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وضع ديکتاتور 

 در فاصله
  دو جمعه

 
، در مــيــان      " روز قــدس  " جــمــعــه گــذشــتــه،        

رجزخوانيـهـاي مسـتـاصـالنـه خـامـنـه اي و                  
احــمــدي نــژاد، بــه روزي عــلــيــه حــکــومــت               

روزي کـه قـرار بـود در            .   اسالمي تبديل شـد   
خدمت جنبش اسالمي و حکومت اسـالمـي     
باشد به روز مردم عليه جنبـش و حـکـومـت           

در شــمــاره قــبــلــي       .   اســالمــي تــبــديــل شــد       
شـان را    "   قدس" انترناسيونال گفتيم که بساط  

در "   قـدس " بسـاط    .   تمامـا بـايـد جـارو کـرد           
شــعــارهــاي  .   واقــعــيــت تــمــامــا جــارو شــد           

فرمايشي ارازل کرايه اي جمهوري اسـالمـي،        
گـم  "   مرگ بر ديکتـاتـور  "در ميان طنين بلند  

انقالب عليه حکومت اسالمي يک گـام    .   شد
 . بلند به جلو برداشت

هنوز سر گيـجـه جـمـهـوري اسـالمـي از                
ضربه جمعه گذشته در ايران تمـام نشـده بـود              
که رئيس جمهور اسالمي ضربـه ديـگـري در         

هزاران انسـا ن،    .  خارج از ايران نوش جان کرد 
در نيويورک به خيابانها ريـخـتـنـد و خشـم و                 
انزجارشان از رئيس جـنـايـتـکـار حـکـومـتـي               

ديـکـتـاتـور هـر جـا           .   جنايتکار ابـراز کـردنـد      
مـثـل سـايـه       "   مـرگ بـر ديـکـتـاتـور          "ميرود،  

 . دنبالش ميکند
به نظر ميرسد که ديگر نه خدا و نه امـام     
و نه خطبه ها و دعـاهـاي جـمـعـه و نـه چـاه                      
جمکران و نه هاله قالبي نور و نـه تـوحـش و             

و نـه    "   مـرد بـحـرانـهـا       " تجاوز اسالمي و نـه         
ژست سازش در باال و نـه هـيـچ چـيـز ديـگـر                 
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  ستون اول

  محسن ابراهیمی        

 هزاران نفر در مقابل مقر 
 سازمان ملل تظاهرات کردند            

شهـال دانشـفـر شـمـا          :   كاظم نيكخواه
مسئول كـمـيـتـه سـازمـانـده حـزب              
كمونيست كارگري در داخـل ايـران        

ميخواهم براي آشنا شـدن    .   هستيد
خوانندگان انـتـرنـاسـيـونـال بـا ايـن               
عرصه از كار سواالتي را بـا شـمـا            

اين روزها كسي كه اخبار كشاكش    اوليـن سـوال ايـن        .  در ميان بگذارم 
ــدركــاران            ســردمــداران و دســت ان
جمهوري اسالمي را كـمـي دنـبـال            
كــرده بــاشــد، و بــخــواهــد نــزاع و             
كشاكش درون حكومت يـا بـهـتـر            
است بگوييم سران ديروز و امـروز          
جـمـهـوري اسـالمـي را بـا جـنــگ                
جــنــاحــهــا تــوضــيــح دهــد، دچــار          

اليـه  .   مشكـل جـدي اي مـيـشـود           

   ١٢صفحه      

 !فراميخواندانقالب شما را  
 پیام حمید تقوائی به دانشجویان
 : بمناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی

 ٨صفحه      
 سازماندهي حزبي
  دراوضاع انقالبي

 مصاحبه انترناسيونال با شھال دانشفر
  دبير كميته سازمانده حزب

 

 صفوف در هم ريخته 
 حكومت اسالمي  

 

 کاظم نيکخواه 
 ۸صفحه      

 ۶صفحه      

 قطعنامه درباره 
 انقالب جاري در ايران

 مصوب دفتر سياسى به اتفاق آرا
 ۳صفحه      

 در صفحات ديگر
 !  ترك تحصيل يك ميليون دانش آموز

    امير توکلي            
 !     آتفشان پرخروش و آب در آفتابه

    حسين شبنم از ايران 
 دههاهزار نفر عليه رژيم تظاهرات کردند

    اطالعيه حزب
 درخت انقالب ريشه ميگيرد

 سخنزاني محسن ابراهيمي در يادمان  قتل عام  زندانيان  سياسي                                   

 بازتاب هفته
 مذاکرات تازه بر سر موضوع کهنه اتمی

 کاظم نیکخواه
 یاشار سهنديتهدید یا خواهش                     

 کیوان جاوید...                علوم بی تقصیرند 
 ...رسمیت دادن خامنه اي به پروژه 

 محمد شکوهی

 ٥ و   ٤صفحات        



 2 ١۳۸۸مهر ۳      انترناسيونال 

نميتواند به داد حکومت نـايـب امـام           
اوضـاع بــي    .   زمـان در زمـيـن بـرسـد           

و رئـيـس     "   ديـکـتـاتـور بـزرگ       " ريخت  
جمهورش در ايـران در جـمـعـه هـفـتـه               
گـــذشـــتـــه و اوضـــاع بـــي ريـــخـــت               

در سازمان مـلـل،   "   ديکتاتور کوچک " 
فقط آخرين نمونه تـا لـحـظـه انـتـشـار               

 . اين شماره انترناسيونال است
ديکتـاتـوري کـه بـار قـبـل ادعـا                

کــرده بــود  کــه هــنــگــام افــاضــات                 
ماليخوليايي اش در سـازمـان مـلـل،         
هاله نـور سـاطـع و پـلـکـهـا ثـابـت و                     
دهانها صامت و پرنده ها ساکن شـده     
بودند؛ اين بار در مقابـل دوربـيـنـهـا،             
خطاب به صندليهاي خالي سخنرانـي     

در حــالــيـکــه در داخـل ســالــن            .   کـرد 
صندلي رياست جمهوري اش را نشـان   
صندليهاي خالي ميداد و قسم و آيـه        

" راي قـاطـع    " مي آورد کـه ايشـان بـا             
مـردم بـر آن صـنــدلـي جــلـوس کــرده                
است، بخشي از همان مردم در خـارج       

" مرگ برديکتاتـور " از سالن، با فرياد     
راي "   مرگ بـرجـمـهـوري اسـالمـي          " و  

قاطعشان عـلـيـه قـاتـل را بـه گـوش                  
 . مردم جهان ميرساندند

استراتژيستهاي کودن حـکـومـت       
اسالمي بر سر حضور احمدي نژاد در      
سازمان ملل کلـي حسـاب بـاز کـرده             

آنها اهداف متعددي را دنـبـال     .  بودند
 : ميکردند از جمله

احمدي نژاد را بـه سـازمـان مـلـل           
عـازم کــرده بــودنــد تــا بــه تــروريســم              
اسالمي که بـا ديـدن پـرچـم بـه آتـش                  
کشيده حـزب اهللا در تـهـران روحـيـه                 
باخته بود، روحيه  بدهـنـد کـه هـنـوز             
سردسته تروريسم اسالمي مـيـتـوانـد          

اشک تمساح احمدي نژاد در   .   راه برود 
باره مردم فلسطـيـن و افـغـانسـتـان و               
پاکستان اشکي براي جنبش اسالمـي     

 . روحيه باخته بود
احمدي نژاد را بـه سـازمـان مـلـل           

فرستادند تـا بـه هـم حـکـومـتـيـهـاي                  
سابق و مغضوبين امروز بـفـهـمـانـنـد          
که غرب روي همان جـنـاحـي حسـاب            
باز ميکـنـد کـه عـجـالـتـا قـدرت در                  
دسـتــش اســت؛ جــنــاحــي کــه تصــور            
ميکند و ادعا ميـکـنـد مـردم را بـه                
خانه هايشان برگردانده است؛ جناحـي       
که مدعي اسـت غـول انـقـالب را بـه                

حضور احمدي .   شيشه برگردانده است  

نژاد در سازمان ملل يک دهـن کـجـي            
از طـرف بـانـد ولـي فـقـيـه بـه جـنـاح                      

 . مقابل بود
اما مهمتر از همه اينها، احـمـدي     
نژاد را به سازمان ملل فرسـتـادنـد تـا           
آنچيزي را که در خيابانـهـاي ايـران از             
دسـت داده بــودنــد در صــنــدلــيــهــاي            
سـازمـان مـلـل بــدسـت بـيـاورنـد؛ تــا                 
مشروعيت لگدمال شده در خيابانهـا       
را، در تريبون سـازمـان مـلـل از زيـر                 
لگدهاي مردم در بياورنـد؛ تـا فـريـاد            

در خـيـابـانـهـاي        "   مرگ بر ديکتاتـور  " 
ايران را با سخنراني خـود ديـکـتـاتـور           
در سازمان مـلـل خـنـثـي کـنـنـد؛ تـا                   
اعالم جرم مردم عليه ديـکـتـاتـور در           
خــيــابــانــهــا را بــا دفــاعــيــه کــذايــي              
ديکتـاتـور در سـالـن سـازمـان مـلـل                 

 . پاسخ دهند
و البته، در اين مـيـان روي چـيـز              

روي .   ديگر هم حساب باز کرده بودند   
ژورناليسمي کـه    .  ژورناليسم تبلويدي 

فيل هوا کردن بر سر هر جمله ابلـهـانـه     
هر رئيس ابلهي جزو تـعـريـف شـغـلـي           
اش است مـخـصـوصـا اگـر ايـن ابلـه                 
احمدي نژاد باشد کـه رئـيـس دولـتـي              
است کـه خـود يـک قـطـب تـروريسـم                  

با ايـن حسـاب مـعـلـوم          .   جهاني است 
بود هر شکلک احمدي نژاد مـيـتـوانـد         
توجه رسانه ها و از آن طـريـق تـوجـه                

در واقع هـم     .   مردم جهان را جلب کند  
سخنان شـيـادانـه اش در بـاره حـق و                 
آزادي مردم فلسطين و سخنان جـنـون       

آميزش در مـورد مـردم اسـرائـيـل و               
سخنان وقيحانه اش در مـورد آزادي          

. . . کــامــل انــتــخــابــات در ايــران و               
توجهات زيادي به خـود جـلـب کـرد،             
اما تـوجـهـاتـي کـه بـيـشـتـر بـه ضـد                     

 .    خودش تبديل شد
هــمــه مــحــاســبــات جــمــهــوري            
اسالمي بر هـم ريـخـت و هـمـه چـيـز                   

 : چرا؟ به اين داليل. برعکس شد
احــمــدي نــژاد قــبــل از ورود بــه              
ســـازمـــان مـــلـــل مـــعـــرف حضـــور            

در .   ميليونها مردم در جهان شده بود    
سه ماه گذشته، مردم جهان از حقايـق      
سياسي ايـران بـه صـورت دسـت اول               

در ذهـن مــردم      .   بـاخـبـر شـده بــودنـد         
جهان، تصـويـر  ايـران زيـرو رو شـده                  

گزارشهاي دست اول جـوانـان از         .   بود
خود خيابانها تصوير کج و مـعـوج و          
دروغين سي ان ان و بـي بـي سـي از                  
ايران و اسالم و حکومـت اسـالمـي و           
مردم به اصطالح مسلمان را تـمـامـا           

مردمي که تـوجـهـشـان     .  برهم زده بود 
به احـمـدي نـژاد جـلـب شـد از پـيـش                    

در .   ميدانستند در ايران چه خبر است   
چهره منفور احمدي نژاد قاتـل نـداهـا          

هـر  .   و ترانه ها و سهرابها را ميديدنـد    
چقدر احـمـدي نـژاد بـيـشـتـر شـکـلـک                  
درآورد و بيشتر دروغ گفت و بـيـشـتـر        
شيادي کرد، همانقدر بيشـتـر خـود و           
حکومتش را منفور کـرد؛ هـمـانـقـدر           
بيشـتـر مـردم را بـه يـاد کشـتـار در                     
خيابانها و تجـاوز در زنـدانـهـا و گـم                

احمـدي نـژاد     . شدن در شهرها انداخت 
در ايـران حـرف     " انتخابات باشکوه"از  

زد، مردم ياد مبارزه باشکوه خرداد و    
احمدي نژاد از انتخابـات  .   تير افتادند 

سخن گـفـت، مـردم يـاد         "   کامال آزاد" 
شکنجه هـا و شـوهـا و تـجـاوزهـا و                  

هـر  .   اعتراضات خياباني افتادنـد   
چـــقـــدر احـــمـــدي نـــژاد تـــوجـــه           
ژورناليسم تبلويدي را بيـشـتـر بـه         
خودش جلب کرد، همانقدر بيشتر  
مردم جهان متوجـه هـزاران هـزار          
انسان خشـگـمـيـن و مـتـنـفـر از                 
حکومت اسالمـي شـدنـد کـه در            
: مقابل سازمان ملل فريـاد زدنـد       

بـا حضـور     " .     مرگ بر ديکتاتـور  " 
احمدي نژاد در سازمان مـلـل کـه          
قرار بود آبرو و مشروعيتـي بـراي       
حکـومـت اسـالمـي بـخـرد، ايـن              

احـمـدي   .   حکومت بي آبروتر شـد     
نژاد با دستان خونينش به تريبـون       
ــا                ســازمــان مــلــل چــنــگ زد ت

ـاتـالق   اسالمي را کمي از    جمهوري   ب
بيرون بـکـشـد؛ امـا ايـن جـانـور بـه هـر                      

 . *ميرود سمتي ميچرخد بيشتر فرو

 سخنراني حميد تقوايي،
 ليدر حزب کمونيست کارگري ايران 

 در استکهلم و گوتنبرگ در سوئد 
 

 :موضوع سخنرانی
 انقالب چگونه به پيش ميرود؟ 

 و چگونه پيروز ميشود؟
بحثي در مورد زمينه ھاي سياسی و اجتماعی، 

سير   مضمون طبقاتی، نقش جنبشھا واحزاب، و
  محتمل انقالب جاری در ايران

:   اکتبر در هوسبي ترف             ۹جمعه    -استکهلم     
Husby Träff      بعد از ظهر      ۶ از ساعت  

  اکتبر      ۱۱يکشنبه     -گوتنبرگ     
 Folkets Hus بعد از ظهر در        ۲از ساعت     

Järntorget  
 

 سوئد -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگرى ايران 

 ستون اول                                         ۱از صفحه          

 سال است    ٣٠پايتخت همان کشوري که  .   اينجا تهران است
دسترنج کارگرانش را حکومت اسالمي ميدزدد و به جيب      

حزب اهللا لبنان  .  انواع باندهاي تروريست اسالمي ميريزد
 .  فقط يکي از اين باندهاي ارتجاعي است  

جوانان   .  سال است  ٣٠آري اينجا همان تهران بعد از 
انقالبي، بيل بورد حزب اهللا را پايين مي آورند و به آتش 

 کمر جنبش اسالمي در مرکز اقتدارش   . ميکشند
 !  در حال شکستن است 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 !  زنده باد جمهوري سوسياليستي



 3 ۳١۵شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

جـنـبـش تـوده اي کـه از خـرداد                  -۱ 
 شروع شد سر آغاز يک انقالب ۱۳۸۸

عـظـيــم بــراي ســرنـگـونــي جــمـهــوري             
ايـن جـنـبـش از نـظـر             .   اسالمي اسـت  

شرايط عيني اجتـمـاعـي و سـيـاسـي              
ميتواند درادامه خود بـا سـرنـگـونـي            
کل نظام جمهوري اسالمي و تـحـقـق           
آزادي و بــرابـري و رفـاه بــه پــيــروزي                

پـيـشـروي و پـيـروزي جـنـبـش               .   برسد
ــيــت و          انــقــالبــي حــاضــر          بــه فــعــال

دخالتگري حزب کمونيست کارگري و 
تامين رهبري حزب بر جنبش انقالبي  

 .گره خورده است
جنبش انقالبـي حـاضـر، کـه در              -۲ 

ــظــاهــرات و                     ــدم اول در شــکــل ت ق
تجمعات گسترده توده اي و ميليونـي   
ابراز وجود کرد، همچنان ادامه دارد،    

تعميق و راديکاليزه شدن و        و شرايط 
پيشرويهاي بيشتر خود را فراهم مـي         

بهم ريختگي و آشفتگي صفوف . آورد
حکومت، رشد تنفر و انزجار عمومي 
مردم در ايران و در سطـح جـهـانـي از               
رژيم اسالمي و تضعـيـف مـوقـعـيـت             
حکومت در سطح جهاني و در رابـطـه    
با دولتها و نهادهاي بين المللي هـمـه         
از جــملـه دســتـاوردهــاي تــا کـنــونــي             

امـروز  .   جنبش انقالبي حـاضـر اسـت        
ديگر چهره جمهوري اسـالمـي نـه بـا              
پروژه هسته اي و ضد آمريکائي گـري   
و مستضعف پنـاهـي و دخـالـتـگـري              
درعراق و لبنان و فلسطـيـن و رابـطـه              
اش بــا ديــگــر نــيــروهــاي تــروريســت           
اسالمي، بلکـه بـا کشـتـار مـردم در               
خيابـانـهـا و تـجـاوز و شـکـنـجـه در                     
زندانها و وحشيانه ترين جنايات عليه 
بشريت که اسـنـاد آن در بـرابـر چشـم                 

. مردم جهان قرار دارد رقم مـيـخـورد          
شرايط سياسي در ايران کامال به نـفـع     
انــقــالب و تــوده مــردم و بــه ضــرر                  
حکومت اسالمي و کـلـيـه نـيـروهـاي            

برمتـن  .   ضد انقالبي تغيير کرده است 
اين شرايط بزير کشيدن و محاکـمـه و        
محکوم کردن جانيان حاکم، يک هدف 
فوري انقالب و سکوي پيشروي آن بـه        

 .مراحل عالي تر است
انقالب جاري از نـظـر مضـمـون             -۳ 

ادامه جنبشهاي اعتراضي کارگران و    
زنان و دانشجويان و جوانان و بـرآمـد            
انفجاري جنبش سرنگوني طلبانـه اي      

 آغـاز    ۷۸   تير۱۸است که با شورش  
شـد و در ده سـالــه اخـيــر در قــالــب                   
اعتصابات وسيع و هرروزه کـارگـري،        
ــان،            مــبــارزات جــوانــان و دانشــجــوي
جنبش مداوم زنـان عـلـيـه حـجـاب و               

به اسم    که حکومت -آپارتايد جنسي 

جنبش بدحجابـي مـدام بـه آن حـملـه               
، جـنـبـش دفـاع از حـقـوق               -ميکـنـد  

کودک، شورشـهـاي مـتـعـدد شـهـري،             
جنبش عليه اعدام و عليه سنگـسـار،      
و تجمعات و اعـتـراضـات هـر سـالـه               
بمناسبت روز جـهـانـي کـارگـر و روز               
جــهــانــي زن و روز دانشــجــو و روز                 

