزاد شـونـد           

بايد با تمام قدرت از مبـارزات خـانـواده      
هاي دستگير شدگان حمايـت کـرد و بـه          

بـايـد بـا      .  تجمعات هر روزه شان پيوست
کمک رساني به خانواده هاي اين عـزيـزان   
فشار را بر روي آنها کم کنـيـم و آنـهـا را           
در پــيــشـبــرد اعـتــراض هـر روزه يــاري               

 .دهيم
 

کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيــان                  
 سياسي

 زنداني سياسي آزادي بايد گردد
 ٢٠٠٩ اوت  ٣١  -٨٨ شهريور  ٩ 

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

1388 شهریور  10   

 با تمام قوا به استقبال اول مھر روز بازگشائی دانشگاھھا برويم 

شھريور خانواده ھای دستگير شدگان اخير در مقابل  ٩و  ٨تجمعات روزھای 
 اوين و دادگاه انقالب اسالمی

تمامی دستگير شدگان اخير و ھمه زندانيان سياسی  بايد فورا از 
 زندان آزاد شوند
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ـيــن                      ـتـشـر شـده مسـئـول ـار مـن طـبـق اخـب
ـيـل    دانشگاه تهران و فرمانداري تهران به دل
اعتراضات دانشجويان در دانشـگـاه هـاي      
ـا   تهران و احتمال شدت يافتن اعتراضات ب
بــازگشــايــي دانشــگــاه هــا در اول مــهــر،             
ـلـي دانشـگـاه تـهـران و                    تصميم بـه تـعـطـي
احتماال چـنـد دانشـگـاه ديـگـر در تـهـران                 

گرچه اخبار مشابه در چنـد روز    .  گرفته اند
گذشته بارها از سوي مسئولين حکومتي 
تکذيب شده اسـت ولـي وحشـت رژيـم از               
ـيـر آن بـر                        ـاث ـازگشـايـي دانشـگـاه هـا و ت ب
اعتراضات مردم بـاعـث مـوضـع گـيـري             
هاي شديدي نسبت بـه دانشـگـاه از سـوي           

 .حکومت شده است
طــي روزهــاي گــذشــتــه خــامــنــه اي در                

ـان    " سخنراني  خود  در جمع    "! دانشـگـاهـي
از گسترش اعتراضات در دانشـگـاه ابـراز        
ـيـگـانـگـان            نگراني کرد و هشدار داد کـه ب
مـي خــواهـنـد دانشـگـاه را بـه تشـنـج و                      

ـا     !  تعطيلي بکشانند خامنه اي همچنيـن ب
ـيـن در             ـف ـا مـتـخـل تاکيد بر برخورد جدي ب

 .واقع دانشجويان معترض را تهديد کرد
اول مهر با بازگشايي مدارس و دانشـگـاه       

ـقـويــت                       هـا و شـور و شـوق مـردم بـراي ت
اعتراضات في الحال موجود، حـکـومـت      
رو به زوال جمهوري اسالمي را به دسـت و    
پا انداخته تا سياست تهـديـد و ارعـاب را          
ـيـش            به شکلي مذبوحانه و مسـخـره در پ

 . گيرند
ـقـالب عـظـيـم            اول مهر امسال در بستـر ان
ـتـکـار                  ـاي مردم براي سـرنـگـونـي رژيـم جـن
ـازه اي از            اسالمي مي تواند شروع  دور ت
اعتراضات گسترده مـردم در جـامـعـه و             

 .دانشگاه باشد
 

ـيـسـت هـمـه شـمـا                  ـان کـمـون سازمان جوان
دانشجويان و جوانان مصمم بـراي بـه زيـر          
کشيدن ايـن رژيـم ضـد بشـري را فـرامـي                 
ـا اول مـهــر را بــا اعـتــراض بــه                      خـوانــد ت
ـايــتـکــاران اسـالمــي شــروع کـنــيـد و                 جـن
ـيـن      خواهان محاکمه علني آمرين و عـامـل

 .کشتار دوستانمان شويد
 
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۹ آگوست  ۳۱ ، ۸۸ شهريور  ۹ 
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 وحشت رژيم 
 از بازگشايی دانشگاه ھا

 ۲اطالعيه شماره 

ماشين جنايت جمھوری اسالمی قصد اعدام اين 
 .دو نوجوان را دارد

 !به اين جنايت وحشيانه فورا اعتراض كنيد 

چــهــارشــنــبــه خــونــيــن ديــگــري از راه             
ميرسد و لحظـات پـايـانـي زنـدگـي دو             

دو نوجواني كـه از      .  نوجوان فرا ميرسد
بد روزگـار در ايـران تـحـت حـاكـمـيـت                 
مشتي جالد زندگي را آغاز كـرده و تـا       

 . امروز در آنجا نفس ميكشند
ســالــه بــود كــه در جــريــان               ۱۶ رضــا   

ــه ادعــاي                     ــه ب ــردي ك ــا ف ــري ب ــي درگ
خودش، اين فرد هـمـيـشـه مـزاحـم وي             
ميشده و در مسير كـارش او را كـتـك          

در جـريــان       يـر مـيـشـود         مـيـزده، درگ    
دفاع از خود با چاقو بـه رحـمـان حـملـه          

ايـن  .  كرده و باعث مرگ وي مـيـشـود       
اتـفـاق افـتـاده          ۸۲ اسفند  ۲۰ اتفاق در 

و رضا شـش سـال اسـت كـه در زنـدان                  
 . است

 
طبق نظـر پـزشـكـان رضـا از بـيـمـاري                 
افسردگي رنج مـيـبـرده و اكـنـون نـيـز                
بعد از شـش سـال حـبـس در زنـدان و                     
دست و پـنـجـه نـرم كـردن بـا كـابـوس                     

امـا  .  مرگ، بيش از پيش بيـمـار اسـت     
جمهوري جنايتكار اسالمـي كـه فـقـط         
و فقط با قتل و جنايت سر پا مـانـده ،       
رضــا را بــه اعــدام مــحــكــوم كــرده و                
ديوان عالـي حـكـومـت اسـالمـي نـيـز               
اين حكم را تائيد كرده و ايـن حـكـم را          

. براي اجراي احكـام ارسـال كـرده اسـت          
در حقيقت اين جوان در آسـتـانـه اعـدام         
است و بايد فورا براي نـجـات او كـاري        

 . كرد
 

ــم ديــگــر حســيــن اســت                ــه  ۲۱ .  مــت
ــه           ۸۲ مــردادمــاه ســال         ــن ب ، حســي

منظور ميانجيگـري بـيـن دوسـتـانـش           
وارد يــك زد و خــورد مــيــشــود و در                 
نهايت بدليل اينكه بنـا بـه ادعـاي وي          
تعدادي در اين دعـوا شـيـشـه و چـاقـو             
در دست داشتند، در اثر  اصـابـت يـك          
وسيله تيز به يكي از افـراد درگـيـر در            
ايــن دعــوا مــتــاســفــانــه وي بــه قــتــل               

حـكـم اعـدام حسـيـن نـيـز بـه                 .  ميرسد

تائيد ديوان عالي جنايتـكـاران رسـيـده       
و فقط بايد رئيس جديـد قـوه قضـايـيـه          
الريـــجـــانـــي، در ادامـــه جـــنـــايـــات              
وحشيانه و منزجر كـنـنـده شـاهـرودي،          
اين بار امضا براي بـه قـتـل رسـانـدن و            
ريختن خون نوجوانان را شروع كـنـد  و       
ايـن  حـكــم را امضـا كــنـد ، تــا ايــن                      

 . دونوجوان را جالدان به قتل برسانند
 

اين حكومت اسالمي اسـت و يـكـبـار           
ديگر همگان در ايران و در دنـيـا مـي            
بينند كه اين حكـومـت فـقـط بـا قـتـل              
مخالفين،  با تجاوز و شكـنـجـه و  بـا           
اعــدام نــوجــوانــان و بــا ســنــگــســار و               

دسـتـگـاه    .  جنايت سر پـا مـانـده اسـت          
قضايي حـكـومـت اسـالمـي دسـتـگـاه             
انكيزاسيون و جنايـت سـازمـان يـافـتـه           
اسـت و هــيــچ كــاري نــدارد جــز خــون                
ريختن و ايجاد رعـب و وحشـت بـراي            
ــد و جــالد و                    ــنــكــه مشــتــي آخــون اي

 . جنايتكار حرفه اي بمانند و بچاپند
در شرايطي كه ميليونها نـفـر از مـردم          
مــنــزجــر از حــكــومــت اســالمــي در               
خــيــابــانــهــا آمــده و شــعــار مــرگ بــر                
ديكتاتور سر دادند، ضروري اسـت كـه       
همه ما متحدانه به پا خاستـه و مـانـع        

 . اجراي حكم اين دو نوجوان شويم
به حـكـم قـتـل عـمـد ايـن دو نـوجـوان                      

 . وسيعا اعتراض كنيد
 

 كميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۰۹ سپتامبر  ۱ 

سـازمـان خـواهـان جــلـوگـيـري از حضــور                
ـيـم، و           احمدي نژاد در سازمان مـلـل هسـت
فكر مي كنيم ميكروفون دادن به احـمـدي   
نژاد در سازمان ملل توهين و بي حرمـتـي   
نه تنها به مردم ايران بلكه به مردم سـراسـر   
ـازداشـت           دنياست، ما قاطعانـه خـواهـان ب
ـايـت                 احمدي و محاكـمـه وي بـه جـرم جـن

 عليه بشريت هستيمـ 
تنها چند نمونه از جنايتهاي احـمـدي نـژاد      

 در سه ماه گذشته به قرار زير استـ 
ـفـر از                    : ١  ـيـش از صـد ن ـار ب دستور كشـت

معترضين به مضحكه انتخابات ريـاسـت   
 جمهوريـ 

داير كردن زندانـي بـه اسـم كـهـريـزك و               :  ٢ 

ـازداشـت            ـفـر از ب تجاوز جنسي به صدها ن
 شدگان اعتراضات اخير در ايرانـ 

نمايشات شـرم اور اعـتـراف گـيـري از              :  ٣ 
و نشـان  "  دادگاه"بازداشت شدگان تحت نام 

شكنجه شده انها از تلويزيـون   دادن چهره
  رسمي ايران
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 ورود احمدی نژاد به سازمان ملل را متوقف كنيد



دستورالعمل برخورد با  
 تجمعات در دانشگاه ھا 

با نزديک شدن به زمـان آغـاز سـال جـديـد            
ـامـه هــاي                      ـلـي تـمـهـيـدات و بـرن تـحـصـي
ـلـف بـراي جـلـوگـيـري از بـرگـزاري                     مـخـت
هرگونه تجمع در دانشـگـاه هـاي کشـور             

 .روي ميز مسووالن قرار گرفت
ـيــس                   از يـک سـو عـزيــزاهللا رجـب زاده رئ
ـيـروي                   پليس تـهـران بـزرگ از آمـادگـي ن
ـا تـجـمـعـات                     انتـظـامـي بـراي بـرخـورد ب
احــتــمــالــي خــبــر داد و از ســوي ديــگــر                
مديرکل دانشجويي وزارت عـلـوم گـفـت         
ـا مسـووالن دانشـگـاه هـا بـه                   جلساتـي ب

 .همين منظور برگزار شده است
ـنـي بـر احـتـمـال                پيش از اين اخباري مـب

تــعــويــق زمــان بــازگشــايــي مــدارس و              
دانشــگــاه هــا مــنــتــشــر شــده بــود ولــي              
مسووالن با تکـذيـب ايـن خـبـر درصـدد             
چاره جويـي بـراي مـمـانـعـت از هـر نـوع                   
واکنش دانشـجـويـان کشـور بـه حـوادث               
ـتـخـابـات ريـاسـت جـمـهـوري و                 پس از ان
ــن فضــا                    ــگــه داشــت ــراي آرام ن تــالش ب

 .برآمدند
مسـلـمـي مـديـرکـل دانشـجـويـي وزارت                
علوم در اين رابـطـه بـه فـارس گـفـت؛ در               
جلساتي که با مسـووالن دانشـگـاه هـاي           
ــراي               کشــور بــرگــزار شــد تــمــهــيــداتــي ب
جلوگيري از هرگونه اغتـشـاش و هـرج و          
مــرج در دانشــگــاه هــا انــديشــيــده شــده              

ــن                   .  اســت ــه اي ــه اشــاره يــي ب ـت وي الــبـ
ـنـهـا بـه شـوراهـاي                     راهکارهـا نـکـرد و ت
صنفي دانشجويي تذکـر داد مشـکـالت        
صنفـي دانشـگـاه هـا هـمـچـون مسـائـل                  
ـنـهـا از طـريـق                    رفاهي و مـعـيـشـتـي را ت
ـاسـي           صنفي پيگيري کنند و آنـهـا را سـي

 .نکنند
تمام اين مسائل در شـرايـطـي اسـت کـه             

ـا                ـارن ب سال تحصيلي جـديـد امسـال مـق
بـر  »  کامران دانشـجـو  « وزارت احتمالي 

ـاسـي        .  وزارتخانه علوم اسـت    فـعـاالن سـي

ـنـه     معتقدند در صورت راي آوري اين گـزي
ـنـه بـروز                      احتمـالـي نـگـرانـي هـا در زمـي
ـابـد               تجمعات در دانشـگـاه هـا افـزايـش ي
ـاسـي وي در کسـوت                 ـقـه سـي چرا که سـاب
استاندار تهران و مـوضـع گـيـري هـايـش             
ـتـخــابـات ريــاسـت جـمــهـوري دهــم                در ان
ـنـدگـان را        موضوعي است که برخي نمـاي
در ارائه راي اعتـمـاد بـه وي مـردد کـرده              

ـنـهـا            .  است ـا اول         ۲۲ به هـرحـال ت روز ت
ـلـي             مهرماه و بازگشايي مـراکـز تـحـصـي
باقي است و بايد ديد دانشگاه هـا در چـه       

 .فضايي سال جديد را آغاز مي کنند
  

ی    ادامه : فرمانداری تھران 
ھا منجر به تعطيلی    اعتراض 
تھران برای يک ترم      دانشگاه 

 شود   می 
يــي بــه       فــرمــانــداري تــهــران طــي نــامــه          

ـار           مديريت کوي دانش گاه تـهـران خـواسـت
کـم يـک        گاه بـري دسـت     تعطيلي اين دانش

 .اســــــــــــت             تــــــــــــرم شــــــــــــده             
به گفته چند تن از دانشجـويـان دانشـگـاه        

تــهــران وقــتــي بــه اتــاق اقــاي بــاقــرزاده                
کـردنـد      مديريت کوي دانشگاه مـراجـعـه     

ـا نــامــه    از ســو فــرمــانــداري تــهــران           اي   ب
برخورد مي کنند که در آن قيد شـده بـود       

 .»محرمانه«
در صورتـي کـه     « در اين نامه نوشته شده 

در    جـويــان بـه اعــتـراضــات خـود              دانـش 
ــد، کــوي           گــاه   کــوي دانــش    ادامــه دهــن

گاه و دانشگاه تـهـران بـراي حـداقـل             دانش
 .يک ترم بايد تعطيل شود

ـيـش            تاريخ اين نامه مربوط بـه دو روز پ
ــش           ــراي ريــاســت دان ــهــران و           و ب گــاه ت

ـيـز ارسـال شـده            مديريت کوي دانش گاه ن
 .است 

گفتني است در دو ماه اخـيـر سـاعـت ده           
گـاه     جـويـان در کـوي دانـش           هرشب دانش

بــراي نشــان دادن اعــتــراضــات خــود بــه             
گـاه     دليل وقايع اخير، حمله به کوي دانـش 

ـبـش مـدنـي شـعـار سـر                    و حمايت از جـن
 .ميدهند

  
آموزش علوم انسانى در  

دانشگاه ھا منجر به ترويج  
شكاكيت و ترديد در مبانى  

 خواھد شد   دينى و اعتقادى 
خامنه اي،  با ابراز نگراني از تـحـصـيـل        

دو ميليون دانشجو ايراني در رشتـه هـاي     
آمــوزش عــلــوم    :  عــلــوم انســانــي گــفــت       

انساني در دانشگاه ها منـجـر بـه تـرويـج          
ـنـي و                   ـانـي دي شكاكيت و تـرديـد در مـب

 .اعتقادي خواهد شد
رهبر جنايتکار جمهوري اسـالمـي  روز          

يكشنبه با اشاره به تـحـصـيـل حـدود دو            
ـيـون و         ـل  ۵۰۰ ميليون دانشجو از سه مي

هـزار دانشـجـوي ايـرانـي در رشـتـه هـاي                   
اين مسـئلـه نـگـران       « : علوم انساني گفت

كننده است زيرا توانايي مراكـز عـلـمـي و         
دانشـگـاه هــا در زمـيــنـه كـار بـومـي و                    
تحقيقات اسالمـي در عـلـوم انسـانـي و              
ـقـد            همچنين تعداد اساتيد مـبـرز و مـعـت
به جهان بيني اسالمي رشته هـاي عـلـوم        
انســانــي در حــد ايــن تــعــداد دانشــجــو                

 ».نيست
خــامــنــه اي كــه در حضــور جــمــعــي از                
ـئـت هـاي عـلـمـي و               اساتيد، اعضاي هـي
روساي دانشگاه ها سخنرانـي مـي كـرد،        

ــي             « :  افــزود ــوم انســان بســيــاري از عــل
ـانـي           مبتني بر فلسفه هايي اسـت كـه مـب
ـيـم           آنها ماديگري و بي اعتقادي بـه تـعـال
الـهـي و اسـالمـي اسـت و آمـوزش ايــن                   
ـيـم                   ـادي بـه تـعـال ـق علوم موجب بـي اعـت
الهي و اسالمي مي شود و آمـوزش ايـن       
علوم انساني در دانشگـاه هـا مـنـجـر بـه             
ـانـي                     ترويج شـكـاكـيـت و تـرديـد در مـب

 ».ديني و اعتقادي خواهد شد
وي از دولــت مــحــمــود احــمــدي نــژاد،               
مجلس شوراي اسالمي و شـوراي عـالـي      
ـتـه او،         انقالب فرهنگي خواست تا به گـف

» تـوجـه جـدي     « اين موضوع را مـورد        
 .قرار دهند

رهبر جـمـهـوري اسـالمـي  از مـدافـعـان                 
جــدي و ســرســخــت اســالمــي كــردن                  
ـنـي در دروس رشـتـه             ـي دانشگاه ها و بازب
ـتـه او از         هاي علوم انساني است كه به گـف
تئوري هاي غربي نشات گرفتـه و مـروج       

 .سكوالريسم ديني است
 

استعفای اعتراضی رئيس  
دانشکده اقتصاد دانشگاه  

 عالمه 
رئــيــس دانشــکــده اقــتــصــاد دانشــگــاه             
ـا           ـفـت ب عالمه طباطبايي به علت مـخـال
اعطاي غيرقانوني مدرک دکـتـرا بـه يـک           

ي مصـبــاح       ي مـوسـسـه        تـحـصـيــلـکـرده     

 .يزدي، از سمت خود استعفا داد
ماجراي اين استعفا بدين ترتيب بـود کـه        

ـيـس دانشـگـاه                 صدرالدين شـريـعـتـي، رئ
عالمه، از مسئوالن دانشـکـده اقـتـصـاد          
خواسته بود ميزبان جلسه دفـاع و اعـطـا        

ي مدرک دکـتـري بـه يـک روحـانـي                کننده
ـنـي             باشند که در مـوسـسـه    ي امـام خـمـي

ـبــاح يــزدي               (  ــت مصـ ــري ــحــت مــدي ) ت
تـحـصــيـل کـرده بـود و پـرويــز داودي و                    
ـتـي نـزديـک بـه             صمصامي، دو مقام دول

ـادان راهـنـمـا و مشـاور              احمدي نژاد، اسـت
اما اعضاي هيأت علمـي ايـن     .  وي بودند

دانشکده به طور مکرر با اين درخـواسـت     
 .غيرقانوني مخالفت کردند

بــر اســاس ايــن گــزارش، در پــي دفــاع                 
که خـود از طـرفـداران            -رئيس دانشکده 

از مـوضـع اعضـاي          -نژاد اسـت       احمدي
ـا اصـرار          ,  هيأت علمي اين جلسه دفـاع ب

االسـالم شـريـعـتـي در سـاخـتـمـان                   حجت
ــه در      ( مــرکــزي دانشــگــاه عــالمــه            و ن

بـرگـزار شـد و در پـي             )  دانشکده اقتصاد
اين اقدام عجيب رئيس دانشگـاه عـالمـه      
ـيـس دانشـکـده اقـتـصـاد                طباطبايـي، رئ

 .استعفا کرد
اند که شريعـتـي، بـه       برخي افراد آگاه گفته 

ــزدي،                ـبــاح ي ــکــان مصـ ــزدي ســفــارش ن
خواهد اين فرد را در هـيـات عـلـمـي               مي

دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمـه عضـو     
کند و به همين خاطر بـر بـرگـزاري سـريـع          
ـيـس         ـفـت رئ جلسه دفاعيه با وجود مخـال
ــمــي دانشــکــده                و اعضــاي هــيــات عــل

 .مذکور تاکيد داشته است
 

کاوه رضايی دانشجوی دانشگاه  
ماه حبس   ۱۸ بوعلي به  

 تعزيری محکوم شد 
کـاوه رضـايــي از دانشــجـويــان بـوعــلــي               

ـلـي        ۸۸ -۸۷ همدان در آغاز سال تحصـي
از دانشـگـاه بـوعـلـي اخـراج و در اواخـر                    
هــمــان ســال تــوســط مــامــوران وزارت              
اطالعات شهرستان هشتگـرد دسـتـگـيـر        
ـال داده         ـق ـت و به وزرات اطالعات همدان ان

 .شده بود
 ۵۰ روز بازداشت با وثيـقـه      ۹ وي پس از  

رضـايـي کـه اکـنـون          .  ميليونـي آزاد شـد      
ـازي  خـود را       روزهاي ابتدايي خدمت سرب

ـقـالب          سپري مي کند، از سـوي دادگـاه ان
ماه حبس تعـزيـري مـحـکـوم         ۱۸ کرج به 

 .شده است
ـيـز کـاوه               ـيـش ن الزم به ذکر است هفتـه پ

رضــايــي تــوســط مــامــوران اطــالعــات          
 ۴۸ هشتگرد بازداشت شد که با پـس از        

 .ساعت با قرار کفالت آزاد شد
 

احمدی نژاد دشمن فرضی را  
عامل حمله به کوی دانشگاه و  

 وقايع بازداشتگاه ھا دانست 
ـانـي در                  محمود احمـدي نـژاد  در سـخـن
پيش از خطبه هاي نماز جـمـعـه گـذشـتـه           
باز هم گوشه اي از توانايـي هـاي خـود را          

 .نشان داد
وي مدعي شد حمله به کوي دانشـگـاه و      

ـتـه در          فجايع و جنايت هاي صـورت گـرف
در  . بازداشتگاه ها کار دشمن بـوده اسـت      

ـيـروهـاي نـظـامـي          ۲۵ بامداد  خردادماه ن
پس حمله بـه کـوي دانشـگـاه و تـخـريـب                

دانشــجــو را       ۱۰۰ وســايــل، بــيــش از          
بــازداشــت کــرده و بــا ون هــاي نــيــروي                 
انتـظـامـي بـه سـاخـتـمـان وزارت کشـور                  

ــز         .  مــنــتــقــل کــردنــد      چــنــدي پــيــش نــي
ـا اذعـان بـه گـزارش              نمايندگان مجلس ب
ــم دانشــجــويــان در                  هــاي ضــرب و شــت
ساختمان وزارت کشور اعالم کـردنـد ايـن      
مساله را پيگيري خـواهـنـد کـرد امـا از              
آنجائيکه آمران و عامالن حمله بـه کـوي       
دانشگاه وابسته بـه نـهـادهـاي مشـخـص           
ـنـد         نظامي هستند، اين مساله نيـز هـمـان
 .موارد قبل به نتيـجـه اي نـرسـيـده اسـت            

ـيـن اعـالم کـرد کـه                   احمدي نژاد هـمـچـن
ـازداشـتـگـاه            ـتـه در ب جنايات صورت گرف

ايـن ادعـا در       .  ها کار دشمـن بـوده اسـت       
حـــالـــي صـــورت گـــرفـــتـــه اســـت کـــه               
ـاي کشــور از جــملــه                  ــهـ ــگــاه ـت بــازداشـ
ـيـروي                     بازداشـتـگـاه کـهـريـزک زيـر نـظـر ن

 .انتظامي قرار داد
ـيـروهـاي        : " وي همچنين گـفـت    سـاحـت ن

ـتـي، نـظـامـي و             ـي انقالب و نيروهاي امـن
آور    اطــالعــاتــي از ايــن كــارهــاي شــرم              

 ."مبراست
ـاري              ـلـم هـاي بسـي ـي همچنين تصاوير و ف
ـارهـاي غـيـرانسـانـي                ـت ـايـات رف نيز از جـن
ـتـشـر                ـتـظـامـي مـن نيروهاي امنيتي و ان

  شده است
 

بازداشت تکان دھنده يک  
دانشجو و شکنجه وی در  

 بازداشتگاه 
يکي از دانشـجـويـان دانشـگـاه فـردوسـي            
ـيـش از يـک مـاه               مشهد پس از گذشـت ب
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ــم                      ــوده شــدن و ضــرب و شــت ــحــوه رب ن
 .وحشيانه خود را بازگو کرد