جـنـبـش    .   جهاني کودک بروز پيدا کرد  
حاضر در مضمون و از نـظـر مـبـانـي            
عيني شـکـل گـيـري و خـواسـتـهـا و                   
آرمانهاي خـود يـک جـنـبـش چـپ و                  

با گرايش قوي برابري طلبـي     راديکال
نـفـس   .   و آزاديخواهي کـارگـري اسـت        
نشـانـه      بروز و سر برآوردن اين انقالب    

حضور و نفوذ قـدرتـمـنـد آرمـانـهـا و                
سياستها و آلترناتـيـو چـپ اسـت کـه               
بوسيله حزب در تمام دوره فعالـيـتـش          

  .نمايندگي و پراتيک شده است
امکان به ميدان آمدن ميليـونـي     -۴ 

توده هاي مردم بر سر مساله قدرت و     
شروع انقالب جاري را تشديد بيسابقه 
کشاکش جناحهـاي حـکـومـتـي، کـه             
بـنــوبـه خــود نــاشـي از بـاال گـرفــتــن                 
نارضايتي ها و اعتراضات مردم بود، 

اسـاس اخـتـالف مـيــان         .   فـراهـم آورد    
ــد              ــن جــنــاحــهــاي حــکــومــتــي، مــان
اختالفاتي که از زمان بـنـي صـدر تـا             
امروز در صفوف حکومـت هـمـيـشـه           
وجود داشته است، بر سر شـيـوه هـاي          

جنـبـش   "   خطر"متفاوت حفظ نظام از  
امـا نـزاع اخـيـر         .   انقالبي مردم اسـت    

ميان باندهاي حـکـومـتـي، بـرخـالف            
دوره هاي گذشته، به چنان درجه اي از  
حدت رسـيـده اسـت کـه ديـگـر چـتـر                   

وحـدت و       واليت فقيه قادر به حـفـظ       
ايـن  .   انسجام صفوف حکومت نيست 

واقــعــيــت، کــه از هــمــان مــنــاظــره                
تلويزيوني کانديداهاي انتخابـاتـي بـر         
مردم عيان شد، در واقع سـوت آغـاز           
حرکت توده اي مردم براي حـذف کـل        

 .حکومت را به صدا درآورد
يکديگر را      جناحهاي حکومتي -۵ 

به کودتا و انقالب مخملي علـيـه هـم         
اما ايـن شـيـوه        .   ديگر متهم ميکنند 

ها در واقع سياستهاي مختلفي اسـت     
که از سوي جنـاحـهـاي حـکـومـت در             
برابر حـرکـت انـقـالبـي و سـرنـگـونـي                  

 .طلبانه مردم اتخاذ شده است
احمدي نـژاد بـراي       –جناح خامنه اي    

درهم کوبيدن حرکت مـردم سـرکـوب           
وحشيانه و کشتار عريان را در دستور  

هدف اين شيوه وحشيانه، که . گذاشت
ــه        ارتــجــاع    در ســيــاســت    جــهــانــي ب

معروف است، " شوک و بهت"عمليات 
تروريزه و شوکه کردن جامعه و درهـم        

کوبيدن مردم بـپـاخـاسـتـه بـا اعـمـال                
. شنيع ترين کشتارها و جنايتها است    

جمهوري اسالمي از مـدتـهـا قـبـل از           
جمله با طـرح امـنـيـت اجـتـمـاعـي و                 
مانور ناجا خود را براي اين عملـيـات      
عليه انقالب مردم آماده ميکرد و بـا     
برآمد جنبش توده اي بـا تـمـام تـوان               
جهنمي خود آنرا به اجرا در آورد امـا          
در نــهــايــت نــتــوانســت جــامــعــه را              
مرعوب و مـخـتـنـق کـنـد و از نـظـر                  

     .سياسي شکست خورد
و   موسوي –رفسنجاني   شيوه جناح

و "   اپوزيسـيـون خـودي     "دنباله آنها در  
رانده شده از درگاه جمهوري اسـالمـي      
در مقابله با جـنـبـش تـوده اي مـردم               
بــراي ســرنـــگــونــي نـــظــام، تـــالش               

مــحــدود کــردن جــنــبــش در             بــراي    
چــارچــوب نــظــام، اســالمــيــزه کــردن           
جنبش و در نهايت خـنـثـي و عـقـيـم                 

جنبش "و   "موج سبز. "گذاردن آنست
و نظاير آن نامي است که مـلـي       " سبز

اسالميون بر جنـبـش انـقـالبـي مـردم             
اطالق مـيـکـنـنـد تـا آنـرا در جـهـت                    
تغييرات درون حکومتي دلخواه خود     

. محدود کرده و به شکست بکشانـنـد   
اين سياست تغييرات درون حکومتي      

يــک بــار در دروه          بـراي حــفـظ نـظــام       
خاتمي شکست خورده است و امـروز        
نيز بهيچوجه قادر به کنترل و تحريف     

خواست و نيـاز  .   انقالب حاضر نيست  
مردم ايران نه تغييراتي در حـکـومـت       
بلکه خالصي از کل نـظـام جـمـهـوري             
اسالمي است و با پيشـرفـت جـنـبـش            
انقالبي جاري ايـن ضـرورت بـيـش از             

شکل صريح تـر و عـلـنـي              پيش و به 
مـردم مـتـجـلــي           تـري در مـبـارزات       

     .ميشود
شروع انقالب حـاضـر نـه تـنـهـا              -۶ 

بشارت دهنده پايان عـمـر جـمـهـوري             
بلکه در عين حـال در يـک              اسالمي،

و بـي    سطح اجتماعي اعالم شکسـت       
اعتباري سياسي و اجتماعي نسخه هـا     
و پروژه هاي کل نيـروهـاي اپـوزيسـيـون          
بورژوائي، مـلـي اسـالمـيـون و احـزاب              
ناسيوناليست عظمت طلب و جريـانـات      

نسخه هاي .   فدراليست و قوم گرا، است   
استحاله و تغييرات تدريجي، رژيم چنج    
و انقالب مخملي و بحـران آفـريـنـي در              
مرزها و فدراليسم و رفراندوم و تـغـيـيـر           
قانون اساسي و نافرماني مدني و غيره، 
عمال و در پراتيک اجتمـاعـي مـردم بـه              
حاشيه رانده شده و بديل انقالب و تغيير   
بنيادي وضع مـوجـود در دسـتـور روز               
ــرار                  ــجــان آمــده مــردم ق تــوده هــاي ب

  .ميگيرد

و    روند انقالب جـاري بـه سـرعـت           -۷ 
بيش از پيش احزاب و نيروهاي سياسي       
را به دو صف نيروهاي انـقـالبـي و ضـد          
انقالبي، نيروهاي طرفـدار حـفـظ نـظـام            
حاکم، حداکثر با تغـيـيـراتـي در شـکـل              
نظام، و نيروهاي خواهان سرنگوني کـل        

. نظام جمهوري اسالمي تقسيم ميکـنـد    
ــد                      ــشـــي از رونـ ــع بـــخـ ايـــن در واقـ
پوالريزاسيون طبقـاتـي جـامـعـه بـه دو              
کمپ طبقـاتـي کـارگـر و سـرمـايـه دار                 

 .است
ــاســي                -۸  ــي ــاي س ــروه ــي ــزاب و ن اح

نيروهاي متعلق  -اپوزيسيون بورژوائي 
اسـالمـي، جـنـبـش        -جـنـبـش مـلـي          به

ناسيوناليسم عظمـت طـلـب ايـرانـي، و             
هـر    -جريانات ناسيوناليست قومـگـرا       

يک تالش ميکنند در جـهـت اهـداف و            
سياستهاي خود بر جنبش انقالبي مردم    
تاثير بگذارند و آنرا به انحراف و نهايـتـا     

در    ايـن نـيـروهـا      .   به شکست بکشانـنـد   
بيش از پـيـش      انقالب،"  خطر"هراس از  

بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در برابر       
جنبش انقالبي مردم و خواستهاي برحق   

امـروز نـه تـنـهـا             . آنان قرار ميـگـيـرنـد      
اسالمي و   -نيروهاي ملي   طيف وسيع 

دو خرداديون قديم و جديد، که پـاره اي            
از تن رژيم هستند و همواره تعهد خـود        
به حفظ نظام را اعالم داشته اند، بـلـکـه          
نيروهاي اپوزيسيون بـورژوائـي مـدعـي        
سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي، مـانـنـد             
حزب مشروطه و سازمان مجاهدين، تا 
اطالع ثانوي از همان سرنگوني طـلـبـي       
نيم بند خـود نـيـز دسـت شـسـتـه و در                     

موسوي و نيروهاي خط استحاله     کمپ
 .رژيم قرار گرفته اند

در برابر نظام حـاکـم و نـيـروهـاي               -۹  
بورژوائي مدافع آن، صف آزاديخواهي و 

ــبــي کــارگــري،         جــنــبــش      بــرابــري طــل
سکوالريستي پيگير عـلـيـه مـذهـب و             
دخالت مذهب در دولـت و قـوانـيـن و                
زندگي اجتماعي، خالصي فرهـنـگـي و       
مدرنيسم، و رهائي بي کم و کاسـت زن          

اين ها مولفـه هـاي     .  قرار گرفته است 
تشکيل دهنده يک جنبش انقالبي و     
انساني براي سرنـگـونـي جـمـهـوري           
اسالمي است که در چند سال اخـيـر     
با افت و خيز اما بـطـور مـداوم در              

حـزب  .   جامعه جريـان داشـتـه اسـت         
كمونيست كـارگـري بـه شـهـادت تـمـام               
فعاليتها و مواضع و سياستهاي خـود،       
حزب اين صف است، صـف انـقـالب و             

بــرابــري طــلــبــي بــي       آزاديــخــواهــي و      
تخفيف را نمايندگي و رهبري ميكند 
و تمام تالش خـودرا بـر اسـتـحـكـام،                
شفافيت و پـيـشـروي و پـيـروزي ايـن                

پـيـروزي ايــن     .   صـف قـرار داده اســت        
جنبـش انـقـالبـي و انسـانـي در گـرو                  
ايفاي نقش فـعـال حـزب كـمـونـيـسـت              

  .كارگري است

در    شــروع انــقــالب در ايــران           -۱۰ 
سطح جهاني اعالم پايان يکدوره سياه  

دوره اي کـه      .   در تاريخ معاصر اسـت     
ويژگي آن يکه تازي ميليتاريسـم دول        
غربي و ارتـجـاعـي تـريـن نـيـروهـاي                 
ــا                 ــاچــريســم ت ــورژوازي غــرب از ت ب
ريگانيسم و بوشيسم، و سر بـر آوردن        
جنبش ارتـجـاعـي اسـالم سـيـاسـي و               

 -مــلــي  -حضــور نــيــروهــاي قــومــي      
مـذهــبـي در جــوامـع بـاقــيـمــانـده از                

دوره اي کـه      .   اردوگاه بلوک شرق بـود     
جهان متمدن و مردم شريف دنـيـا در          
چــنــگــال جــنــگ تــروريســتــهــا و                   

رياضت کشي اقتصادي مکتب    مدل
شيکاگو و نسبيت فـرهـنـگـي فشـرده           
ميشد و هـر حـرکـت اعـتـراضـي در                 
خاورميانه و آفريقا و اروپاي شرقـي و     
جمهوريهاي بازمانده شوروي با پرچـم      
قوميت و مليت و مذهب خود را بيان 

اولين حـرکـت      جنبش حاضر.  ميکرد
انقالبي و آزاديخواهانه توده اي و بروز 

اعتراض جهان متـمـدن بـه          اجتماعي
دوره سياه سي ساله اخـيـر در ايـران و           

اســتــقــبــال و ابــراز       .   در جــهــان اســت     
حمايت پر شور نيروهاي آزاديـخـواه و          
پيشرو و مردم شريف دنـيـا از شـکـل             

حـاضـر در ايـران يـک              انقـالب    گيري
ــت              بـــروز ــيـ ــعـ ــن واقـ مشـــخـــص ايـ
                 .است

جــنــبــش انــقــالبــي حــاضــر در رونــد             
پيشروي و رايـکـالـيـزه شـدن خـود و                  
نهايتا با جارو کردن نـظـام جـمـهـوري           
ــهــا و گــرايشــات              ــئــوري اســالمــي، ت
ارتجاعي اي نظير مستضعف پناهـي     
و ضد آمـريـکـائـي گـري اسـالمـي و                 
همچنين دکترين نسبيت فرهنـگـي و        
انقالب مخملي و رژيم چنج را رسوا و 

بـه اسـالم        بي اعتبار خـواهـد کـرد و          
سياسي و ارتجاع ميليتاريستي غرب 
در سطح جـهـانـي ضـربـه اي اسـاسـي                

 .وارد خواهد آورد
در برابر جمـهـوري اسـالمـي و           -۱۱ 

بـورژوازي     الگوهاي داخلي و جهـانـي    
براي سرکوب و بـه انـحـراف کشـيـدن              

مردم، آلترناتيو کمونـيـسـم    انقالب  
کارگري يعـنـي انـقـالب تـوده اي             
براي سرنگوني کل نظام جمهـوري   
اسالمي با پرچم آزادي و برابري و    

. داردجمهوري سوسياليستي قرار    
بــوســيلــه حــزب       ايـن آلــتــرنــاتــيـو کــه       

کمونيست کارگري نمايندگي ميشود   
پاسخ واقـعـي بـه خـواسـتـهـا و آمـال                   
واقعي توده مردم ايران براي رسيدن به   
يک جـامـعـه آزاد و بـرابـر و مـرفـه و                     

  .انساني است
 

 دفتر سياسي 
  حزب کمونيست کارگري ايران

  ۱۳۸۸ شهريور   ۲۹،  ۲۰۰۹ سپتامبر   ۲۰

 قطعنامه درباره انقالب جاري در ايران
 مصوب دفتر سياسى به اتفاق آرا
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 مذاكرات تازه
 بر سر موضوع 

 كهنه اتمي

پس از چند ماه پـايـيـن كشـيـده شـدن            
فتيله مساله اتمي جمهوري اسالمي،    
بار ديگر اين مسالـه جـلـوي صـحـنـه              

سران كشورهاي موسوم به . آمده است
يعني پنج كشور عضو " (٥ +١گروه "

دائمي شوراي امنيت سازمان ملل به     
بـعـد از ايـنـكـه مـدتـي              )   عالوه آلمان 

دچار سردرگمي در رابـطـه بـا اوضـاع           
ايران بودند و بويژه غربي ها مـنـتـظـر         
بودند كه شايد بجاي احمـدي نـژاد بـا           
ــاالخــره                 ــد، ب مــوســوي طــرف شــون
تصميمـشـان را يـك دسـت كـردنـد و                 
موضوع بحث در مورد برنامه هسته       
اي جمهوري اسالمي را بـه سـر مـيـز              

قـرار اسـت اول       .   مذاكره وارد كـردنـد      
 در ٥+١اكتبر امسال نمايندگان گروه 

شهر ژنو در سـويـس بـا نـمـايـنـدگـان                  
جمهوري اسـالمـي مـذاكـره كـنـنـد و               
چارچوبه هـايـي را جـلـوي حـكـومـت               

دو .   بگذارند كه به آنها متعهـد گـردد      
هفته قبل البرادعي مدير كـل آژانـس         
بين المللي اتمي، جمهـوري اسـالمـي         
را بخاطر عدم همكاري با اين آژانـس        
و عدم رعايت قطعنامه هاي سازمـان    
انرژي اتمي و شوراي امـنـيـت مـورد             

تالـشـهـا در      " او گفت .   انتقاد قرار داد  
تمام جنبه هـاي مـربـوط بـه بـرنـامـه                 
هسته اي ايران، بـا بـن بسـت مـواجـه              

ــران " و اضــافــه كــرد          "   شــده اســت    اي
فــعــالــيــت در زمــيــنــه غــنــي ســازي             
اورانيوم و يا ادامه فعالـيـت در طـرح           
هاي مرتبط بـا آب سـنـگـيـن را كـه                  
خواست شوراي امنيت بوده به حـالـت    
تعليق در نياورده و پروتكل الحاقي را 

ايـن  " .   نـيـز بـه اجـرا نـگـذاشـتـه اسـت                 
بيانات در واقع تـنـد تـريـن گـزارشـي                
است كه تاكنون از جانب البرادعي در  

اكنون . رابطه با ايران صورت ميگيرد
. ظاهرا باب مـذاكـره بـاز شـده اسـت               

دولتهاي غربي و بويژه آمريكا اصـرار      
" مسالـه اتـمـي     " دارند و نياز دارند كه   

جمهوري اسالمي را به نقطه عـطـفـي           
بــرســانــنــد و بــه مــردم جــهــان بــاب                

ــد             ــن ســران  .   گشــايشــي را نشــان ده
كشورهاي غربي ميدانند كه جمهوري 

اسـالمـي و حـكــومـت احـمـدي نــژاد               
اكنون در موقعيت بسيار ضعيفـي از      
نظر وضعيت داخليش قرار گـرفـتـه و           
اميدوارند كه اين وضعيت كمك كـنـد     
كه بتوانند عـقـب نشـيـنـي هـايـي را                 
همراه با يك سري امـتـيـازات بـه ايـن              

اما موانع در اين . حكومت بقبوالنند
يـك مـانـع      .   زمينه ها نيز كم نـيـسـت        

جدي سياست دولتهاي روسيه و چـيـن    
است كه در تمام طول سالهاي اخير از       
جمهوري اسالمي بعنوان وزنـه اي در        
رقابتهاي بين الملـلـي شـان بـا غـرب               

در مذاكرات پـيـش     .  استفاده كرده اند 
رو نيز حضـور ايـن دو كشـور مـانـع                  
فشاري جدي بـر جـمـهـوري اسـالمـي              

از سوي ديـگـر مـحـمـود          .   خواهد شد 
احمدي نژاد كـه بـراي سـخـنـرانـي در                
اجالس مجمع عمومي سازمان مـلـل    
در نيويورك بسر ميبرد در گفتگويـي        
با اسوشيتد پرس گفته است كه ايـران          

 مذاكره ميكند اما نه بر ٥+١با گروه 
 ! سر مساله اتمي جمهوري اسالمي

براي احمدي نژاد و خـامـنـه اي و          
حكومتگران فعلي، مذاكره بـا سـران          
كشورهاي بزرگ و قدرتمند جهان يـك    
افتخار و يك برگ برنده در جـدالـهـاي         
دروني شان محسوب ميشود كه گويا 
خاصيتش اينست كه اين پـيـام را بـه             
جهانيان و به مردم ايران مـيـدهـد كـه           

امـا در    .   اوضاع ايران آرام شـده اسـت        
عين حال جناح احمدي نژاد و خامـنـه      
اي هرگونه عقب نشيني بر سر مساله    
اتمي در شـرايـط كـنـونـي را مـهـلـك                  
ميدانند و مـيـدانـنـد كـه بـالفـاصـلـه                 
مـورد اسـتـفـاده مـخـالـفـانشـان قــرار                