دانشــجــوي دانشــگــاه فــردوســي         .  گ.  ا 
تيرماه در مـنـطـقـه        ۲۳   مشهد در تاريخ

ـيـروهـاي نـظـامـي                 پونک تهـران تـوسـط ن
ربوده شده و پس از ضـرب و شـتـم وي و            
ـا                      فحاشي هـاي رکـيـک نسـبـت بـه وي ب
دست و پاي بسته به مکان نـامشـخـصـي     

 .انتقال داده شده است
ـبـاس شـخـصــي                    مـامـوران نـظـامـي و ل

بازداشت کنـنـده بـدون ارائـه هـيـچ گـونـه                 
حکم بازداشت عـالوه بـر ضـرب و شـتـم              
ـاه                      ـازداشــت گـ ــه بـ ـيــانــه وي را ب وحشـ
نـامشــخــصــي انــتــقــال دادنـد کــه وي از               
 .مـــــکـــــان آن اطـــــالعـــــي نـــــدارد                 

ــه از                      ايــن دانشــجــو پــس از يــک هــفــت
ـال       ـق ـت بازداشتگاه نامعلوم به زندان اوين ان
داده مي شـود و در تـمـام دوران حـبـس                  

بـه  .  خود در سلول انفرادي بسر بـرده اسـت    
ـا وجـود                   ـيـر ب ـامـه امـيـرکـب گزارش خـبـرن

جراحت هاي عميق و نيز شکـسـتـگـي از       
ـان دسـت،                 ـيـز انـگـشـت ناحيه صورت و ن
ماموران زندان اجازه درمـان وي تـوسـط          

  .پزشک زندان را ندادند
 

ـا              ـازجـوئـي ب وي در تمامي طـول دوران ب
ـتـه     چشم بند مورد بازجوئي قرار مي گـرف

هــم چــنــيــن بــازجــويــانــي کــه بــا             .  اســت
نقابهائي سياه رنـگ بـر صـورت داشـتـه              
ـانـه اي                       ـارهـا وي را بـه طـرز وحشـي اند ب
مورد ضرب و شتم هاي شـديـد، و آزار و         
اذيت روحي و جسـمـي شـديـد قـرار داده              

 .اند
ـازداشـت انـواع        مامورين در طول دوران ب

ـا              اتهامات گوناگون از جـملـه مـحـاربـه ب
ـاط و مـراودات بــا مــحــافــل                خـدا، ارتــب
ـيــت مــلــي،                 ـيــگـانــه، اقــدام عـلــيـه امــن ب
سرکردگي اغتشاشات و تـخـريـب امـوال         
ـبــت داده انــد                     ــه وي نسـ  .عــمــومــي ب

ـيـل وضـعـيـت           اين دانشجو به تازگي بـدل

ـيـون        ۵۰ وخيم جسمي با قرار وثيقه  ـل مـي
ـا بـه درمـان                   توماني از اويـن آزاد شـده ت

 .بپردازد
 
محروميت سه تن از فعالين   

دانشجويی آذربايجان از  
 ل تحصي 

انــجــمــن دفــاع از زنــدانــيــان ســيــاســي                
ـايـجــانـي در ايــران        ـبــال اعــالم       :  آذرب بـه دن

ــس                  ــســـانـ ــوق لـــيـ ــون فـ ــج آزمـ نـــتـــايـ
دانشـگــاهــهــاي دولــتـي در ايــران بــهــزاد             
جدي ، ابراهيم شهبازي و شـهـرام شـوقـي         
ـايـجـان کـه در             از فعالين دانشجويـي آذرب
ـيـسـانـس                   کنکـور ورودي مـقـطـع فـوق ل
شرکت و رتبه هاي الزمه را کسـب کـرده         

 .بودند از ورود به دانشگاه محروم شدند
فشار و محرومـيـت از ادامـه تـحـصـيـل              
ـايـجـان در حـالـي             فعالين دانشجويي آذرب
صورت مي پذيرد که اعـالمـيـه جـهـانـي         

، بـرخـورداري از       ۲۶ حقوق بشر در مـاده    
ـتـدايـي             حق تحصيل را يکي از حـقـوق اب

کــنــد کــه       بشــر دانســتــه و تــأکــيــد مــي           

ـا                     دست"  ـايـد ب ـابـي بـه آمـوزش عـالـي ب ي
پـذيـر      تساوي کـامـل بـراي هـمـه امـکـان               

ـابـه اسـتـعـداد              ـن باشد تا هر کس بتـوانـد ب
 ".مند شود خود از آن بهره

 
تبديل سازمان سنجش به  

مرکز جذب جاسوس در  
 دانشگاھھا 

رسـد در کـنـکـور            در حالي که خـبـر مـي       
ـيـز گـروهـي از                     ـيـسـانـس امسـال ن فوق ل

ــه           ــز رتــب هــاي بــاال،        دانشــجــويــان حــائ
دار و مـحـروم از ادامـه تـحـصـيـل                 ستاره
ـتـي در پـوشـش                شده ـي اند، نيـروهـاي امـن

ــجــش و بــا اســتــقــرار در                  ســازمــان ســن
ـان       ـاب ساختمان مرکزي اين سازمان در خـي
ـبـع و                  کريمخان زند، اقـدام بـه جـذب مـن

از مــــيــــان     )  جــــاســــوس( مــــخــــبــــر      
 .کنند شدگان کنکور مي پذيرفته

هـا بـراي اسـتـخـدام             برخي مـوارد تـالش      
ــجــام                 ــي ان ــع در خصــوص کســان مــنــب

شــود کــه در کــنــکــور اخــيــر فــوق                 مــي
ـام               ليسانس پذيرفته شده ـبـت ن انـد، امـا ث

ــالت                     ــمــکــاري بــا تشــکــي ــه ه ــهــا ب آن
ـقـه                   ي    اطالعـاتـي مـنـوط شـده و از سـاب

ـاتـي اصـالح                ـتـخـاب ـاد ان عضويت در سـت
طلبان و تهديد در اين باره نيـز بـه عـنـوان         

ي فشـار بـراي جـلـب هـمـکـاري                 يک حربه
 . استفاده شده است

اين در حـالـي اسـت کـه هـمـزمـان خـبـر                      
ــکــور                   مــي رســد بــا اعــالم نــتــايــج کــن

کـارشــنــاســي ارشــد مشــخـص شــده کــه             
ـا وجـود کسـب              ـان ب تعدادي از دانشـجـوي

هاي بسيار باال از تحـصـيـل در دوره         رتبه
 .اند کارشناسي ارشد محروم شده

ـاره           دار شـدن       سايت ادوار نيـوز کـه از سـت
تعداد جديدي از دانشـجـويـان خـبـر داده،          
هـمـزمـان بــه انـکـار وجــود دانشـجـويــان                

ـان             ستاره دار توسط احـمـدي نـژاد در جـري
هاي انتخاباتي پيشين اشـاره کـرده        رقابت

و نيز خبر داده کـه شـيـوا نـظـرآهـاري، از               
زندانيان سياسي اخير، تحت فشـار اسـت       
تا اين واقعيـت را کـه او يـک دانشـجـوي                
محروم از تـحـصـيـل بـوده اسـت، انـکـار               

 .کند
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هـمــزمـان بـا فـرا رسـيــدن اول مـاه مـهــر و                       
و    بازگشايي مدارس و دانشـگـاه هـا، تـرس          

چند برابر گشـتـه و        وحشت جمهوي اسالمي
بـه صـورت        اعـتـراضـات      راه هاي مقابله بـا   

ـيـل مــي         عـلـنـي و مـخـفـي را دارنـد                تـحــل
يـه طـور ضـمـنـي           حتي خامنه اي هـم   . کنند

دانشـگـاه هـا اشـوب            کـرده کـه اگـر           اعالم 
ـتـه       . دانشگاه تعطيل مـيـشـود      شود صـد الـب

کــه    بــراي کســي شــکــي بــاقــي نــمــانــده                
شـــعلـــه ور          دانشـــگـــاه هـــا بـــا               اغـــاز 
بـعـضـي    .  اعتراضات هـم يـکـي اسـت           شدن

هشــدار الزم       ازاالن   رژيــم عــالقــه مــنــدان     
ــايـد             را دســت  بــهـانــه بــه         مـيــدهـنـد کـه نـب

در    مثال احـمـد تـوکـلـي       .  بدهيم   دانشجويان
مراسم راي اعتماد به احمدي نـژاد مـيـگـويـد        

را که ديد مثبتـي بـه        که چرا کامران دانشجو
ان    از. داريد وزير عـلـوم مـيـکـنـيـد            او نيست

سـو طـيـف تــنـد رو تـالش دارد بـه بـهـانــه                       
از ايـن قـبـيـل         انفوالنزاي خوکي و يا هرچيزي

را براي انـقـالب فـرهـنـگـي دوم و يـا                  زمينه
و  امـاده کـنــد       دانشــگـاه    حـدا اقــل تــعـلــيـق       
بــه .  فــراهــم شــده اســت            مــقــدمــات هــم     

هرصورت بلبشويـي در انـواع راهـکـارهـا و               
بـحـرانـي     برخوردهاست کـه تـنـهـايـک نـظـام              

جمهوري اسـالمـي مـيـتـوانـد چـنـيـن                  چون
 .باشد

ســران جــمــهــوري        زمــيــنــه هــاي اخــتــالف      
خـونـي رسـيـده          اسالمي به مرحله دشـمـنـي     

کسـانـي      شايد کسي باور نميـکـرد کـه     . است
که تا همين مدت پيش همديگر را سـتـايـش      

ضد هم سخن بـگـويـنـد        اين چنين  ميکردند
بـي  .  با يکديگر جنگيـده انـد      که گويي سالها

جدال دمـوکـراسـي       نميتوان اين جنگ را شک
ايـن     بي شـک .  دانست و ديکتاتورها   خواهان

جـنـاح    قدرت طلبانه است که بيـن  جنگ  يک
طيـف قـديـمـي تـر          . هاي رژيم در جريان است

اکـنـون در      برکنار شده   که توسط رهبر و سپاه
مقابل ان قد علم کرده است و نجاب نـظـام را       

جــنــاح .  در قــدرت گــيــري خــود مــي دانــد            
ــي فــقــيــه         از هــمــيــن نــقــطــه          طــرفــداران ول

ديـگـر اسـتـفـاده مـيـکـنـد و                   جنـاح    ضعف
مـيـگـويـد شـمـا در دوره خـودتـان بـدتـريــن                     

مــوي زنــان را       . ديــکــتــاتــوري را داشــتــيــد        
احمدي نژاد اين را بـه مـوسـوي        .  ميکشيديد

گفت و به کروبي گفت کـه شـکـنـجـه گـاه در             
ـتـنـد           بنياد شهيد باز کرديد و به صـانـعـي گـف

دسـت     فتوا داديد که اگر کسي ضد نـظـام    که
و .  به عمل زد بدون محـاکـمـه بـکـشـيـدشـان          

مـعـرفـي       فسـاد    هم که ديگر صـدر     هاشمي
ديـگـر سـعـي          ايـن وجـود طـيـف         بـا .  کردنـد 

گذشته را فراموش کـنـد و بـگـويـد               ميکند
جـنـايـت       اکنون دوره ديگري است و شـمـا       نه

خـواهـيـم کـرد و            ميکنيد و مـا افشـا گـري       
کـار بـه جـايـي         .  قضـاوت مـيـکـنـنـد           مردم

تـک تـک جـنـايـات            مهدي کروبي   رسيده که
ايـت اهللا مـنـتـظـري کـه             . لو ميدهد    رژيم را

خود مبدع واليت فقيه است نظر بر انتـخـابـي    
صـانـعـي     بودن ان ميدهد و هـادي غـفـاري و       

چـه  . بر غصبي بودن دولـت مـيـدهـنـد            حکم
کسي باور ميکرد کسـي مـثـل کـروبـي کـه             

ادامـه کـار        زماني به بهانه حکم حـکـومـتـي    
از دسـتـور کـار خـارج            طرح مجلـس را       يک

ــون بــه مــرحلــه اي رســيــده کــه                     کــرد اکــن
ـتـه از ايـن          سکوت را جايز  ديگر نميداند؟ الـب

ــي                    مــنــظــر  ــکــتــه مــثــبــت ايــن اقــدام او ن
توجه مـا بـر ايـن مـوضـوع بـايـد                     اما است

جـدال     استوار باشـد کـه نـبـايـد ايـن جـدال را                 
خودمان بدانيم بلکه اين دعوا ها تـو سـر هـم        
زدن جنايتکاران را بـه صـورت شـکـافـي در              
قدرت آنان ببينيـم و از ايـن شـکـاف ايـجـاد                 

انچه در اين جـدال اسـتـوار      .  شده استقاده کنيم
دوسـتـان بـه         و خـيـانـت        است بـوي خـون و        

خــانــوادگــي     يــکــديــگــر اســت و دســتــگــاه         
ــاتـر از ان اســت                  جـمـهــوري اســالمـي مــافـي

کـمـکـي بـه          بـتـوانـد      حضور مردم در ان     که
بهبود حال وضع جامعـه بـکـنـد و بـي شـک               

حـتـي اگـر بـا تـمـام              حاکميت هرکدام از انـهـا  
کــم ( قــدرت بــاشــد بــه ضــرر مــردم هســت             

و بـي شـک هـر           ) البته فرق ميکنـد    وزيادش
لحظه ممکن است اينها با هم سازش کـنـنـد      

مـخـصـوصـا     . و بزرگترين بازنده مردم هستند
که اخير گويي با هـاشـمـي رفسـنـجـانـي زدو            

که او را مـتـعـادل در         بندهايي صورت گرفته
رفتار خود کـرده و و مـدام از رهـبـر سـخـن                   

 .خوبيهاي رهبرش  ميگويد و
تا همين جا ضربات سـخـتـي         تحوالت ايران

به جـمـهـوري اسـالمـي وارد کـرده و ايـن را                    
خودشان با علني ترين زبان ميگويـنـد و مـا        
ميتـوانـيـم ان را بـه ضـربـه نـهـايـي تـبـديـل                         

هـمـان طـور کـه خـود             اغاز دانشـگـاه    . نماييم
جمهوري اسالمي اعـتـراف مـيـکـنـد              سران

بـايـد بـا         .  ابستـن تـحـوالت جـديـدي اسـت            
اعـتـصـابـات     .  از ان روز اول شرع کنيم   قدرت

ــات      کـــارگـــري بـــه هــــمـــراه             ـتـــراضــ اعــ
واکنش اميز موسـوم بـه      حرکتهاي و خياباني
هيچ کدام نبايد از بـرنـامـه مـا خـارج               مدني
به هر بهانه اي مـيـشـود      در دانشگاه ها. شود

تجمع کـرد و ايـن اعـتـراضـات در روزهـاي                 
در هـرمـحلـه      .  انقالبي الزاما سـيـاسـي اسـت      

ايسـتـاد و        و هـر اسـتـاديـومـي مـيـتـوان               و   
مثال در استاديومها مـيـتـوان      . اعتراض کرد

به منشـوراخـالقـي اعـتـراض کـرد و يـا بـه                   
قوانين عجيب و غريب فدراسـيـون فـوتـبـال،        
ميتوان در همه ميتينگ ها شـرکـت کـرد و          

فرقي نميکند کجـا بـاشـيـم       . شعار خود را داد
را فارغ از دسته بـديـهـاي       است خود تنها الزم
حکومتي و بر اساس خواست مـردم     سياسي

که همان سرنگوني رژيم آدمـخـوار اسـالمـي         
در    همه ميليونها نـفـري کـه       .  ست قرار دهيم

تجمعات گذشته شرکت کردند اکنـون بـا بـار        
اعتراضي خود اشنا هستند و مـيـتـوانـنـد ان        
را ادامه دهند و اگـر روزهـاي اول زيـر چـتـر                  
امنيتي موسوي و امثالهم بيرون مي آمـدنـد   
امروز مستقل و کامال ضد حکومتـي شـده     

ديگر به صورت علني يک جـمـاعـت         ما. اند
ميليوني هستيم و اين بـهـانـه هـا کـه وجـود               

ـيـم       نداريم و کـامـال مشـخـص          خانه نشـسـت
. فريب افـکـار عـمـومـي اسـت               که  است که

بـــايـــد از هـــمـــه ظـــرفـــيـــتـــهـــاي ايـــن                      
ـيـم        ميليونها شـرايـط بـر رژيـم         .   استفاده کـن

هرچه فشار بـيـشـتـري       .  تنگ و تنگ تر شود
و    عقب نشيني انـهـا بـيـشـتـر اسـت              بياوريم

هرچه انها بيـشـتـر عـقـب نشـيـنـي بـکـنـنـد                   
 .است مرگشان هم نزديکتر
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سالگي در افـغـانسـتـان      ۱۳ زكيه را در 
او كودك گم شده اي اسـت بـا       .  دزديده 

سرگذشتي دردناك و اكنون سرپرسـتـي   
دو برادرش را دارد و در يك كشـور نـا       

 ! امن به دنبال پناهندگي است
 

از دو مـاه قـبـل در جـريـان ، زنـدگـي                    
زكيه قرار گرفتم و هـر بـار كـه صـداي           
غمگينش را مي شنوم و به عـكـسـش    

تـف بـه     "  زل ميزنم، با خودم ميگويـم    
 " ! اين دنيا

ــروز بــا مــن حــرف زد و                        ــه دي ــي زك
خوشحال بود كه جايي دارد و خانه اي   

زنـده اسـت     "  كرايه كرده و با برادرانش   
كمك مالـي مـا بـه        " .  و نفس ميكشد
 . او رسيده است

من ولي هـربـار بـه او فـكـر مـيـكـنـم                    
بغض گلويم را ميفشارد و مـيـخـواهـم     

اين چه دنـيـايـي اسـت كـه          .  فرياد بزنم 
ايـن  .  براي زكيه و زكيه ها ساخـتـه انـد     

چه دنيـايـي اسـت كـه در افـغـانسـتـان                 
مشتي جانور اسـالمـي بـر سـر مـردم              
آورده اند ، اين چه دنيايي كـه در نـظـم        
نوين جهاني با همراهي دولت امريـكـا   
ــگــران ، طــالــبــان و                         و بــوش و دي
مجاهدين افغان و هر چه كه اسـمـشـان      
هست بر سر مردم آن سرزمين و بـويـژه   

 . زنان آورده اند
وقـتـي   .  زكيـه يـك دخـتـر جـوان اسـت              

. خودش سرگذشت اش را برايم نـوشـت  
چطور ممكـن  .  اول اصال باور نميكردم

شايد خواب مـي بـيـنـم، شـايـد           . است 
ولـي  ...  يك فيلم را مرور ميكنم شايد

مــوضــوع مــهــم ايــنــســت كــه زكــيــه             
دردمند با زخمهايي عميق بـر روان و        
جسمش يك واقعيت است و چـنـد روز       
قبل به من زنگ زده و گريه ميكـرد و    

تـحـصـن كـرده       "  يو ان  " ميگفت دم در 

ام ، چون ديگر هـيـچ جـايـي نـدارم كـه             
زكــيــه  و داســتــان درامــاتــيــك           .  بــروم

او حـي و      .  زنـدگـيـش واقـعـيــت دارد            
حــاضــر اســت و كــمــاكــان بــراي زنــده             
ــال                      ــق ــدن ، ت ــفــس كشــي ــدن و ن مــان

 ... ميكند
 ! از زبان خودش بشنويد

 
اسم من زكيه است و در هرات بـدنـيـا    “ 

مـا يــك خــانــواده هشـت نــفــره            .  آمـدم 
داشتيم، پدر و مـادرم، چـهـار بـرادر و           
يك خواهرم بـا مـن مـيـشـديـم هشـت                

در دوران كـودكـي مـن در سـال           . .  نفر
، ما مـجـبـور بـه تـرك كـابـل                 ۱۳۷۵ 

. شديم و در پنجشير اقـامـت گـزيـديـم         
پـدرم نــظـامــي و از كــاركـنــان دولــت               
نجيب اهللا بود و طالبان عليـه پـدرم و       

ما فـرار    .  براي كشتن او تالش ميكرد
يـك  .  كرديم و ساكن پـنـجـشـيـر شـديـم         

سـالـم      ۱۳ روز سخـت مـريـض بـودم،           
بود، مادرم مرا نزد دكتر برد و در راه       

پـس  .  بازگشت از دكتر، مرا دزديـدنـد    
از دزدي چـهـار هـفـتـه در زيـر زمـيـن                   
خـانـه يـكـي از مسـئـولـيـن ايـن بـانـد                       
زنداني بودم و در اين چهـار هـفـتـه هـر          

. باليي كه ميتوانستند سر من آوردنـد 
وقــتــي .  ديــگــر خــانــواده ام را نــديــدم          

طالبان به شمال افغانستان حـملـه كـرد      
، گروهي كـه مـرا دزديـده بـودنـد، بـه               
همراه اعضا خانواده خـود مـرا هـم بـه           

در اين مدت از مـن سـو       .  ايران آوردند
اســتــفــاده مــيــكــردنــد و مــرا كــتــك               

من در اين مدت همـيـشـه بـه       . ميزدند
فكر فرار بودم، در تهران يـك روز ايـن         
موقعيـت بـه دسـت آمـد و مـن فـرار                   

اكنون ديـگـر آزاد بـودم ، ولـي               .  كردم
در خيابان گـريـه     .  نميدانستم كجا بروم

ميكردم و با وحشت اطـرافـم را نـگـاه           
ميكردم، دختري به اسم سميـه از مـن       
پرسيد چه ميخواهي و به او گفـتـم كـه      
ــيــدا                       ــواده ام را پ گــم شــده ام و خــان

او مرا به خانه خودشان برد و   .  نميكنم
گـفـتــنـد تـا پــيـدا كـردن خــانـواده ات                   

آنــهـا يــك    .  مـيــتـوانــي بـا مـا بــمـانــي            
خــانــواده كــارگــري بــودنــد و مــنــهــم              
مجبور شدم در يك كـارخـانـه شـابـلـون         

ــم          ــار كــن ــي ك يــك روز در حــال           .  زن

بازگشت از كار اتفاقي چشمم به خـادم    
مسجدي افتاد كـه نـزد او درس قـران            

صـدايـش كـردم و از او            .  خوانده بـودم   
همه حقـايـق   . پرسيدم اينجا چه ميكند

را به او نگفتم، فقط گفتـم كـه در ايـن          
كارخانه كار ميكنـم و هـر وقـت كـار             

 . داشت به اينجا بيايد
از زمـانـي كـه گـم شـده بـودم، پـدر و                    
مادرم به همـه ادارات آنـجـا شـكـايـت             

آنـهـا چـون      .  كرده و دنبالم ميگشـتـنـد   
هيچ جوابي نگرفته بـودنـد نـزد احـمـد          
شاه مسعود رفته و به او هـم شـكـايـت       

آنجا شنيده بودند كه مـرا    .  كرده بودند
به ايران برده اند و مادرم براي رد يـابـي   

مـادرم بـا دو       .  من به ايـران آمـده بـود       
برادر كوچك من به ايـران آمـده بـود و          
پدرم بـهـمـراه يـك خـواهـر و دو بـرادر                  
ديگرم، از ترس حمله طالبان  بـه مـزار     

 . شريف رفته بودند
مادرم خانه به خانه افغانيها رفته و از     

و .  آنها مي پرسيده آيـا مـرا ديـده انـد            
يك روز مادر من خادم مسجد را مـي    

 . بيند و او مادرم را سر كار من آورد
يك روز سـرد پـائـيـزي ، در كـنـار در                   
كارخانه مادرم را ديدم، گريه هاي مـن  

ما هر دو يـكـديـگـر را       .  پاياني نداشت
در آغوش گرفته و با صداي بلند گـريـه   

روز بـعـد مـادرم مـرا بـه              ...  ميكرديم
دادگستري تهران برد و از كسـانـيـكـه           
مرا دزديده بودند، به دادگستري ايـران    

اما هـيـچ رسـيـدگـي بـه             . شكايت كرد
بـه سـازمـان مـلـل          .  اين شكايـت نشـد    

رفتيم و همه داستان زندگيم را به آنـهـا     
گفتم و يك خانم مسئول ايـن سـازمـان      
در آنجا گفت كه افغانسـتـان بـراي مـا         
بسيار خطرناك است و نبـايـد بـه آنـجـا          

بـدلـيـل تسـلـط طـالـبـان بـر                .  برگرديـم 
 .  افغانستان ما در ايران پناهنده شديم

كه ديگر طـالـبـان نـمـانـده          ۱۳۸۳ سال 
بود، مادرم ما را به افغانستان بـرد تـا     

. پدر و دو برادر و خواهرم را پيدا كـنـد    
به خانه خودمان در كـابـل بـرگشـتـيـم،         

هـيـچـكـس از       .  هيچ كس آنـجـا نـبـود        
 . پدرم خبر نداشت

چندين مـاه در كـابـل بـه دنـبـال آنـهـا                   
گشتيم و سپس به مزار شريف رفـتـيـم      
شايد كه آنجـا پـيـدايشـان كـنـيـم ولـي               

بـيـش از     .  آنجا هم خبري از آنها نـبـود    
يكسال در مزار شريف مانديم ولـي از      

 . پدر و دو برادر و خواهرم خبري نبود
از اينجا نااميد شديم و بدليـل ايـنـكـه       
هيچ امكان زندگي نداشتيم، تصـمـيـم      

بـه  .  گرفتيم دوبـاره بـه ايـران بـرگـرديـم            
كـــابـــل رفـــتـــيـــم و در روزســـي ام                    

مادرم در اثـر سـكـتـه            ۸۴ ارديبهشت 
جسـد مـادرم را بـه          .  قلبي فـوت كـرد      

مزار شريف آوردم و به كمك هـمـسـايـه       
هيچ چيزي براي زنـدگـي   .  ها دفن كردم

من مانده بـودم و دو بـرادر         .  نداشتيم 
االن ديگر من سرپرست آنـهـا     . كوچكم

از جايي به جايي ميـرفـتـيـم     .  شده بودم
و به سازمان ملـل و ادارات مـراجـعـه           
مـيـكـرديـم هــيـچـكـس بــه مـا كـمــك                  

به مـن گـفـتـنـد مـا كـمـكـي                .  نميكرد
نميتوانيم بكنيم بـه يـك كشـور ثـالـث            

 ۱۵ من با دو برادرم كه اكـنـون     .  برويد
ساله بـودنـد، بسـوي ايـران          ۱۶ ساله و 

در تهران به دفتـر يـو ان       . حركت كرديم
رفتيـم و آنـجـا گـفـتـنـد چـون بـهـمـراه                      
مـادرتـان از ايـران خـارج شــده ايـد از                  

مـن  .  ليست پناهندگان حذف شده ايـد   
ساله بودم و سر پـرسـت دو      ۲۲ آنزمان 
 . ساله ۱۶ و  ۱۵ كودك 

شش ماه در تـهـران بـهـر نـحـوي بـود                  
ــجــا در مــورد                    ــردم در آن ــدگــي ك زن
كسانيكه مرا دزديـده و بـه مـن ظـلـم              
كرده بودند حرف زدم و اينهـا هـمـگـي       
از مقامات دولت فـعـلـي افـغـانسـتـان            
هستند، من بهمين دلـيـل مشـكـالت         
جدي ديگري پيدا كردم و تهديد جـانـي   

من مجبور به ترك ايـران شـدم و       .  شدم
 ”.االن در يك كشور ديگر هستم

 
زكيه قرباني تجاوز و فـقـر و قـوانـيـن              

او پـدر و      .  ضد انساني و ضد زن اسـت 
مادرش را از دسـت داده و اكـنـون بـا             
تني رنجور و با روحي آزرده ، مجـبـور   
است بمانـد و مـبـارزه كـنـد، چـرا كـه                  
سرپرست دو برادر كوچكتر از خـودش    

" يك خبر خوب اينست كـه    . نيز هست
او را پذيرفته و خـطـر ديـپـورت           "  يو ان

او كمـتـر شـده، ولـي بـايـد فـورا بـراي                   
 . انتقال او و برادرانش اقدام كنيم

سرگذشت زكيه را مـرور كـنـيـد و بـه                
عمق جنايت پيشگي و كثافت جنبـش  

بـه  .  اسالمي و اسالم سياسي پي ببريد
اين سرگذشتها خيره شويد تا بـيـش از       
پيش ببينيد كه ترانه و نـدا و سـهـراب        
و زكيه و برادرانش هم سرنـوشـت بـوده      

جنبش انقالبي مـردم ايـران       .  و هستند
عليه حكومت اسـالمـي ، يـك نـقـطـه             

سـر مـار     .  اميد بزرگ در منطقه اسـت 
جنبش اسـالمـي در ايـران اسـت و بـا                
سرنگوني حكومت اسالمي بـانـدهـاي    
ترور اسالمي در منطـقـه ضـعـيـف تـر           

ما بايد متحدانـه بـه پـا        .   خواهند شد
خيزيم و تكلـيـف ايـن جـريـانـات ضـد              

هـمـيـن    . انسان و ضد زن را روشن كنيم
امروز ما بايد به يـاري زكـيـه و زكـيـه            
ها شتافته و به اين كودكان پـرپـر شـده      
نشان دهيم كه انسانـيـت زنـده اسـت و           
قلبهاي زيادي بـراي ايـن پـرپـرشـدگـان             

براي كمك بـه زكـيـه بـا مـا              . مي طپد
 . تماس بگيريد 

  ۲۰۰۹ سپتامبر  ۱ 
 ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳ 

 com.aol@minaahadi 
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 !كودكان پرپر شده 
 مينا احدی

 زکیه و دو برادرش



 
 
 
 
 
 
 

در آکسيون صد چهره و هـزاران تـن         
آگوست  ۲۸شکنجه شده که در روز 

در مقابل دادگاه بين المللي جنايـي  
سـازمــان داده شـد مــالقــاتـي بــيــن             
نمايندگان کميته بين المللي عـلـيـه      
اعدام و مسئولين واحـد اطـالعـات      
دادستاني دادگاه بين المللي جنايي 
الهه انجام گـرفـت کـه نـتـيـجـه ايـن               

در اين .  مذاکره بسيار مهم ميباشد
مالقات به نمايندگان کـمـيـتـه بـيـن         
المللي عليه اعـدام گـفـتـنـد کـه تـا                
کنون شکايات زيادي عـلـيـه دولـت         

و .  ايران به اين دادگاه رسـيـده اسـت     
گفته اند بـراي جـمـهـوري اسـالمـي             
پــرونــده تشــکــيــل داده و مشــغــول            
بــررســي مــواد جــرم جــنــايــي ســران           

 .جمهوري اسالمي هستند
دادگاه بين المللي جنايي الهه يکي 
ــزارهــاي رســمــي              از مــهــمــتــريــن اب
موجود براي انجام يک اقدام عمـلـي   
موثر در سطح بين اللـمـلـلـي عـلـيـه          

مـحـاکـمـه     .  جمهوري اسالمي اسـت   
سران جنايتکار رژيم در دادگاه الهه 
تنها يک اقدام حقوقي در دالـنـهـاي        
بســتــه دادگــاهــهــاي بــيــن الــمــلــلــي          

هـر پـرونـده اي کـه سـر از                .  نـيـسـت   
دادگاههاي بين الـمـلـلـي و بـه ويـژه             
دادگاه بين المللي الهه در مـيـاورد     
خود سر قرقره موجي از جـنـايـت را      
ــاز                  ــان ب در افــکــار عــمــومــي جــه

ــر خــالف تصــورات و          .  مــيــکــنــد   ب
القائاتي که تالش ميشود موضـوع  
شکايت عليه جمهوري اسـالمـي را       
تنها در پـوشـه حـقـوقـي و قضـايـي              
بسته بندي کرد و آن را دربسـت در        
حوزه متخصصين امور حقوق بـيـن     

موضـوع شـکـايـت       . الملل قرار دهد
به نهادهاي بين المللـي کـامـال يـک         

موضوع و اشيوي سياسي است کـه    
در بطن فشار جنبشهاي سياسي بـه    
دادگـاهــهــا راه بــاز مــيــکــنــد و در              
نهايت نيز نتيجه گـيـري آن نـيـز بـه            
يک امـر و پـديـده سـيـاسـي چـه در                    
سطح داخـلـي و بـيـن الـمـلـلـي بـدل                    

 .ميشود
  

در شــرايـط انـقــالبـي در ايــران ايــن               
اتفاق اتفاق سياسي مهمي ميتواند 

موضوع شکايت و محـاکـمـه    . باشد
رهبران جنايتکار جمهوري اسالمـي  
امروز در بـطـن ايـن اوضـاع بـطـور                 
گستـرده خـارج از حـتـي مـدارهـاي               
حقوقي بين المللي در سطـح افـکـار      

يوتيوب به .  عمومي آغاز شده است
يکي از مهمترين تريبون هاي ارائـه    
شکايت و محاکمـه سـيـاسـي سـران          

. جمهوري اسالمـي بـدل شـده اسـت          
ــت و                  ــروســه شــکــاي ــران پ مــردم اي
محاکمه سياسي جمهوري اسـالمـي   
را شــروع کــرده انــد و دنــيــا را بــه                 

. قضاوت و دادرسي فـراخـوانـده انـد      
طبعا با باز شدن فرجه هاي حقـوقـي   
در دادگاههاي بيـن الـمـلـلـي ابـعـاد            
ارائه شکايت و محاکمه سـيـاسـي و      
حقوقي رهبران جـمـهـوري اسـالمـي          
در ايران ابـعـاد گسـتـرده تـري پـيـدا              

اين مـوضـوع در بـطـن         . خواهد کرد
تـحـوالت داغ روز جـامـعـه بـه يـک                  
انـفـجـار سـيــاسـي عـظـيــمـي عـلـيــه                 
جمهوري اسالمي بـدل شـده و قـفـل           
سکوت سي سـالـه مـردم شـکـسـتـه              
شـده و کــل پـرونــده جـنـايــت و بــي                 
حقوقي جمـهـوري اسـالمـي در ايـن            
سي سـال، تـوسـط مـردم در ابـعـاد               

. وسيع و بيسابقه ايي بـاز مـيـشـود        
راي نــهــايــي ايــن پــروســه ســيــاســي           
ــمـــهـــوري                 ــران جـ ــمـــه سـ ــحـــاکـ مـ

نه تنها توسط قضات در      اسالمي،
سالـن هـاي دادگـاهـهـا کـه تـوسـط                 
ميليونها نفر مردم و در خيابانها و   
با فـتـح کـاخ هـاي واليـت فـقـيـه و                   
داغــان کــردن مــاشــيــن جــنــايــت و            

. خشـونـت دولـتــي صــادر مــيـشــود           
ــروســه هــا                    ــن پ ــگــاه آخــر اي ايســت

سرنگوني کل اين نـظـام و مـاشـيـن            
عـطـيـم سـرکـوب اسـت و نــه فـقــط                  

 .محاکمه تني چند از اين جانيان
سي سال است که جمهوري اسالمـي  
براي هر مخالف خود پرونده درسـت  
ميکند و شماره پرونده را بـه گـردن       
شان آويزان کرده و از آنـهـا عـکـس             

سـي  .  ميگيرد و محاکمه مـيـکـنـد      
سال است کـه صـدهـا هـزار نـفـر در               
ايران شماره پرونده کيفـري دريـافـت      

سـي سـال اسـت کـه بـا ايـن                 .  کردند
پرونده ها و شماره ها هزاران نفـر را    
به جوخه هاي اعدام سپرده يـا حـلـق      

سي سال است کـه بـا       .  آويز کرده اند
ايــن شــمــاره پــرونــده هــا مــردم را                
شکنجه کردند روح و روان شـان را          

امـا امـروز ايـن مـردم           .  خرد کردند
هستند که براي جمـهـوري اسـالمـي       
پرونـده سـيـاسـي و کـيـفـري درسـت                 
کرده و شماره پرونده بـه گـردن شـان        
ــي                 انــداخــتــه و آنــهــا را بــر صــنــدل

امـروز ايـن     .  محـاکـمـه نشـانـده انـد          
مردم هستند که تک تک يا گـروهـي     
در يوتيوب يا با اي ميل و تلفـن بـا     
اس ام اس يـا از طـريـق تـمـاس بــا                    
رســانــه هــا و گــروه هــا و احــزاب                  
سياسي جلو مي آيند در چشم سـران  
جمهوري اسالمي نگاه ميـکـنـنـد و       
کـــيـــفـــرخـــواســـت شـــان را اعـــالم             

امروز ايـن مـردم انـد کـه           .  ميکنند
سران جمهوري اسالمي را در گوشـه  
ديوار ميکوبند و عکـسـهـاي تـمـام        
اين جنايات سـي سـالـه شـان را در               

 .مقابل دنيا قرار ميدهند
بايد به اين حرکت و روند مـحـاکـمـه     

بـايـد   .  جمهوري اسالمي شتاب داد  
از همين االن شکوائيه هاي خـود را    
چه بصورت کـتـبـي و چـه بصـورت              

اين شکوائيـه هـا     .  شفاهي بيان کرد
ميتواند از طرف خود يا خانواده يـا  

ايـن  .  دوستان و بستگان تـان بـاشـد       
شـکــوائــيـه هــا مــيــتـوانــد هـر نــوع               
ــقــض حــقــوق                  خشــونــت و آزار و ن

از هـمـيـن      .  انساني را شـامـل شـود       
ــه کــار تــنــظــيــم ايــن                  االن دســت ب

   . شکوائيه ها شويد
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يـا     جلسه چهارم بـه اصـطـالح دادگـاه         
نمايش تواب سازي جمهوري اسـالمـي     

و سـخـنـان         در سه شـنـبـه ايـن هـفـتـه،             
ــعــد از آن، راز                      خــامــنــه اي در روز ب
دعواهاي دروني رژيم را بروشني برمـال  

برخـي از مـفـسـريـن اعـتـراف              .  ميکند
" جـنـايـاتـي    " صريح خامنه اي به اينکه   

صـورت گـرفـتـه، ايـنـکـه سـران جـنــاح                  
به بيگانگان منتسب نـمـي   " مخالف را 

و يا اينکه قوه قضاييه بايد داليل "  کند
محکمي براي دستگـيـري آنـان داشـتـه          

تـعـديـل در گـفـتـار           " باشـد را بـعـنـوان           
قـلـمـداد    "  حضرت آيت اهللا خـامـنـه اي         

ايـن مـفـسـريـن آروزهـاي خـود              .  کردند
مبني بر مصالحه و سازش بين جـنـاح     
هاي رژيم اسالمي و حفظ اين نـظـام را       

. بجاي واقـعـيـت سـخـت مـي نشـانـنـد               
واقعيت ذق اما آنـجـا بـود و بـا کـمـي               

خامنه اي در نقش :  دقت قابل مشاهده
 .ظاهر شده بود" بازجوي خوب"
  

جلسه چـهـارم بـروشـنـي نشـان داد کـه                
هدف اين دادگـاه هـا چـنـدان مـرعـوب             

رژيم حتي مـيـدانـد      .  کردن مردم نيست
که اين نمايشات نخ نما شـده نـه فـقـط           
کسي را مرعوب نمي کند بلکه بخاطر 
تـوهـيـن نـفـرت انـگـيـزاش بـه حـرمـت                    
انساني موجي از خشم و نفرت توده اي 
بر عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي بـر مـي                   

حـجـاريـان       حتي ديدن حال زار  .  انگيزد
نيز که خود بنيانگذار کل اين دسـتـگـاه    
مخوف اسالمي شکنجه و خـرد کـردن       
انسان ها بوده، رقـت انـگـيـز اسـت چـه             

جـلـسـه    .  رسد به کل اين نمايش شـنـيـع     
چهارم واضح تر از قـبـل نشـان داد کـه           
اين دادگاه ها اسـاسـا ابـزار جـنـگ در              
دعواهـاي درونـي جـمـهـوري اسـالمـي              

مــعــلــوم شــد آن کســي کــه بــر              .  اســت
صندلي اتهام نشـسـتـه اسـت نـه فـقـط                
حجاريان و بـهـزاد نـبـوي و تـاج زاده،                  

حتي محدود به موسوي و کروبي و      نه
ــه                      ــر هــم ــکــه عــالوه ب ــل ــمــي ، ب خــات

احمدي نژاد در مناظره    چنانکه   اينها،
طـرف  " قبل از انتخابات نيز گفته بود،   

يـعـنـي جـاج آقـا رفسـنـجـانـي                "  اصـلـي  
اگر در متن کـيـفـرخـواسـت و يـا           . است

برخي از قـربـانـيـان کـه در              " اعترافات"
" بازجـوي بـد    " واقع زبان حال دادستان و 

است کمي دقت کنيد مـي بـيـنـيـد کـه             
مــيــگــويــد مــقــدمــات ايــن مــاجــراي            

از دوره سازندگـي شـروع     "  براندازي نرم" 
شـده و فـعـال مـهـدي هـاشـمـي فـرزنــد                    
رفسنـجـانـي رسـمـا مـورد اتـهـام قـرار                  

اگــر کســي ايــن وجــه            . گــرفــتــه اســت   
نمايشات نفرت برانـگـيـز تـواب سـازي          
فعلي را نيبنـد، آنـوقـت در تشـخـيـص             

خـامـنـه    "  تعـديـل شـده     " حکمت سخنان 
 .نيز به بيراهه خواهد رفت  اي

  
درست است، خـامـنـه اي در سـخـنـان               
خود در روز بعد کيفرخواست تند و تيز 
دادگاه عليه بخش عمده اي از سـران و        
سازندگان جمهوري اسالمي را تـعـديـل      

اما او حساب شده و بطور واضـح    .  کرد
. ظـاهـر شـد     "  بازجوي مهربان" در نقش 

طـرف  " و بـه        در واقع به مخالفين خود
گفت اگر شما حاال که در خـانـه     "  اصلي

هاي خود نشسته ايد و هنوز سرکارتـان  
دسـت     نيفـتـاده،  "  بازجوي بد" به اوين و 

به توبه و استغـفـار نـزنـيـد آنـوقـت قـوه               
قضاييه داليلـش را هـم مسـتـحـکـم و               

آنوقت البـد  !  محکمه پسند خواهد کرد
براي ايشان هم مسـلـم خـواهـد شـد کـه             
دست اجنبي در کـار بـوده و دسـتـکـم                

قـريـب خـورده انـد و           "  نخبگان مردود" 
 .حاال بايد پي کارشان بروند

  
اما نکته اينجاست که بازي کـردن ايـن       
نمايش بـازجـوي بـد تـوسـط دادگـاه و                 
ــچ                 ــازجــوي خــوب تــوســط آقــا، هــي ب

 !خامنه ای، بازجوی خوب

 مصطفی صابر

 )۲۲(يادداشتھايی بر يک انقالب 

 9ادامه صفحه  



اول مهر با تحرک عظيمي . کننده است
که در جامعه ايـجـاد مـي کـنـد، مـي             
تواند و بايد همراه با حرکت هاي وسيع 
اعتراضي در جامعه و دانشگاه باشد و 
خون تازه اي در رگ هاي انقالب جاري 

 .کند
 

دانشگاه جزء اولين جـاهـايـي بـود کـه          
مورد يورش وحشيانه اوباش اسالمي، 
براي در هم شکستن اعتراضات وسيـع  

خـرداد اولـيـن         ۲۴ .  مردم قرار گـرفـت  
روزهاي آغاز اعـتـراضـات مـيـلـيـونـي           
مردم، کوي دانشگاه تهران مورد حمله 
وحشيانه ماموران حکومت اسـالمـي     
قرار گرفت و بعد از آن دانشـگـاه هـاي        
شيراز و اصفهان، همدان و مازندران از 
جمله دانشگاه هايي بـودنـد کـه مـورد         
حمله قرار گرفتـنـد تـا دانشـجـويـان را             

کشـتـار و     .  مرعوب و منکوب کـنـنـد   
ضرب و شتم تا محروميت از تحصيل 

و ارعاب و اذيت و آزار دانشجـويـان از     
جمله حربه هاي حکومت بـراي عـقـب        

 . راندن دانشجويان بوده است
 

خامنه اي سردمدار اوباشان اسـالمـي،   
تحـت فشـار انـقـالب مـردم و افـکـار                  
عمومي داخلي و بين المللي، مجـبـور   
به تعطيلي بازداشتگاه کـهـريـزک شـد،         
جهنمي که به خصـوص بـراي جـوانـان           
ساخته بودند تا آنان را خرد و مرعـوب  

ولي نـکـتـه مـهـم ايـنـسـت کـه                  .  کنند
خامنه اي  جنـايـتـکـار در اعـتـرافـات            
خــود کــهــريــزک را در کــنــار فــجــايــع              
دانشگاه قرار داده و هر دو را محـکـوم   

و خواهان رسيدگي بـه هـر     !!  کرده است
خــامــنــه اي    !!  دو واقــعــه شــده ا ســت         

مجبور شده به اين واقـعـيـت اعـتـراف          
کند که وقايع دانشگاه دست کـمـي از       

 .فجايع کهريزک نداشته است
 

اول مهر مي تـوانـد و بـايـد روز آغـاز              
اعــتــراضــات وســيــع دانشــجــويــان بــه          
کشتـار، بـازداشـت و مـحـرومـيـت از                
تحصيل دوستانـمـان در دانشـگـاه هـا            

روز اول مهـر بـايـد بـا خـواسـت             .  باشد
معرفي آمرين و عاملين قتل و کشتار 
دوستانمان چه در دانشگاه و چه خـارج    

اول مهر مي تواند و   .  از آن همراه باشد
بايد با مـبـارزات وسـيـع دانشـجـويـان            
براي برچيده شدن نـهـادهـاي سـرکـوبـي         
مثل کميته انضباطي، حراست، بسيج 
دانشجويي و نهاد رهبري همراه بـاشـد     
تا فضايي امن براي تحصيل و فعاليت 

. هاي اجتماعي و سياسي فراهم کنـيـم  
ــد روز آغــاز مــجــدد                    ــاي ــر ب اول مــه
ــم                 ــراي در ه ــان ب اعــتــراضــات جــوان
شکستن ديوارهاي آپارتايد جـنـسـي و      
کوتاه کردن دست قـوانـيـن ارتـجـاعـي           

اول مهـر  .  اسالمي از زندگي مان باشد
بايد با آغاز مجدد مبارزه بـراي آزادي    

بي قيد و شرط بيان و انديشه و  تجمـع  
، نشــريــات و تشــکـلــهــاي جــوانــان و              

 .دانشجويان همراه باشد
 

دانشگاه مثل هميـشـه مـحـل تـجـمـع            
جوانان پر شور و آزاديخواهي است کـه    
همواره پيشتاز مبـارزه عـلـيـه ظـلـم و             

. ســتــم و فــقــر و نــابــرابــري بــوده انــد                
دانشــگــاهــي کــه امــروز جــاي خــالــي           
عزيزانمان را  در آن احساس مي کنيم، 
عزيزاني که با فجيع تريـن شـکـلـي در         
شکـنـجـه گـاه هـاي اسـالمـي از نـوع                   

نـمـي شـود،      .  کهريزک از دست داده ايم
قبول نمي کنـيـم، تـا وقـتـي آمـريـن و                
عاملين کشتار دوستانمان مـعـرفـي و      
در دادگــاه هــاي عــادالنــه مــجــازات            
نشوند دانشـگـاه هـا مـحـل تـجـمـع و                 

 .اعتراض و اعتصاب ما خواهند بود

 
سازمان جوانان کمونيست از جوانان و   
دانشحويان سراسر ايـران دعـوت مـي          
کــنــد روز اول مــهــر را بــا اعــتــراض                
عمومي به جنايات جمهوري اسالمـي  

نبايد قبول کنيم عاملين و . آغاز کنند
آمرين قتل و کشـتـار عـزيـزانـمـان در               
دانشــگــاه حضــور داشــتــه بــاشــنــد و             

ــد                  ــد کــنــن ــهــدي . هــمــچــنــان مــا را ت
اعــتــراضــات گســتــرده ســراســري  در           
محالت و دانشگاه ها با طرح خواست 
هاي فوق پاسـخ مـا بـه جـنـايـتـکـاران               

 . اسالمي است
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۹ آگوست  ۳۰ ، ۱۳۸۸ شهريور  ۸ 
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مشکلـي از درد بـيـدرمـان جـمـهـوري                
اگر مخالـفـيـن    .  اسالمي چاره نمي کند

آقا توبه کنند آنوقت احمدي نژاد سـوار    
گرده شان خواهـد شـد و هـيـن خـواهـد               

و .  کرد و در بازار چرخشان خـواهـد داد    
اگر توبه نکنند آنوقت آقا مجبور است 

" بـازجـوي بـد     " بـه    "  بـازجـوي خـوب     " از   
تغيير نقش بدهد و آن روي سگـش بـاال     

بـعـبـارت ديـگـر در هـر حـالـت                 .  بيايد
جنگ بااليي ها نه فقط تـداوم خـواهـد      

  .داشت که مغلوبه خواهد شد
  

قبـال هـم اشـاره کـرده ايـم کـه امـکـان                     
سازش و مصـالـحـه بـراي دسـتـه هـاي              
متعدد و به جان هـم افـتـاده جـمـهـوري           

تـنــهـا راه     .  اسـالمـي مـوجــود نــيـســت        
ايـنـهـم       . ممکن حذف و تسـويـه اسـت       

چرا که مـردم  .  البته به دره ختم ميشود
و انقالب شان دقيقا در کـمـيـن هـمـيـن         

فـقـط امــثـال کـروبــي            . نشـسـتـه اســت     
بـه قـول تـوکـلـي بـر شـاخ                   نيـسـت کـه     

شخص شـخـيـص        .نشسته و بن ميبرد
ديکتاتور مفلوک هم با اين ظاهر شـدن    

 –مــتــنــاوب در نــقــش بــازجــوي بــد               
بازجوي خوب به شيوه خود مشغول اره 
کشي البته در سطحي عمقـي تـر و بـر          

 .تنه کل نظام است
يک دستاورد مـهـم انـقـالب مـردم تـا                

همينجا دقيقا همين بوده اسـت کـه بـه        

توده هاي ميليوني در ايران و جـهـان       
نشـان داده اسـت کـه رژيـم اسـالمــي                
چيزي جز يک ماشين سرکوب و اعـدام      
و تـجـاوز و شـکـنـجـه و تـواب سـازي                   