ايـن بـرزخـي اسـت كـه            . خواهد گرفت 
گردانندگان حكومت اسـالمـي در آن         

راهي كه قاعدتا دنـبـال     . گير كرده اند 
ميكنند انجام سطحي از مذاكره و در 
عين حال كش دادن آن تا زماني اسـت   
كه اميدوارند فرجي بشود و جمهوري       
اسالمي خودرا جمع و جور كند و بـاز     

اما غرب نيز محدوديتهاي خود . يابد
آمريكا و اوباما بسيار نـيـاز     .   را دارد 

دارنـد كــه فــيــل حــل مســالــه اتــمــي              
جمهوري اسالمي را هرچه زودتر هـوا     
كنند و از مخمصـه داخـلـي و بـحـث                

و مسـائـل حـاد        "   بيمه هاي درمـانـي  " 
دروني ديگر خودرا بـدرجـه اي سـبـك           

در عين حال يك موضوع جدي .  كنند
براي تمام طرفهاي اروپايي و آمريـكـا         

دولـتـهـاي    .   مساله افـغـانسـتـان اسـت        
غربي به نحو كودكانه اي امـيـدوارنـد       
كه به كمك جمهوري اسالمي بتواننـد     

بـر مـعــضـل و بــن بســت جــنـگ در                  
احمدي نـژاد بـا       .   افغانستان فائق آيند 

آگاهي از اين موضوع در مصـاحـبـه            
اش با اسوشيتد پرس ميگـويـد ايـران          
حاضر است بر سر مساله افغـانسـتـان          

 . با غرب همكاري كند
" مـذاكـره اتـمـي      " بحران اتـمـي و         

جمهوري اسالمي بار ديگر بر همگان     
تاكيد ميكند كه اين بحراني الينحـل      
است كه تا حكومت اسالمي سـركـار       

افت تنشها . است ادامه خواهد داشت
در مرحله كنوني بهيچ وجه به معناي  
رفع كامل خطـر و تـهـديـد كشـاكـش               

آنچه مهم است در . هاي حادتر نيست 
اين رابطه مـورد تـاكـيـد قـرار گـيـرد                 
اينست كـه بـن بسـت مسـالـه اتـمـي                  
جمـهـوري اسـالمـي تـنـهـا بـه دلـيـل                   
پافشاري جمهوري اسالمي بـر پـروژه         

ايـن بـحـران در        .   هاي اتميش نـيـسـت      
واقع اسم رمزي براي بـحـران اسـاسـي             
رابطه غرب با جمهوري اسالمي است   
كـه خـود انــعـكــاســي از كــل بــحــران               
حاكميت در ايران است و تازماني كـه        
جمهوري اسالمي سركار است با افـت   
و خيزهاي بعضا غير منتظره و حادي 

 . *ادامه خواهد يافت
 تهديد

  يا خواهش؟

من ديگر به آخر عمرم رسيده ام امـا      " 
شما را به فاطمه زهرا قسم مـي دهـم             

مرا دعا كنيد تا بي ايمـانـي مـردم و              
اينكه نسبت به ديـن سـسـت و از آن                 
روي برگردان شده اند به خاطـر رفـتـار            

چرا كه افراد زيـادي    . من يكي نباشد  
در اثر رفتار ما نسبت به دين بـدبـيـن         

 " .شده اند
جمالت باال گفته هاي يک آخونـد        
به نام طباطبايي است که مي گويـنـد       
معلم اخالق شان است که در سـيـمـاي      
جـمـهـوري اسـالمـي بـا تضـرع بـيــان                 
داشته و تا توانسته به زبان آخوندي به    

ايـن روزهـا کـم        .   احمدي نـژاد تـاخـتـه       
نشنيديم از دهان کارگزاران ايـن رژيـم          
جنايت پيشه که خواستار مرگ شدند       

امثال سروش و !  اما اين بار براي خود 
منتظري هم که برائت جستند کـه در         
خـدمــت اسـتــبــداد بــودنــد و از خــدا              
آمرزش طلبيدند و گفتند آن کارهايي       
كه کردند آن چيزي نبوده کـه نـتـيـجـه              

کسـانـي از     !   اش اين شده که ميبينيـم    
همين کارگزاران نيز هستند که آرزوي     
مرگ کـارگـزار بـغـل دسـتـي شـان را                 
دارند تا شايد جمهوري اسالمي را از      

 .مهلکه مرگ و نيستي نجات دهند
. را همه ما ميشنـاسـيـم   "   توکلي" 

ايشان همان کسي است که قانون کـار      
در مــعــامــالت    "   بــاب اجــاره   " را در     

اسالمـي نـوشـت و وزيـر کـار دولـت                 
او اکنـون بـه     .  ميرحسين موسوي بود 

نامه نوشته "   نخست وزير دوران امام " 
و او را به همراه خاتمي تهديد به مرگ 

ايشان در يک نامه سرگشـاده  .   ميکند
از ايشان ميخواهد که از شـعـار هـاي          
مردم برائت بجويند و بـخـصـوص از            

اين چند نقطـه در    ...!" مرگ بر"شعار  
جمله بعدي مـعـلـوم مـيـشـود هـمـان                
خامنه اي اسـت و فـرمـودنـد کـه از                  

همه ما ميدانيـم  .   بترسند"  خشم خدا" 
خشم خدا اسم رمز خشم جنايت کاران  
جمهوري اسالمي است کـه سـي سـال         
است مردم را بـه خشـم خـدا گـرفـتـار                 

اما اکنون سـه مـاه اسـت کـه             .  کردند
خشــم فــروخــورده مــردم بــه نــمــايــش           
درآمده است و کارگزاران اين دستگـاه     

يـک  .   جهنمي را به جـان هـم انـداخـتـه             
بـخـش از ايـن کـارگــزاران اکـنـون در                 
زندان گرفتار سيستمي شدند که خـود      

يـک بـخـش      .   آجر به آجـر آنـرا چـيـدنـد           
آرزوي مرگ ميکننـد تـا شـاهـد ايـن              

و ديگران تا ميتوانند بـه  .  ايام نباشند 
ايـنـهـا هـمـه        .   روي هم ناخن ميکشند 

حاصل فشار مبارزات مردم است کـه     
در عرض سه ماه اين چنين اين دولـت   
را که چنين به نظر ميرسيـد بـا هـيـچ               
نيرويي نميشود جـابـجـايـش کـرد بـه              

 .احتضار انداخته است
درد توکلي اين است که مـيـدانـد          
از خشم مردم رهايـي نـدارد و از سـر               
استيصال موسوي و خـاتـمـي تـهـديـد            
ميـکـنـد، و در واقـع دارد خـواهـش                 
ميکند که يک کـاري بـکـنـنـد و يـک                
جوري جلو اين مردم به جـان آمـده را          

اما همان شعار مرگ بر چنـد  .  بگيرند
نشان ميدهد که که هيچ کـاري    !   نقطه

از خاتمي و مـوسـوي بـر نـمـي آيـد و                
ــا                  خــود نــيــز بــايــد آمــاده بــاشــنــد ت
جوابگويي اعمالشان در اين سيـسـتـم         

ايشـان بـه اضـافـه         .   تباهي ساز باشند  
تـوکـلـي بـايـد دعــا بـه هــمـان خــداي                  
خـودشــان کــنـنــد تــا شــايـد مـردم از                

امـا  .   سرتـقـصـيـرات ايشـان بـگـذرنـد            
توصيه ميـکـنـيـم بـه        .  بسيار دير شده 

شيوه سروش از خداوند طلب آمـرزش      
کنند تا شـايـد آخـرت شـان تضـمـيـن                

امـا در ايـن دنـيـا چشـم انـداز                 .   شود
 .  *خوبي در انتظارشان نيست

   علوم
 بي تقصيرند، 
آب از سرشما 

 گذشته است

خامنه اي روز يکشنبه هفته گـذشـتـه       
استادان، اعضـاي    " در جمع شماري از   

"  هيات هاي علمي و رؤساي دانشگـاه    
از آموزش علوم انساني در دانشـگـاه        
ها ابراز نـگـرانـي کـرده و مـي گـويـد                 
آموزش بسياري از علـوم انسـانـي در          
دانشگاه ها باعـث بـي اعـتـقـادي بـه               

 .تعاليم الهي و اسالمي مي شود
عجيب نيست؟ در حالي کـه سـه          
ماه تمام خيابانها و محالت زير قـدم          
هاي مـردم عـلـيـه ايـن رژيـم بـه لـرزه                    
افتاده است و بود و نـبـود حـکـومـت             
اسالمي زير سئوال است، خـامـنـه اي        
يـادش آمـده اسـت کـه بـجـاي عـلــوم                  
انساني بهتر است فقه اسالمي و نهـج      
البالغه و توضيح المسائل خميني در 
دانشگاه ها تدريس شـود تـا جـوانـان            

شکاکيـت و تـرديـد        " بيش از اين دچار 
 . نشوند" در مباني ديني و اعتقادي

خـامـنـه اي      .   نخير عجيب نيست  
بـا بـاز     .   دارد اعالن جنـگ مـي دهـد         

شدن دانشگاه ها چند ميـلـيـون جـوان        
مي تواننـد بـطـور مـتـشـکـل جـبـهـه                  
ديگري عليه حکومـت اسـالمـي بـاز           

بـايـد   . کنند و بجان اين جانيان بيفتند 
با اين موج عظيم سرنـگـونـي طـلـبـي          
مقابله کـرد و خـامـنـه اي بـه چـاقـو                    
کشها و لباس شخصي ها و بسـيـجـي     
ها دارد مي گويد راهـي بـراي کـوتـاه            
آمدن در مقابل مردم وجود ندارد، بـا     

. تمام توان بايد به جنـگ مـردم رفـت          
اما در پس اين خط و نشـان کشـيـدن           
ها درماندگي آقاي خامنـه اي عـيـان          

شکاکيت و "بايد به ايشان گفت . است

 کاظم نيکخواه 
 

 کيوان جاويد 

 ۵صفحه      

 بازتاب هفته

 ياشار سهندي 

 را از این پس در ھر شماره انترناسیونال " بازتاب ھفتھ"صفحھ 
. این صفحھ رویدادھاي مختلف سیاسي مورد بحث قرار میگیرند در. خواھیم داشت

   . ویراستار این صفحھ کاظم نیکخواه است



 5 ۳١۵شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

تلفن تماس و 
شماره حسابهای 

 : کمک مالی
 

کمک ھای خود را میتوانید 
بھ این حسابھا واریز کنید و 
یا از طریق تماس با واحدھا 

و مسئولین حزب در 
کشورھای مختلف تماس 
  . بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

:  اگر از ایران ارسال میکنید
میتوانید از طریق دوستانتان 
در خارج بھ حساب ھای 
فوق واریز کنید، و یا با 

شماره تلفن 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨   
تماس بگیرید تا راه ھای 
 .دیگر را بھ شما معرفی کنیم

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

شده و اسمی کھ باید اعالم شود 
  .را  بھ ما اطالع دھید

 برنامه حزب را بخوانید و در سطح وسیع توزیع کنید يک دنيای بھتر 
 به حزب کمونیست کارگری بپیوندید

بـا  "   بي اعـتـقـادي در مـبـانـي ديـنـي                
تدريس علوم انساني شروع نشده است 

ايشـان  .   و ويژه دانشگاه ها هم  نيسـت    
و همه کارگزاران حـکـومـت اسـالمـي           
ميدانند که از کـارخـانـه و مـدرسـه و             
خيابان و تا هر کجاي ديگر که زندگي   

شکاکيت و ترديد در   " جريان دارد اين   
دارد چـهـار     "   مباني ديني و اعتقـادي    

. نعل مـي تـازد و بـه جـلـو مـي رود                   
زنـــدگـــي انســـانـــي آن مـــدرســـه و                 
دانشگاهي است که به مردم آمـوزش         
داده است در مقابل حکومت اسالمي 

 .و مذهبي بايد از انسانيت دفاع کرد
الـبــتـه شــمـشــيـري کــه دو ســوي              
حاکميت عليه هم کشيـده انـد هـم بـه            
روشني نشان ميـدهـد وضـعـيـت ايـن              

!  نـمـونـه   .   رژيم خراب تر از خراب است   
مير حسين موسوي در نـامـه اي بـه               

در عين حـال  : "...  منتظري مي گويد 
کــه از خشــم مــردم              اگــر در مــوجــي     

برخاستـه اسـت احسـاس خـطـر بـراي                
نظام نمي کـردم ،          اصل کشور و اصل 

برايم سخت نبود که بيست سال ديگـر     
تالش "او ادامه ميدهد ". سکوت کنم 

تکاپوهاي مـردم      ... من اين است  که  
در چهارچوب نظام باقي بـمـانـد و در           

خــطـرنــاک        دام سـاخــتـارشـکــنـي هـاي         
و جالب اين است كه منتـظـري   .   نيفتد

نـظـامـي کـه         : "...   در پاسخ مي گويد 
تحت لواي اسالم بوده و افتخار شيعـه      

اعمالي نه       بودن را دارد با انجام چنين 
تنها در سطح جهان، بلکه در کشور و     

خـودمـان         در ميان توده ها و جوانـان       
نيز موجب بدبيني نسبت به اسـالم و          

تـحـقـق          دين گشته، و عـجـز اسـالم از         
 ."کند عدالت در جامعه را اعالم مي

اين صف در هم شکسته حکومت 
از همه جناح هايـش و    .   اسالمي است 

صـف مـقـابـل،       " .   نخبگـانـش  " با همه   
صف ميليوني زنان بـه جـان آمـده از              
قــوانــيــن اســالمــي، صــف چــنــد ده              
ميليوني جوانان که براي يـک زنـدگـي           
مدرن، انساني  و شاد لحظـه شـمـاري          
مي کنند و صف عظيم طبقه کارگر و 
همه زحمتکشان که از فقر و نـابـرابـري      

دعواي بـاالئـي هـا از          .  بجان آمده اند 
اتحاد و حركت عظيم تا همين لحـظـه       
مردم براي به زير کشـيـدن حـکـومـت             

است و نگراني خـامـنـه اي و شـرکـاء              
آب از سـرشـان     .   واقعي و زميني است 

با باز شدن دانشگاه هـا  .    گذشته است 
جبهه انقالب عليه حکومت اسالمـي      

 .*قوي تر خواهد شد
رسميت دادن 

 خامنه اي
 به پروژه شنيع 

 !اعتراف گيري

هفته گذشته خامنه اي در خطبه نمـاز     
عيد فطر در دفـاع از پـروژه اعـتـراف              
گيري و استفاد از اعترافات متـهـمـان      
براي سنديت بخشيدن به محاکـمـاتـي        
کـه در دادگـاهـهـاي رژيـم در جـريــان                 

متهم هر چه دربـاره  :   " است،اعالم کرد 
خود بگويد در دادگاه اين حجت است؛ 
اين که بـگـويـنـد اگـر در دادگـاه اگـر                   
اعترافي کرد عليه خودش، اين حـرف     

. مهملي است؛ حرف بي ارزشي اسـت       
او در جاي ديگري در هميـن خـطـبـه       "   

هر اقراري، هـر اعـتـرافـي،          " اش گفت   
شرعا، عرفا و در نـزد عـقـال در يـک                 
دادگاه در مقابل دوربـيـن در مـقـابـل             
بينندگان ميليوني هـر اعـتـرافـي کـه             
متهم عليه خود بکند مسموع و نافذ     

 "است 
اعالم اينکه اعتـراف فـرد عـلـيـه             
خود معتبر است و مي تواند مبـنـاي       
صــدور حــکــم و مــحــکــومــيــت در              
دادگاهها عليه متهم گردد، عالوه بـر     
تائيد و توجيه سـيـاسـتـهـاي اعـتـراف             
گيري تحت شکنجه، زنـدان و اعـمـال          
وحشيانه، رسميت بـخـشـيـدن بـه ايـن             

. سياست کثيف و ضد انسـانـي اسـت         

دفاع بي شرمانه و وقيـحـانـه از آن از              
زبان رهبر رژيم، يک بار ديگر به هـمـه         
مـردم بـجــان آمـده نشـان داد کـه بــه                  
کــارگــيــري تــمــام روشــهــاي اعــتــراف         

عـدل  " گيري، فشار به متهمـان عـيـن           
و يک سياست جانيـان اسـالمـي      "  علي

در تثبيت سرکوب و ترور در جـامـعـه        
بوده و رژيم حاضر است دسـت بـه هـر         

. کـاري بـراي حــفـظ حـکــومـت بـزنــد              
 .بشرطي كه توانش را داشته باشد

جنبه ديگر اظهارات خـامـنـه اي          
بويـژه بـعـد از عـلـنـي شـدن جـنـايـت                     
صورت گرفته توسط مسئـوالن رژيـم        
در بازداشتگاه مـخـوف کـهـريـزک کـه            
موجي از محکـومـيـت و انـزجـار در             
داخل و خارج بر عليه رژيم را به دنبال    
داشت و انعکاس جهاني اين جنـايـات     

براي اولين بار جهانيان مـتـوجـه       .   بود
گوشه هايي از ابعـاد وحشـيـگـريـهـاي           
حکومت شده و اين حكومت بعـنـوان         
سمبل شكنجه و تجاوز و بيرحمـي بـا       
مـحــکــومـيــت هـاي گســتـرده روبــرو            

جـنـايـات کـهـريـزک و ابـعــاد              .   گـرديـد  
شقاوت، جنون آدمـکـشـي و تـوجـيـه              
گريهاي حکـومـت تـا حـدي بـود کـه                 
بخشا اعتراض آخوندهاي حکـومـتـي        

به ايـن سـيـاسـت رژيـم          "  انتقاداتي"که  
خود هـمـيـن    . دارند، را به دنبال داشت 

موضوع تبديل به موضوع داغـي در       
جنگ و دعواي باندهـاي حـکـومـتـي           
گرديد و بحـران رژيـم را وارد مـرحلـه              

اكنون به صـحـنـه آمـدن         .   ديگري کرد 
خامنه اي و اظهاراتش پيرامون پروژه    
اعتراف گيري  قرار است صـفـوف در        
هم ريخته و شکننده حکـومـت را در            
برابر تعرض انقـالب مـردم يـکـدسـت             
کرده، جو رعب و وحشت و ارعـاب و          
بـکـش و بــگـيــر و بــبـنــد و زنـدان و                     
ــز اعــالم نــمــوده،                شــکــنــجــه را جــاي
ارگانهاي حکومتـي را کـه مـرتـکـب             
جنايت بر عليه مـردم شـده انـد، زيـر                
چتر حمايت واليت فقيه قرار دهـد، و          
ضمن عربده کشي بر عليه مـردم، بـه           
ناراضيان درون حکومت هشـدار داده       
و کــهــريــزک را نشــانشــان بــدهــد، و               
جماعت آخوندهاي سـاکـن قـم را کـه              