تـمـام کسـانـي کـه نـعـره هـاي                    .نيست
خـامــنــه اي در نــمــاز جــمــعــه بــعــد از                
انتخابات را شـنـيـدنـد و کشـتـارهـا و                  
جنـايـت هـاي دهشـت انـگـيـر بـعـد را                    
شاهد بـودنـد، کسـانـي کـه دارنـد مـي                
بينند چطور هر روز گورهاي بـي نـام و       

او را در        حـاال    نشان کشف ميشـود و   
مـي     نقش بازجوي خوب مي بـيـنـنـد،      

فهمند که جمهوري اسالمي و رهـبـر و       
در واقـع در ايـران بـا            .  نظام يعـنـي چـه     

مشــتــي تــيــر       ۵۷ ســرکــوب انــقــالب       
خــالص زن و بــازجــو و الت و لــوت                  

اينرا امـروز    . اسالمي به قدرت رسيدند
تـمـام هـالـه          . همه کس دارد مي بـيـنـد   
دستگـاه هـاي        تقدسي که بي بي سي و

مهندسي افکار عمومي غرب، کارگاه 
فيلسوف تراشي آکادمي حول اسـالم و      

در عـرض       خميـنـي پـرداخـتـه بـودنـد،           
کــوه    مــدت کــوتــاهــي فــرو ريــخــت و          

. نجاست و جنـايـت پـس آن بـيـرون زد             
حاال چطور بي بي سي رو ميـکـنـد کـه       

آيـت اهللا    " و   "  پـرفسـور سـروش     "    امثال
ــدهــد در                 "  آزاده ــه خــورد مــردم ب را ب

حاليکه همـه مـي بـيـنـنـد ولـي فـقـيـه                   
حکومتي که اينها تئوري و فلسفه اش   
را داده اند جز يک بازجـوي حـقـه بـاز و           

 * !قسي بيش نيست؟

1388 شهریور  10   

 !خامنه ای، بازجوی خوب 
که ميتوان به سه دسته اصـلـي آنـهـا را         

. ۲ جـوانـان سـوئـدي         .  ۱ .  تقسيـم کـرد    
جواناني که خانواده شان مدتـهـا پـيـش       
به سوئد آمده و آنها از هـمـان کـودکـي           
در سوئد بزرگ شده و يا اينجـا مـتـولـد       

جواناني کـه مـدت کـمـي           .  ۳ . شده اند
 .ست از ايران به سوئد آمده اند

تماس با ما از طـرف جـوانـان سـوئـدي          
بسيار جـالـب بـود و در يـکـي از ايـن                   
برخوردها پسر جواني به سمت ما آمـد    
و با اشاره به پرچم آزادي و برابري گـفـت   
من ميـدونـم ايـن چـيـه و مـا بـراي او                    
توضيح داديم که روي ايـن پـرچـم چـي             
نوشته و او بـا تـالش و بـا دقـتـي کـه                     
بخاطر اين بود که اشـتـبـاه نـگـويـد بـا              

آزادي و   :  لهجه امـا بـه فـارسـي گـفـت              
برابري و به انگليسي ادامه داد که مـن    
ــوي                      ايــن شــعــار را دوســت دارم و ت
استکهلم در آکسيون ايرانيها آنـرا زيـاد     

اما در ادامه دوستان زيادي بـه  .  ديده ام
ما مراجعه کرده و مـيـگـفـتـنـد يـا در                
سوئد بدنيا آمده اند و يا در کودکي بـه    
اينجا آمده اند و ميخواستند که با مـا    
به عنوان جوانان کـمـونـيـسـت بـيـشـتـر              
آشنا شـونـد، پسـر بسـيـار جـوانـي کـه                   

ميگفت به سياست عالقه مند است و   
ميخواهد با کمونـيـسـم بـيـشـتـر آشـنـا              
شود و  دوست داره به مردم ايران کمـک  
کــنــه و يــا دخــتــر وپســر جــوانــي کــه                 
ميگـفـتـنـد هـمـيـشـه ايـران مسـافـرت                  
ميرفته اند و  ميگفتند چند روز اسـت    
که برگشته اند و در تـمـام ايـن دوره پـر           
الـتــهــاب در اعــتـراضــات بـوده انــد و               
خاطرات پرهيجاني از کارهـاي خـود و       
دوستانشان تعريف ميکـرنـد و ايـنـکـه          
جوانان  در ايران چـه روحـيـه بـااليـي و              
پرهيجاني دارند و با جمهوري اسالمـي  
چگونه مـقـابلـه مـيـکـنـنـد و مسـائـل                 
ديـگــري کـه وقــت نـوشــتــن آنــهــا االن                
نيست، آنها ميگفتند در اين چنـد مـاه     
دريافته اند کـه بـايـد بـراي حـمـايـت از                
جوانان در ايـران کـار جـدي و بـزرگـي                   
کنند که  با آن بتوان اين رژيم را تغـيـيـر    
داد و آنها تصميم به چنين کاري گرفتـه  

نمونه ديگر جواناني بودنـد کـه بـه        .  اند
تازگي از ايـران آمـده بـودنـد و حضـور              
فعاالنه در اين اعتـراضـات داشـتـه انـد          
که براي ما توضيح ميدادند که جوانان 
در ايــران بــه مســائــل چــگــونــه نــگــاه               
ميکنند و چـه مـيـخـواهـنـد و شـاکـي               

بودند از اينکه اين کساني که در خـارج  
و سازمانده مراسمهـايـي   "  سبز هستند"

نيز، از جوانان در ايران و مـبـارزاتشـان        
سواستـفـاده مـيـکـنـنـد و اجـازه طـرح                  
مطالبات و شعارهاي واقـعـي مـردم و        
اقداماتي را به مردم نميدهند و خـيـلـي    
محافظه کارانه عمل ميـکـنـنـد و ايـن          
دوست ما ميخواست کـه ايـرانـيـان در           
خارج جلـوي ايـن افـراد را بـگـيـرنـد و                  
اجازه عرض اندام به اينگونه گـرايشـات   
ندهند و ميگفت کـه جـوانـان طـرفـدار            
موسوي نيستند و جمـهـوري اسـالمـي       
را نميخواهند و مـردم در خـارج بـايـد             

 .همه جانبه از اين خواسته دفاع کنند
بهر حال نمونه هاي زيادي بود کـه مـن       
االن بايد بدو بدو برم سر کالس، نميشـه  

اما حضـور مـا     .  همه آنها را بازگو کنم
ــيــن                       ــان در چــن ــبــاط بــا جــوان و ارت
مراسمهايي جالب و بسيـار پـراهـمـيـت        
است و اين روابط ميتـوانـد شـروع يـک         
حرکت بزرگ باشد از طرف جـوانـان در       
حمايت از مبارزات مردم و جـوانـان در     

اين دوستان خواستند کـه بـه تـک          .ايران
تک شما بگويم زنده باد شـمـا، مـبـارزه         

آنــهــا مــدافــع    .  شــمــا و انــقــالب شــمــا        
سرسخت شمايند و همه جانبه از شـمـا       

 .پشتيباني ميکنند

 جوانان استکھلم، مردم ايران

 اول مھر روز اعتراض عمومی به جنايتکاران اسالمی



روز را روز اعــتــراض دانشــجــو مــي              
دانستند و خـود را بـراي ايـن روز آمـاده                 
مــي کــردنــد، هــم حــراســت و کــمــيــتــه                
. انضباطي و هم دانشـجـويـان مـعـتـرض          

البته از سال گذشته دانشجويـان از هـمـان        
ــي                  ـل ـيـ ــحــصـ ــخــســت ســال ت روزهــاي ن
ــد،               اعــتــراضــاتشــان را بــرپــا مــي کــردن
اعتراض دانشجويان به وضعيت خوابگـاه  

امـا  .  و امکانات رفاهي از جـملـه آن بـود       
ـازگشـايـي دانشـگـاه هـا                امسال قبل از ب
ـابلـه        پليس دارد از آمادگي خود بـراي مـق
با اغتشاشات احتمالـي در دانشـگـاه هـا           

 .حرف مي زند
ـيـس تـهـران        " ـل عزيزاهللا رجب زاده رئيس پ

ـتـظـامـي بـراي            بزرگ از آمادگي نيـروي ان
برخورد با تجمعات احتمالي خـبـر داد و         
از ســوي ديــگــر مــديــرکــل دانشــجــويــي           
ـا مسـووالن        وزارت علوم گفت جلساتي ب
دانشگاه ها به همين منظور بـرگـزار شـده      

جــريــان ايــنــســت کــه امســال بــا           ."  اســت
اول مـهـر     .  سالهاي قبل فرق اساسي دارد  

و بــازگشــايــي دانشــگــاه هــا و مــدارس              
هميشه  با تحرک جامعه همراه بوده اسـت    
اما امسال بزرگ ترين و عـمـومـي تـريـن          
ــراي                 تــحــرک جــامــعــه مــبــارزه مــردم ب

جـامـعـه    .  سرنگوني رژيم اسـالمـي سـت       

ايران در حالت نـرمـال قـرار نـدارد، هـيـچ               
چيز حـکـومـت اسـالمـي و جـامـعـه بـه                    
ـايـد            ـا ب حکومت و جامعه اي کـه قـاعـدت

آمـاده  "  سال تحصيلي جديـد " خود را براي 
جـامـعـه در تـب و تـاب              .  کنند نمي بـرد 

انقالبي براي بـه زيـر کشـيـدن حـکـومـت              
آدمخواران به سر مي برد و هـر فـرصـتـي         
را براي مبارزه با آن غنيمـت مـي دانـد و          
حتي از تاريکي هـوا بـراي شـعـار دادن و             
طــرح خــواســت ســرنــگــونــي حــکــومــت          

ـاده مــي کــنـد            درطــرف .  اسـالمـي اسـتــف
ديگر حکومت درگير دعواهاي دروني و   
وحشت زده و ناتوان از سرپوش گـذاشـتـن      
بر جناياتي که کرده هر دم منـفـورتـر مـي       
ـابـل مـوج عـظـيـم                 شود و خود را در مـق
خشم و نفرت مردم هم در ايـران و هـم در         
سطح بين المللي ضعيف و ضـعـيـف تـر           

 .مي بيند
ـا             آغـاز  " از اين رو اول مـهـر امسـال صـرف

نيسـت، نـمـي تـوان         "  سال تحصيلي جديد
" کـالس درسـي    " بر ميز و صندلـي هـا و         

نشست که بوي خـون بـه زمـيـن ريـخـتـه                
نـمـي تـوان در        !  دوستانمـان را مـي دهـد         

ـيــش از               دانشـگــاهـي   درس خـوانــد کــه ب
ـيـن                  کـالس و درس و آزمـايشـگـاه، دورب
هاي مـخـفـي و مـداربسـتـه و سـيـسـتـم                     
ـتـه           جاسوسي براي شنود و پليـس و کـمـي

نـمـي   .  انضباطي و بـه چشـم مـي خـورد            

توان در دانشگاه هـايـي درس خـوانـد کـه            
ــه هــاي                  شــخــص اول حــکــومــت رشــت
ـيـون از مـا را               ـل تحصيلي بيش از دو مـي
ـتـرل و                    ـيـجـه کـن ـت مضر مي دانـد و در ن
ـيـشـتـر مـي                    محدوديت هـا از ايـن هـم ب
شود، نمي شود در دانشگاه هـايـي درس       
خواند که بـر اسـاس جـنـسـيـت بـراي مـا                 
انواع محدوديت ها و تحقير ها را اعـمـال   
مي کنند، نمي توان در دانشـگـاه هـايـي           
درس خواند که آن طرف نرده هايش دارنـد  

 .آدم مي کشند و جنايت مي کنند
آنچه که مسلم است حـکـومـت اسـالمـي        
از وحشــت بــازگشــايــي دانشــگــاه هــا و              
ـا تـحـرک مـجـدد                     مدارس کـه هـرسـالـه ب
. جامعه همراه بـوده وحشـت کـرده اسـت            

تحرک امسال مردم در جامعه قبل از هـر      
چـيـزي حـرکــتـي بـراي ســرنـگـونـي رژيــم                 

ـيـش از هـر چـيـزي               .  اسالمي است امـا ب
نفس بازگشايي دانشگاه ها و جـمـع شـده        
هزاران جواني که روزهـاي گـذشـتـه را در           
تظاهرات ها و مبارزات انقالبـي شـرکـت      
داشته اند و از ظـلـم و سـتـم حـکـومـت                    
ــراي                  ــده اســت، ب جــانشــان بــه لــب رســي

ـانـي      .  حکومت خطرناک است تجمع جـوان
که مي خواهند مثل هر جوان ديگـري در    
ـنـد و                     ـا، آزاد و امـروزي زنـدگـي کــن ـي دن
سرکوب و قتل و تجـاوز زنـدگـي روزمـره         

ـان   !  شان را تهديد نکند جوانان و دانشجـوي

قبل از هر چيز خواهـان سـرنـگـونـي رژيـم           
اسالمي هستند و با شور و شوق انقـالبـي   
اي که اين روزها در جامعه موج مي زنـد    
براي سرنگوني رژيم هـم لـحـظـه شـمـاري             
ـارزه شـان را                     ـقـشـه مـب مي کنند و هـم ن

 . تکميل مي کنند
ـان فـي الـحـال                مردم و به خصـوص جـوان
مبارزه با رژيم را بي هيچ تعطيلي اي پـي    
گيري مي کنند، هر روز در هر جـايـي کـه      
امکانش هست به نيروهاي مـزدور رژيـم       
ـنـگ       ـان ت حمله مي کنند و عرصه را بر آن

ـا شـعـارهـاي               . کرده اند شب ها شـهـر را ب
مرگ بر ديکتاتور بـه لـرزه درآورده انـد و            
ـيـه     ـق باعث شده اند پليس و آخوند و ولي ف
ـا          اسالمي آشفته و سراسيمه به دسـت و پ

ـلـي        " بيفتند و حتي از  هـم  "  رشتـه تـحـصـي
ـنـد             ـنـکـه بـگـوي وحشت کنند و به جاي اي

ـنـد           رشـتـه   " دانشجو خطرناک اسـت بـگـوي
 !خطرناک است" تحصيلي

ـازگشـايـي                       ـايـد بـراي اول مـهـر و ب ما ب
ـايـد از           ـاشـيـم، ب دانشگاه ها نقشه داشته ب
امروز تـدارک ايـن حـملـه عـظـيـمـي  کـه                    
حکومت دارد برايش آماده مـي شـود را         
ـيـم چـه              ـايـد بـدان در دست داشته باشيم، ب
مطالباتي را بايد با چـه شـعـاري مـطـرح            

براي تظاهرات ها و تـجـمـعـاتـمـان           .  کنيم
ـاشـيـم، از هـمـيـن امـروز                   بيانيه داشـتـه ب
فضاي شهر و مدرسه و دانشگـاه را بـراي       

بازگشايي دانشگاه و تجـمـع و اعـتـراض         
ها اماده کنـيـم، اول مـهـر را بـه عـنـوان                  
ـقـالب مـان              شروع مجدد قـدرتـمـنـدانـه ان

با جمع هـاي    .   بدانيم و برايش آماده شويم
دوستانمان در شهر هـا و دانشـگـاه هـاي             
ـبـات و                  ديگر هماهـنـگ شـويـم و مـطـال

 . شعارهايمان را هماهنگ کنيم
ـيـن کشـتــار                   مـحـاکــمـه آمــريـن و عـامــل
ـايـد                     ـيـن چـيـزيسـت کـه ب دوستـانـمـان اول
بخواهيم و نبايد از آن کوتاه بياييـم، آزادي    
ـان        ـي دوستان دربندمان و آزادي همـه زنـدان
سياسي هم از مهم تـريـن خـواسـتـه هـاي             

بــرچــيــده شــدن کــمــيــتــه هــاي           .  مــاســت
انضباطي و حراست و بسيج، اين هـا  در      
ـنـد کـه در                      ـيـروهـايـي هسـت واقع هـمـان ن
دانشگاه به دانشجويان حمله مي کننـد و    

ـابــان بـه مــردم و جـوانــان               ـنـهــا   .  در خـي اي
عــوامــل قــتــل و کشــتــار و ارعــاب و                  
ـايـد اجـازه                 ـب سرکوب ما هستـنـد و مـا ن
بدهيم اين جانوران اسالمـي در دانشـگـاه        

اين ها به اضـافـه   .  ها حضور داشته باشند
ده ها خواسته به حق ديگر ما که هميـشـه   

مـارس و روزجـهـانـي            ۸ در مراسم هـاي    
ـنـد اعـالم                ۱۶ کارگر و  ـل ـا صـداي ب اذر ب

کرده ايم، مطالبات اصـلـي مـا بـراي اول           
ـا اعـتـراض                     ـنـد، ايـن روز را ب مهر هسـت
عمومي، با تجمع و نشان دادن قـدرتـمـان      

 . آغاز کنيم
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  و انقالب اول مھر

آنچه در زير ميخوانيد بخشي از : توضيح(
يك مصاحبه مشروح تر اسـت كـه كـاظـم         
نيكخواه در تلويزيون كانال جديد با حمـيـد   

اينجا مـا از ايـن         .  تقوايي انجام داده است
ـتـخـاب             مصاحبه پاسخ به يـك سـوال را ان
كرده ايم كه به نقش و جايگاه كـارگـران در       
. جنبش انقالبي جاري مـربـوط مـيـشـود         

 )كارگر كمونيست
... 

ـقـوايـي در ادامـه           :  کاظم نيکخواه حميد ت
بحثهايي كه داشتيم من ميخواهم سوالـي  
در مورد نقش و جايگاه كـارگـران در ايـن          

و سـوالـم بسـادگـي         .  انقالب مطـرح كـنـم     
ـقـالب کـارگـران کـجـا                     اينـسـت در ايـن ان

 هستند؟
   

کارگران بعنوان آحاد کارگـر  :  حميد تقوايي
هـر  .  در خيابانها هستند مثل باقي مـردم   

شهري که شلوغ است کارگران هم هستند و 
اما در مورد شرکت . دارند مبارزه ميکنند

بايد گفت اصال  کارگر به عنوان يک طبقه 
ـقـه       .  اين انقالب، انقالب اوسـت    چـون طـب

نه تاريخا و علي العموم  -کارگر بوده است 
ـاسـي        بلکه -مشخصا در اين شرايط سـي

که از زبان اين حزب يعني حزب خـودش      

گــفــتــه اســت مــردم تــنــهــا راه انــقــالب                
گفته مردم تنهـا راه بـراي آزادي و              . است

. رهايي سرنگويي کل اين حکومت اسـت   
زن .  گفته مردم مجازات اعدام نبايد باشـد 

مذهـب  .  و مرد بايد کامال مساوي باشند
گفته اين جامعه .  نبايد باشد  در حکومت

ـاالتـريـن                ـا ب ميتواند با رفاهـي مـطـابـق ب
گفته اينهـا، ايـن     .  استانداردها زندگي کند

ـايـد    مفتخوران و آيت اهللا هاي ميلياردر، ب
ايـن  .  گفته دوم خرداد جواب نيست.  بروند

ـنـهـا را هـمـه          .  رژيم اصالح پذير نيـسـت   اي
ـتـه اسـت         مـنـظـورم ايـن       .  طبقه کارگر گـف

ـيـد         نيست که با هر کارگري مصاحـبـه کـن
ـاسـي       . اينها را ميگويد مساله از نظـر سـي

ايـن  .  هيچ وقت به اين تقليل پيدا نميکـنـد  
ـقــي اسـت کــه حــزب کـارگــران، حــزب                اف
کمونيست کارگري، در برابر جامـعـه قـرار      

شـمـا   .  بگذاريد يک مثالي بزنـم .  داده است

ـفـر دارد        يک راديويي را باز ميکنيد، يـکـن
اول برنامه را نشنيده ايـد  .  صحبت ميکند

و نميدانيد مال چه حزبي اسـت ولـي دارد         
دارد .  سـيــاســتــش را تــوضــيــح مــيـدهــد          

دمکراسي، بايد رقابـت کـامـال      :  ميگويد
باشد، بازار آزاد خيـلـي خـوبسـت، مـا بـر             

چه قضـاوتـي     .  شوروي پيروز شديم و غيره
ميکنيد؟ مسلما خواهيـد گـفـت هـر کـه            
هست، يک سياستمدار و يا رهبر يک حزب 

نـه     . بورژوا است که دارد صحبت ميکنـد 
ميرويد ببينيد چند تا بورژوا اين حـرف را    

ـپـرسـيـد         .  ميزنند نه ميرويد در خيابان و ب
ـيـد؟ و نـه                    بورژواها شمـا ايـن را مـيـگـوي
ـا               ميپرسيد در آن حـزب مـربـوطـه چـنـد ت

مـهــم ايـن اســت کـه ايــن            .  بـورژوا هسـت    
ـقـه بـورژوازي              سياستها، سياستـهـاي طـب

فـرض  .  عکس آنـهـم صـادق اسـت          .  است
کنيد همين االن يکي کانال جديد را روشن 

و .  همين مصاحبه ما را ميشـنـود    کند و
فرض کنيد نه ميداند ما که هستيم نه اسم 

 ۵ روشن است که . حزب ما را شنيده است

ـنـهـا        دقيقه برنامه ما را ببيند ميگويـد اي
اين . اينها چپ هستند. کمونيست هستند

حزب دارد ميگويد سرنگوني، دارد جواب 
ـيـک را             دو خرداد و جمهـوري خـواهـان الي

ـنـهـا راه            . ميدهد ـقـالب ت دارد ميگويد ان
ـقــالب اسـت          .  اسـت  دارد .  بــهــتـريــن راه ان

روشن است که .  ميگويد آزادي رفاه برابري
ممکـن اسـت      .  اين سياست کارگري است

. کارگراني باشند که حزبشان را نشنـاسـنـد   
. ولي اين يک رابطه عيني و واقـعـي اسـت       

ـا راي         .  اسـت    سياست عيـنـي   ـاسـت ب سـي
هيتلر هم . گيري و رفراندوم بدست نمي آيد

ولـي  .  خيلي از کارگران را دنبال خـود بـرد      
هيچکس به هيتلـر نـگـفـت کـه کـارگـري              

ـلـي جـاهـا        .  وعکس آنهم هست.  است خـي
ـقـه       ممکن است يک حـزب بـورژوائـي      طـب

سرمايه دار را با خودش نداشته باشد ولـي  
اين از بورژوائي بودن آن حـزب چـيـزي کـم         

  .نميکند

 جايگاه و نقش كارگران در جنبش جاری
سوالی از حميد تقوايی در 

 تلويزيون كانال جديد

 11ادامه صفحه  



شده در مـقـابـل دادگـاه بـيـن الـمـلـلـي                 
 .جنايي الهه با موفقيت برگزار شد

در کــنــفــرانـس مــطــبــوعـاتــي فــرشــاد           
حسيني، مينا احدي، شيوا محبوبـي،  
فريده ارمان، اکرم بيارنـونـد و فـرشـتـه          
مرادي شرکت کرده و جنايات اخـيـر و     
سي ساله جمهوري اسالمي از کشـتـار     
مردم تا شکنجه ها و تـجـاوزات و از           
اعـدام کـودکــان تــا تـرور مـخــالـفــيــن               
سياسي در داخل و خارج بطور مفصل 

 .مورد بحث و بررسي قرار گرفت
بـعـدازظـهـر بـا           ۲ همچنين از ساعـت    

وجود باد و باران شديـد تـظـاهـرات در         
مقابل دادگاه بين المللي جنايـي الهـه     

هر شرکت کـنـنـده در ايـن           .  برگزار شد
تــظــاهـــرات بـــا در دســت داشــتـــن                  
عــکــســهــايــي از جــان بــاخــتــگــان بــه             
نمايندگي از جان باختگان و زنـدانـيـان      
سياسي و قـربـانـيـان شـکـنـجـه هـا و                     
تـجـاوزات رژيـم و بــه نـمــايـنــدگـي از                  
خانواده هاي جان بـاخـتـگـان راه ازادي         
در ايران و به نمايندگي از مـيـلـيـونـهـا         
نفر در ايران که خواهان محاکمه سـران    
ــکــار جــمــهــوري اســالمــي                 ــنــايــت ج
مـيـبـاشـنـد، در مــقـابـل دادگـاه بـيــن                  

در ايـن    .  المللـي الهـه تـجـمـع کـردنـد             
تظاهرا فرشاد حسيني، مـيـنـا احـدي،       
فرشته مرادي، سـعـيـد پـرتـو و فـريـده              
آرمان به زبان هاي فارسي انگليسـي و    

 . هلندي سخنراني کردند
در خالل اين تظاهرات مـيـنـا احـدي و         
فرشاد حسيني از طـرف کـمـيـتـه بـيـن            
المللي عليه سنگسار و کـمـيـتـه بـيـن           
المللي عليه اعدام با مسئولـيـن واحـد      
اطــالعــات دادســتــانــي دادگــاه بــيــن            
المللي جنايي الهـه ديـدار و گـفـتـگـو             

در ايـن ديـدار ضـمـن ارائـه و                .  کردنـد 
توضيح  گزارش مبسوط و مـفـصـلـي       
از جنايات جمهوري اسالمي طي سـي    
سال گذشتـه خـواهـان بـررسـي پـرونـده              
ســران جــمــهــوري اســالمــي ايــران در             
دادگـاه بـيــن الــمـلــلـي جـنــاي الهــه و                 