مي زنند ويا بخشا اعتراضي بـه    " نق" 
گوشه اي از سياست هاي رژيـم دارنـد         
را مجبور به سکوت و کنار آمـدن بـا        
حکومت و ولي فيقه و شخص خامنه     
اي، که آخرين حرف را در باره نـظـام و        

قوانينش مي زند، يا بـا خـود هـمـراه              
کرده و يـا از دايـره حـکـومـت کـنـار                    

امـا انـقـالب مـردم  ورونـد              .   بگـذارد 
تعرض مـردم بـه حـکـومـت صـفـوف               
جانيان  کل حکومت را بيش از اينهـا      
به هم ريخته است كه با ايـن تـالـشـهـا            

 .  قابل ترميم باشد
ــزک و                    ــريــ ــهــ ــه در کــ ــچــ آنــ
بـازداشــتــگـاهــهــاي مــخــوف ســپــاه        
پــاســداران از بــازداشــتــگــاه شــوش         
گرفته تا بازداشتگاه پاسارگاد، تـا       
دهها زندان و شکنجه گاه مخفي و    
علني ارگانهاي سرکـوبـگـر رژيـم و          
ابعاد شکنجه ها و جنايات صورت 
گــرفــتــه در آنــهــا ذره اي بــراي                      
هيچكس ترديدي باقي نـمـيـگـذارد         

مشـخـصـا و      که همه سران نظام و       
در راس آنـهـا خـود خـامـنـه اي              
شخـصـا در سـازمـانـدهـي ايـن              
جنايات بر عـلـيـه مـردم نـقـش              
مهمي داشته و متهم رديف اول        
بوده و بايد دستگيـر و بـه جـرم           
ارتکاب جنايت عـلـيـه بشـريـت          

در اين مـيـان     .   . محاکمه گردند 
يک نکته مسلم است و آن اينکه  
انقالب مردم بدرست واليت فقيه را 

عـنـوان  مسـئـول تـمـام ايـن                به  
جنايات زير ضرب گرفته و  در      
انــقــالب جــاري اش بــه رهــبــر            
شکنجه گران و متجاوزين اتمام 

مردم خواهان .   حجت کرده است  
ــه حــكــومــت              ــد ك ايــن هســتــن
اسالمي تماما بـه زيـر كشـيـده           
ــدم اول شــخــص                  شــود و در ق
خامنه اي دستگيـر و در کـنـار           
ساير سران اصلي رژيم و آمريـن        
ــات              ــيــن هــمــه جــنــاي و عــامــل

تطهير جانيـان،  .   محاکمه شوند 
خريدن فرصت  بـراي حـکـومـت         
ديگر حنايش رنگ باختـه و در       
اولــيــن پــيــروزي انــقــالب جــاي        
ايشان به عنوان متهم رديف اول 
در روي صندلي محاکمه خواهد 

 !*آن روز دير نيست. بود 
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است كـه بـطـور كـلـي شـمـا چـه نـوع                     
ــران داريــد؟              ســازمــانــي در داخــل اي
چگونه فعالين و اعضاي و دوستداران 

 حزب را سازماندهي ميكنيد؟ 
ببينيد حزب از همان بـدو    :   شھال دانشفر

تاسيسش تا کنون با اعضـايـش و بـا            
کـادرهــايـش در داخــل ايــران حضــور            

روشـن  .   داشته و فعالـيـت کـرده اسـت         
اســت كــه تشــكــيــالت و كــادرهــا و              
اعضـاي حـزب را بــه دلــيـل شـرايــط                

و .   خفقان هركسي نميتوانست ببـيـنـد    
امـا  .   نميبايست هـم بـتـوانـد بـبـيـنـد              

كاركـرد و تـاثـيـر آنـهـا را مـيـشـد و                      
اگر كسي به رويدادها و   .   ميشود ديد 

مبارزات و مناسباتي کـه در هـمـيـن          
چند سال اخـيـر در اوضـاع سـيـاسـي                
ايران جـريـان پـيـدا كـرده و تـاثـيـرات                  
مهمي بر فضاي سياسي ايران گذاشته  
نگاهي كرده باشد، قطعا حضور حزب 
و شعارهايش را كه شاهدي بـر وجـود           
اعضا و دوستداران وسيع حزب است،    
در مناسبت هاي مـخـتـلـف و حـتـي               
انعكاس آن را در روضه هـا و خـطـبـه            
ها و سـخـنـان سـران حـكـومـت ديـده                 

حزب کمونيست کارگري ايـران    .   است
پــرچــم انــقــالب و ســوســيــالــيــســم را            

شعارهاي سرخ و راديـکـال    .   برافراشت
در اول مه ها، در هشت مارس هـا و            
در شانزده آذر ها در دانشگاه ها هـمـه     
و همه نشانگر حضور فعـال حـزب در        
داخل و شکل دادن به اوضاع متحـول     

خصوصا در دو سه سالـه  . امروز است 
اخيـر بـه يـمـن وجـود کـانـال جـديـد،                    
جايگاه و حضور و نفوذ حزب براي هر 

 .  کسي قابل لمستر و محسوس است
در دو سـالـه اخـيـر بـا روي آوري                
وسيعي از سوي انسانهـاي آزاديـخـواه         

کانال جديـد کـه     .  به حزب روبرو بوديم 
ابزار رهبري اين حزب رو بـه جـامـعـه             
بود، از سوي مردم کانال انـقـالب نـام          

مردم وسيعي که برنامـه هـاي     .   گرفت
ما را ميديدند، با حرارت و پرشور در  

و رژيم را . مباحثات شرکت ميکردند
به چالش ميکشيدند و در جـريـان آن            
ما شاهد  وجـود يـک  جـنـبـش قـوي                
انساني، سکوالر، مدرن، عليه اعدام، 
عـلــيـه ســنـگــسـار، بــرابـري طـلــب و                

و در جريـان ايـن     .  آزاديخواهانه بوديم  
مباحثات خيلي هـا بـا ايـن حـزب و                

دور ايـن حـرب       .   کمونيسم آشنا شدند  
مشــتــاق فــعــالــيــت و       .   جــمــع شــدنــد   

همکاري نزديک با حزب شدند و بطور   
واقعي اين سرفصـل جـديـدي بـود در             

. امر سازماندهي حزب در داخل ايران 
از همين رو  براي ما نيز بـيـش از هـر         

وقت سازماندهي به معـنـي سـازمـان        
دادن يک نيروي اجتماعي و تـوده اي            
که گرد حزب جمع ميشوند تا متـحـد    
شوند و خود را از شـر ايـن رژيـم رهـا                 
کنند، معني عملي پيدا کرد و بـطـور      
واقعي نيز بايد به اين مسـالـه جـواب           

 .ميداديم
 بنـابـرايـن مـا بـعـنـوان اولـيـن و                  
عملي ترين گام براي سازمانـدهـي در       
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـران ايـران و                 

جـمـع هـاي      " فعاليت با آن، بر تشکيل  
گفتيم دور   .  تاکيد کرديم" کانال جديد 

کانال جديد جمع شويد و اين جمع هـا       
را در محالت و مراکز مخـتـلـف، در            
کارخانجات با همکارانتان و در ميان   
اقــوام و دوســتــانــتــان، در هــمــه جــا              
تشکيـل دهـيـد و  دوسـتـان هـر چـه                    
بيشتري را به ديدن برنامه هاي کـانـال      

. جديد تشويق و عـالقـه مـنـد کـنـيـد              
گفتيم در جمع هايتان  بر سر مباحثي  
که در برنامه هاي اين تلويزيـون طـرح      
ميشود، بـحـث کـنـيـد و هـم نـظـري                   
بـوجـود بــيـاوريـد،  هـمـه انسـانـهــاي                 
آزاديخـواه را بـه عضـويـت در حـزب                
فراخوانديـم و خـواسـتـيـم کـه  آدرس                 
تماس به ما بدهند، تا جدا از برنـامـه         
هاي تلويزيوني با دريافت نوشته ها و    
نشريات و اطالعيه هاي حزب  بيشتر  

گـفـتـيـم ايـن        .   حزب خود را بشناسنـد    
بـه  .   مباحث را بدرون جـامـعـه بـبـريـد         

فراخـوان هـاي ايـن تـلـويـزيـون عـمـل                  
سياستها و شعارهايي که طرح  .   کنيد

ميکنيـم را بـه درون اعـتـراضـاتـتـان                
همه جا را بـا شـعـارهـايـي کـه             .   ببريد

کانال جديد طرح ميکند پر کـنـيـد و             
بـا ايـن کـانـال         .   شعار نـويسـي کـنـيـد        

همکاري کـنـيـد و بـراي آن اخـبـار و                   
بـراي کـانـال جـديـد          .   گزارش بفرستيد 

تـالش  .   کمک مالي جمع کنيد و غيره   
ما در اين جهتـهـايـي بـود كـه بـطـور                 

و بـطـور واقـعـي       .    خالصه اشاره كردم 
جمع هاي بسـيـاري   .   نيز پاسخ گرفتيم  

با ما تماس گرفتنـد و    .   شکل گرفتند 
و  مـتـاثـر از      . شروع به فعاليت کردند 

مباحثي که در کانال جديد طرح شـده     
بـطـوريـکـه     .  بود، رفتند و عمل کردند 

خيلي جـاهـا شـنـيـديـم کـه از کـانـال                    
و انسـانـهـاي      .   جديديها صحبـت بـود     

آزاديخواه همديگر را با بـحـث هـايـي            
که در جامعه و در محافل و جمع هـا      

 . بر پا ميشد، پيدا ميکردند
بطور واقعي اين تجربه اي جـديـد         
و سنتي نويـن در امـر سـازمـانـدهـي               

سازمانيافتن جنبش آزديخواهي .  بود
و صف انقالب در بعدي اجتمـاعـي و           

سياسي حول کانـال جـديـد کـه ديـگـر              
حـول حـزب     .   همه آنـرا مـيـشـنـاسـنـد           
طـبـعـا در      .     کمونيست کارگري ايـران   

اين ميان انسانهاي پيشـرو، فـعـالـيـن           
کمونيست و چپ، انسانهاي راديـکـال      
که همـواره در صـف جـلـوي مـبـارزه                
هسـتـنـد، نـقـش تــعـيـيـن کـنـنـده اي                    
داشتند و پيشگام تشکيل چنين جمع 

اين را هم همينجا تاكيـد  .  هايي شدند 
كنم كه گردآمـدن حـول کـانـال جـديـد               
ميشود گفت شروع کار سازماني مـا      

اين جمع هـا    .  در اين ابعاد جديد است 
ظرفي است بـراي گـرد آوردن نـيـروي              

. عظيمي که دور حزب جمع شده است 
و ما دست به كار ارتقاي اين جمع هـا      

 . در شهرهاي مختلف شديم
 

منظورتان از ارتقاي اين :   کاظم نيکخواه
 جمعها چيست؟ 

جمعهاي دوستداران حزب :   شھال دانشفر
كه از طريق كانال جديد به حـزب روي       
آورده اند، به درجه اي سـازمـان دارنـد         
يا بهتر است بگويم سازمان پيدا كرده  

اما وقتي از موضع يك حزب كـه  .   اند
به تشكيالتي منسجم و منـضـبـط و         
مـحـكــم و در عـيـن حـال عــمـيـق و                     
كمونيست و آگـاه بـراي كـاري بـزرگ              
مثل انقالب كردن و تـحـول دادن بـه               
جامعه نـيـاز دارد، بـه مسـالـه نـگـاه                 

. كنيـم، ايـن هـا هـنـوز پـراكـنـده انـد                   
انسجام ندارند و بـايـد بـه سـازمـانـي                

. محکم و قـدرتـمـنـد تـبـديـل شـونـد                 
چگونه بايد اين جمع ها را ادامه کـار          
کرد؟ چگونـه مـيـتـوان ايـن صـف را                 
انسجام داد که بتوانـد بـه هـدفـي کـه                
اساسا براي تحقق آن حول حـزب خـود       
جمع و متحد شده اند برسند؟ بتوانند     
بويژه امروز که در کوران يـک خـيـزش            
انقالبي در جـامـعـه هسـتـيـم، نـقـش                 
تاريخي خود را  ايفا کنـنـد، ايـن گـام          

 . بعدي است که بايد روشن ميکرديم
ــجــاد                    ــر روي اي ــنــرو مــا ب از اي
واحدهاي حزبي در تمام شهرها تاکيد       

اعضاي حزب را فـراخـوانـديـم        .   کرديم
که در تمام شهرها روابط خود را فعال   

به جمع ها و فعاليـتـهـاي خـود       .   کنند
سروساماني دهند و هر جا کـه هـنـوز        
واحد حزبي خود را درست نکرده انـد،      
دست بکارش شوند  و در حـد تـوان               
خود کل مسايل شهر را پيش رويشان    

همانطور که گفـتـم کـانـال       .   قرار دهند 
جديد مثل توپخانه اي تبليغـي نـيـرو           
جمع ميکرد و اين نيرو بايد در محـل     

و ايــنـجــا ايــن      .   سـازمـان مـي يـافــت        
وظيفه اعضا و کادرهاي حزب بود که 

. اين نيرو را جمع و متشکل مـيـکـرد         
بويژه در ميان نيروي جـديـدي کـه در             

اين دوره جذب حزب شدند، اعضـايـي     
هستند که از تـوان و آگـاهـي بـااليـي              
برخوردارند و ميتوانند نقش مـهـمـي        
در سازماندهي و ارتقـاي جـمـع هـاي             
تشکيل شده حول کـانـال جـديـد ايـفـا              

بنابراين توقع متناسبي بود که . کنند
ما پيش روي اعضا و کادرهاي حزب       
و  واحــدهــاي حــزبــي در شــهــرهــاي               
مختلف قرارداديم  و از آنها خواستيم       
کــه بــه کــمــک ايــن نــيــروي عــظــيــم                 
آزاديخواهي که جمع شده است و نـيـز         
با اتکا به صف قدرتمند چپ کـه هـر             
روز در جامعه قويتر ميشود، فضـاي     
شهرها را متحول کـنـنـد و وظـايـفـي              

. پايه اي را در دستـورشـان گـذاشـتـيـم          
واحدهايي که خود بحث هاي حزب را    

و اگاهگري و مبـارزه  .   دنبال ميکنند 
عليه خرافات و تبعيض و نابـرابـري و       
متـحـد کـردن صـف آزاديـخـواهـي و                

. برابري طلبي امر هـر روزه آنـهـاسـت           
واحد هايـي کـه يـک کـار مـهـم آنـهـا                    
کمونـيـسـت کـردن و جـذب اعضـاي                
جـديـد بـه حـزب اسـت و اعضـاي آن                   
بخاطر دفاعشان از انسانيت و حـقـوق    

. انساني در مـيـان مـردم مـحـبـوبـنـد             
واحدهايـي کـه خـود را کـمـونـيـسـت                 
ميدانند و هر جا که اعتراضي اسـت،         

. در صف مقدم اعتـراض قـرار دارنـد           
واحدهايي که کار دائمي آنها مـتـحـد         
کردن مردم معترض حول خواستها و        
مطالباتشان در عرصه هاي مختـلـف      

و دائم در حال ايـجـاد   .   اجتماعي است 
انواع و اقسـام تشـکـل بـراي مـتـحـد                

. کـــردن ايـــن مـــبـــارزات هســـتـــنـــد           
واحدهايي که تالش ميکننـد فضـاي         
سياسي  شهرها را با تبليغاتشـان، بـا        
ــراکــت و               ــويســي و پــخــش ت شــعــارن
اطالعيه هاي حزب و غـيـره دگـرگـون        

واحـدهـايـي کـه بـا انـعـکـاس               .     کنند
منظم مسايل شهر و محل فـعـالـيـت          
خود و اخـبـار اعـتـراضـات مـردم بـه                
حــزب، امــکــان حضــور، دخــالــت و            
عکس العمل بمـوقـع آنـرا  در مـورد              
مسايلي که در محل مـيـگـذرد بـراي         

واحدهـايـي کـه      .   حزب فراهم ميکنند  
بطور منظم نشـسـت دارنـد و بـر سـر                
مسايل شهر و مسايل سراسري اي که  
مــيــگــذرد، بــحــث و بــرنــامــه ريــزي            
ميکنند و خود را براي مناسـبـتـهـاي        
مختلفي که براي اعتراض پيـش مـي      
آيد و بسيج نيرو و رهبـري و دخـالـت              

واحدهايـي کـه     .   در آن آماده ميسازند  
با کار خود جمع هايي که حول کـانـال        
جديد تشکيل شده اند را بخود نزديک     

. کرده و به آنـهـا  انسـجـام مـيـدهـنـد                  
واحدهايي که جمع آوري کمـک مـالـي       
را در محيط اجتماعي خود سـازمـان       

اينها همه وظايف واحدهاي .   ميدهند
حـزبـي در ايـران اسـت کـه از طـريــق                    
اعضـا و کــادرهـاي حــزب بــه پــيــش              

واحد هايي که بطـور واقـعـي      .    ميرود
ادامه فعاليت کانال جـديـد در مـحـل          
است و امر سازماندهي در مـحـل را            

 . متحقق ميسازد
بدين ترتيب بايد بگـويـم كـه ايـن            
واحد ها بدنه اصلي حزب در ايـران را        
تشکيل ميدهند کـه بسـتـه بـه دايـره               
نفوذ اجتماعي شان در سطوح محلي، 
شهري ، منطقه اي و سـراسـري نـقـش             

 .  ايفا ميکنند
اين بطور خالصه نقشه مـا بـراي           

. سازمـانـدهـي در داخـل ايـران اسـت              
.  بــراي آن گــامــهــايــي بــرداشــتــه ايــم            

همانطور که اشاره کردم روي آوري بـه        
اما به لـحـاظ     .   حزب وسيع بوده است   

سازماني هنوز کارهايي زيادي داريـم       
روشـن  .   تا به وضعيت مطلوب برسيم    

است شکل گيري و قوام يافتن چنـيـن         
واحــد هــايــي چــه تــحــول بــزرگــي در             
موقعيت حزب و اوضاع سياسي کـل       

بـود  و مـا بـراي آن              .   جامعه خواهـد  
 .تالش ميکنيم

 
شما در شرح وظـايـف و     :   کاظم نيکخواه

نقش واحدهاي حزبي از نقش آنـهـا در      
ــراضــات جــاري            ــدهــي اعــت ســازمــان
صحبت کرديد، بطور مشخص در اين 
زمينه چه اشکالي از کار را در دستور 

 کار اين واحد ها گذاشته ايد؟
ببينـيـد بـطـور مـثـال مـا              : شھال دانشفر

تشکيل هسته هاي محلي را بـعـنـوان      
ــم ســازمــانــدهــي                   ــک شــکــل مــه ي
اعتراضات مردم در مـحـالت اعـالم          

هسته هايي کـه در خـيـلـي از           .   کرديم
محالت نيز شکل گرفت و هم اکـنـون       
زمينه هاي تشکـيـل آن در سـطـحـي               
سراسري و در تـمـام شـهـرهـا فـراهـم                  