. بعنوان جنايت عليه بشـريـت، شـدنـد        
همچنين در اين ديدار گزارش جداگانـه  
اي در خصــوص جــنـــايــات اخــيـــر                  
جــمــهــوري اســالمــي شــامــل لــيــســت         

يکصد نفره جان باختـگـان شـنـاسـايـي         
شده و گزارشات مربوط به دفن اجساد 
تعداد زيادي از جان بـاخـتـگـان بـطـور           
مخفيانه و در گورهاي دسته جـمـعـي،      
و همچنيـن مـوضـوع شـکـنـجـه هـاي               
اخير در زندانها و به ويژه تجاوزاتي کـه  
به زندانيان سيـاسـي اعـمـال کـرده انـد             
تقديم واحد اطالعات دفتر دادسـتـانـي    

. دادگاه بين المللي جـنـايـي الهـه شـد           
فرشاد حسيني و مينـا احـدي در ايـن          
ديدار تاکيد کردند که ماشين جـنـايـت    
جمهوري اسـالمـي در ايـران بـا تـمـام                 
قواي و ظرفيت خـود مشـغـول تـولـيـد           

. جرم و جنايت عليه بشريت مـيـبـاشـد    
هر گونه تاخير و مصالحه کـاري بـراي     
اتخاذ يک اقدام بـيـن الـمـلـلـي جـدي و              
متوقف کردن اين روند کشتارها با هـر  
بهانه و توجيهي که باشد عمال منـجـر   

هـر  .  به تـداوم ايـن جـنـايـات مـيـشـود              
روزي که پرونده جمهوري اسـالمـي در     
دادگاه بين المللي جنايي الهـه ديـرتـر        
بررسي شود دست اين جانيـان را بـراي       
تعرض به جان و حـرمـت مـردم بـاز و             

امروز نـهـادهـاي بـيـن        .  درازتر ميشود
المللي و در راس آن دادگاه بين الملـلـي   
جنايي الهـه بـعـنـوان ارگـانـي کـه در                  
مقابل دنيا وظيفه دارد جنايتکاران را   
به محاکمه بکشد، بايد عـاجـل تـريـن         
اقدامات عليه مـقـامـات و آمـريـن و            

. عاملين اين جنايـتـهـا اتـخـاذ کـنـنـد            
خـواســت مــحـاکــمـه سـران جـمــهــوري             
اسالمي خواست ميليونها نـفـر مـردم        
ايران و خـواسـت صـدهـا هـزار شـاکـي              
خصــوصــي و ســيــاســي و عــمــومــي             

 . جمهوري اسالمي است

 
در پاسخ مسئولـيـن واحـد اطـالعـات          
دادستاني دادگاه بين المـلـلـي جـنـايـي         
الهه ضمن استقبال و تشـکـر از ارائـه          
اين گزارشات اعالم کردند که براسـاس  
اطـالعــات ارسـالــي بـراي درخــواســت           
محاکمه رهبران جمهوري اسالمي مـا  
پرونده رسيدگي بـه ايـن درخـواسـت را           
باز کرده و شماره پـرونـده آن را تـا روز            

آگوست براي شـمـا ارسـال       ۳۱ دوشنبه 
مسئوليـن واحـد اطـالعـات         .  ميکنيم

دادستاني همچـنـيـن ضـمـن تـوضـيـح             
مکانيسـمـهـاي حـقـوقـي پـروسـه ايـن                 
شکايت و در پـاسـخ بـه اقـدام عـاجـل               
براي يک اقدام فـوري عـلـيـه جـنـايـات              
جمـهـوري اسـالمـي اعـالم کـردنـد بـا                 
توجه به شکايات متعدد علـيـه دولـت      
ايران ، ما کيـس و پـرونـده جـمـهـوري             
اسالمي را بـطـور اضـطـراري در نـظـر             

. گرفته و مورد بررسي قـرار مـيـدهـيـم       
آنها همچنين اضافه کردند کـه مـا در       

 ۴ حال حـاضـر مشـغـول کـار بـر روي                 
پــرونــده جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت از               
کشورهاي اوگاندا، کـنـگـو، سـودان و         

در عـيـن     .  آفريقاي مرکزي مـيـبـاشـيـم     
حال کار بررسي شکايت عليه رهـبـران     
جنايتکار در چـنـد کشـور را نـيـز در                  
دست داريم و پرونـده ايـران را نـيـز در             

 . نوبت خواهيم گذاشت
مسئولين واحد اطالعـات دادسـتـانـي       
دادگاه بين المللي الهه هـمـچـنـيـن در          
خصوص شرايط و نحوه تکميل پرونده 
مقـامـات جـمـهـوري اسـالمـي اعـدام               
داشتند با ارائه شماره پرونده جمهـوري  
اسالمـي شـمـا مـيـتـوانـيـد هـر گـونـه                    
اطالعات يا حتي شکايـات شـخـصـي       
را نيز عليه دولت جـمـهـوري اسـالمـي        

مـا هـمـه ايـن         .  براي ما ارسـال کـنـيـد        
اطالعات را طبـقـه بـنـدي کـرده و بـه               
محض تشـخـيـص جـرم پـرونـده را در               

 . دست اجرا قرار خواهيم داد
باز شدن پرونده جنايت سران جمـهـوري   
اسالمي در دادگاه بين المللي جـنـايـي    
الهه يک اقدام مهم و يک فـاز تـعـيـيـن          
کننده در جهت گسترش و تعميـق يـک     
سـيـاسـت فــعـال بـيــن الـمـلـلــي عـلـيــه                   
جمهـوري اسـالمـي و سـيـاسـت هـاي                 
ــه و جــنــايــت آمــيــزش              ســرکــوبــگــران

با باز شدن اين پـرونـده بـايـد         .  ميباشد
سيل ميليوني اعتراضات و شکـايـات   
شخصي و عمومـي عـلـيـه جـمـهـوري            
اسالمي روانه دفتر دادستـانـي دادگـاه      

کـمـيـتـه بـيـن         .  بين المللي الهـه شـود      
المللي عليه اعدام  همينـجـا از کـلـيـه          
کساني که بهر نحوي شاهد يـا شـاکـي      
جمهوري اسالمي هستند، ميـخـواهـد    
که از امروز کـلـيـه شـکـايـات خـود را              
براي دادگاه بين الـمـلـلـي الهـه ارسـال             

اين شکايات تنها در چهـاچـوب   .  کنند
تـنـگ و مـحـدود يـک پـروسـه خشـک                   
قضايي باقي نمانده و خـود مـيـتـوانـد          

ماتريالهاي مهمي براي گسـتـرش يـک      
جنبش سياسي وسيع و بـيـن الـمـلـلـي             
براي به محاکـمـه کشـانـدن جـمـهـوري            
اسالمي نه تنها در دادگـاهـهـاي بـيـن          
المللي که در افـکـار عـمـومـي مـردم               

ما هـمـه مـردم را بـه           .  جهان بدل شود
شرکت هر چه فعاالنه تر در اين جنبش 

جـنـبــشـي کـه در         .  دعـوت مـيـکــنـيـم       
نهايت ميتواند و بايد به نقـط پـايـانـي       

 .بر جنايت و اعدام در ايران بدل شود
کميته بين المللي عليه اعدام کـمـاکـان    
فعاليتهاي خود را بـراي جـلـب افـکـار          

عمومي جهاني نسبت به اعـدامـهـا و        
جنايات رژيم اسـالمـي ادامـه خـواهـد          

جهت کسب اطالعات بيشـتـر يـا      .  داد
همکاري در اين زمينه ها با ما تماس 

 .بگيريد
 مينا احدي
 com.aol@minaahadi 

0049 177 569 24 13 
 :فرشاد حسيني

co.yahoo@farshadhoseini
 m 

0031-633602627  
 کميته بين المللي عليه اعدام
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ـنـي و واقـعـي                         حزب مـا بـه مـعـنـي عـي
مدتهاست که طبقه کارگر را در سياست و 

من . امروز در دل انقالب نمايندگي ميکند
فکر ميکنم که اين انقالب در گرفت و بـه      
اينجا رسيد چون طبقه کارگر با اين حزبش 

اگر نبود . در عرصه سياست حضور داشت
ـاد و اگـر         ـت به احتمال زياد اين اتفاق نمي آف
هم مي افتاد شورشي بود که بعد از يکمـاه  

مــن مـيــخـواهــم     .  تـمـامــش مـيــکـردنــد         
. طبقه کـارگـر کـو          اگر مي پرسيد   بگويم

مـگـر   .  ميگويم در سياسـت حضـور دارد      
ـيـد        همين ـن ـي سـوال مـن     .  انقالب را نمي ب

ـبـل از                  ـا ق ـا ت خـرداد اگـر        ۲۲ اينـسـت آي
ـا       ـتـهـاي               تلويزيون ي ـا سـاي مـطـبـوعـات ي

سلطنت طلبها را ميديديد کسي جز حملـه  
آيا دوم   به انقالب و انقالبيون حرفي ميزد؟

ـا هـر        يا جمهوري خـواهـان        خرداديها  و ي
کس ديگري غير حزب کمونيست کارگري 
ـقـالب            ايران، خواهان و فـراخـوان دهـنـده ان
. بودند؟ کسي اصال حرفي از انقالب نميزد

ـازل نشـد         بـاالخـره   .  اين انقالب از آسـمـان ن
گفتمانـي در جـامـعـه         . فضايي ساخته شد

ــت             .  درگــرفــت  ــگــف ــود کــه مــي ــي ب حــزب
قطره آبي که بر   بقول لنين . انقالب انقالب

ســنــگ خــارا مــي چــکــد بــاالخــره               روي
حزبي بود که مدتها از    . سوراخش ميکند

ــکــرد و بــه انــقــالب                  انــقــالب دفــاع مــي
ـتـي کـه ديـگــران هـمــه            .  فـرامـيـخــوانـد     وق

. ميگفتند کدام انقالب؟ و پوزخند ميزدند
آنکه در ايدئولوژيش انقالب محکوم بود و 
ـفـش      ـي ميگفت انقالب خشونت است تکـل

اما آنهم که در تئوري انقالب را . روشن بود
حـاال  .  قبول داشت ميگفت ممکن نيست

ـقـه کـارگـر           .  انقالب  کو تا فقط حـزب طـب
پرچم انقـالب را در نـظـر وعـمـل بـدسـت                  

 .داشت
ـقـالبـي            ـبـش ان نفس شکل گرفتن اين جـن

ـقـه کـارگـر              کسـي کـه     .  يعنـي حضـور طـب
انقالب را ببيند و بپرسد طبقه کارگر کو به 
نظر من يا طبقه کارگر را تبديل کرده است 
به آحاد کارگر، و يا جز مبازره صنفي طبقه 

 .کارگر را نميبيند
ـبـش          اگر بگوييد که بسيار خوب پـس جـن

چرا کارگران عـتـصـاب      .  کارگري کجاست
اين ديگر مساله اي است کامال .  نميکنند

و کامال بر ميگردد  مشخص و تاکتيکي 
اين توازن بـحـدي هسـت کـه           . به توازن قوا

جنبش توده اي و خياباني ميتواند شـکـل     
ـيـسـت کـه           بگيرد ولي هنوز در آن سطـح ن

اين .  اعتصابات کارگري امکان پذير باشد
ـيـن و تشـکـلـهـاي              دومي بسياري از فـعـال
شناخته شده کارگري را بـه خـطـر خـواهـد            
ـبـش                    ـيـکـه در مـورد جـن انداخت در حـال
خياباني، که کارگران هم مثـل شـهـرونـدان       
ـيـن           ديگر جامعه در آن شرکـت دارنـد، چـن

   .خطري وجود ندارد
معموال در انقالبات بـعـنـوان يـک قـانـون            

تر و از نظر   مدام راديکال  عمومي جامعه
و در اين پروسه .  طبقاتي قطبي تر ميشود

ـيـز شـکـل            است که اعتصابات کـارگـري ن
جنبش انقالبي در ايران هنـوز از    .  ميگيرد

لحاظ قطبندي طبقاتي در آغـاز راه اسـت       
اما مهم اينست که همانطور که گفتم از هم 
ـاسـت               اکنون طبقه کـارگـر در عـرصـه سـي

و ايـن يـک خـود          .  حضور چشمگيري دارد
ـنـهـا شـکـل گـيـري                        ـنـده نـه ت تضمين کـن
اعتصابات و اشکال مبارزاتي خاص طبقه 
کارگر بلکه مهمتر از آن تـامـيـن رهـبـري            
ـبـش                        ـقـه کـارگـر بـر کـل جـن سياسـي طـب

 ..نيز هست  انقالبي
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 پرونده جمھوری اسالمی 
 در دادگاه بين المللی جنايی الھه باز شد

 جايگاه و نقش كارگران در جنبش جاری



 
 
 
 
 
 
 
 

مــتــن پــيــاده شــده از روي نــوار              
 سخنراني

 
رفقا حتما انتظارات متنوعـي از    
اين بحث دارنـد، امـا بـحـث مـن            
مرحله قدم به قدم از پرتاب مـواد  
غــذائـــي بـــه طـــرف مـــأمـــوران           
سرکوبگر رژيم تا قيام مسلـحـانـه    

من نميخواهم در ايـنـجـا        .  نيست
. اين مـراحـل را تـوضـيـح بـدهـم               

ميخواهـم مـالحـظـات خـودم در            
مـورد مســائــلــي کــه در پــروســه           

گيري کمونيسـم کـارگـري و         قدرت
تصـرف قـدرت ســيـاســي تــوســط           
کمونيسم کارگري مطرحند، بحث 
کنم و فـاکـتـورهـائـي کـه در ايـن              
مسأله دخيل هستند را تـوضـيـح      

 .بدهم
 

ميخواهم با چند نکته شروع کنـم  
کـه بـيــشـتــر شــبـيــه بــه ســؤاالت              

ــودي از خــود مــا اســت             ــرآل . کــف
کفرآلود به اين معني کـه ظـاهـرا        
جوابهاي تئوري تاکـنـونـي، طـرح       
خود ايـن سـؤاالت را زيـر سـؤال               

 .ميبرد
 

من فکر ميکنـم کـه يـک نـظـر و              
تر به تئوري کمونيـسـم    توجه دقيق

و قدرت سياسي نشان ميدهد کـه    
هـيــچ ابــهـامــي بــا ايــن ســؤاالت            

ولـي مـن ايـن        .  بوجود نـمـي آيـد       
سؤاالت را دارم و مـيـخـواهـم کـه        
شما هم به آنها فکر کـنـيـد و در          

 .طرح آنها سهيم باشيد
اولين نکته در رابـطـه بـا قـدرت             

 :سياسي اين است
قدرت حزب يا طبقه؟ ايـن اولـيـن      
سؤالي است کـه کسـي وقـتـي بـه            
نتايج اين بحث فکر ميـکـنـد، از      

از مـا خـواهـنـد         .  ما خواهد کـرد 
" حـزب " پرسيد چرا داريد راجع به   

و قدرت سياسي حرف مـيـزنـيـد؟       
مطابق تئوري سوسياليستي قـرار  

و قــدرت   "  طـبـقــه  " بـود راجــع بـه         
ــا              ــيــد، شــم ــزن ــاســي حــرف ب ســي
کمونيستها قرار نيسـت راجـع بـه        

. گيري حزبتان حرف بـزنـيـد      قدرت
بـحـث   ]  از اين منـظـر  [ در نتيجه 

، خـالف    " حزب و قدرت سيـاسـي  " 
به مـا  .  تئوري سوسياليستي است

خواهند گـفـت بـه دلـيـل ايـنـکـه                 
تئوري ميگويد که طبـقـه کـارگـر       
قدرت را از بورژوازي ميگـيـرد و     
خود را به عنوان طـبـقـه حـاکـمـه           
سازمان ميدهد، معلوم نيست که 
حزب در اينجا چه مـوضـوعـيـتـي      

حــزب و   " دارد و اصــال چــرا از             
 حرف ميزنيد؟" قدرت سياسي

در رابطه با حزب " ممنوعيت"اين 
و قدرت سياسي فـقـط در مـورد          

فقـط مـا کـمـونـيـسـتـهـا              .  ماست
گـيـري      هستيم که وقتي از قـدرت     

سياسي حـرف مـيـزنـيـم، بـه مـا                
هشدار ميدهند که سر جاي خـود    
بنشينيد، شـمـا مـطـابـق تـئـوري            
خودتان قـرار نـيـسـت بـه عـنـوان              
حزب به قـدرت سـيـاسـي نـزديـک           
شويد، قرار است طبقه کـارگـر بـه      

 .قدرت سياسي نزديک شود
چه در درون جنبش سوسياليستي 
و چـه در بـيـرون از مـا، بـا ايـن                   
موضع مواجه ميشويـم و بـه مـا          

ايـن جـزء     .  اين تذکر را مـيـدهـنـد    
اگـر  .  هـاي مـا اسـت        " ممنوعيـت "

پنج نفر ناسيوناليست جمع شونـد  

و يک حزب جديد تشکيل بدهنـد،  
فورا از گـرفـتـن قـدرت سـيـاسـي              
حرف ميزنند و هيچ کـس هـم بـه        

! آنها ايرادي نميگيرد، هيچـکـس  
ميگويند حزب نـاسـيـونـالـيـسـت          
جديد ايران تأسيس شـده و آقـاي         
فالني رئيس آن اسـت و تصـمـيـم           
خود را براي گرفتن قدرت سياسي 
اعالم ميکند، رئيـس جـمـهـور و         
ــي              نــخــســت وزيــر را هــم مــعــرف

ها و راديـو     ميکنند و در روزنامه
ــم                ــورد ه ــن م ــون در اي ــزي ــوي ــل ت
مصاحبه ميکنند، ولـي اگـر مـا        
بـگـوئـيـم کـه حـزب کـمـونـيـســت                 
کارگري ميخواهد به طرف قـدرت  
سياسي گام بردارد، اوليـن کسـي     
که يقه ما را مـيـگـيـرد يـکـي از           
همين چپهاي بـغـل دسـت مـا از             
نوع وحدت کمونيستـي اسـت کـه        

آقا چه شد؟ ايـن طـبـقـه       :  ميگويد
اســت کــه قــرار اســت قــدرت را              
بگيرد، مـگـر پـديـده شـوروي را              

 نميبينيد؟
 

اين من را ياد آن گراچو مـارکـس     
ــي            ــکــائ ــري ــن مشــهــور آم کــمــدي

مـن عضـو     :  مياندازد که ميگفت
باشگاهي که آدمي مثل من را به 

! عضويت خود قبول کند، نميشوم
ديدگاه طرف مقابل ما هم شـبـيـه    

ميگويد که من حاضرم . اين است
در جامعه تحت حاکـمـيـت دولـت       
بـورژوا لــيــبــرالــي زنــدگــي کــنــم،         
ــت              ــومـ ــکـ ــت حـ ــحـ ــرم تـ ــاضـ حـ
کنسرواتيوها زندگي کنم، حاضرم 
تحت حکومت لـيـبـرالـي زنـدگـي           
ــت               ــي ــم ــحــت حــاک ــي ت ــم، ول ــن ک
حکومتي که دولـت آن از آدمـي           
مثل من تشکيل ميشود، حاضـر  

 !نيستم زندگي کنم
 

اين يک نکته و يک گوشه تئوريـک  
مساله مورد بحث است کـه بـايـد      

ما حق داريم راجع . به آن بپردازيم
به ايـن مـقـوـلـه ايـن طـور حـرف                   

بــزنــيــم، کــه امــروز داريــم حــرف          
و بعد بحث قديمـي خـود     .  ميزنيم

راجــع بـــه انـــقـــالب کـــارگـــري،            
اي کـارگـران،        سازمـانـدهـي تـوده      

تصرف قدرت سياسي و قـيـام را         
 .دنبال کنيم

 
مــهــدي خــانــبــابــاتــهــرانــي دريــک       
مصاحبه با نيمروز، که من آن را     
خواندم گـفـتـه اسـت کـه اشـکـال                
اپوزيسيون اين است که به قـدرت    

مگر .  من درک نميکنم!  نظر دارد
قـرار بـوده اپــوزيسـيــون چـه کــار              
ديگري بـکـنـد؟ مشـکـل مـهـدي            
تـهــرانـي ايـن نـيــسـت کـه مـثــال                 
اپــوزيســيــون در مــورد جــامــعــه          
مدني خوب يا بد فکر مـيـکـنـد،       
ميگويد اشکال اپوزيسيون ايـران    

 !اين است که به قدرت نظر دارد
اي که مـن مـيـخـواهـم         اولين نکته

بگويم و شايد کـفـرآلـود بـه نـظـر             
برسد اين است کـه ايـن حـزب بـه           
ــظــر دارد و                 ــاســي ن ــي ــدرت س ق
ميخواهد قـدرت سـيـاسـي را بـه            
دست بگيرد و اين نه فـقـط هـيـچ       
تناقضي با به قدرت رسيدن طبقه 
کارگر ندارد، بلکه در اساس تنها 
راه تصرف قدرت سياسي تـوسـط     
طبقه کارگر هـمـيـن اسـت کـه از            
طريق حزب خود به قـدرت دسـت       

گـيـري      البته ايـنـکـه قـدرت        .  يابد
گـيـري      حزب مـيـتـوانـد بـه قـدرت          

طبقه منجر نشود، بستگي به اين 
دارد که آن حـزب چـگـونـه حـزبـي           

من از يک حزب کمونيستي .  است
 .کارگري حرف ميزنم

 
يک نکته ديگر که ظاهرا و گـويـا     
از تئوري به مـا صـادر شـده ايـن           

گــيــري    اســت کــه پــروســه قــدرت        
سياسي مثل پروسه کـاشـتـن يـک         

: درخــت اســت، بــه ايــن مــعــنــي          
کمونيستها شروع ميکنند به کار 
در ميان طبقـه کـارگـر، تـبـلـيـغ،            
ترويج، سازماندهي ميکنند و در 

طبقـه را بـه       .  طبقه نفوذ ميکنند
عنـاصـر   .  تدريج سازمان ميدهند

و محافل درون طبقه کمـونـيـسـت     
قدم به قدم اين قدرت و   .  ميشوند

قـدرت  .  نفوذ افزايش پيدا ميکند

قـدرت  .  آکسيوني پيدا مـيـکـنـنـد     
تظاهرات پيدا ميکنند و در طول 
اين پروسه رابطه حـزب و طـبـقـه           
چنان تحکيم مـيـشـود کـه حـزب            
ميتواند طبقه کارگر را بـه قـيـام        
بکشد و انقالب را سازمان دهد و 

اين تئوري چپ و . قدرت را بگيرد
تصور عمومي از کار کمونيستـي  

 .است
 

اما مـن مـيـخـواهـم ايـنـجـا يـک                
: سئوال کفرآلود ديگر مطرح بکنم

سـال     ٢٠اگر اين پروسه بيـش از      
طول بکشد، و ما شروع کنيـم بـه     
سازماندهـي در مـيـان کـارگـران            

 ٢٢و  ٢٠مثال کارگراني که االن 
ســالــه هســتــنــد و ايــنــهــا را                   

در اين صورت .  سازماندهي کنيم
سال يک عده از    ١٥تا  ١٠بعد از 

دار مـيـشـونـد، تـعـدادي            آنها بچه
مريض ميشوند و يک عده از آنهـا  

در . از کار سياسي کنار ميکشند
آخر ميبينيم که بعد از اين سالها 
ما ظاهرا از يک طـرف آدمـهـا را        
کمونيست ميـکـنـيـم و از طـرف            
ديگر آنها بازنشسته ميشوند و از 

 .گيري ميکنند کار سياسي کناره
مگـر آمـوزش سـوسـيـالـيـسـتـي،              
کمونيسم، سازمانيابـي طـبـقـه و         
رابطه حزب و طبقه، از نسلـي بـه     
نسل ديگر منتقل ميشود؟ که ما 
مثال بيائـيـم روي کـارگـران دهـه            

ايران کـار و فـعـالـيـت             ٥٠و  ٤٠
ــا            بــکــنــيــم و امــيــدوار بــاشــيــم ب

ايـران بـه        ٨٠و  ٧٠کارگران دهه 
 قدرت برسيم؟

 
سال يک حزب  ٥٠ميشود در طي 

کمونيستي در ميان کارگران کـار    
سـال بـه قـدرت         ٥٠کند و بعد از 

 برسد؟
 

بـراي مــن بـه عـنــوان يـک عـابــر                
گناه در جامعه چنين انتـظـاري    بي

ممکن نيست، به خاطر اينکه اين 
ميراث تشکـيـالتـي، ايـن تـعـهـد            
ايدئولوژيکي، اين آگاهي طبقاتي 
و اين رابـطـه حـزب و طـبـقـه بـه                  
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 حزب و قدرت سياسی

سخنرانی در کنگره دوم 
حزب کمونيست کارگری 

  ايران
 ١٩٩٨آوريل  ١٥

 منصور حکمت

 13ادامه صفحه  



همين سادگي از نسـلـي بـه نسـل         
مـا داريـم     .  ديگر منتقل نميشود

شـمـا فـعـالـيـت         !  اين را ميبينـيـم  
درصـد     ٢٠ميکنيد و براي مثال 

نــفــوذ در مــيــان کــارگــران پــيــدا           
ميکنيد و اينهـا بـعـد از مـدتـي            

مـگـر چـه      .  شان سر ميرود حوصله
قدر ميشود آمد و رفـت؟ مـا در         
زندگي سـيـاسـي خـودمـان بـاقـي            
ــه آن                 ــي ک ــم، در حــال ــي ــمــان مــي
کارگراني را کـه بـا آنـهـا کـار و                  