هســتــه هــايــي کــه اســاســا از            .   اســت
جــوانــان و انســانــهــاي مــعــتــرض در           
محالت شـکـل مـيـگـيـرد و کـار آن                  
شـکـل دادن اعـتــراض و مـبـارزه در                

ــوري         .   مــحــل اســت     ــه ف يــک وظــيــف
واحدهاي حزبي  تـالش بـراي ايـجـاد              

 . اين هسته ها در محالت است
ميدانيـد کـه حـزب خـواسـتـهـاي              

خـواسـتـهـايـي      .   فوري اي را اعالم کرد 
ده خـواسـت فـوري        " که تحت عـنـوان       

اين وظـيـفـه    .   منتشر شده است"   مردم
واحدهـاي حـزبـي اسـت کـه مـردم را                  
حــول ايــن خــواســتــهــا و در اشــکــال              
مختلفي از نهادها و تشکلهاي علني   
متحد کنند و با اين کار به مـبـارزات     
آنان تعيين بخشند و صـف اعـتـراض         

 .. . سازماندھى حزبى               ۱از صفحه          

 ۷صفحه      
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آزاديخواهي را با خواستهايي روشن و   
 . سراسري سازمان دهند

يا در کـارخـانـجـات مـا بـر روي                
اخراج نيروهاي سرکوبگر بعنـوان يـک        
خواست فوري کارگران که مستـقـيـمـا      
بــه شــرايــط خــيــزش انــقــالبــي مــردم           

وظـيـفـه    .   مربوط است، تاکيد کـرديـم     
واحد هاي حزبيست کـه در هـمـه جـا              
تالش کنند که کارگـران را حـول ايـن             

. خواست متحد کرده و سازمان دهند    
و براي بـرپـايـي و تـثـبـيـت مـجـامـع                    
عمومي کارگري در سطحي سراسـري      
بعنوان ظـرف اتـحـاد و اعـمـال اراده                

واقعيت اينسـت  . کارگران تالش کنند 
که حزب در تـمـام عـرصـه و بـر روي                  
مسـايـل اعـتـراضـي مـردم سـيـاسـت                
روشني دارد و اين وظيـفـه واحـدهـاي            
حزبي است که مـردم را در هـمـه جـا                
حول اين سـيـاسـتـهـا مـتـحـد کـرده و                  
سازمان دهند و خود  در راس انجمـن      
ها و نهادهاي مختلف اجتـمـاعـي در       
اعتراض عليه تبعـيـض عـلـيـه زنـان،             
عليه اعدام و در دفاع از حقوق کودک       

و به اين ترتيـب  . و غيره و غيره باشند 
در دل اين فعاليت ها بيشترين نيرو را   
به حزب جذب کنند و وسيعترين نيرو     
را به اعتراض و مبارزه بـکـشـانـنـد و              

بويژه امروز ما شـاهـد   .   سازمان دهند 
اين هستيم که مـردم بـه بـهـانـه هـاي                 
مختلف بيرون مـيـآيـنـد و اعـتـراض            

واحدهاي حزبي بايـد آمـاده     .   ميکنند
بـاشــنــد و هــر جـا کــه مـردم بــيــرون                  
هستند، آنها در صف مقدمش باشند  
و بـا شـعـارهـاي آمـاده ، بـه حـرکـت                    
اعتراضي آنان سمت و سو دهند و در     
خيلي جا خود مـبـتـکـر بـرپـايـي ايـن                

هـمـيـن االن سـال         .   اعتراضات باشنـد  
. تحصيلـي جـديـد شـروع شـده اسـت               

ــقــالب و                  دانشــگــاه ايــن ســنــگــر ان
آزاديخواهي باز مـيـشـود، واحـدهـاي          
حزبي بايد خود را براي دور جديدي از     
اعـتـراضـات در دانشـگـاهــهـا آمــاده             

هــمــيــنــطــور مــعــلــمــان کــه          .   کــنــنــد 
خواستهايشان پاسخ نگرفـتـه اسـت و          
مـــتـــرصـــد فـــرصـــت بـــراي ادامـــه             

جـمـعـهـاي     .   اعـتـراضـاتشـان هسـتـنـد         
حـزبـي بـايــد در هـمـه ايـن تـحــوالت                  
حساس باشند و فـعـاالنـه بـه اشـكـال               
مــخــتــلــف و در ســطــوح مــخــتــلــف             

 . دخالتگري كنند
 

" جمعهاي حـزبـي    "يعني : کاظم نيکخواه
هرگونه كه خود تشـخـيـص دادنـد در            
سطح جامعه عمل ميكنند؟ سازمان     

 حزبي در اين ميان چه ميشود؟

ببيـنـيـد ايـن جـمـعـهـا بـا                :   شھال دانشفر
ابـتـكــار و دامــنـه نــفـوذ و تـوانـايــي                  
كادرهاي موجودشان عمل ميكـنـنـد        
اما براي اينکه همه اينها بـه حـزب و           
سازماني محکم و قدرتمـنـد تـبـديـل            
شوند تاکيد ما ارتباط و تماس منظم 

تاکيد ما گزارشدهي از . با حزب است
تاکـيـد مـا      .   فعاليت ها به حزب است   

بـردن سـيـاسـت هـاي حـزب بـه درون                  
جامعه و داشتن بيشترين تبـادل نـظـر       
با حزب و بيشـتـريـن هـمـاهـنـگـي در               
کارها و پيشبرد و گسترش فـعـالـيـت        
ها  در متن فعاليت وسيع اجتـمـاعـي       

 . آنست
ما ميخواهيـم سـازمـانـي قـوي،           
مدرن و منضبط داشته بـاشـيـم و در           
شــرايــط ســيــاســي امــروز ايــن يــک               
ضرورت فوري اسـت و بـايـد سـريـعـا                
خودمان را به يـک چـنـيـن کـيـفـيـتـي                  

ــيــم  در يــک کــالم ســيــاســت           .   بــرســان
سازماندهي ما امروز، سياستي است 
ــحــث حــزب و جــامــعــه                 در ادامــه ب
منصور حکمت و ترجمه عملي آن در    
بحث هاي تعين بخشي و ابراز وجـود          
علني و اجـتـمـاعـي چـپ كـه حـمـيـد                  
تــقــوايــي در مــورد آن بــحــث كــرده                

سياسـت سـازمـانـدهـي مـا           .   ميباشد
امروز بايد  در انطباق با موقعيتي که 
امروز چپ و حزب در جامعه بـدسـت           
آورده است و متناسب  با اوضـاع پـر           
تب و تاب سياسي جامعه باشد و مـا        
تالش  داريـم بـه ايـن مسـالـه پـاسـخ                   

بنابراين مي بينيد که  الگـوي  .   دهيم
سازماندهي ما با الگوهاي کالسـيـک    

. چپ تا کنوني کامال متفـاوت اسـت     
از نظر ما امروز حوزه ها و واحـدهـاي     
حزبي همان تبيين و تعبيري که  چـپ      

. از سازمانيابي حزبي داشـت نـدارنـد         
ما از ايـجـاد سـازمـان حـزبـي در دل                  
فعاليت سياسي و اجتماعي و در دل          
تــحــوالت ســيــاســي جــامــعــه ، از                 
سازماني دخالتگر و در قلب جـامـعـه     

 . سخن ميگوييم
 

ــيــکــخــواه بــه اوضــاع امــروز       :   کــاظــم ن
اما بطور مشخص قبل تر . برميگردم

هــا در ســيــاســت ســازمــانــي حــزب              
فرمولها و طـرحـهـايـي مـثـال تـحـت                 

يـا  "   سـازمـانـدهـي مـنـفـصـل          " عنوان   
سـازمـان   " ، و     " سازماندهي شانـه اي   " 

. و امثال اينها مطرح مـيـشـد   "   هرمي
اين سياستها االن بـه چـه شـكـلـي در               

 مي آيد؟
بلــه درســت اســت ايــن        :   شـھــال دانشــفــر

سياسـتـهـا را داشـتـه ايـم و االن هـم                    

اما ميخواهم بگويـم  . بدرجه اي داريم 
كه با توجه به اوضاع سياسي موجود       
و جايگاه حزب، امروز سواالتي نظيـر    

و بـه    "   مـنـفـصـل    " سازماندهي شکـل     
دارد يـا هـرمـي،        "   شانه اي  " اصطالح  

يك مقداري از اوضاع عقب تر است و 
براي بيان خصلت نـوع سـازمـانـدهـي            

بـويـژه   .   حزبي در داخل ناکـافـي اسـت        
اينها  سواالت آن توده عظيمي که بـه      
حزب رو مياورند و ميخواهند با ايـن      

آنـهـا در     .   حزب فعاليت کنند نـيـسـت     
جستجوي اشکال عـمـلـيـتـري از نـوع            

.  فعاليت و کار با اين حـزب هسـتـنـد            
اما در عين حال ما بـه ايـن سـواالت           

پـاسـخ مـا      .   نيـز پـاسـخ روشـن داريـم           
پاسخ ما همانطـور کـه     .  سياسي است 

اشاره کردم، ساختن حزب در متن يک  
فعاليت اجتماعـي گسـتـرده و در دل             

ضــمــن ايــنــکــه اگــر      .   مـبــارزه  اســت     
بخواهم بـه ايـن سـوالـهـا نـيـز پـاسـخ                    
مستقيم بدهم، پاسخ من بـه روشـنـي          
اينست که سـازمـانـدهـي مـا بـه يـک                 

به اين معنـا کـه     .  معنا منفصل است 
رهبري سازماندهي حـزبـي در ايـران،            
از خــارج کشــور و تــوســط کــمــيــتــه              
ســازمــانــده و تــحــت رهــبــري حــزب            

چــون خـفــقــان و       .   صـورت مــيـگــيــرد    
سرکوب جمـهـوري اسـالمـي امـکـان            
استقرار رهبري تشکـيـالت داخـل در          
محل را نميدهد و مستقر کردن آن در   
محل ممکن است کل سازمان حـزب      
در داخل را به دام پـلـيـس جـمـهـوري                

. اسـالمـي بـيـنـدازد و در هـم بـريــزد                 
است بـه ايـن مـعـنـا کـه هـمـه                   منفصل  

واحدهاي حزبـي در داخـل مسـتـقـيـم در                
تماس با کميته سازمانده حزب قرار دارنـد   
و حزب در شرايط کنوني هـيـچ فـرد و يـا              
. واحدي را به واحد ديگري متصل نميکند 

اما اين مساله بطور واقعي همانـطـور کـه       
باالتر سعـي کـردم تـوضـيـح دهـم، هـيـچ                  
تاثيري بر دايره عمـل و ابـتـکـار اعضـاي             
حزب در داخل و گسـتـرش ارتـبـاطـات و              

چـرا کـه جـمـع هـاي            .   حوزه کار آنها ندارد   
حزبي در دل فعاليتي سياسي و اجتماعـي        
به هر اندازه که فعاليت داشته باشند رشـد     

نـيـرو جـذب      .     ميکنند و جـلـو مـيـرونـد           
و ميتوانـنـد و     .   ميکنند و بزرگ ميشوند   

بايد نيروهايي که جذب خود کـرده انـد را           
بصورت جمع هاي حـزبـي سـازمـانـداده و             
آنها را پيرامون خود داشته باشند و رشـد         

به عبارت روشنتر سازماندهي مـا   .   دهند
در داخل،  همانطور كه گـفـتـم در دل يـک             
فعاليت سياسي، اجتماعي، دخـالـتـگـر و          

مـيـگـيـرد و ايـن اتـفـاقـا               وسيع انجـام     
وسيعترين تمرکـز و ارتـبـاط را حـول              

امـا ارتـبـاطـي       .   خود بوجود مـيـاورد    
اجتماعي و طبيعي کـه بـا گسـتـرش             
خــود صــف آزاديــخــواهــي را شــکــل           

ايـن در واقـع       .     ميدهد و جلو ميـرود    

ــت              ــالب اسـ ــقـ ــي انـ ــدهـ ــانـ ــازمـ . سـ
سـازمـانــدهـي صــف آزاديـخــواهـي و            
ــمــنــد حــزبــي اســت کــه                صــف قــدرت

 . ميخواهد قدرت سياسي را بگيرد
در چنين شکلي از سـازمـانـدهـي        
طبيعتا شخصيت ها، رهبران عـمـلـي        
و چهره هاي محبوب اجتماعي جـاي         
کليدي و مهمي دارند و طبيعي اسـت    
که جاي آنـهـا در ايـن حـزب اسـت و                   
حزب تالش دارد آنـهـا را وسـيـعـا بـه                

رهبراني که همواره .     حزب جذب کند  
حول خود نيروي اجتـمـاعـي وسـيـعـي            

و به اعتبار نفوذ و موقعيتشان . دارند
در هر  حرکت و مبارزه اي اين نيـروي      
بزرگ  را  با خود همـراه مـيـکـنـنـد و            
عمال بر قـطـب بـنـدي مـبـارزاتـي در                
جامعه سرعت داده و ميتواننـد فضـا      
را به نفع چپ و راديکالـيـسـم تـغـيـيـر             

طـبــيــعـي اسـت، در شــرايــط           .   دهـنــد 
کــنــونــي اعضــايــي کــه در چــنــيــن                
مـوقــعـيــت اجــتــمـاعــي قــرار داشــتــه           
باشند، بدليل موقعيت علني مبـارزه     
شان امکان شرکت مستقيم در جـمـع          
هاي حزبي را ندارند، اما مهم است با  

مباحث حزب . حزب در ارتباط باشند
را دنبال کنند و با استفاده از  نفـوذ و       
موقعيت  اجتماعي خود بکوشند که        
راديکاليـسـم خـود و حـزبشـان را بـه                 

بدون شک چـنـيـن    .  درون جامعه ببرند 
اعضايي در شرايط پيشـروي بـيـشـتـر         
جنبش انقالبـي و فـلـج شـدن نـيـروي                
سرکوب رژيم، همان رهبراني خواهنـد   
بود که جلوي صحنه عـلـنـي مـبـارزه            
خواهند آمـد و  بـه اعـتـبـار سـالـهـا                     
اعتراض و مبارزه شان محبوب و در      

چـهـره هـاي      .   قلب جامعه قـرار دارنـد      
شناخته و محبوبـي کـه مـنـتـخـب و               
سخنگوي بخش از وسيـعـي از مـردم          

 . خواهند بود
 

فكر مـيـكـنـم بـه ايـن             :   کاظم نيکخواه
سوال كه در اوضاع پرتحـول سـيـاسـي        
كـنــونــي چــه تـغــيــيـري در سـيــاســت               
سازماني حزب ايجاد شده، در مـتـن           

امـا  .   پاسخهاي قبلي تان پاسخ داديد    
بـطـور مشـخــص تـر آيـا مـيـتـوانـيــد                  
بگوييد شرايط انـقـالبـي كـنـونـي چـه              
تاثيري بر سيـاسـت سـازمـانـي حـزب             

 گذاشته؟
هـمــانـطــور کــه اشــاره       :   شـھـال دانشـفــر

کرديد من به نوعي به اين سوال شـمـا      
اما ايـن  .   در سواالت قبلي پاسخ دادم  

سوال شما به من فرصت مـيـدهـد کـه         
خالصه و لب کالم را در چـنـد جـملـه             

مـن بـر سـازمـانـدهـي           .   توضيح دهـم   
حزبي در دل مبـارزه و يـک فـعـالـيـت                

حـال  .  اجتماعي و سياسي تاکيد کردم 
که جامعه اي دارد از اعـتـراض مـي              
جـوشـد، در شـرايــطـي کــه در شــروع               

انقالبي هستيم که جامعه ميـخـواهـد       
خود را از شـر ايـن رژيـم رهـا کـنـد،                     
ــرد امــر                    ــشــب ــي عــمــلــي پــي مــعــن
سازماندهي در شرايط انقالبي کنوني 
يعـنـي ايـنـکـه واحـدهـاي حـزبـي مـا                   
درتمام شهرها ، در تـمـام مـحـالت و            
همه مراکز کاري بايد تالش کنند کـه      

تالش . فضاي سياسي را بدست گيرند
کنند  از هر فرصتي استفاده کنـنـد و           
ــول                  صـــف اعـــتـــراض مـــردم را حـ

. خواستهاي فوري شان متحـد کـنـنـد         
ميخواهم بگويم که عمال در دل ايـن          
فعاليت سياسي و انـقـالبـي اسـت كـه             
ســازمــان حــزب رشــد و قــوام پــيــدا               
ميكند و بسياري از دوستداران حزب       
به سطـح عضـو و كـادر ارتـقـا پـيـدا                   

بـعـبـارت ديـگـر سـاخـتـن             .   ميكنـنـد  
سازمان حزب و ارتـقـاي دوسـتـداران             
حــزب، هــمــزمــان بــا ســازمــان دادن            
! مبـارزه و اعـتـراض تـوده اي مـردم               

اينها از نظر ما بايـد در اعـتـراضـات            
هر روزه مـردم بـطـور سـازمـانـيـافـتـه                
شعارهاي حزب را به درون مردم ببرند 

. و ســازمــانــده اعــتــراضــات بــاشــنــد         
بنابراين پيشبرد سازمانـدهـي حـزبـي          
در متن مبارزات مردم بطور طبيعـي   
در شرايط انقـالبـي کـنـونـي ابـعـاد و                 
جـايــگــاه و شــكــل مــتــفــاوتــي پــيــدا            

اينها انتظارات غيـرواقـعـي اي       .   ميکند
اينها کامـال مـمـکـن اسـت چـون             .   نيست

همانطور که پيشتر نيز اشاره کـردم در دو        
سه ساله اخير  جايگاه و موقـعـيـت حـزب          
در ميان مردم متفاوت شـده و روي آوري         

ايـن را در بـرنـامـه           .   به حزب بيشتر اسـت  
هاي مستقيم کانال جـديـد و بـيـنـنـدگـان                
بسياري که مي آمدند و تماس ميگرفتند       

ميگفتند ميخواهند بـا حـزب     و  
فعـالـيـت داشـتـه بـاشـنـد و راه                 
نجاتي جستـجـو مـيـکـردنـد بـه             

دوم ايـنـکـه در        .   روشني ديـديـم   
شرايط انقالبي کنوني مـردمـي       
که به خيابانها  آمده اند تا خـود    
را از شر اين رژيـم رهـا کـنـنـد،             
ديگر بـه راحـتـي بـه خـانـه هـا                   
برنميگردند و  اين مـردم آمـاده         
تر از هر زماننـد بـراي  ايـنـکـه               
گرد حزبي جمع شوند کـه حـرف          

و ايـن    .   دل آنها را بيان ميـکـنـد     
خود شرايط را براي فعـالـيـت و           
سـازمــانــدهــي حـزبــي در ايــران           