و مـا    .  ايم، مـيـرونـد      فعاليت کرده
اين را در تجربه زندگـي سـيـاسـي       

 .خودمان ميبينيم
 

ايـن حـزبـي بـود کـه در اول مـاه                   
هاي سنندج دخالت داشت، بـا     مه

محافل کارگري مختلف که راديو 
هاي حـزب   گوش ميکردند، برنامه

ــر                 ــي ــکــث ــع و ت ــوزي ــو را ت و رادي
مــيــکــردنــد، بــه خــارج ســفــر                
ميکردند، مرتبط بـود و االن از          
خودمان ميپرسيم و ديگران از ما 
مـيـپـرسـنـد کـه پـس چـه شـد آن                    
نفوذي که ما داشتيم؟ جالب ايـن    
است که ما آن نـفـوذ کـارگـري و             
ارتــبــاطــهــا را در دل و پــس از               

 ٦٠خرداد    ٣٠سرکوبهاي خونين 
پيدا کرديم، بافت و پايه کـارگـري   

چه شـدنـد؟     .  داشتيم و االن نداريم
معلوم است، حـوصـلـه هـمـه سـر             
رفت، همه که منتظر نميشوند تـا  
انقالب بيايد و آنها را بـا خـودش     

بــعــد از مــدتــي تصــمــيــم         .  بــبــرد
ديگري در زندگيشان ميگيرنـد و    
کار ديگري ميکننـد و يـا اصـال          
ميگويند اين کار نتيجه و فـايـده     

محافل کارگـر و فـعـال        . اي ندارد
کارگري که در آن دوره هـا بـا مـا        
بودند، االن ميشنـويـم کـه دارنـد         

 .کار ديگري ميکنند
 

اين قدرت سـيـاسـي، ايـن قـدرت            
حزبي از نسـلـي بـه نسـل ديـگـر                 

نـفـوذ کـارگـري       .  منتقل نميـشـود  
مـثـل   .  احزاب پس انداز نميـشـود  

انداز نـيـسـت کـه          يک صندوق پس

شما آنقدر به ان پرداخت ميکنيـد  
تا وقتيکه مبـلـغ قـابـل تـوجـهـي            

 .انداز داشته باشيد پس
نفوذ کارگري به دست مي آوري و 
به نظر من يـا از آن بـراي دسـت              
بردن به قدرت سيـاسـي اسـتـفـاده        
ميکني و يا بايد دوباره برويد کار 

آيا از آن   .  کنيد تا به جائي برسيد
نفوذ براي کسب قـدرت سـيـاسـي         
استفاده ميکنيد يـا نـه؟ تـجـربـه            
همه احـزاب کـمـونـيـسـتـي اروپـا             

تجربـه هـمـه احـزاب         .  همين است
 .سياسي چپ دنيا همين است

 
احزابي که با انتخـابـات سـر کـار         
مي آيند، هر چهار سال يک بار در 
ــيـــک در          ــراتـ ــکـ ــاي دمـ ــورهـ کشـ
انتخابات شرکت ميکنند و مردم 
به آنهـا رأي مـيـدهـنـد و چـپـهـا                 
مـعــمــوال هــيــچ وقــت رأي نــمــي           

داستان زندگي چـپ نـظـام        .  آورند
پارلماني و چـپ راديـکـال را کـه             
نگاه ميکنيد، ميبـيـنـيـد کـه در          
مواردي تروتسکيـسـتـهـا نـزديـک         
ــفــر را در                 ــک ن ــد کــه ي مــيــشــون
انتخابات انجمن محـلـي بـاالخـره       
به داخل انجمن بفرسـتـنـد و تـازه         

سال حتي در کشـوري       ٢٠بعد از 
ــان يــا فــرانســه             ــســت مــثــل انــگــل
نميتوانند اين کار را در انتخابات 

ايـن داسـتـان      .  محلي هم بـکـنـنـد    
موفقيتهاي احزاب چپ راديـکـال     
در سيستمهاي پارلماني در رابطه 

و وقتيکـه  .  با قدرت سياسي است
ظاهرا رفيق فالنـي وارد انـجـمـن         
شهر شد ديگـر بـحـثـي از قـدرت            

 .سياسي باقي نميماند
 :بايد اين سئوال را مطرح کرد

اي،  آيا ميشود با يک چنين تئوري
يعني از تئوري تکامل تدريـجـي،   

 بـه  A از رابطه رسيدن از نـقـطـه     
B             از صفر بـه صـد و آمـادگـي ،

اي گرفـت؟ و آيـا        براي قيام نتيجه
قيام کمونيستي در انـتـهـاي يـک         

 اي است؟ چنين پروسه
هر وقت : نکته ديگر و سؤال ديگر

کـه مـا بـخـواهـيـم يـا بـتـوانـيــم،                   

ميتوانيم قدرت را بگـيـريـم و يـا         
بايد تحوالتي در جـامـعـه اتـفـاق          

 افتاده باشد؟
فرض کنـيـد کـه مـا نـفـوذ پـيـدا                 

در صــد      ٤٠تــا      ٣٠کــرديــم و      
کارگران به صفوف ما پيوسـتـنـد،    
مثل حزب کمونيست ايتاليـا، يـا     
مثل حزب کمونيست فـرانسـه در       

آيا وقـتـي کـه بـه           .  سال پيش ٢٠
اينجا رسيديد، ديگر خودت براي 
کســب قــدرت ســيــاســي حــاضــر          

اي؟ آيا مسأله در رابطه بـيـن      شده
حزب و طبـقـه تـعـيـيـن تـکـلـيـف               
ميشود؟ هر وقت حزب، طبقـه را    
براي انقالب آماده کنـد، انـقـالب      

 ميشود؟
 

. اي در جامعه اسـت    انقالب پديده
منتـهـا در نـگـرش سـازمـانـي و                
فکري چپ گفته ميـشـود کـه هـر         
وقت مـا آمـاده شـديـم، مـيـرويـم              

ولـي تـئـوري      .  قدرت را ميگيريـم 
مارکسيستي ميگويد که جامعـه  

اي از تــحــوالت         بــايــد وارد دوره     
انقالبي شده باشد که ما بـتـوانـيـم     

. در تغيير جامعه دخـالـت کـنـيـم       
اي که نميـخـواهـد تـغـيـيـر           جامعه

کند، با سرکوب جلوی کارگري را   
ــرد،               ــب ــه قــدرت دســت مــي کــه ب
مــيــگــيــرنــد، هــر انــدازه هــم کــه           

نميشود يک صبـح  . متشکل باشد
آرام از خواب بلند بشوي و بگوئي 

ام قدرت را بگيرم، خـود   من آماده
جامعه در چنان شـرايـطـي اجـازه         

 .قدرت گرفتن را به شما نميدهد
تالطم انقالبي، اعتالی سيـاسـي،   
وجود يک تناقض در دل جـامـعـه        
ــا               کــه طــبــقــات را بــه مــبــارزه ب
همديگر مـيـکـشـانـد و مـقـاطـع               

اي که در آن ميشود قدرت را    ويژه
گرفت، از عوامل مهمي هسـتـنـد    
که در بحث حزب و قدرت سياسي 

آيـا هـر لـحـظـه          .  تأثير ميگذارند
ميشود قدرت را گرفت؟ آيـا اگـر       
فکر کنيد که از نـظـر سـازمـانـي،        
ــيــرو آمــاده             کــمــي، نــظــامــي و ن
هستيد ميشود قدرت را گـرفـت؟     
آيا قدرت در هر شـرايـطـي قـابـل          
گـرفـتـن اسـت و يـا فـقـط تـحـت                    
شرايط خاصي ميشود بـه قـدرت       

 دست برد؟
 

جواب من به ايـن سـئـواالت ايـن           
 :است

به نظر من تئـوري خـام هـمـيـشـه           
حزب را بدون طبـقـه و طـبـقـه را            

وقتي . بدون حزب در نظر ميگيرد
از حزب صحبت ميکند به عنوان 

رگ و ريشـه    سازمان انقالبيون بي
با ايـن تـفـاوت کـه ايـن انـجـمـن                   
انقالبي است و اين کامـال بـيـرون      
طبقه است و موجب هيچ فـعـل و     
انـفــعـالــي در درون خـود طـبــقــه              

ايـن مسـألـه را قـبـال در              .  نيست
ادبيـات خـود مـورد بـحـث قـرار               

و وقتی که راجع به طبقه .  ايم داده
حرف ميزند اين طبقه کوچکتريـن  
تــحــزبــي نــدارد، خــود کــارگــران          
هسـتــنــد کــه در يــک مـوقــعــيــت            
تحصني، اعتصابي به سر ميبرند 
و با همان قيافه و به طـور دسـتـه        
جمعي قدرت را ميگيـرنـد و اگـر        
اينها به خودشان ساختار بدهند و 
يا سازمان سياسي در آنهـا نـفـوذ      
کند، فوري انـقـالبشـان مـخـدوش        

 !ميشود
 

به طور کلي، در بيان خام تـئـوري   
حـزب  :  رايج، اين دوگانگي هست

در يــک طــرف بــدون کــارگــران و            
کـارگــران در طــرف ديــگــر بــدون           

 .حزب
 

اين مسأله که خصلت کارگري يک 
حــزب کــمــونــيــســتــي و کــارگــري         
بودنـش در داشـتـن يـک بـرنـامـه                
کارگري است، بدون اينکه لـزومـا     
همه کارگران بـا آن بـاشـنـد و يـا              
لـزومـا اکـثـريــت کـارگــران بـا آن               

اي است که ما داريم  باشند، پديده
 .مطرح ميکنيم

 
يک حزب کارگري با وجود اينـکـه   
در ميان کارگران در اقليت است، 
ميتـوانـد در لـحـظـات تـاريـخـي                

اي، حرکـت اکـثـريـت        تعيين کننده
کارگران را شکل بدهد، قيام کنـد  
و قدرت را بگيرد و نـگـهـدارد و          
اصال از اين طريق ميشود تبديـل  

به نظـر مـن ايـن        .  به اکثريت شود

بايد اين طور .  کار را ميشود کرد
باشد و گر نه هر کسي بيايد، هـر    
استاد دانشگاهي که سوسياليسم 
را خوانده است و بگويد ايـن کـار       

ام جور در نمـي   با چيزي که خوانده
آيد و يا هر چـپـي کـه ظـاهـرا از              
استالينيسم درس گرفته اسـت بـه     
ما بگويد که شما در ميان طبـقـه   

اي هستيد و  کارگر يک اقليت ويژه
حق نداريد به قدرت دست ببـريـد،   
من جوابم به آنـهـا ايـن اسـت کـه            
تئوري مـا از اول ايـنـهـا نـبـوده                  

 .است
 

جوابم اين خواهـد بـود مـا هـيـچ            
ــت در غــيــاب يــک حــرکــت                 وق
انقالبي، نميتوانيم اکثريت طبـقـه   
را به خودمان جلب کـنـيـم، هـيـچ        

اقليت انقالبـي و    .  وقت نميتوانيم
کمونيستي طبقه بايد گـامـهـائـي     
را در مبارزه اجتماعي بر دارد که 
باعث شود اکثريت طـبـقـه بـه آن           

اگر در هـيـچ جـا، جـاي         .  بپيوندد
پائي نداريد، هيچ دلـيـلـي وجـود         

. ندارد که کسي به شما بـپـيـونـدد    
هيچ کس دليلي ندارد که به حزبي 
بپيوندد که برنامـه خـاصـي بـراي         

تـوده مـردم بـه        .  کار مهمي ندارد
کساني ميپـيـونـدنـد کـه بـرنـامـه             

. خاصي براي تغيير جامعه دارنـد 
توده طبقه کارگر وقتي شما قـيـام   
را در دستورشان ميگذاريد و بعد 
نميتوانيد و از عهده سازماندهـي  
آن بر نمي آئيد، ميرود بـه حـزبـي      
رفرميست ميپيوندند که حـداقـل     
ميتواند افـزايـش دسـتـمـزدهـا را           

رابطه حزب .  براي آنها تامين کند
و طبقه با انقالب و اصالحات يک 
رابطه ويژه و کامال انسانـي اسـت     
و آن هم هر لحظه بهبود اوضاع و   

 .بهبود اوضاع زندگي است
اما اگر کارگران ببينند کـه قصـد     
نـداريــد و نــمــيــتـوانــيــد بــه طــور            
ابـژکـتــيـف حـرکـتــي را سـازمــان             

اي    بدهيد که مـنـجـر بـه نـتـيـجـه              
بشود، خوب، مـيـرونـد بـه هـمـان           
حزب چپ بورژوائي رأي ميدهـنـد   
ــو                ــلـ ــد جـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــال مـ ــه اقـ کـ
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ها را بگيرد، از حداقل  کنسرواتيو
معيشت دفـاع کـنـد، يـا طـب و                

 ...بهداشت را رايگان نگهدارد
جواب خود من به اين بـحـث ايـن        

 :است
حزب کارگري که اقليتي، نـيـروي     

اي در درون طـبـقـه داشـتـه           واقعي
اي کـه       باشد، حزب کـمـونـيـسـتـي      

نيروي واقعي قابل لمسي در درون 
طبقه داشته باشد که امکان عمل 
انقالبي و راديـکـال را در سـطـح             
اجتماعي به آن بـدهـد، از طـريـق         
همين عمل انقالبي و راديکال در   
ــمــاعــي اســت کــه             ــه اجــت صــحــن
ميتواند بقيه طبقه را بـا خـودش       

مـکـانـيـزم نـزديـک شـدن            .  بيـاورد 
حزب به قدرت سياسي در رابـطـه     
بــا طــبــقــه ايــن اســت، حــزب                  
کاتاليزاتوري نـيـسـت کـه طـبـقـه            
متابوليسم دروني خـود را در آن        

و همين طور در سازمان .  ميبيند
قدرت بـالفـاصـلـه پـس از کسـب             
قدرت، همـيـن اقـلـيـت و هـمـيـن               
حزب است که مجبورند، بـه نـظـر      

اي بـازي       من، نقش تعيين کنـنـده  
 .کنند

 
بنا بر ايـن مـا هـم مـثـل احـزاب               
بــورژوائــي بــراي قــدرت خــيــز               
ــا هــم                ــي م ــن ــم، يــع ــداري ــي ــرم ب

اگـر  .  ميخواهيم قدرت را بگيريـم 
يک حـزب بـورژوائـي بـگـويـد کـه              
ميخواهد قدرت را بگيرد، آيا بـه    
آنها ميگوئيم که مگر شما حـزب  
ــل              ــا ک ــد، آي ــي ــســت ــي ــورژوازي ن ب
بورژوازي با شما آمده اسـت و از        
آنها ميخواهيم که نفوذشان را در 
ميان تـک تـک بـورژواهـا بـه مـا                  
نشان بدهند؟ جواب ميدهنـد کـه     
انتخابات ميکنيم تا ببينـيـم کـه      
آن نفوذ مربوطه را داريـم يـا نـه؟        

اي اسـت کـه          انتخابات آن پـروسـه  
آنها پروسه کسب قدرت و نفوذ در 
ــقــه خــود را نشــان                  ــيــان طــب م

 .ميدهند
 

اگر انتخابات برنامه ما و راه بـه        

قدرت رسيدن ما نيست، مـا هـم       
ميگوئيم انقالب ميکنيم و بـعـد     
ببينيم که کارگران از ما حـمـايـت    
ميکنند يا نه؟ ما هم دقيقـا ايـن     
پــروســه اجــتــمــاعــي را جــلــو                 

قطعا آنها ميـگـويـنـد     .  ميگذاريم
که ما انقالبتان را قبـول نـداريـم،      
ما هم ميگوئـيـم کـه انـتـخـابـات            

مـيـخـواهـم     .  شما را قبول نـداريـم    
بگويم که اين دو کـفـه تـرازو هـم           

 .وزن هستند
 

وقتي ما از کنگره بيرون ميـرويـم   
اي    و بــراي مــثــال در مصــاحــبــه         

ميگوئيم که ميرويم بـراي کسـب       
قدرت سيـاسـي، فـورا هـوار چـپ            
بيرون ما بلند ميشود که ببينـيـد   
اينها سکت هستند و ميخواهنـد  
ــدرت ســيــاســي را در دســت                 ق

جـواب  !  خودشان متمـرکـز کـنـنـد       
من به آنها اين است که مگر شما 

ايـد؟ شـمـا از ايـن              براي چه آمـده   
ماشينهاي موتور عقـب قـديـمـي       
آلماني هستيد که طبقه را به جلو 
هول ميدهيد؟ فلسفه وجودي خود 

 شما چي هست؟
 

به نظر من، رابطه حزب و طـبـقـه        
در ســيــکــلـي حــرکــت مــيــکــنــد،         

تـدريـجـي    .  ضعيف و قوي ميشود
. باال نميرود، پس انداز نـمـيـشـود    

شما به عنوان يک حزب سـيـاسـي      
فرصت معيني را داريد که در هر 
دوره طبقه را آماده کنيد براي يک 
خيز براي کسب قدرت سيـاسـي و     
اگر از اين استفاده نـکـنـيـد بـايـد         

قدرت .  برويد و از اول شروع کنيد
ــداز                ــي پــس ان ــائ ــا ج ــراي شــم ب

ممکن است در حـافـظـه    .  نميشود
تاريخي کارگران، حافظه جامعـه،  
در نفوذ ميـان چـپ بـمـانـد، امـا             
نـفــوذ ســيــاســي شــمــا در مــيــان            

. کارگران جائي پس انداز نميشود
کارگر مي آيد و ميرود، دوره اي     

اي با شمـا   با شما هست و در دوره
اگـر انـقـالب بـکـنـيـد و              .  نيـسـت  

انقالبت شکست بخورد، کارگـران  

ــرک               ــوفــت را ت کــرور کــرور صــف
. من هم بـودم مـيـرفـتـم       . ميکنند

هر کس که عقلش بـرسـد بـعـد از         
انقالب شکـسـت خـورده، احـزاب         

ادامه .  کمونيستي را ترک ميکند
حيات يک حزب کمـونـيـسـتـي در        

اي    چنين شرايطي برنامه و نـقـشـه   
است که آن حزب کمـونـيـسـتـي را        
هـدايــت مــيـکــنـد و ســرپـا نـگــه               
ميدارد، اما اگر کسي بـاشـد کـه        

تـر از چـنــيــن          يـک قـدم آن طـرف         
موقعيتي ايستاده است، مـيـرود،   

 .اش سر ميرود حوصله
 

مردم دوست دارند به جاي اينـکـه   
يک سناريو عجيب و غريب بـراي    
زندگي خودشان دست و پا کنـنـد،   
در جهان زندگـي کـنـنـد و خـوش            
بــاشــنــد، رفــاه داشــتــه بــاشــنــد،           

مـا يـک     .  معاشرت داشته بـاشـنـد   
اي هستيم که نوعي سناريوی  عده

زندگي را بـنـا بـه داليـلـي بـراي                 
خودمان انتخاب ميکـنـيـم، ولـي       
تــوده وســيــع مــردم ايــن کــار را             

اي    در نتيجـه يـک دوره      .  نميکنند
داريم که کار و فعاليت ميکنـيـم،   
يا به نتيجه ميرسانيم و يـا بـايـد        

 .دوباره از اول شروع کنيم
آيا گرفتن قدرت سياسي تابعي از 
نفوذ ما در طبقه کـارگـر اسـت و        
هر وقت به آن درجه رسيديم و هـر    
وقت ما بخواهيم ميرويم و قدرت 

حزبي !  را ميگيريم؟ به نظر من نه
مـيـتـوانـد قـدرت را بـگـيـرد کــه                 
شرايطي را که در آن ايـن قـدرت           
آويزان است و قابل گـرفـتـن اسـت         

اگر ايـن ديـد       .  را، تشخيص بدهد
را نــداشــتــه بــاشــيــم هــيــچ وقــت           
نميتوانيم قدرت را بگيريم، حتـي  
اگرنيروي عظيمي از کـارگـران را       

 .هم با خود داشته باشيم
موارد زيـادي در تـاريـخ احـزاب             
چپ هست که حتي سمپاتي تـمـام   
کارگران را با خود داشـتـنـد، اگـر       
دست به قيام زده بودند کار تـمـام     

قيام نکردند، آن کـارگـرانـي        .  بود
هم که بـا آنـهـا بـودنـد رفـتـنـد و                 
رهبرانشان را هم گرفتند و اعـدام  

چند تـا نـمـونـه هسـت از              . کردند
احزاب چپي که بعدا هـم مـالمـت      

شما که اين همـه نـفـوذ      :  شدند که
چـرا  ...  داشتيد، قدرت داشتيد و  

نرفتيد در آن شـرايـط مـعـيـن کـه           
مسأله قدرت باز شـد، قـدرت را         

 بگيريد؟
 

مــمــکــن اســت گــفــتــه شــود کــه            
کارگران در چـنـيـن شـرايـطـي از               

امـا  .  صفوف ما جـدا نـمـيـشـونـد        
بورژوازي که بيکار نمـيـنـشـيـنـد،       
تبليغات ميکند، رفرم پيشـنـهـاد    
مـيــکــنـد و جــامـعــه را تــعــديــل             
ميکند، اجازه رفتن به پيـکـت را     
نميدهد تا چه رسد به ايـنـکـه مـا       
بــراي گــرفــتــن قــدرت در مــيــان            

کاري ميکـنـد   .  کارگران کار کنيم
 .که شما نتوانيد

 
با توجه به اين فاکتورها بـه نـظـر        
من سؤال به اين صورت فـرمـوـلـه       

 :ميشود
حزب کمونيست کارگري ميتوانـد  
در صورتی که بـخـش مـؤثـري از         
کارگران را داشتـه بـاشـد، بـخـش          
اقليت ولي اقليتي مؤثر و بـرائـي     
از کارگران، اقليت با صـدائـي از       
کـارگــران در جـامــعــه و اقــلــيــت            
فعالي از کارگران را داشته باشد، 
اگر حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
حزبي بـاشـد کـه بـه ايـن مـعـنـي                 

اش با طبقه کارگـر مـحـکـم        رابطه
اسـت، بـرنــامـه انـقــالبـي دارد و               

هائي بـه حـدي        نفوذش را در دوره
رســانــده اســت کــه در ســطــح                  
اجتماعي و در متن عالم سياست 
به صورت يکي از بازيگران اصلي 
صحنه سياست در آمـده بـاشـد و        
اگر اين حزب ايـن شـم را داشـتـه           
باشد کـه شـرايـطـي را کـه بـحـث                
قدرت سياسي در جامعه باز شـده  
است وبه موضوع جدال اجتماعـي  
تبديل شده است، تشخيص بدهد، 

. ميتواند قدرت سياسي را بگيرد
در غير اينصورت نميتواند قدرت 

 .را بگيرد
 

ســرنــوشــت مــحــتــوم و اجــتــنــاب         
با اين کـفـرهـائـي     .  ناپذيري نيست

. که گفتم ما قدرت را ميـگـيـريـم    
جالب بودن مسأله هم در هـمـيـن        

. محتوم نبودن سرنـوشـت مـاسـت      
بستگي بـه پـراتـيـک مـا، قـدرت             
تشخيص ما و بستگي به فاکتـور  
تصميم و اراده آگـاهـانـه مـا در               
دورانهائي است که فرصت کسـب    

من .  قدرت به روي ما باز ميشود
ام که سـوسـيـالـيـسـم        قبال هم گفته

هم مـحـتـوم و اجـتـنـاب نـاپـذيـر                
 ...نيست

متأسفانه در زندگي ما يـک و يـا       
دو بار يک چنين شـرايـطـي پـيـش        

شـمــا بـايــد بـرنــامـه و           .  مـي آيــد   
تـان را بـراي ايـن شـرايـط                 نـقـشـه   

ــنــويســيــد  ايــنــکــه نــه پــروســه        .  ب
تکاملي جامعه مـحـتـوم اسـت و         
پس از من کارگران و يا آدمهائـي  
به اسم من و شما مي آيـنـد و در       
نهايت قدرت را ميگيـرنـد، هـيـچ       
تسالي خاطري به مـن و بـه ايـن            

ايـن حـزب     .  حزب خاص نمـيـدهـد   
خاص بايد بگويد که براي گرفـتـن   
قدرت سياسـي بـراي مـا و و در              
زمان ما و کارگران تالش ميکنـد  
و نه سنـاريـوئـي کـه جـهـان قـرار              
اسـت مـطــابـق قــوانـيـنــي از ســر              

 .بگذراند، شرح و توضيح بدهد
در نتيجه گرفتن قـدرت سـيـاسـي       

به يک معني .  يک کار عملي است
بايد بگـويـم کـه قـدرت سـيـاسـي              

 :شامل اينها است
 
تـبـديـل شـدن بـه يـک سـنــت                 -١

سياسي و مبارزاتي زنده در درون 
و .  جامعه و در درون طبقه کارگـر 

اين سنت است که تحت هيچ افـت  
اگر شـمـا     .  و خيزي از بين نميرود

توانسـتـه بـاشـيـد کـه يـک سـنـت                  
سياسي باشيد، کمونيسم کارگري 
را به يـکـي از نـيـروهـاي دخـيـل                
اجـتـمـاعــي، يـکـي از نـيـروهــاي              
اجتماعي که موجود است و اگـر      
فرضا انتخابات شد ممکـن اسـت     