بـنـابـرايـن     .   مهيا تر کـرده اسـت       
اوضـاع  .   بايد شرايط را دريافـت    

خطير است و واحـدهـاي حـزبـي           
در ايــن شــرايــط نــقــش بســيــار          
مهمي در هدايت، سازمانـدهـي      
و متشکل کردن مبارزات مردم     

 . دارند
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بااليي حكومـت و دسـت انـدركـاران             
قديم و جديدش آنـچـنـان دسـتـخـوش              
بلبشو و بلـوا و درهـم ريـخـتـگـي اي                 

ديـگـر از     "   دو جنـاح "هستند كه بحث  
ديـگـر   .   سرشـان خـيـلـي زيـادي اسـت            

خـيــلـي روشـن نـيــسـت كـه كـه مــرز                   
. حكومت و غير حكومت كـجـاسـت        

جـنـگـشـان بـر        .   مرز جناحها كجاست 
رفت و برگشتهـايشـان بـا      .   سر چيست 

فـقـط اسـم      .   چه هدف مشخصي است  
بلبشو و آشوب را ميـشـود در مـورد           

فـقـط   .   ولوله اي كه بپا شده بكار بـرد         
اخبار همين يكي دو هفـتـه را دنـبـال              
كنيد تا متوجه شويد كـه در آن بـاال              

رهبر حكومت خامـنـه   .   چه خبر است  
اي ديگر مشروعيت مذهبي اش هـم         

قـدسـش   .   برسميت شناخته نـمـيـشـود      
حلول ماه و عـيـد فـطـرش را             .   ماليد

چندين آيت اهللا تكفير كردند و گفتند     
كـه خـامـنـه اي         ( هركه روز يكشنـبـه       

روزه اش را )   عيد فطر اعالم كرده بود  
شكسـتـه، بـايـد بـجـايـش روزه قضـا                  

رسما سر نخ كشتارهاي اخـيـر   .  بگيرد
و "   حسـيـن طـائـب      " و قمه كشي بنـام       

بقيه چاقوكشان را تا خانه مجتـبـي و       
دنـبـال كـردنـد و افشـا            "   بيت رهبـري " 

و جالب است كه ابـتـكـار ايـن        .   كردند
كار دست افرادي از جناح متعـلـق بـه          
خود خامنه اي يعني افرادي از جـنـاح    

جنبش سبزي "بود كه بعد " اصول گرا"
دسـت گـرفـتـنـد و بـرجسـتـه اش                 "   ها

توكلي به خاتمـي و مـوسـوي        .   كردند
مـرگ  " نامه نوشت و گفت چرا شعـار          

را مورد اعـتـراض قـرار      "  بر چند نقطه 
خامنه اي در ايـن نـامـه بـه           .   ( نداديد

جـوابـش را     ! ) .   چند نقطه تبـديـل شـد       
دادند كه وقتي به دستور خامنه اي به 

. مردم حمله ميشد شما كـجـا بـوديـد          
خــامــنــه اي در مــورد دادگــاهــهــاي            
نمايشي و اعتراف گيري ها دفاع كرد   

اعتراف فرد بر عليـه خـودش     " و گفت  
، منتظري گـفـت نـخـيـر          "معتبر است 

معتبر و شرعي نيست و گـفـتـن ايـن            
خالصه اينكه در .   حرف شرم آور است 

از .   مورد همه چيز بحث و نزاع اسـت         
حلول ماه رمضان و رجـب، تـا عـيـد               
فطر، تا دادگاه و اعتراف و تا فـتـوا و       
مشروعيت، و تا اسالم حكـومـتـي و           

تا تظاهراتها و   .   اسالم غير حكومتي 
شعارهاي مردم، تا كهريزك و زندان و     
خالصه هرچيزي كه بهردليلـي جـلـوي       
صحنه بـيـايـد بـر سـر آن اخـتـالف و                    

هـمـه چـيـز مـوضـوع           .   كشاكش است 
از آن   .   بحث و جنگ و گـيـجـي اسـت         

طرف يك عده اي هم با دسـتـپـاچـگـي         
دارند اين طرف و آن طرف ميزنند كـه     
فرمول سازشي بيابند كه بقول قديمـي   

هـاشـمـي در      " .   يافـت مـي نشـود       " ها  

راس اين تقـالي سـازش قـرار گـرفـتـه               
او ميـدانـد كـه اگـر جـمـهـوري               .   است

اسالمي به همين شكل سـرپـا بـمـانـد            
بازنده اصلي است و از آن همـه ثـروت           
و فرصت و شبكه خانوادگي مـولـتـي       

اگر هم . ميلياردر چيزي باقي نميماند
جمهوري اسالمي نماند و بـهـم بـريـزد        
بازهم او و شبكه خانوادگي اش بازنده 

اساسا بـه هـمـيـن دلـيـل           .   اصلي است 
هاشمي تالش دارد به ماوراء جناحها   
بخزد و بعنوان ناجي حكومت و حتي    

او تـالش  .  ناجي خامنه اي ظاهر شود 
كرد قدس را نجـات دهـد و فـراخـوان              

و سردادن شعارهاي سـنـتـي      "  آرامش" 
.. كسي تحويلش نگرفت. قدس را داد

در نماز عيد فطر به امـامـت خـامـنـه         
همه پسران و دخترش .   اي شركت كرد  

را پاي يـك نـامـه تـظـلـم بـه مـحـمـد                      
الريجاني رئيس جديـد قـوه قضـائـيـه            

اخـيـرا   .   كشيد تا بلكه او كاري بكـنـد        
هم در آخرين تـالـشـش از ايـنـكـه در                 

دلسـوزان  " مجلس خبرگان عده اي از       
در پي طرحي بـراي بـرون رفـت          "   نظام

امــا ايــن   .   هســتــنــد خــبــر داده اســت       
" سـردار سـازنـدگـي      " تقالهاي جـنـاب      

آشكـارا دارد مضـحـك بـودن خـودرا              
حتي كسي مثل .   هرروز نشان ميدهد 

خاتمي كه در اوج بروبرويش به خامنه 
اي نازك تـر از گـل نـگـفـتـه بـود، در                    
عكس العمل به تالش هاشـمـي و در           
تقابل با خامنه اي و شـركـا، بـه يـك                 

مرتبه شجاعتش گل كرد و همـراه بـا           
ما ايستاده ايـم    " كروبي اعالم كرد كه     

 "! و كوتاه نمي آييم
اشاره به كل اين فضاي بلـبـشـو و         

كـه  ( آشوب و بلوا و درهم ريـخـتـگـي             
مــثـنــوي  )   بسـيـار جـالــب هـم هسـت           
تـازه هـر     .  هفتاد من كاغذ خواهد شد 

و "   از ايـن بـاغ بـري مـيـرسـد              " لحظه   
نمونه هاي جالبتري اضافه ميشود كه 

نامه موسوي .   شنيدني و ديدني است 
به منتظري كه ميخواهد منتظري را        
با خود براي حفظ نظام هـمـراه كـنـد،              
اين پاسخ را از جانب منتظري گرفـتـه       

الــبـتـه تـوجـه داريـد راه            "   " اسـت كــه      
اصالحى مذكور كـه شـمـا در جـهـت               

نجات جمهورى    دفاع از حقوق مردم و
اسالمى از اين بحران بـزرگ انـتـخـاب        

ــوده و در            كــرده ايــد بــس دشــوار          ب
معرض فشـارهـا و تـهـديـدهـاى             
  بسيارى از ناحيه كسانى است كـه  

ايـن  ." اين بحران را ايجاد كرده اند  
به زبان آدميـزاد يـعـنـي نـظـام را               
نميشود نجات داد من هم بعد از       
اين همه بدبختي كشيـدن حـاضـر         
نيستم به كمك شما و نظام بيايم و 

. خــودم را ســكــه يــك پــول كــنــم            
منتظري هـم داسـتـان خـويـش را             

 . دارد
ايـن صـف در هـم ريــخـتـه و                
آشوب زده از زوايـاي مـخـتـلـفـي              

امـا در يـك       .   قابل بـررسـي اسـت      

ــخــتــگــي و               كــالم ايــن درهــم ري
ســردرگــمــي و آشــوب مــدافــعــان         
حكومت و نظام دارد آشكارا يـك        
واقعيت بيروني، بيرون حـكـومـت       

و آن به حركت : را انعكاس ميدهد
در آمدن ميليوني مـردمـي اسـت         
كه حداقل خواست و آرزويشان، و      
فوري ترين هدفشان بزير كشـيـدن       
كـل بســاط جــمـهــوري اســالمــي          

اين مردم از هركس كـه ذره    .   است
اي تالش كند اين حكومت و ايـن       
نظـام مـنـحـوس را نـجـات دهـد                
منزجر و متنفـر خـواهـنـد شـد و              

بـلـوا و     .   قصد كوتاه آمدن نـدارنـد     
اغـتــشــاش بــي سـابــقــه صــفــوف          
جمهوري اسالمـي آيـنـه تـمـام نـمـاي                

انـقـالبـي كـه عـلـيـرغـم             . انقالب است 
تمام اين تالشها و سازشها و تقـالهـا،      
بيش از اينها جلو آمده است كه بشود   
آنرا عقب راند يا به سازش كشـانـد يـا        
مثل شـخـصـي از مـيـان گـيـجـسـران                 

ايـن  " اپوزيسيون انكارش كرد و گفت       
چند ماهه هيچ شعاري عليه جمهوري 

هيچ حركتي عليه .   اسالمي داده نشد  
". اسالمي صورت نگرفتجمهوري 

تـمـام دسـت انـدركـاران امـروز و               
ديــروز جــمــهــوري اســالمــي آرزو        
ميكردند كه اي كاش حـرف ايـن           
شخص ذره اي بـه واقـعـيـت ربـط              

 !*داشت

 .. . صفوف  در ھم ريخته               ۱از صفحه          

سال تحـصـيـلـي جـديـد در شـرايـطـي                  
. کـامـال اسـتــثـنــائـي آغــاز مــيـشــود             

انقالبي که از خردادماه و با دستـاويـز         
مساله انتخابات آغاز شـد بـا قـدرت           
ادامـه دارد و هـر روز عـمـيــق تـر و                    

توده بجـان آمـده     .   راديکال تر ميشود  
مردم از سي سال فقر و بـيـحـقـوقـي و            
سلطه ارتجاعي ترين قوانين مذهـبـي       
بر زندگي خود از هر فرصت و بـهـانـه          
اي استفاده ميکنند تا  به خـيـابـانـهـا            
بريزند و ضربه ديگري بر کل حکومت 

و .  جاني جمهوري اسالمي وارد آورند
ايـن  .   اين تازه آغاز کار انـقـالب اسـت         

جنبش عظيم ميتواند و بايـد شـفـاف         
تر و عميق تر بشود، سازمان بـيـابـد،       

به محيـط کـار و زيسـت بـخـشـهـاي                 
مختلف جامعه، به سطح کارخانه هـا     
و ادارات و دانشگاههـا  بسـط پـيـدا               
کند و در شکل و مضمون متعين تر،  

 . شفاف تر و عميق تر بشود
در اين ميان  دانشگاه نقش پيشرو و         

دانشـگـاه و     .   تعيين کننده اي بعهـده دارد      
دانشجويان همواره آمـاج حـملـه اوبـاشـان            
رژيم و بازداشت و دستگيري و شـکـنـجـه             

و اين بـار نـيـز يـورش  جـانـيـان                .  بوده اند 
با حملـه بـه     حاکم به  توده مردم معترض   

خوابگاههاي دانشجـوئـي آغـاز شـد،           
ــارزات                 امــا هــدف و خــواســت مــب
دانشـجــوئـي از مسـائــل دانشـجــو و              

ــرود               ــر مــي ــرات ــار ف . دانشــگــاه بســي

دانشجويان در مـبـارزاتشـان هـمـواره            
صداي اعتراض  توده مردم محروم و      

دانشگاه هميشه و   .   ستمديده بوده اند  
بويژه در ده سال اخير سنـگـر آزادي و             
برابري بوده است و در دل اين شـرايـط        
ميتواند و بـايـد پـرچـم انـقـالب بـراي                

.  رسيدن به آزادي و برابري را بر افـرازد    
امسال باز شدن دانشگاهها بـاز شـدن         
جبهه تازه اي در پيشـاپـيـش صـفـوف          
مباررزه مردم براي جمع کردن بسـاط        

 .  جمهوري اسالمي است
 

 ! دانشجويان مبارز
رژيم هيچگاه چنين درمانده و در هـم       

تــمــام قــدرت    .   ريــخــتــه نــبــوده اســت      

جهنمي خـود عـلـيـه مـردم را بـکـار                  
گرفته انـد و بـا ايـنـهـمـه امـروز ايـن                     
جانيان حاکم هستند کـه در هـراس و          
رعب از قـدرت مـردم خـواب راحـت               

امروز حکومت مفلوک تـر از      .  ندارند
هميشه و مردم مقتدر تر از هـمـيـشـه         

در ايـن    .   در برابر هم قرار گـرفـتـه انـد           
مقابله مبارزه شما دانشجويان نـقـش        

مـبـارزه   .  تعيين کننده اي ايفا ميکند 
بــراي جــمــع کــردن بســاط نــيــروهــاي           
سـرکــوبـگــر رژيـم از دانشــگــاهـهــا و              

خيابانها، براي دستگيري و محاکـمـه      
عاملين و آمرين جنايـات سـه مـاهـه          
اخير و تمام دوران حاکميت جمـهـوري    
ــدانــيــان             اســالمــي، بــراي آزادي هــمــه زن
سياسي، براي مذهـب زدائـي از دولـت و             
جامعه، براي برابري کامل زن ومرد، براي   
خالصي فرهنگي و مدرنـيـسـم،  و بـراي              
درهم کوبيدن نظام جمهوري اسالمي و بـر      
! پا کردن يک جامعه آزاد و برابر و انسـانـي    

دانشگاه سنگر قـدرتـمـنـد پـيـشـبـرد ايـن                
مبارزات و شما دانشجويان نيروي محرکه 

حول سياسـتـهـا و شـعـارهـاي           .   آن هستيد 
انقالب و آزادي و برابـري، حـزب      حزب  

کمونيست کارگري متحد و متشکـل     
 ! انقالب شما را فراميخواند! شويد

 
حميد تقوائي، دبير کميته مرکزي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۸۸ شهريورماه ۲۷

 !انقالب شما را فراميخواند
 : پيام حميد تقوائى به دانشجويان بمناسبت فرا رسيدن سال تحصيلى

 

 حميد تقوايي

 .اساس سوسياليسم انسان است
اختيار به سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 . استانسان

 يک دنيای بهتر
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 



 ۳١۵شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض
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طي دو هـفـتـه گـذشـتـه پـنـج نـفـر از                      
مرتجعين و عوامل رژيم هـدف تـرور        

در اين ترورها که از روز   .   قرار گرفتند 
 شهريور شروع شد دو تن از امـام      ١٨

جمعه هـاي رژيـم، بـنـامـهـاي بـرهـان                 
عالي مالي مسجد قـبـا و بـهـاران و              

مسـجـد   محمد شيخ االسالم مـالي        
جامع در سنندج به قتل رسيدند  
و ســه نــفــر بــه اســامــي حســن              
داوطلب داديار مجتمع قضايي، 
قاضي کياني داديار شعبه چهارم 
دادگاه سنندج و مـهـدي تـخـت            
فيروز رئيس شوراي شهر سنندج 
مورد حمله قرار گرفتند اما جان 

 . به در بردند

عوامل ايـن تـرورهـا روشـن           
نيست، اما بر هيچ کس پوشيده       
نيست که اين ترورهاي زنـجـيـره        
اي، چه کار رژيم و دار و دسـتـه            
هـاي مــخــتــلــف آن بــاشــد، کــه           
احتمالش بسيار زياد است، و چه 
کــار گــروهــهــاي بــي ريشــه و              
غيرمسئول در کردستان، زمينه    
ايجاد فضاي ميليتـاريسـتـي را        
فراهم ميکند و به روند مبارزه و 
شکل گيري اعتراضات گسترده     
توده اي در سنندج و شـهـرهـاي          

 . ديگر کردستان لطمه ميزند
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب          
ــيــســت کــارگــري مــردم            کــمــون

کردستان را فراميخوانـد کـه بـا          
گســتــرش اعــتــراضــات خــود و        
متشکل شـدن هـرچـه بـيـشـتـر،              
سياست ميليتاريزه کردن رژيم را 
خنثي کنند و همگام با مردم در 
ــراي           ســراســر کشــور، مــبــارزه ب
سرنگـونـي رژيـم جـنـايـتـکـار و               
کــثــيــف اســالمــي را گســتــرش         

 . دهند
 

 کميته کردستان
  حزب کمونيست کارگري ايران

 ٣٠ - ٢٠٠٩ سپتامبر ٢١
 ١٣٨٨شهريور 

 

 شهريور بـار ديـگـر مـردم در           ٢٧روز  
ابعادي دهها هـزارنـفـره در شـهـرهـاي              
تهران، شيراز، اصـفـهـان و تـبـريـز بـه                 
ــر                خــيــابــان آمــدنــد، شــعــار مــرگ ب
ديکتاتور دادند و با نيروهاي سرکوب  

از ديگر شعارهاي مردم .   درگير شدند 
توپ، تانک بسيجي ديگر اثـر نـدارد،        
شکنجه تـجـاوز اعـتـراف ديـگـر اثـر                 
ندارد و زنداني سياسي آزاد بايد گردد       

 . بود
در تهران تظاهرات از ساعت ده و       
نيم صبح شروع شد و در چندين نقطـه     

جـمـعـيـت در       .   تهران گسـتـرش يـافـت       
خيابان انقالب و خيابانهاي منتهي به  
آن و نيز ميدان هفـت بـيـش از نـقـاط                 

 .  ديگر گزارش ميشود
طبق گزارش يکي از خـبـرنـگـاران      
کانال جديد خـيـابـانـهـاي هـفـت تـيـر،                
وليعصر، آزادي، انقالب و کـريـمـخـان        

دهها هـزار نـفـر در        .     زند  شلوغ است  
شـعـارهـا از جـملـه          .   خيابـان هسـتـنـد      

مرگ بر ديکتاتور، زنـدانـي سـيـاسـي           
آزاد بــايــد گــردد، احــمــدي اســتــعــفــا            

نفت چـي شـده خـرج          استعفا و پول    
تلويزيون صـدا  . بسيجي شده است 

و سـيـمـا فـقـط جـلـوي دانشـگـاه                 
قسمت پايـيـن را طـوري تصـويـر             
گرفته بود که جمعيت تـظـاهـرات         

اما جمعـيـت   .   کم نشان دهدکننده را  

وسيع هزاران نفره و مـعـتـرض بـود و               
 . مردم عصباني بودند. فرياد ميزدند

طـــبـــق دو گـــزارش ديـــگـــر از               
خبرنگاران کانال جديد در هـفـت تـيـر          
جمعيت انبوهي گرد آمده و شعـار   