آرا    ٣٠در صــد آرا و يــا                 ١٠
کارگران را به دست بـيـاورد، يـک        
نيروي در صحنه است، جـزئـي از     
زندگي مردم است، جزء سوخت و   

و ايـن    .  ساز سياسي جامعه اسـت 
کاري است که مستقل از افـت و        
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خــيــزهــا و مســتــقــل از اوضــاع            
انـقـالبـي و غـيــر انـقـالبـي شـمــا                 
ميتوانيد به آن مشغول بـاشـيـد و      
تضـمــيــن کــنــيــد کــه ايـن ســنــت            

 .ميماند و راهش را پيدا ميکند
 
به عنوان يک حزب، شرايط و    -٢

اوضاعي را که براي کسب قـدرت    
سياسي آماده هست، بشناسيد و   
دست بکار تأمين مـلـزومـات آن        
بشويد، آنوقت اين شانس را داريد 
که قدرت سياسـي را بـگـيـريـد و            
تبديل به حزب اکـثـريـت بشـويـد،        

ايـن  .  يعني حزب اکثريت جامـعـه  
مکانيزم اکثريت شدن اسـت و نـه       
بر عکـس يـعـنـي اکـثـريـت شـدن               

 .مکانيزم کسب قدرت
خيز بر داشتن طبقه انقالبي بـراي  
کسب قدرت شـرط الزم اکـثـريـت         
شدن در جـامـعـه اسـت و نـه بـر                   

اکثريت شدن در جـامـعـه        . عکس
بيرون و در داخل رختـکـن تـاريـخ       
شرط ماندن در گود اصلي تـاريـخ   

اين .  اين غير ممکن است.  نيست
آن چارچوبي است که از هر طـرف    
به آن نگاه کنيد مشخصات مـا و    
پروسه اکثريت شدن مـا را نشـان         

نــه پــروســه تــدريــجــي        .  مــيــدهــد 
تکامـل تـاريـخـي و در انـتـهـاي                
پروسه تبلـيـغ و تـرويـج و هـمـراه               
کردن از پيشي اکثريت طبـقـه کـه      
موضع هميشگي چـپ تـاکـنـونـي        

 .بوده است
 

ــورد                ــردم در مـ مـــن ســـعـــي کـ
ملزومات اينکه چگونه مـيـتـوان      
به يک سنت سياسي زنده در درون 

. جامعه تبديل شد، صحبت کـنـم    
من تزهاي مشخصي را در رابطـه  
با يک حزب خاص و يـک گـرايـش        
خاص از کمونيسم طرح کردم، در 
رابطه با احزاب کمونيستي بـطـور   

اين مـلـزومـات    .  کلي بحث نکردم
 :را بر ميشمارم

 
اولــيــن شــرط حضــور مــا در             -

جنگ بر سر قدرت سـيـاسـي ايـن       

است که پرچمدار چپ افراطـي در    
درون جامعه باشيم، نه نفر دوم و     

پرچم چپ افراطـي در    .  نه نفر سوم
جامعه، چپ کارگري در جـامـعـه        
بايد به طور بالمنازعي دست مـا  

ما را بـه عـنـوان نـمـايـنـده            . باشد
قيام کارگري آتي، بـه عـنـوان آن          
شبحي که بر فراز جامعه به پـرواز  

مـا بـاشـيـم       . در مي آيد بشناسند
که همـه نـيـروهـاي مـدافـع وضـع              
موجود ميخواهـنـد مـحـکـومـش         

اين حزب بـاشـد کـه پـرچـم          .  کنند
اعتراض راديکال کارگري، پـرچـم     
مــارکســـيــزم، پـــرچــم انــتـــقـــاد            
سوسياليستي به جامعـه مـوجـود      
در دسـتـش اسـت و نـه يـکـي از                 
شــرکــت کــنــنــدگــان چــپ، بــلــکــه         

بـعـدا   .  نماينده کمونيسم کـارگـري  
ميتوانيم در اين مورد بحث کنيم 
که چه اندازه در اين راسـتـا پـيـش       

ايم و يا چقـدر هـنـوز از ايـن            رفته
ــه کــجــا                  ــا ب ــم و ي ــه داري فــاصــل

 .ايم رسيده
 

اين يکي از قلمروهائي اسـت کـه       
براي اينکـه  .  بايد به آن وارد شويم

جامعه وقتي ما را به عنوان چـپ  
افراطي بشناسد و وقتی که فـکـر     
کرد بايد قدرت را بـه دسـت چـپ          
افراطي بدهد، اسـت کـه فـرصـت           

ولـي  .  ميدهد ما قدرت را بگيريم
اگر جامعه براي مثال حزب تـوده    
را به عنوان نماينده چپ افـراطـي     
بشناسد و آرزو ميکند که قـدرت    
را به چپ بـدهـد، آن را بـه حـزب             

اگــر جــامــعــه    .  تــوده مــيــســپــارد   
مارکسيست هـا را بـا فـدائـي و               
سنت فدائي تداعي کند و وقتيکه 
دوست دارد و عاشق اين است کـه  
ــت                ــه دسـ ــي بـ ــاسـ ــيـ ــدرت سـ قـ
سوسياليستها بـيـفـتـد، آن را بـه            

 .چريک فدائي ميدهد
بايد پرچمـدار آن مـطـالـبـات، آن            
نــيــاز، آن بــرنــامــه و اهــداف                  
اجتماعي و آن انتقاد سياسـي در    
درون جـامـعـه بـاشـيـد کـه مـردم               
بگويند بگذاريد اينها را امتحـان  

بگذاريد پشت اينها بسـيـج   . کنيم
تو بايستي تضمـيـن کـنـي       .  شويم

که اين جنـبـش هسـتـي و گـرنـه،             
عکس مارکس را خـيـلـيـهـا بـاال           
بـردنــد و بــه نــتــايــج مــخــتــلــفــي            

 .رسيدند
 
دوم اينکه بايـد بـخـش فـعـال،           -

قــابــل مشـــاهــده و مــلــمـــوس               
ايـن را    .  اپوزيسيون جامعه باشيم

در اوايل صحبتم گفتم که بايد از   
حاشيه سيـاسـت بـرويـم بـه مـتـن              

بـايـد يـکـي از چـنـد تـا                .  جامعه
بازيگر اصلي تقسيم قدرت و در     

. اوضاع سياسي در جامعه باشيـم 
بحث قـدرت سـيـاسـي فـقـط ايـن              
نيست که آيا ما ميتوانيـم دولـت     
را بگيريم يا نه؟ بلکـه ايـن اسـت        
که آيا ميتوانيم نيروئـي در درون      
جامعه بگيريم که قابل مـالحـظـه      
است و بعد در فعل و انفعاالت بـر  
سر قدرت مـيـتـوانـيـم بـه کـارش              
بياوريم و برايش فکـري بـکـنـيـم؟        
اگر طرف ارتش دارد براي اينـکـه   
کسي را در انقياد نگـهـدارد، مـا      
هم بايد نماينده آن نيرو در جامعه 

حتي اگـر نـتـوانـيـم تـمـام            .  باشيم
قدرت را بگيريم، بـايـد در درون         
جامعه بورژوائي نيـروئـي بـاشـيـم        
کــه بــه حســابــش مــي آورنــد، و             

خــطــر از نــاحــيــه      " بــگــويــنــد کــه      
بايد نيرو باشيم، بايـد  ".  اينهاست

حرف بزنيم، بلندگو دستت باشد و 
بايد بـخـش واقـعـي اپـوزيسـيـون              

بـعـدا در ايـن مـورد کـه              .  باشيـم 
حزب کمونيست کارگري چقدر بـه    
اين تصـويـر نـزديـک شـده اسـت،               

من خوشـحـالـم کـه       .  حرف ميزنيم
داريم به اين نزديک ميشويم، هـم    
به اولي و هم به دومي ما نـزديـک   

 .ايم شده
 
. سوم بايد حزب آن طبقه باشيم -

ميدانم که جريـانـاتـي کـه کـامـال           
ريشه هستند ميتواننـد تـحـت       بي

شرايط خاصي ريشـه بـدوانـنـد و           
بيايند به عنوان يک دار و دسـتـه       

سنت قـدرت را بـگـيـرنـد ولـي              بي
اي    مجبور هستند که طي پـروسـه  

هــايشــان را روي يــکــي از              پــايــه

طبقات اجتماعـي و سـنـت هـاي           
اجتماعي که در درون آن جـامـعـه    
هست، قرار بدهند، بـراي ايـنـکـه       
طبقات اجتماعي در آن جـامـعـه        

نميتوان تنها بـه عـنـوان        . هستند
دوازده مرد خبيث و يا يـک گـروه       

بايد .  خشن رفت و قدرت را گرفت
سعي کـنـيـد از طـرف يـک قشـر                 
اجتماعي و با کمک آن قـدرت را        

اين طبقه براي ما طبـقـه   .  بگيريد
کارگر است و اين قشـر بـراي مـا          
قشر سـوسـيـالـيـسـت و راديـکـال             
طبقه کارگر است کـه از مـدتـهـا           

ما . ايم پيش در مورد آن حرف زده
بايد بخشي از اين قشر بـاشـيـم و      

اين يک . واقعا با آن مرتبط باشيم
اي از رابـطـه مـا و قـدرت                  گوشه

سياسي است کـه عـمـال تـأمـيـن             
ما در يـک رابـطـه زنـده،             .  نيست

سازنده و رابـطـه احسـاس تـعـلـق             
مـتــقــابــل بــا بــخـش راديــکــال و            
سوسياليست و مـعـتـرض طـبـقـه           

خـود ايـن     .  کارگر ايران نـيـسـتـيـم     
بخش طبقه خـيـلـي دسـتـش بـاز             
نيست که خودي نشان بدهد تا ما 
بفهميم که چگونه فکر ميکـنـد و     

شرايط اخـتـنـاق    .  چه تمايلي دارد
اين فرصت را از آنها گرفته است، 
اما به هر حـال بـطـور ابـژکـتـيـف            
ميتوانيم ببينيم که اين يـکـي از       

 .هاي ما است ضعف
 
ــايــد از خــود قــدرت            - چــهــارم ب

به ايـن مـعـنـي       .  رهبري نشان داد
که احـزابـي کـه مـيـخـواهـنـد بـه                  

ها تمکين کنند، احزابـي کـه      توده
هـا     به اصطالح قرار است از تـوده   

بياموزند، احزابي که ميخـواهـنـد    
تمايالت خود طبقه را نگاه کننـد  
و آن تمايالت را انعکاس بدهـنـد،   
به نظر من شانس زيـادي نـدارنـد        

چــون در   .  کـه بـه جــائـي بــرسـنــد           
شرايط سخت، تمايالت عـمـومـي    
طبقه رو به عقب نشينـي اسـت و       
در شرايط رفاه ممکن است تمايل 

در .  طبقه يک چـيـز ديـگـر بـاشـد            
شـرايــط وجــود يــک حــزب بــزرگ          
رفرميست تمايل طبقه مـيـتـوانـد     

 .حمايت از آن حزب باشد
بايد آن حرفي را بزنيم که ميتواند 

طبقه را از جائي که االن هست به 
و توانائي ايـن    .  جاي ديگري ببرد

را داشته باشي که بروي و بيـاوري  
و در ناصيه تو بـبـيـنـنـد کـه ايـن            

و .  حرفت معقول اسـت و عـمـلـي        
اين يعني قدرت بردن بحـث شـمـا      

يـعـنـي قـدرت رهـبـري           .  به طبقـه 
ايـن فـقـط يـک         .  کردن را ميطلبد

بحث اقناعي نيسـت، بـلـکـه يـک          
 .رابطه اجتماعي است

 
راجع به هـر کـدام از ايـن چـهـار                
قلمي که گفتم اجازه به دهيد يـک    

 :مقداري بيشتر توضيح بدهم
بودن . در مورد ارتباط با طبقه -

بخشي از طبقه، فقط يـک رابـطـه      
حضـوري، تــک بــه تــک و رابــطــه             

. سوزني و آزمايشگاهـي نـيـسـت      
را به عنوان ]  حزب[طبقه اگر تو 

حرکتي ببيند که در صحنه است، 
جـلـب   ]  حـزب [ تـوجـهـش بـه تـو            

بنابراين بخشي از رابطـه  . ميشود
حزب با طبقه به اين بستگي دارد 
که حزب در سطح سياسي چه کـار  
ميـکـنـد؟ يـک بـخـش تـمـاس بـا                  
محافل کارگري و حضور در ميان 

يـک بـخـش      . محافل کارگري است
به رسميت شناخته شدن به عنوان 
يک جريان واقعي در ميان طـبـقـه      
کارگر است کـه بـه ايـن مسـائـل              

همه اينها يـک درجـه       .  ميانديشد
از اکتيويسم سياسي را در دستور 

اکـتـيـويسـمـي کـه         .  ما ميگـذارد 
امروز حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
در خــارج کشــور از خــود نشــان            
ميدهد، فقط اذهان عمومي را به 
خودش جلب نميکند، بلکه توجـه  
کارگر را هم جلب ميکند، تـوجـه     
طبقه کارگر را هم به اسنادت، بـه  
آدمــهــايــت، بــه بــحــثــهــايــت،              
استدالالتت و به تشکـيـالتـهـايـت      

در نـتــيـجــه در       .  جـلــب مــيـکــنـد     
صحبتهاي روز اول هم گـفـتـم کـه       

هاي داخل و خارج به هم  اين حوزه
مربوط هستند و روي هـمـديـگـر         

در نــتـيــجــه    .  تـأثــيـر مـيــگـذارنــد      
ميتوانيم در بحثهايمان روي ايـن    
فکر کنيم که چرا مـيـرويـم و ايـن         
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آکسيون را مـيـگـذاريـم؟ مـمـکـن          
است الزاما فاکـتـورهـاي مـحـلـي         
ضرورت آن اکسـيـون را تـوضـيـح          
ندهنـد، يـا عـلـت آن را تـوجـيـه                  

ولـي مـن دارم آکسـيـون           .  نکننـد 
ميکنم و به يک نفر براي مثال در   
تـهــران و يــا اصــفـهــان، کـه اگــر               
خواست با ما تماس بگيـرد، اگـر     
به خارج رفت و خواست بدانـد کـه     
اينها کي هستند، با دفـتـر کـدام        
تشکيالت رابطه بگيـرد و يـا بـه          

 .کدام شماره تلفن زنگ بزند
تا آنجائي که به پرچمدار بـودن     -

چپ و کمونيسم بـر مـيـگـردد بـه            
نظر من اين قلمروئي نـيـسـت کـه       
فقط در محدوده ايران و بـه زبـان       
فــارســي، کــردي و يــا عــربــي                 

حزبي که پرچمدار .  محصور بماند
ــمــيــتــوانــد          مــارکســيــســم اســت ن
پرچمدار مارکسيسم در يک سطـح  

تر نباشد و يا الاقـل يـکـي       جهاني
از مـدعـيـان و طـرفـهـاي اصـلـي               
بحثهاي مارکسيستـي در سـطـح        

يک مشکل ما اين .  جهاني نباشد
ــقــل از ايــنــکــه               اســت کــه مســت
بحثهاي مارکسيستـي در سـطـح        
جهانـي فـروکـش کـرده و يـا مـد                 
نــيــســت، در ايــن ســطــح ظــاهــر            

به نظر من اين يکي از   .  نميشويم
بحثهاي اساسي ما است و کـافـي   
است که ما اين کار را شروع کنيم 
و به اين سمـت بـرويـم و يـک بـار              
ديگر براي کارگر مسجل شود کـه  

. ما پرچمدار مارکسيـزم هسـتـيـم      
هاي سياسي اين را  االن ديگر گروه

انـد و بـعـضـا            به رسميت شناختـه 
اذعان ميکنند که مارکسيستـهـا   
اينهـا هسـتـنـد و بـعـضـا شـروع                  

ــتــن و                کــرده ــک گــف ــد بــه مــتــل ان
ميگويند بـبـيـنـيـد مـارکسـيـسـم            
اينها چه هست و مارکسيـزم ايـن     

 ...نيست و
 

مجالت تئوريکي و سـيـاسـي کـه       
قدرت تئوريکي مارکسيـسـتـي و      
سوسياليستي اين جريان را نشـان  

. مـيـدهـد بــايـد مـوجــود بـاشـنــد             
برنامه حزب يک نقطه قـدرت مـا       
است که ديگران بايد در مـورد آن    
بحث کنند و به آن برسند و ديـگـر   

استدالالت مارکسيسـتـي و نـقـد         
مــارکســيــســتــي مــا از مســائــل         

االن که ما به عنوان يک .  مختلف
جـريـان ضــد مـذهــبـي شــنـاخـتــه             
ميشويم، بـه عـنـوان يـک جـريـان             
طاغوتـي شـنـاخـتـه نـمـيـشـويـم،                
ميگويند ايـنـهـا هـمـان کسـانـي              
هستند که براي مذهـب تـره خُـرد        

هـمـه مـيـگـويـنـد کـه             .  نميکردند
. اي اسـت      اينها انتقادشـان ريشـه    

ميگويند که مذهب نبـايـد اصـال      
وجود داشته باشد و دلـيـل دارنـد        
براي کارشان، اينها مارکسيستها 

مـا  .  هستند، اينها چپها هستـنـد  
ايم که يـک بـار و بـراي           اجازه داده

اولين بار در جامعه، کمونيسـمـي   
موجود باشد که بدهـکـار سـازش      

هـاي     هـا و عـلـقـه         با عواطف توده
جامعه و خـرافـات درون جـامـعـه          
ــنــهــا را               ــبــاشــد و بــگــويــنــد اي ن

. ميبيني؟ ضد مـذهـب هسـتـنـد         
خيلي ها به خاطر اين به صـفـوف     
ما جلب ميشوند و به اين خاطر و 
به دليل اين موضع ما براي مثـال  
در باره مذهب، ميرود که ببيننـد  
مـارکسـيـزم چــه مـيـگــويـد و يــا               
مــارکــس در ايــن رابــطــه چــه                  
ميگويد؟ و يا بحث ما در مـورد      
حجاب، ناسيوناليـسـم و ضـديـت         
ســرســـخــتـــانــه ايــن حــزب بـــا                
ناسيـونـالـيـسـم، کـه ديـگـران بـه                 
عنوان جوانب منفي مـا بـه آنـهـا         
مينگرند، در عـيـن حـال نـقـطـه               
قدرت تئـوريـکـي ايـن حـزب هـم             

 .هستند
 

راجع به مذهب يک نـکـتـه ديـگـر          
راه کارگر پنج سـؤال بـراي     : بگويم

من فرستاده بود و پرسيده بود کـه  
آيا جواب ميدهم که مـن نـوشـتـم       

ــدهــم        ــه جــواب مــي ــکــي از    .  بل ي
رابطه با آمريـکـا   : سؤالت اين بود

آري يا نـه؟ مـن نـوشـتـم کـه ايـن                
چـون  .  سؤال خيلي عجيـبـي اسـت     

اين سؤال يک پيش فرضهائي را با 
خودش دارد که يک جواب آري يـا  

چون جـواب آري يـا نـه            .  نه ندارد
پيش فرضهائي را با خـود هـمـراه      
دارد مثال اينکه که تو در رابـطـه     
با يک دولتي اظهار نظر ميکني و 

اين مثـل  .  ديپلماسي دارد و غيره
اين است کـه پـرسـيـده شـود ولـي             
فقيه بر پايـه قـانـون و يـا بـيـرون               
قانون؟ يا ولي فقيه قانوني آري يا 
نه؟ تو اگر بگوئي نه، خوب شـمـا     
ميگوئيد که ولي فقيه قانونـي را    
قـبـول داري و اگـر بــگـوئـي آري                
خوب شما اصـال طـرفـدار واليـت         

و در آخر جوابم بـه  !  فقيه ميشويد
: سؤالهاي راه کارگر اين را نوشتـم 

رابطه با آمريکا با مخـالـفـت مـا       
موضع مـخـالـفـت     .  روبرو نميشود

مــا بــه عــنـــوان يـــک جـــريـــان                 
کمونيستي و سوسياليستـي ضـد     
اسالم با اينکه جريانات اسـالمـي   
با آمريکا رابطه دارند يا نه، جـزو  

 .هاي ما نيست پروبلماتيک
مــن بــه جــريــانــات اســالمــي از            
موضع خود بـه عـنـوان يـک ضـد            

شـايـد ايـن در        .  اسالم اشاره کردم
برنامه ما نيامده است، امـا مـن       
خودم را فعال جنبش ضـد اسـالم       
ميدانـم و مـيـخـواهـم کـه اسـالم                

اسالم سيـاسـي يـک      .  جاروب شود
جريان واقعي است در قرن بيستـم  
و من ميدانم که دارد چـه بـه سـر        

مـن يـک     .  همنوعان من مي آورد  
جريان ضد اسالم هستم و اين يـک  
بـحــث تـئــوريــک اســت و نــه يــک              
احساس شـخـصـي و و نـاشـي از              
ايـنـکــه يــک خـانــواده نــمـازخــوان           

ضـد اسـالم هسـتـم و           .  ام   نداشتـه 
اسالم را ميتوانم تئوريکي بـحـث     

هـا     کنم که ديگر اين افـيـون تـوده     
کوروش مدرسي مطـلـبـي    .  نيست

دارد در انترناسيونال که ميگويـد  
. ها نيست که اين ديگر افيون توده

اگر افيـون بـود     .  کاش اينطور بود
ما کارش نداشتيم، ما در برنامـه  
ــراي             مصــرف مــواد مــخــدر را ب
معتادين واقعـي آزاد گـذاشـتـيـم          
خوب اين يکـي، مـذهـب، را هـم           

ايـن يـک جـنـبـش          !  آزاد ميکرديم
کثيف ضد انساني است کـه دارد      

. آدم ميکشد و تـهـديـد مـيـکـنـد           
آزادي و مدنيت انسان را تـهـديـد        
ميکنـد کـه بـه نـظـر مـن مـرکـز                   

. مدنـيـت امـروز در غـرب اسـت             
جريانات اسالمي اگر بخواهند در 

هـاي     غرب بمب بگذارنـد و خـانـه       

ــيــن             مــردم را ويــران کــنــنــد، اول
ضررش را کارگران مـيـدهـنـد کـه        

اند، بورژواها کـه     اينقدر جلو آمده
خودشـان حـکـومـت فـاشـيـسـتـي              

اند و مشکـلـي بـا ايـن هـم             داشته
اگر دولت الـجـزايـر ادعـا         .  ندارند

کند که اين جنايـاتـي کـه جـريـان          
دارد، زيــر ســر اسـالمــيــهــاســت،         

انـد     مردم باور ميکنند، چون ديده
که چه ظـرقـيـتـي از جـنـايـت در                

 .اسالم سياسي هست
ميخواهم بگويم که اينها بحثهاي 
تئوريـکـي هـم هسـت، بـه شـرط               
اينکه به آن قالب تـئـوريـکـي هـم          
بدهيم و يـکـي بـرود بـگـويـد کـه              

هـا     اسالم ديگر فقط افـيـون تـوده       
نيست، بلکه يک جنبش اسـالمـي   
در قرن بيستم هست که دارد يـک    

 .نقش معين بازي ميکند
 
راجع بـه بـحـث فـعـال و قـابـل                 -

چشمگير اپوزيسيون بودن، خيلـي  
: فاکتورهاي قابل شمارشي داريـم   

ــه       ــامـ ــا، روزنـ ــهـ ــونـ ــيـ ــا،     آکسـ هـ
شخصيتها، فعاليتها، تجمـعـات،   
ــا،           ــه ــصــاب ــت ــگ هــا،اع ــن ــي ــت مــي

ايـنـهـا کـارهـائـي         ...  تطاهراتها و
هستند که باعث مـيـشـود مـردم         
بگويند که ايـن يـک حـزب فـعـال            
اپوزيسيون است و جزو نـيـروهـاي      

گسترش فعاليـت  .  در صحنه است
تبليغي، ترويجي، سازمانگرانه و 

اينها شرط تبديل شدن . آکسيوني
ــان اصــلــي                 ــري ــک ج ــه ي ــزب ب ح

االن هـمـه در       .  اپوزيسـيـون اسـت     
ايران ميدانند کـه جـامـعـه ايـران          
شامل احزاب سيـاسـي مـخـتـلـف         
است که بخشا در داخل و بخشـا،  
به دليل مـوقـعـيـتـشـان در قـبـال             
رژيم، مسأله امنيت و اخـتـنـاق،        

منتهـا  .  در خارج متمرکز هستند
يک شرط اساسي اين است که اين 
اپوزيسيون اساسا در داخل شکـل  
بگيرد، االن اين يک نقطه ضـعـف     
است ولي نـبـايـد در ايـن اغـراق              

شما اگر بـه نـيـروي اصـلـي            .  کرد
اپوزيسيون در خارج تبديل شويـد  

 ٧٠تـا       ٦٠و اگر تشکيالت مـا    
نفر را بـه کـار داخـل اخـتـصـاص             
بدهد و بقيه خارج کشـور را روي      

سرشان بگذارند و هـر کـس آوازه         
اين حزب را شنيده باشـد، مـا بـه        
يک معني بخش فعال اپوزيسـيـون   

چون فردا در يک روزنامه .  هستيم
داخل مينويسند که فالن کـس از    
حزب کمونيست کارگري ايران بـه    