يکي از شعارهاي مـردم  .   ميدهند
در هفت تير زنداني سيـاسـي آزاد          

طبق اين گـزارش  .   بايد گردد است  
در مقابل دانشگاه تهران درگيـري      
رخ داد و تعدادي از مردم تـوسـط          

بـراي   . اوباش رژيم دستگير شدنـد    
مردم و خفـه کـردن صـداي             مهار

شعارهاي مردم، هفت نيسان رژيم  
پر از بلندگو به ميان مردم آمده و    
محوطه هفت تير تا ولـيـعـصـر را          

ــوشــش  ــاي          پ ــوه ــدگ ــن ــل ــد، ب دادن
متعددي نيز در مسيرهاي مختلف بر 

درخت ها نصب شده است، مردم نـيـز      
. در مقابل با قدرت شـعـار مـيـدهـنـد           

تمامي شـش شـبـکـه صـدا و سـيـمـا                  
پــوشــش زنــده تصــويــري خــود از                   

. تظاهرات تهران را متوقف کـرده انـد        
نيروهاي سرکوب با گـاز اشـک آور و              
باتوم به مردم حملـه مـيـکـنـنـد و در                
برخي نـقـاط مـردم آنـهـا را سـرکـوب                 

 . ميکنند
. در اصفهان مردم بيرون آمده انـد    

يکي از شعارها مرگ بـر ديـکـتـاتـور             
 . است

در شــيــراز جــمــعــيــت زيــادي در           
در .   خيابان هستند و شعار مـيـدهـنـد        

تبريز نيز در مـنـاطـق مـرکـزي شـهـر                
 . استشلوغ 

طبق گزارش ديگري از تهران،     
شب گذشته شعاردادن در محالت    
مختلف از جمله شهرک اکـبـاتـان،      

و ونـک از شـب هـاي قـبـل                وليعصر  
 . بيشتر بود

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٨ شهريور   ٢٧،  ٢٠٠٩ سپتامبر   ١٨

 دههاهزار نفر در تهران، شيراز، اصفهان 
 و تبريز عليه رژيم تظاهرات کردند

 ترورهاي اخير در سنندج، 
 گامي در جهت ميليتاريزه کردن کردستان

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!              مرگ بر جمهوري اسالمي

 !ده خواست فوري مردم
  

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گـيـري هـر چـه بـيـشـتـر                     
جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسـهـيـل پـيـشـروي              

مـفـاد زيـر را بـعـنـوان ده                آن در جهت سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
  :خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد

  
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عـامـلـيـن کشـتـارهـاي                -١ 

  اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته 
 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٤
بـرابـري   .   لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز علـيـه زنـان         -٥

 کامل حقوق زن و مرد
ز  دولـت، از سـيـسـتـم قضـائـي، و ا                   زجدائي کامل مذهب ا   -٦

آزادي کامل مذهب و بي مـذهـبـي بـعـنـوان عـقـيـده                .  آموزش و پرورش 
 و امر خصوصي افراد

ــمــاعــات،                            -٧ ــان، اجــت ــي ــيــده، ب ــق ــد و شــرط ع ــي ــي ق آزادي ب
   مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حقوق مسـاوي بـراي هـمـه شـهـرونـدان ايـران                     -٨
 مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت

محاکمه آيت اهللا ها و مـقـامـات حـکـومـتـي و ايـادي آنـان                    -٩
بجرم غارت و چپاول اموال مردم و بـاز پـس گـرفـتـن امـوال غـارت                      

     شده از آنان 
تامين و تضمين يـک زنـدگـي مـرفـه و مـنـطـبـق بـر آخـريـن                           -١٠

استـانـداردهـا و امـکـانـات در پـيـشـرفـتـه تـريـن جـوامـع بـراي هـمـه                                   
افزايش فوري حداقل دسـتـمـزد و حـقـوق بـه يـک مـيـلـيـون                        .   شهروندان

 تومان
  
ايـنـهـا خـواسـتـهـاي          .   اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است   

حداقل و فوري مردمي است كه در صـفـوف مـيـلـيـونـي بـه خـيـابـان                    
ايـن  .   آمده اند و شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي سـر داده انـد                            

حــداقــل شــرايــطــي اســت كــه هــركــس كــه داعــيــه هــمــگــامــي بــا                      
 .اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند

مردم ايران براي تحقق ايـن خـواسـتـهـا و سـرنـگـونـي جـمـهـوري                         
 .اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد

  
 حزب كمونيست كارگري ايران                      

 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥
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يكي از عرصه هـايـي كـه حـكـومـت               
اســالمــي وجــود مــنــحــوس اش را              
بروشني به نمايش گذاشته برخورد بـه      

در .   مسائل كودكان و نوجوانان اسـت     
اين عرصه همه چيز بدوران بربريت باز 
گشته، از تعيين سن بلوغ تا تبعـيـض      
جـنـســي، از جــدا سـازي هـا و تـابــو                   
ساختن از جنـس مـخـالـف تـا انسـان              
بحساب نياوردن كودكان، از تحقير و    
ــا شــكــنــجــه و  اعــدام                  زورگــويــي ت
نوجوانان و تحميل حجاب اسالمي به  
دختران خردسال اينها تنها گـوشـه اي        
از زندگي غـيـر انسـانـي كـودكـان در                

اما ابعاد فـاجـعـه بسـيـار          .   ايران است 
عـمـق تـر و گسـتـرده تـر اســت و آن                      
تحميل يك زندگي سخت و فقيرانه بـه     

ميليونها خانواده زحمتكش و بيـكـار     
است كه از تامـيـن نـيـازمـنـدي هـاي               

 . اوليه فرزندانشان ناتوانند
تامين مخارج تحصيل كـودكـان       
امروز براي بخش قابل مالحظه اي از    
جامعه به امري شاق، لوكس و دسـت     

طبق آمارهاي . نيافتني بدل شده است
 بـيـش از چـهـار           ٨٥نادقيق در سـال       

ــيــون كــودك خــارج از چــرخــه                 مــيــل
تحصيلي قرار داشته اند و امسـال در        
شروع كار مدارس خبر ترك تحـصـيـل     
ــش آمــوز دوره                   ــيــون دان ــل ــك مــي ي
راهنمايي و دبيرستان در برخي رسانـه    

مـيـلـيـون هـا        .   ها درج گـرديـده اسـت       
كودك نان آوران كوچك خانه هستند و    
زندگي آنها بطور سيستماتـيـكـي هـر           

لحـظـه لـه مـيـشـود، تـوانـايـي هـا و                     
استعداد هايشان، آرزوها و تمايالتـش   
در خيابانهـا و در امـاكـن كـار بـراي                 

 . لقمه ناني نابود ميگردد
جــمــهــوري اســالمــي مســبــب و         
سازماندهنده اين زندگي غير انسانـي      

ثروت جامـعـه در     . براي كودكان است 
مـردم  .   خدمت اوباشان اسالمي اسـت  

و بويژه كودكان از كمترين بودجه هاي 
تحصيل رايگان و .  دولتي برخوردارند 

تامين زندگي كودكان از   اجباري و   
اولين وظايف هر دولتي است كـه        
از  حداقل استانداردهاي انسـانـي       
پيروي مـي كـنـد امـا جـمـهـوري               
اســالمــي نــه يــك دولــت بــلــكــه            
سازماني از جنايتكاران و اوباشان 

است كه بزور اسلحه جامعه را در       
براي كودك زندان كرده اند و ارزشي 

هيچـگـاه در طـي ايـن           .   قائل نيستند 
سي سال شنيـده نشـده كـه نـيـروهـاي                
سركوب و دسـتـگـاهـهـاي عـريـض و               

دولتي و يا ارگانهايـي    _ طويل نظامي 
مانند فيضيه، دسـتـگـاه روحـانـيـت،            
مساجد و اماكن مذهبي كسر بودجه     

اما همه ساله آموزش و . داشته باشند
پرورش، بهداشت و رفاه مـردم بـا        

كسر بودجه هاي سنگين مـواجـه        
 .بوده است

وضعيت كودكان ما با وجـود       
جمهوري اسالمي هر روز وخيم تر  

تر خواهد شد، تنها با و غير انساني 
سرنگوني اين اوباشان و بـرقـراري يـك       
نظام انساني كـه كـودكـان مـقـدمـنـد               
پرچمش باشد زندگي به جامـعـه و بـه         

ايـن نـظـام را        .  فرزندان ما بازميگردد 
 .*بايد برپا كنيم

  !ترك تحصيل يك ميليون دانش آموز

 اميرتوکلي

ــداي                      ــتـ ــه از ابـ ــي کـ ــاتـ ــاقـ ــفـ از اتـ
عـالئـمـي از       رخ ميداد   ١٣٨٨   سال

ــرزه                ــوجــود آمــدن زمــيــن ل را در    ب
 ساله جمهوري اسالمـي  ٣٠حاکميت  

مـدتـي   .   ميشد بخوبي مشاهـده کـرد      
صـداي انـقـالب از تـريـبـون              بود کـه      

انقالب يعني کانـال جـديـد در ابـعـاد              
وسيعـي بـگـوش مـردم مـيـرسـيـد و                  

انقالب با سرعت نسـبـتـا زيـادي            بذر
در سطح جامعه پيش انقالبي پـخـش         

ــعــداد            .   مــيــشــد  ــود کــه ت مــدتــهــا ب
محور کانال جديـد و       در حول    زيادي

جــمــع    حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري      
تئوريهاي انقالبي در سـطـح   .  ميشدند

وسيعي در حـا ل مـاتـريـالـيـزه شـدن                  
جنـبـش هـايـي بـه چشـم مـي                .   بودند
کمپين دفاع از فاطمه حقيقـت  .   خورد

پژوه چشم انداز رسيدن به يک جـامـعـه       
مـلــمــوس    بــدون اعـدام را         انسـانــي    
ايـن افـق تـا کـنـون بـه ايـن                  .   ميکـرد 

با وجـود     گستردگي در سطح جامعه     
خفقان حاکم توسط جمهوري اسالمي    

بـا تـبـلـيـغـات         .   مشهود نگرديده بـود   
گسترده اي که تـوسـط کـانـال جـديـد                
صورت گرفت زمينه مساعد گـرديـد       
کـه خـواسـتـه هــاي کـارگـران تـوســط                
تربيون کارگران در ابعاد ميليوني هـر      
روز وهر شب در سطح وسيعي مطـرح     

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري      .   گـردد 
تـوانسـت خـود را بـدرون خـانـه هـاي                  

کانال جديد، دريچـه اي    .   ايرانيان ببرد 
ــراي     ــدن روح     ب ــي در          دمــي ــالب ــق ان

مبارزات روزمـره کـارگـران، جـوانـان            
بيکار، دانشجويـان، زنـان، مـعـلـمـان            

. وکليه اقشار و طبقات جـامـعـه بـود           
نفس انقالبي کمک کرد تا  اين دميدن  

سرکوب مستمـر،    سا له از ٣٠بغض  
عقب افتادگي، تورم، چـپـاول را  در              

کـمـک کـرد کـه         .   جامعه ايران بترکاند 
غـول   .   مبارزه طبقاتي عريانتـر شـود     

از بطري بيرون آمد و در سطح خيابـان    
ايـن  .   شد  ها در کل جامعه ايران رها     

غول خواستـه هـاي انسـانـي لـه شـده                 
مردم است که ازپوسته خفقـان بـيـرون         

قـابـل      آمده و به ايـن سـادگـي ديـگـر             
امـا  .   شـدن نـيـسـت       کنترل و سرکوب    

مشــکــالت و مــوانــع عــظــيــمــي در            
 .وجود دارد پيشرفتش    مقابل

ــع و مشــکــل                     ــيــن مــان اول
جريانهاي سياسـي هسـتـنـد کـه مـي               
خـواهــنــد بــا تـوســل بـه شــيـوه هــاي                 
مـــــزورانـــــه، تـــــحـــــجـــــر اســـــالم              

رنگ اصالح طلبانه بزنند  را   سياسي
و  با سوار شدن برموج انقالب مـردم،    
مسير انقالبي مردم را منحرف و بـه           
بن بست بکشانند و آنرا در چار چـوب   
نظام سرمايداري مهار نمايند و نـظـام     
منفور و منحط اسـالمـي را  حـفـظ              

مبارزه و افشاگري سياسي از    .   کنند
مــاهــيــت ايــن جــريــانــات و رهــبــران            

مــبـــارزان     در صــدروظــايـــف      آنــان     
  . انقالبي است  پيشتاز کمونيست 

در سي سـال گـذشـتـه حـکـومـت               
اسالمي با اتکـا بـه مـنـابـع دولـتـي،                
بساط نهادهاي مذهبي مثل مساجد    
و حسينيه و پـايـگـاه هـاي تـرويـج و                  

تبليغات اسالمي را گسـتـرش داده و        
خواسته از طـريـق آنـهـا مـوانـعـي در                 
مقابل مردم مدرن و پـيـشـرو بـوجـود           

بـه يـمـن نـيـروي           اين مـوانـع       .  بياورد
و پــيــشـروي نــظــرات           انـقــالب مـردم    

سـيــاسـي انــقـالبــي و انســانـي مــردم               
منظمـا از سـر انـقـالب مـردم جـارو                  

خواست انقـالبـيـون کـه بـه          .   ميشوند  
خاطرش به خيابانها آمده اند، کـوتـاه          
کردن دست مذهب از دولت و آموزش 
پـرورش و قـوانـيـن قضـايـي ومـدنـي                 

 . است
ــزرگ، ارکــان               ــع ب دومــيــن مــا ن

مثل سپـاه    سرکوب جمهوري اسالمي  
پــاســداران و نــيــرو هــايــي اســت کــه              

غير مستقيم وابسـتـه      و يا   مستقيما
نيروهاي مثل حراسـت  .   به آن ميباشد 

که مرکز جاسوسي و نيروي نـاظـر بـر         
در مراکـز اقـتـصـادي          اعمال کارگران 

وکارخانه هاست؛ شوراهـاي اسـالمـي       
که مـرکـز هـمـه چـيـز هسـتـنـد بـجـز                      
کارگران؛  نيرو هاي بسيج که تشکلي       
است براي شعبان بي مخ ها و نيرو ها 
ي اراذل واوبـاش، نـيـروهـايـي کـه در                

 نقش نيروي کمکي به ٨٨قيام خرداد  
يگان ويـژه سـپـاه و سـرکـوب ولـت و                  

وظـيـفـه    .   پارکردن مـردم را داشـتـنـد          
انقالبيون است که اينان را شـنـاسـايـي       

سـپـاه   .   کنند وبمردم معرفي بنمـايـنـد      
 سال گذشـتـه بـه يـک         ٣٠پاسداران در  

اقتصادي عظـيـمـي      -سازمان نظامي 
تبديل گشته و چنگال خود را بر تمـام      
شئون اقتصادي جامعه فرو برده است     
ودرحال حاضربا خـريـداري و بـدسـت            

گرفتن مخابرات کـل کشـور، تـالش            
مـيــکـنــد ارتـبــاطــات مــردم  را هــم               

سرکوب تا  اين نيروي   .   مسدود کند 
دنـدان مسـلــح بـا امـکــانــات مــالــي              
واقتصادي عظيم در خـدمـت واليـت          

خـامـنـه اي بـه اتـکـا             .  فقيه قرار دارد 
چنين نـيـرويـي اسـت کـه بـه احـمـدي                  

وعده ريـاسـت جـمـهـوري مـادام             نژاد  
و به اتکا چنين نيرويي . العمر ميدهد 

است که جـانشـيـنـي مـجـتـبـي را در                 
 . خواب مي بيند

فشار مبارزه انـقـالبـي مـردم، در          
سطح حکمرانان اسالمـي اخـتـالفـات         

ــدي       ــديـ ــود آورده اســـت           شـ ــوجـ . بـ
اختالفاتي که سرانجام با دخالت ولـي     
فقـيـه، احـمـدي نـژاد را در صـنـدلـي                   

. رياست حکومت اسـالمـي قـرار داد         
معلـوم بـود کـه مـعـتـرضـيـن مـورد                   

اين .   هجوم و سرکوب قرار ميگرفتند  
سرکوب و تـوبـه و اعـتـرافـي کـه در                   
شوهاي تـلـويـزيـونـي راه افـتـاد بـجـز                  
ايجاد نفرت بيشتر از واليت فقـيـه  و         
حکومت اسـالمـي نـتـيـجـه ديـگـري               

جاي کانال جديد خاليست که .  نداشت
وجــود  امــا   .   پـاســخ هــمــه را بــدهــد        

کــادرهــا ي انــقــالبــي از جــنــس            
کمونيست کـارگـري در مـحـافـل            
مختلف جامعه به جهت گيـري و        
شفاف سازي پيچ وخـم هـاي ايـن           
اوضاع کمک شاياني کرد و خواهد 

 . کرد
سرکوبي که حـکـومـت راه             

انداخت، واليت فقـيـه را بـه لـغـز              
براي برداشتن رشته عـلـوم      خواني

امـا ايـن  آب در           .   انساني واشت 
آفتابه است که مي خواهد خروش      
آتشفشاني که در شرف وقوع است 

رژيم اسالمي در .   را خاموش کند  
ابعاد ايدئولوژيک چيزي در چـنـتـه        

وفــقــط بــايــد بــه نــيــروي          .   نــدارد
سرکوب سپاه و نـيـروي بسـيـج و             
لباس شخصي هـا حسـاب کـنـد            

است که تمام هستي    اهرمي     که
شــــرط  اش را بــــر روي آن                      

اما اين نيرو هم . کرده است بندي 
 . کاري از دستش بر نيامد

سومين مانع بزرگ، سرمـايـه       
وطنـي   نيروها ي  و  داري جهاني   
ا ست که در اشکـال     و غير وطني 

مختلف از تـغـيـرات بـنـيـادي و               
گرفتن جنبش انقالبي مردم در شکل  

جامعه مـا و يـا هـرجـاي ديـگـر بـي                    
نهايت نگرانند و تمام قدرت و نيـروي      

خود را بکار ميگيرد  مادي و معنوي
تا جلوي اين تحوالت را بهر نحوي که 

خاتمي و شيرين  .  ممکن است بگيرد 
عبادي و گنجي و غيره و غيره را جلو 

االن هم ميکوشند . انداختند اما نشد
سـبـز   به انقالب مردم رنگ مخمـلـي         

در مقابل قوي ترين حربه ما . بزنند
تمام اين ها نقد خرافات و گـرايشـات         
راست و سازشکارانه، تعـيـن دادن بـه           
خواستهايمان و بيان روشن تمايزاتمان   
با همه اينها و معرفي چهره انساني و     
ــه                  ــان ب ــم ــالب ــق ــکــال ان مــدرن و رادي

تنها راه براي خالصي شـدن    .   دنياست
از اين شرايط به زير کشيدن ايـن رژيـم      
و انــقــالبــي انســانــي بــراي ســاخــتــن             

و بـراي    .   جامعه اي انساني اسـت     
همه اينها بايد حول حزبمان متحد 

زنـده و پـيـروز بـاد حـزب              .   شويم
زنـده بـاد     .   کـمـونـيـسـت کـارگـري         

ــت         ــومــ ــکــ ــري،حــ ــرابــ آزادي، بــ
 .*کارگري

 !آتفشان پرخروش و آب در آفتابه
 حسين شبنم از ايران
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با سالم به خدمـت هـمـه شـمـا  و بـا                     
درود به ياد جانباختگـان راه آزادي و          

 برابري 
امروز در اين جا جمع شده ايم تـا يـاد         

 سـال  ٣٠عزيزاني را گرامي بداريم که  
پيش به خاطر آرمانهايي انسـانـي در          
انقالبي پرشکـوه شـرکـت کـردنـد، بـا               
شکست آن انـقـالب بـه اسـارت ضـد                
انقالب اسالمي در آمدند و در يـکـي        
از سياه ترين مقاطع تاريخ مـعـاصـر،        
بدست همين ضدانقالب دسته جمعـي   

 .  سالخي شدند
جمهوري اسالمي با جنايت و خفـقـان         
و سرکوب زاييده شد و بـا جـنـايـت و              
خفقان و سرکوب هم به حياتش ادامـه   

 . داد
هــيــچ ســالــي در ايــن ســي ســال را                   
نـمــيــتــوانــد پــيــدا کــرد کــه مــاشــيــن             
آدمکـشـي، شـکـنـجـه و سـرکـوب و                 
کشتار و قصاص و سنگسار و اسـيـد        
پاشي ايـن حـکـومـت از حـرکـت بـاز                 

اين هيوال را از هـمـان         . ايستاده باشد 
اول، اصال به خاطـر هـمـيـن ظـرفـيـت               
بااليش در دشمني با آرزوها و امـيـال       
و نيازهاي انساني، به خـاطـر هـمـيـن              
ــل تصــورش در               ــاب ــت غــيــرق ظــرفــي
آدمکشي و جنايت و ارتجاع و عـقـب    
ماندگي حدادي کـردنـد و بـه جـان و                

 . زندگي مردم حاکم کردند
 دو نـقـطـه اوج در            ٦٧ و ٦٠سالهاي  

توحش حکومت اسالمي عليه مـردم      
 . انقالبي بود

  بـراي  ٦٠اولين کشتار، يعني کشتار  
تثبيت حکـومـت اسـالمـي سـازمـان            

براي  تثبيت لجنزاري به نـام  . داده شد 
حکومت اسالمي راه افـتـاد کـه تـازه             
ميخواست پا بگيرد اما نسـيـم بـهـار          

 : آزادي آزرده اش ميکرد
همان بهار آزادي اي که مردم انـقـالب      
کرده بر ضدانقالب تـازه پـا تـحـمـيـل              

هـمـان مـردمـي کـه از            .   کـرده بـودنـد     
خيابانها به خانه برنميگشتند؛ هـمـان       
کارگراني که انقالب کرده بودند بـراي     
آزادي و رفاه بـه اعـتـصـابشـان ادامـه               

مــيــدادنــد؛هــمــان دانشــجــويــانــي کــه        
انقالب کرده بودند و آزادي فـعـالـيـت          
سياسي ميخواستند؛ همان زناني کـه       
انقالب کرده بودند و باالتـريـن سـطـح          
ازادي و بــرابــري و زنــدگــي انســانــي             

 . ميخواستند
آري، توقـعـات مـردمـي کـه انـقـالب               
کرده بودند و سلطنت را هـمـراه يـکـي         
از ديکتاتورهاي هاي شـنـاخـتـه شـده            
انتهاي قـرن بـيـسـت بـه زيـر کشـيـده                   
بودند، زنده بود و اين حکومت را بـه         

 . مصاف مي طلبيد
و اين حکومت هم براي غلبـه کـامـل            
بر انقالب مردم و شکسـت کـامـل آن         
انقالب و توقعات آن انقالب شمـشـيـر      

خميني، قصـابـانـش را        . را از روبست 
به جان شريفترين انسـانـهـايـي کـه در             
اسـارت ايـن خــفـاشـان بــود، بـه جــان                
بيدفاعترين قربانـيـان انـداخـت تـا بـا              
کشتار آنها جامعه را مرعـوب کـنـد،       
انقالب را به شکست کامل بـکـشـانـد      

 . و بساطش را مستحکم کند
 رخ   ٦٧دومين کشـتـار در سـال           

 سال از جنگ ايـران عـراق     ٨.   داد
 سـال از کشـتــار         ٨. گـذشـتـه بـود      

 ٨.   مردم در جبهه ها گذشته بـود      
سال جوانان مردم را به زير تانکها 
و دم توپها فرستاده بودند تـا روي     
جنازه هاي اين جـوانـان، جـنـبـش           
اسالمي کربال را فتـح کـنـد و بـه            

 سال تمـام جـوانـان      ٨. قدس برسد 
را در مقياس ميلـيـونـي قـربـانـي             
امـيــال مــالـيــخــولــيـايــي خــود و           
جنبش اسالمي کـرده بـودنـد کـه            

 ٨.   قرار بود جهـان را فـتـح کـنـد             
سال به  نام ميهن و خاک و اسالم،  
يک جـامـعـه را بـه خـاک و خـون                  

امـا ايـن آرزوهـاي        .   کشيده بودند 
. جنون آميز شکسـت خـورده بـود        
. صدها هزار جوان پر پر شده بوند     

ميليونها خانواده از هـم پـاشـيـده           
و  شـيـاد سـيـاسـي            .   شده بـودنـد    

شکست خورده، مجبور شـده بـود      
جام زهر بر سر بکشد و جنـگ را           

 ٨جنگي که به نامـش    .  تمام کند 
سال خفقان حاکم کرده بود،جنگي   
کـــه بـــه نـــامـــش هـــر صـــداي               
آزاديخواهي را درخون خـفـه کـرده         

جنگي که به نـامـش، يـک      .   بودند
تبعيض جنسي سازمان يـافـتـه و         
بيشرمانه بر زنان، نصف جمعيت      

. جـامـعـه تــحـمـيـل کـرده بـودنــد              
جنگي که به نامش کـارگـر را بـه         
کــار طــاقــت فــرســا وادار کــرده             

جــنــگــي کــه بــه نــامــش        .   بـودنــد 
ميليونها کارگر را در گرسنگي و      
خاموشي نگه داشـتـه بـودنـد کـه            

 . وطن اسالمي در خطر است
خميني اين شياد سيـاسـي هـفـت           
خط خوب ميدانست که با پـايـان      
ــنــگ، مــردم بــا تــوقــعــات                 ج

. وسيعشان به ميدان خواهند آمـد    
که مردم خواهنـد گـفـت االن کـه              
جنگ تمام شده است و باصطالح       
وطن در خطر نيست نه گرسنگي،    
نه رياضت، نه خفقان، نه سـکـوت      

يـورش دوم بـه       .   را قبول نميکنيـم   
انسانهاي شريفي کـه در اسـارت           
اين جانيان بودند براي مقـابلـه بـا       
شبح شورش همين مردم سازمـان      

اين قـربـانـيـان را قـتـل           .     داده شد 
عام کردند تـا مـردم را مـرعـوب            
کند؛اين قـربـانـيـان را قـتـل عـام                
ــار               ــا مــردم حســاب ک ــد ت کــردن
دستشان بيايد که با چـه جـانـوري        

 . روبرو هستند
جــمــهــوري اســالمــي در هــر دو            
مقطع، گلـهـاي انـقـالب ايـران را             
درو کرد با اين خيال ابـلـهـانـه کـه           
آرزوها و اميال انساني و انقـالبـي     

. مردم را براي هميشه نابود کـنـد        
اين ديکتـاتـور ابلـه  مـثـل هـمـه                 
ديکتاتورها نميتوانسـت بـفـهـمـد         
که با خون ايـن عـزيـزان بـادسـت               
خودش نـهـال انـقـالبـي ديـگـر را               
ميکارد و درخت انقالبي ديگر را    

انقالبي که امـروز  .   آبياري ميکند 
با قدرت سر بلنـد کـرده اسـت تـا             

 . اين حکومت را از ريشه براندازد
که امروز به ياد اين عـزيـزان         ما  

اين جا جمع شده ايم، به يادشـان   
يــادشــان و    .   عــزا نــمــيــگــيــريــم     

راهشان را گـرامـي مـيـداريـم و            
اعـالم مـيــکـنـيــم کـه بــهـتـريــن              
گراميداشت ياد اين عزيزان اين      
است که ا نقالبـي را کـه امـروز             
اغاز شده است به ثمر برسـانـيـم؛      
که نگذاريم آرمانها و مطالبـات    
انساني زنان و جوانان و کارگران   
در انقالبي که اغـاز شـده اسـت            
توسط يک ضد انقالب ديگر چه      
از درون رژيم اسالمـي و چـه از            
بيرون اين رژيم مالخور شود؛ که 
جـمـهـوري اسـالمـي را بـه زيــر               
بکشيـم و روي عـمـارت ويـران             
شده اين حکـومـت جـامـعـه اي            

هيچ خوني به هيچ :   که در آن  بسازيم  
بهانه اي ريخته نشود؛ هـيـچ لـبـي بـه              
هيچ بهـانـه اي دوخـتـه نشـود؛ هـيـچ                 
کسي مجبور نشود خدايي را بپرستـد   
و يا نپرستد؛ هيچکـس حـق نـداشـتـه             
بـاشـد بـه نــام هـيـچ خــدايـي و هـيــچ                    
مذهبي و هيچ مقدساتي مزاحم هيچ     
بخشي از مردم شـود؛ هـيـچـکـس بـه              
خاطر هـيـچ عـقـيـده اي پشـت هـيـچ                   

 .حصاري نباشد
زن بـودن    :   جامعه اي بسازيم که در آن   

جـوان  .   جرم نيست؛ آزار زن جـرم اسـت     
بودن جرم نيست؛ ربودن دوره جـوانـي         

عشق ورزيدن جرم نيـسـت؛   .   جرم است 
. سنگسار عشق و انسانيت جرم است      

بي پـولـي   :  جامعه اي بسازيم که در آن 
جــرم نــيــســت؛ بــاال کشــيــدن دارو و              
درمان و نان سفره شان بـه خـاطـر بـي            

تشـــکـــل و    .    اســـت   پـــولـــي جـــرم   
اعتصاب و اعتراض کارگران جرم   
نيست؛ بريـدن زبـان کـارگـر جـرم              

جامعه اي بسـازيـم کـه در          .   است
بهايي و مسيحي و زرتشـي و    :   آن

ــســت و                  ــي ــه ئ ــرســت و آت خــداپ
کمونيست بودن جرم نيـسـت؛ آزار      
و ارعاب و کشتار انسانها به ايـن       

 . جرمها جرم است
روشن است که اولين و مهمتـريـن        
سد در مقابل رسـيـدن بـه چـنـيـن                
جامعه اي، همين الشـه گـنـديـده           

. يعني جمـهـوري اسـالمـي اسـت          
. جمهوري اسالمي در کـلـيـت آن          

جـمــهــوري اســالمـي بــا واواک و            
ــا و نــوپــو و                      ــاوامــا و نــاج س

ســازمــانــهــاي امــنــيــت مــخــفــي        
وعلني و گـارد ويـژه و بسـيـج و                 
زنــدان و قضــات شــرع ديــروز و             
امروز و آخوندهايي که ديـروز آدم      
ميکشتند و امروز اصالح طـلـب        
شده اند؛ جـمـهـوري اسـالمـي بـا              

 . تمام جناحهايش
رهايي اين جامـعـه   و روشن است که  

توسط کسـانـي کـه خـودشـان شـريـک               
جرم هميـن حـکـومـت هسـتـنـد پـوچ                
است؛ که رهايي اين جـامـعـه تـوسـط            
کساني که يک پاي اصلي همين قـتـل       
عام زندانيان بوده اند جوک اسـت؛ کـه           
رهايي اين جامعه بـه دسـت کسـانـي             
که رسما ميگويند بايد به دوران خـود   
امام بـازگشـت، يـعـنـي مـيـخـواهـنـد                
مردم عصيان کرده عليـه خـمـيـنـي و             
دار و دسته اش را به دوران خود امـام      

از جوک هم جوکتر اسـت؛     برگرداند  
از حـکـومـت اسـالمـي          که رهـايـي       

توسط بنيانگذاران همـيـن حـکـومـت         
حتي اگر عمامه سبز بر سربگذارند و      
عباي سبز و نعلين سـبـر بـپـوشـنـد و                
کـرات ســبــز آويــزان کــنــنـد تــوهــمــي             

 . ابلهانه است
و در آخر و در يک کـالم؛ رهـايـي از ا               

ايــن حــکــومــت    زنــجــيــر پــوســيــده       
آدمخوارفقط و فـقـط بـا نـيـروي              
مــتــحــد و قــدرتــمــنــد کــارگــران،         
جوانان و زنان امکان پذيـر اسـت؛       
با انقالبي زير و روکـنـنـد امـکـان          
پذير است؛ با انقالبي که آزادي و         
رفاه و حرمت را حق همه انسانهـا      
ميداند؛ با انقالبي که در سه مـاه          

فـقـط جـرقـه هـايـي از             گـذشـتـه      
ــانــش مشــاهــده شــد و                آتشــف
تــحـــســيـــن مــردم جــهـــان را               
برانگيخت؛ با انقالبي که جـرقـه        
ديگرش همـيـن ديـروز، در روز           

. ارتجاعي قـدس مشـاهـده شـد         
روزي که قرار بـود بـه ارتـجـاع          همان  

خميني و  خـامـنـه اي و جـمـهـوري                   
اسالمي خـدمـت کـنـد، بـه روز             
التيمـاتـوم بـه سـمـبـل ارتـجـاع                
اسالمي حاکم يعني خامنـه اي        

همان روزي که مردم .  تبديل شد 
 –چشم در  چشـم خـامـنـه اي                

ــار در                  هــمــان کســي کــه دو ب
ــردم               ــه م ــمــازهــاي جــمــعــه ب ن
اولتيماتوم داد که اگـر دسـت از        

ميکشند پا خطا کنند ميزنند و   
دوختـنـد و       -و سرکوب ميکنند  

اعالم کردند اين آخرين پيام اسـت      
 .  و آماده قيامند
 خيلي متشکرم

 .* باشيدشاد و پيروز 

 ! درخت انقالب ريشه ميگيرد
 سخنرانى محسن ابراھيمى

  در يادمان قتل عام زندانيان سياسى
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٠  –تورنتو 

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
 !سوسیالیسم به چه منجالبی بدل میشود“ خطر”و بدون 



 ١۳۸۸مهر ۳      انترناسيونال 

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي

 .اساس سوسياليسم انسان است
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن

 . استاختيار به انسان        
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امروز همزمان با حضور احمـدي نـژاد      
در اجالس سازمان ملل، هزاران نفر از 
مخالفين جمهوري اسالمي در بـرابـر         
مقر سازمان ملل در نيـويـورک دسـت        

جـمـهـوري    به تظاهرات زدند و عليـه        
اسالمي شعـار دادنـد و خـواهـان            
دستگيري و محاکمه احمدي نـژاد    
بعنوان جنايتکار عـلـيـه بشـريـت           

 . شدند

در تمـام سـاعـات تـظـاهـرات            
شــعــارهــاي جــمــهــوري اســالمــي       
مرگت فرارسيده، زنداني سيـاسـي      
آزاد بايد گردد و حکومت ضـدزن       
مرگت فرارسيده از بـلـنـدگـوهـاي           

حـزب  .   مختـلـف پـخـش مـيـشـد           
کمونيست کارگري يکـي از فـراخـوان          
دهندگان اين تظاهرات بود و فعـالـيـن      
حزب حضور چشمگيري در تظاهـرات   

صدها پرچم کوچک با شـعـار     .  داشتند

احمدي نژاد جنايتکار اسـت و بـايـد            " 
، و نيز "آزادي برابري"و " محاکمه شود

تعدادي عکس بزرگ از احـمـدي نـژاد         
ــه روي آن               "WANTED"کـ

نوشته شده بود، تـوسـط فـعـالـيـن          
حزب در ميان مردم توزيع گـرديـد    
که با استقبال گرم مردم روبرو شد        

. و تــوسـط مـردم حـمــل مــيـشــد             
بنرهاي بزرگ حزب با شـعـارهـاي        

ســرنــگــون بــاد رژيــم جــمــهــوري           
اسالمي، نه به مجازات اعدام، نـه بـه         
ــژاد               آپــارتــايــد جــنــســي و احــمــدي ن
جنايتکار است توسط فعالـيـن حـزب          

فـعـالـيـن حـزب        .   برافراشتـه شـده بـود       
همچنين صدها نسـخـه از ده فـرمـان             
فوري انقالب را در ميان مردم تـوزيـع      

ميـز کـتـاب بـزرگ حـزب در              .   کردند
محل تظاهرات نيز با استقـبـال مـردم       
براي تهـيـه کـتـب و نشـريـات حـزبـي                  

الزم به توضيح اسـت کـه       .   مواجه شد 
بلندگوهاي حزب در اختيار حاضـريـن     
در تظاهرات قرار داشـت و عـالوه بـر             
مبلغـيـن حـزب، تـعـدادي از شـرکـت                
کنندگان از اين طريق سخنرانـي هـاي         

 . پرشوري انجام دادند
در لحظاتي از تـظـاهـرات، فـردي           
که پرچم جمهوري اسـالمـي را حـمـل             

به ميان تظاهرات کنندگان ميکرد 
آمد که بالفاصله پرچم از دست او     
گرفته شد و به آتش کشيده شد که   
با هلهله و شعار مرگ بر جمهوري 

تظاهرات کنـنـدگـان     اسالمي توسط   
 . مورد استقبال قرار گرفت

قابل ذکر است که خبرنگـاران       
ــه هــاي              بســيــار زيــادي از رســان
آمريکائي و غير آمريکائي و نيـز        
فارسي زبان که تظاهرات امروز را 
پوشش خـبـري مـيـدادنـد، دهـهـا             
مصاحبه با فعالين حزب تـرتـيـب       

 . دادند
ــيــويــورک در             ــا ن هــمــزمــان ب

جمله سـوئـد،   کشورهاي مختلف از   
نيـز تـظـاهـرات       . . .   آلمان و انگليس و  

هاي مشابهي برگزار شـد کـه گـزارش          
مشروح آن در اطالعيه هاي ديگـر بـه        

حـــزب .   خــواهـــد رســـيـــد    اطــالع     
کمونيست کارگري به مـخـالـفـيـن         

تظاهرات هاي جمهوري اسالمي که 
پرشور امروز را بـرگـزار کـردنـد درود             

 . ميفرستد
تــظــاهــرات مــقــابــل ســاخــتــمــان         
سازمان ملل فردا نيـز ادامـه خـواهـد            

همه ايرانيان مـقـيـم آمـريـکـاي         .   يافت
شمالي را به پيوستن به اين تظـاهـرات    

 . فراميخوانيم
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