اي رفـت و جـواب فـرخ             يک جلسه
. نگهدار را داد و آبرويـش را بـرد      

يا فالن کس رفت آنـجـا و ايـنـهـا            
نفـر را     ٣٠٠٠آکسيون گذاشتند، 

جمع کردند در ميـدان فـالن و بـر          
عليه مـالقـات خـاتـمـي بـا فـالن              
مقام اروپائي حرف زدند و مـردم      
آنجا رفتند، دسـت زدنـد و مـواد          
غذائي بـه طـرف مـأمـوران رژيـم            

 ...پرت کردند و
 
چگونه ميتوانيم نشان بـدهـيـم       -

که ميتوانيم رهبري کنيم؟ قبل از 
هر چيـز بـايـد نشـان بـدهـيـم کـه                 

تو را به   بايد رهبري. رهبري داريم
حزبـي کـه     .  عنوان رهبر بشناسند

از پشت سنگ اعالمـيـه مـخـفـي        
ــوار،               ــا از پشــت دي مــيــدهــد، ي

. نـمــيــتــوانـد رهــبــر کســي بشــود         
باالخره آدمها بـه آدمـهـا تـأسـي            
ميکنند چه در سطح کارخانه، چه 
در سـطـح شـهـر و چـه در سـطـح                  

شما بايد پـوسـتـرهـاي       .  اجتماعي
بزرگ داشته بـاشـيـد کـه عـکـس             
ــراي شــوراي            ــدهــاي مــا ب ــدي کــان

يا .  انقالبي را معرفي کرده باشيد
براي انجمـن شـهـر و يـا رهـبـري               

االن ...  هـاي کـارگـري و          اتحاديـه 
تـريـن      وقتش است که رفقا قشنگ

عکسهايشان را آماده کـنـنـد کـه         
ما بتوانيم آنها را چاپ کنيم و در 

بار .  هاي داخل چاپ شود روزنامه
امنيتي دارد؟ امـا آخـر شـرايـط           

همه ما حاضر بوديـم  .  جديد است
، قرارهاي خطرنـاک  ٥٧در انقالب 

اجرا کـنـيـم، هـمـه مـا سـفـرهـاي                
ايم و تعداد زيادي از  خطرناک کرده

رفقا جنگهاي خطرناک و کـارهـاي   
. انـد    نظامي و محيرالعقـول کـرده    

اما االن شرايط طـوري اسـت کـه          
واضـح  .  اين عکسها را بـايـد داد      

اســت کــه نــمــيــخــواهــيــم لــطــمــه          

418جوانان کمونیست    1388 شهریور  10  16   

 17ادامه صفحه  



ديوانه که نيستيـم، ولـي     .  بخوريم
بايد رهبري را جلوي دسـت مـردم     

در مقابل طيف عکسهائي . ببريد
که آنها به در و ديوارها ميزنند با 
ــادهــاي                ــده ب ــا و زن ــاده ــرده ب م
خـودشــان، مــا بــايــد صــد بــرابــر           
عکسـهـاي خـودمـان را بـا زنـده                
بادها و مرده بادهاي خودمان بـه    

من اگر بشـنـوم     .  در و ديوار بزنيم
اند زنده بـاد     که در فالن شهر گفته

اند  رفيق فالني و مثل اينکه گفته
زنده باد محمد آسنگران و ايـن از    
آن مواردي است که من چهارپايـه  

!... را از زير پاي محمد نميکشـم 
خوشحال ميـشـوم از يـک چـنـيـن             

اي و فکر مـيـکـنـم کـه اسـم            پديده
فکر . خيلي از ما را بايد بنويسند

ميکنم در هر جا که نـفـوذ داريـم      
بايد بگويند که فـالنـي را يـادت          
مي آيد؟ زنده است، رئـيـس فـالن      
سازمان شده، عضو فالن کـمـيـتـه     
است، مسئول فالن کمپين اسـت،    

... اکتيويست فالن جريان است و  
ــروي اول او را                   ــنــدن ب ــه ل اگــر ب

 ...ميبيني و
 

شخصيتها، رهبران، کسانی که به 
ــنــوان چــهــره      ــلــمــوس          ع هــاي م

اجتمـاعـي کـه قـابـلـيـت گـرفـتـن                 
قدرت سياسي را دارند، اگـر مـن       
کارگر در ايران به ميـدان بـيـايـم،       
اينها با اين حرفهايشـان، بـا ايـن        

هايشان، سر و وضعشان و با  قيافه
اين تيپ سياسي و اجتماعي مـي  

ايـنــهـا آدمـهــاي      .  آيـنـد سـر کـار        
واقعي هستند و نـه سـازمـانـهـاي        
سياسي که از پشت يک نام مخفي 

ايـنـهـا    .  اعالميه صادر ميکنـنـد  
شان مـعـلـوم اسـت و          حتي اسامي

ميداني کـه پشـت ايـن اسـم چـه                 
آدمي و بـا چـه روش و مـنـش و               

اي هست، بـايـد بـاالخـره بـا           قيافه
آدمهاي واقعي در جـلـو صـحـنـه            

 .ظاهر شد
 
مواضع حزب بـايـد مـربـوط و            -

دقيق باشد و به مسائل سـيـاسـي      
يــک اتــفــاقــي    .  جــوابــگــو بــاشــنــد   

ميافتد و بايد موضـعـي بـگـيـري        
. که به درد آن مـبـارزه مـيـخـورد         

روي اين زياد بحث نميکنم، همان 
مباحث قديمي رهبري سياسـي و    
همان مفاهيمـي کـه در مـوردش          

 .ايم صحبت کرده
 
و باالخره بـايـد سـرعـت عـمـل              -

رهبري نميتواند از پشـت      .  داشت
کاروان بگويد اين کار را بکنيد و 
يا بگويد به نظر من بايـد آن کـار       

رهبري بايد خـودش را      . را بکنيد
يـکـي از     .  جلوي صحنـه بـگـذارد     

رفقـا ديـروز گـفـت مـن مسـئـول                
کميتـه چـطـوري بـايـد بـدانـم کـه                 

به خارج کشور آمـده    "  مهاجراني" 
است؟ خوب همان کساني که قرار 
است به تو خبر بدهـنـد، خـود تـو         

ما اين سرعت !  بايد خبرشان کنی
 .عمل را نداريم

 
من ميخواستم صحبتم را بـا يـک     
نکته تمام کنم و آن هم ايـن اسـت     
که چه تصويري از خـودمـان بـايـد       
به ميان مردم ببريم؟ ما بايد يـک    
تصــويــر قــابــل بــاور از حــزب                 
کمونيست کارگـري جـلـوي مـردم         

هايشـان،   بگذاريم و ببريم در خانه
. هـا و در خـيـابـانـهـا               در کارخانه

تصوير از برنامه حزب، سياستهـا  
 .و نظراتش

 
منتها اگر بخواهيم اين تصوير را 
با چـنـد نـکـتـه در افـکـار مـردم                 
تثبيت کنيم، چه شاخصهائي بايد 
در اذهان مردم در مورد حزب ما 

 باشد؟
 

 :به نظر من بايد بگويند
انـد،     حزب راديکاليسم افراطي -

. ولي پـايشـان روي زمـيـن اسـت             
تصويري که در ذهـن مـردم بـايـد         
باشد اين است که بگويند ايـنـهـا      
راديکال افـراطـي هسـتـنـد، ولـي           

ميدانند .  پايشان روي زمين است
راجع به چه چيزي حرف ميـزنـنـد،    

اهـدافشـاب بـه      .  هوائي نيـسـتـنـد    
شـــدت افـــراطـــي اســـت و االن              
ميخواهند اهـدافشـان را عـمـلـي          

. کـنـنـد، ولـي هـوائـي نـيـسـتـنــد                
ميدانند پروسه واقعي مبارزه چـه    
معضالتي پيش مي آورد، بـلـدنـد    

در هـــر ديـــالـــوگـــي راجـــع بـــه              
ترين مسائل حرف بزنـنـد،    پيچيده

بلدند بار را از نقـطـه الـف بـه ب           
ببرند ولي مداوما ميگـويـنـد کـه       
هدف من فقط هـمـيـن نـيـسـت و           
مــيــخــواهــيــم ريشــه مــثــال فــالن         

ــزنــيــم      بــي نــهــايــت    .  مســألــه را ب
ــســم            ــي ــکــال ــک رادي ــکــال، ي رادي
اجتماعي و نه يک راديـکـالـيـسـم        

بـايـد تصـويـر       .  اي   سکتي و فـرقـه  
مـردم از مـا يــک راديـکــالـيـســم              

از نــظــر مــن     .  اجـتــمــاعــي بـاشــد    
ميشود فکـر کـرد کـه چـه کـاري              
براي مثـال راديـکـالـيـسـم مـا را              
تقويت ميکـنـد، يـا يـک تصـويـر             
غيراجتماعي از ما ميدهـد و يـا       
بر عکس داريم به خيال خـودمـان     
اجــتــمــاعــي مــيــشــويــم ولــي از           
راديکاليسم خودمان کـوتـاه مـي        

حواسمان بايد بـاشـد کـه آن        .  آئيم
جرياني که ما را به سمـت قـدرت     

. ميبرد، راديکـالـيـسـم مـا اسـت          
بايد مردم بگويند که اگـر ايـنـهـا       
سر کار بيايند يک سري کارهـا را    
ممنوع ميکنند، خدا پدرشـان را    

 !بيامرزد
 

بايد يک دولتي بيايد سر کـار کـه       
بگويد دخترها را بايد به مـدرسـه   

اي در    فرستاد و گرنه هيچ خانواده
شرايطي که مدرسه رفتن دخـتـران   
اختياري است و آخـونـد هـر روز            
باالي سرش است، دختـرش را بـه       

بايد يک دولتي . مدرسه نميفرستد
باشد که بـگـويـد کـه اگـر آخـونـد              
محله مزاحم است، اطالع بدهـيـد   
تا آخوند را از ايجاد مزاحمت باز 

 .دارد
 

اين مدرن بـودن افـراطـي هـم در             
روشهاي .  روش است و هم در فکر

يک جريان مدرن براي پيـش بـردن     
اهدافش، نميتواند روشهاي عقـب  
مانده، پيش پا افتاده و ضعـيـفـي    

بايد ببيننـد کـه بـه طـور           .  باشند
واقــعــي ايــن حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري از يک عده آدم تشـکـيـل        
شده است که بلدند با تجهيزات و   

هـا و بـا لــوازم            در مـيـان رســانـه       
. پيچيده جوامع امروزي کار کنند

اگر ميخواهند در يک جامـعـه بـه      
لحاظ حقوقي مبارزه کننـد، بـلـد      
است که چه کار کنند و اگـر قـرار     
است از طريق خـيـابـانـي مـبـارزه         
کنند ميدانند کـه چـه کـار بـايـد              
بکنند، اگر ميخواهند با اتحاديه 
هــا تــمــاس بــگــيــرنــد راهــش را            
ميدانـنـد، مـکـانـيـزمـهـاي اداره              
جـــامـــعـــه را مـــيـــشـــنـــاســـنـــد،        
ــن            ــت ــداخ ــهــاي راه ان ــزم ــي مــکــان

ــاي تــــوده      اي را          ســــازمــــانــــهــ
ميشناسند، مکانيزم راه انداختن 

. سازمانهاي خيريه را ميشناسند
اگر شما يک جريان مبارز هستيـد  

کشي را دولت مـيـکـنـد و        که لوله
شما فقط دولت را خبر ميکنـيـد،   
به نظر من شانس کمي داريـد کـه     

 .اي بشويد چنين پديده
 
و باالخـره بـه نـظـر مـن، هـمـه                 -

اينـهـائـي کـه گـفـتـم اجـزائـي از                  
جنـبـش سـوسـيـالـيـسـم کـارگـري               

ميخواهم بگويم که ايـنـهـا      .  است
تصويري از کمونيسـم کـارگـري و        
اينک چه جـوري مـارکسـيـسـم را            

اينکـه بـه مـردم        .  عملي ميکنند
فقط بگوئيم ما مارکسـيـسـتـيـم،      
ولي نتوانيم در زندگي مردم تأثير 
بــگــذاريـــم، چـــيــزي را عـــوض             

يا تئوري مارکسيـسـتـي    . نميکند
و اين که ما کمونيست هستيم بـه  
خودي خود نشان نميدهد کـه مـا       

 .يک جريان مدرن هستيم
و مردم متوجه باشنـد کـه ايـن         -

الـعـاده انسـان اسـت،            جريان فـوق   
يعني اين يک جرياني نـيـسـت کـه       
ميخواهد با زور ديلم جـامـعـه را      
به سمت معيني ببرد، کسـي زيـر     
دســت و پــاي ايــن ســازمــان لــه              

قدرت اين سازمان در به . نميشود
ايـن  .  قدرت رسيدن انسانيت است
 را چگونه ميشود نشان داد؟

به نظـر مـن مـا در ايـن زمـيـنـه                  
درست است کـه در      .  ضعف داريم

هـايـمـان و ادبـيـاتـمـان از                 نوشتـه 
انسانيت دفـاع مـيـکـنـيـم، ولـي              
رابطه واقعي ما با مـردم بـر ايـن        

ــيــســت     مــن ايــن طــور      .  مــبــنــا ن
ــم   ــن ــي ــب ــا را         .  مــي ــکــه آدمــه ــن اي

ميپرانيم، آدمها را مـيـچـالنـيـم،        

اينکه به خودمان و بـه هـمـديـگـر        
رحم نميکنيم، در خيلي جاها بـه    
حقوق مدني همـديـگـر و حـرمـت          

بـه نـظـر      .  همديگر رحم نميکـنـيـم   
من اين نقطه ضعفي اسـت کـه از       

در يک پلـنـوم   .  بيرون ديده ميشود
اشکالي ندارد، ميگويند همديگر 

اما از بيرون وقتي .  را اذيت کنند
بـه   .ديده ميشود، جـالـب نـيـسـت       

نظر من اساس ما، انسانـيـت مـا      
است، مدنيت ما اسـت، مـحـتـرم       
دانستن حقوق حقه آدمـهـا حـتـي       

 .وقتي مخالف خوني ما باشند
به عالوه رابطه مـا بـا مـردم هـم             

اي اسـت مـبـتـنـي بـر            چنين رابطه
مـن روز اول گـفـتـم اگـر              . محبت

دنيا دسـت مـا بـود، امـروز يـک              
مــقــدار زيــادي خــوشــبــخــتــي را          

منظور از خـوشـبـخـتـي          .  داشتيم
ــودت و               ــي خ ــخــت ــب ــوش ــط خ ــق ف

خوشبختـي  .  ات که نيست خانواده
ــاســي،            ــيــشــن ــم ــي کــه ن آدمــهــائ
خوشبختي کساني که دل خـوشـي     
از تو ندارند و يـا پـارسـال بـا تـو            
دعوايشان شده است، يا رنگـشـان   
چيز ديـگـري اسـت و يـا نـژاد و                  
قوميتش چيز ديگري اسـت و دو        
سه بار هم با قوم شما جـنـگ هـم      

خوشبختي آدمهاسـت  .  کرده است
و اين خوشبختي و تعلق خاطر بـه  
خوشبخـتـي و رفـاه و آسـايـش و                
لبخند و خنده و امـنـيـت زنـدگـي        
انسانها، بايد هر روزه خـودش را      

. در حرکت هر روزه ما نشان بدهد
اي شرکت ميکنـيـم،    اگر در جلسه

اي برگـزار مـيـکـنـيـم و يـا               جلسه
کسي را بـه خـانـه حـزب دعـوت              

اي ميگيريم با  ميکنيم، اگر رابطه
مخالف خودمـان، اگـر داريـم در          
يـک پـلـمـيـک سـيـاسـي بـا کســي                  
شرکت ميکنيم، خالصه در هـمـه     
فعاليتهاي بايد خـودش را نشـان         

اين حزب کمـونـيـسـتـي بـا         .  بدهد
اين عظمت نميتواند فقط جـنـگ     

. کند، يک جا هم بايد کمـک کـنـد     
اهميت فدراسيون پناهـنـدگـان در      

. دادن يک چهره انساني ايـن اسـت    
اگر شوراي پناهندگان فقـط قـرار     
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بــود طــرفــدارهــاي خــودش را از           
ترکيه بـيـرون بـيـاورد ايـن چـهـره              

اهميـت کـار بـراي        .  فراهم نميشد
حقوق کودک، اگر شروع بـکـنـيـم،       
اين است که مستـقـل از رنـگ و          
نژاد و خانواده از کودک و حـقـوق       

ايـن دفـاع     .  کودک دفاع مـيـکـنـد      
واقعي ما از حقوق کودک اسـت و    
نه اينکه بخواهيم هيـزم بـيـاوريـم       
براي يک مبارزه ديگر و گويا ايـن  

ما بايد بگوئيم کـار    . کلک ماست
دارم و شغل هم دارم، اما حاضـرم  
بــراي حــقــوق کــودک کــتــک هــم              

 .بخورم، مسأله واقعي من است
نشرياتمان با چه زباني نـوشـتـه     -

ميشوند؟ اين به نـظـر مـن مـهـم            
 .است

 
دادن يک تصـويـر انسـانـي قـابـل             
لمس و دوست داشتني از حـزب،      
وظيفه همه ماست، تنها وظـيـفـه      

وظيفه . رهبري سراسري ما نيست
و .  همه ما در رابطه روزمره اسـت 

به نظر من بايد کاري بکـنـيـم کـه       
دوستي و آشنـائـي بـا يـک عضـو            
حزب، احسـاس مـحـبـت بـه کـل               

اين شـايـد   .  حزب را بوجود بياورد
شبيه يک موعظه اخالقي به نـظـر     

ولي بـه نـظـر مـن احـزاب              .  بيايد
عبوس تا يک حدي ميتوانند جلـو  

 .بروند
 

در بحث سـنـاريـو سـيـاه مـا چـه                
گفتيم؟ گـفـتـيـم کـه اگـر در يـک                
وضعيت سـنـاريـو سـيـاه، جـائـي              

دست ما بيفتد با تمام نفرتـي کـه     
ــريــالــيــســم  " از    ــا تــمــام       "  امــپ و ب

عــوامـل دســت    " انـزجـاري کــه از         
اش داريـم، هـر کـس، از             " نشانـده 

پزشکـان بـي مـرز تـا يـونـيـسـف                 
ميتوانند روي ما حساب کند کـه  
اگر چيزي را ميخواهي بـه مـردم       

. برساني، ما جاده را باز ميکنيـم 
ــرو                  ــردم را گـ ــاش مـ ــعـ ــا مـ مـ

حتي اگر بدانيم با زدن .  نميگيريم
چند خمپاره به مناطق مسکوني، 
دشمن را وادار به عـقـب نشـيـنـي        
ــن کــار را               ــم، اي ــي وادار مــيــکــن

بايد اين تصوير جا .  نخواهيم کرد
براي اينکـه در انـقـالبـات         .  بيفتد

بزرگ اين تصوير را از انقـالبـيـون    
در ذهــن مــردم مــيــبــيــنــيــد کــه           
ميگويند اينهـا آدمـهـاي پـاک و           
شريف جامـعـه هسـتـنـد، ايـنـهـا             

اگـر  .  قهرمانان جـامـعـه هسـتـنـد        
سياسـي و راديـکـال آن جـامـعـه               
باشيد ولي به طور واقـعـي در دل       
مردم جاي نگيريد، ممکـن اسـت     
برد داشته باشد، اما در تـحـلـيـل       
نهائي به جائي نـمـيـرسـد و زوال           

 .پيدا ميکند
 
 

 !رفقا
 

در همه اين قلمروهائي که گـفـتـم      
ايم کـه االن     هائي کرده ما پيشروي

بتوانيم انتظار داشته بـاشـيـم کـه         
حزب در بـحـث قـدرت سـيـاسـي               

مقوله .  دخالت فعالي داشته باشد

قدرت سـيـاسـي دارد دوبـاره بـاز            
وقتـي مـيـگـويـم قـدرت           .  ميشود

سياسي منظورم کل قدرت دولتي 
نيست، منظورم کشيـدن يـک سـر        
لحاف قـدرت و دعـوا بـر سـر آن               

اين براي مـا مـقـدور شـده           .  است
حزب کمونيست کارگري از   . است

نظر موقعيت تشکيالتـي بـه ايـن        
موقعيت رسيده است کـه خـودش       
را در انـظـار عـمـوم بـه نـمـايـش                   

. بگذارد و مردم ببينند که هسـت 
حزب کمونيست کارگري آنقدر آدم 
دارد که در خـيـلـي از قـلـمـروهـا              
بتوانند نيروهاي مادي را جـابـجـا    

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          .  کند
آنقدر در سياستهـايـش حـقـانـيـت         
دارد که مردم بگـويـنـد بـايـد جـا           

 .براي اين حقايق باز شود
چند ضعف اساسي داريـم کـه در         
ــکــرار                  ــن ت ــم و م ــت ــف روز اول گ

ما بايد اين ضعفها را بر . نميکنم
ولـي رفـقـا مـا بـه            .  طـرف کـنـيـم      

ــنــت                 ــن س ــاي اي ــق ــال در ب ــرح ه
اگـر  .  ميتوانيم نقش بـازي کـنـيـم      

نتوانستيم قـدرت را بـگـيـريـم و              
حزب کمونيست کارگري منکـوب  
شده بـاشـد، عـده ديـگـري ادامـه             
خواهند داد براي اينکه اين سنـت  
بايد باشد تـا در شـرايـطـي بـهـره             

ولي هـدف ايـن دوره مـا،            .  بدهد
هدف روتين هميشگي جنبش مـا  
اين است که آن اهداف و آرمـانـهـا    

. و خطوط فکري را زنده نگهداريم
هدف ما بايد خـيـز بـرداشـتـن بـه           
سمت دخالت در سرنوشـت قـدرت     

اقال بايد در جـدال      . سياسي باشد
بر سر سرنوشت جـامـعـه دخـالـت          

اگـر از مـن بـپـرسـنـد مـن                . کنيم
ميگويم که ميخـواهـيـم بـه طـور          
جدي در جدال قدرت در جـامـعـه        
ايـران دخـالــت کــنــيـم و دخــالــت             

 .محسوس داشته باشيم
ــا در ايــن مــوقــعــيــت قــرار                   م

اگر بحث مـن بـخـواهـد       .  ايم گرفته
اي داشـتـه بـاشـد ايـن               جمعبنـدي 

است که اين دوره يکـي دو سـالـه        
در رابطه حزب کمونيست کارگري 
با قدرت سياسي تعـيـيـن کـنـنـده         

 .است
 

ممکن است االن اعداد و ارقـام و    
پارامترهاي اجتماعي نشان دهند 
که ما قابليت ايـن را نـداريـم کـه           

مـن  .  برويم کل قدرت را بـگـيـريـم    
مطمئن نيستم، بستگي دارد کـه    
در ماههاي آينده چـه بـر سـرمـان         

نميدانم بلشويکهـا در    ...  مي آيد
انقالب فوريه با چه انرژي و تواني 
وارد انقالب روسيـه شـدنـد؟ ولـي         
ميدانم که آنها در رهبريشان، در   

شان با طـبـقـه     بافتشان و در رابطه
کارگر روسيه، اين ملـزومـاتـي را      
که از آنها صحبت کردم داشـتـنـد      
که بتوانند در يک بزنگاه تاريـخـي   

مــا از ايــن     .  نــقــش بــازي کــنــنــد     
نميگويم کـه مـا       . محروم نيستيم

نميخواهم تهييج الکي .  ميتوانيم
بکنم و نميخواهم خودمان را شير 

اما ميگويم بطور ابژکتـيـو   .  بکنم
کالهتان را قـاضـي بـکـنـيـد، هـر            

کس کالهش را قاضي بکنـد اگـر     
ما را در اين موقعيت به ببـيـنـد،    
اين انتطار را از ما خواهد داشـت  
که در آينده سياسي آن مملکت آن 
نقشي را بازي کنيم که ظاهـرا تـا     
به حال هيچ حزبي براي ايفاي ايـن  

 .نقش وجود نداشته است
تــريــن احــزاب آن کشــور يــا             چــپ

اجتماعي نبـودنـد و آنـهـائـي کـه             
اجتماعي بودند، مثل حزب توده، 

و کمونيسم کـارگـري     .  چپ نبودند
نبودند و اگر هم بوده باشند بـايـد     

اي تشکيل بـدهـيـم کـه          يک کميته
بروند و تحقيق کنند که بـبـيـنـنـد      
کمونيسم کارگـري بـوده اسـت يـا           

 نه؟
 

اي اسـت بـراي مـا کـه            اين وظيفه
آگاهانه، متحد و بـا يـک نـقـشـه              
سياسي توافق شده و با همه سرها 
بـه يــک طــرف، و بـا بــيـشــتـريــن                
کارائي و افيشنسي بـه سـرانـجـام       
برسانيم و امـيـدوارم کـه از ايـن               
کنگره به توانيم ايـن طـور بـيـرون         

  .بيائيم
 

 ١٣٩٩صفحات     –منتخب آثار 
  ١٤١٠تا 

متن پيـاده شـده ايـن سـخـنـرانـي              
، " مـنـتـخـب آثـار       " اولين بـار در        

ــيــســت          ــتــشــارات حــزب کــمــون ان
حکمـتـيـسـت، خـرداد          –کارگري 
مـنـتـشـر شـده        )  ٢٠٠٥(   ١٣٨٤

 .است
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