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 !ده خواست فوري مردم

اکنون ترديدي نيـسـت کـه تـظـاهـرات             
هاي ميليوني روزهاي گذشتـه کـه بـا           
مقابله وحشيانه جمهوري اسالمي بـه     
يک جنگ تمام عيـار خـيـابـانـي بـيـن                
تظاهرکنندگان و نيروهاي سـرکـوبـگـر      
در تهران و اصفهان و تبريز و شيراز و       
بسياري شهرهاي ديگر تبديل شد، نـه      

بـود، نـه     "   طرفداران مـوسـوي   " جنبش  
و نـه مـحـدود بـه           "   انقالب مخـمـلـي    " 
". جنبش اعتراض به تقلب انتخاباتي"

اين به ميدان آمدن مـيـلـيـونـي مـردم               
. برعليه کل نظام حاکم اسـالمـي بـود          

 خـرداد اعـالم       ٢٤چنانکه در بيانـيـه       

کرديم، اين اولـيـن گـام هـاي انـقـالب               
مردم ايران عليه جـمـهـوري اسـالمـي            

اکنون بايد در باره دستاوردهاي . است
تاکنوني و شرايط پيشـروي آن سـخـن          

 . گفت
ويدئوها و عکس ها و اخباري که 
به يـمـن عصـر ايـنـتـرنـت بـه فـاصـلـه                     
کوتاهي به سراسر جهان مخابره شـد،         
مردم جهان را از عمق راديـکـالـيـسـم،         
مدرنيسم و عزم  راسخ تظاهرکنندگان 
در مبارزه بر عليه جمهوري اسالمـي،   

 رژيم اسالمي
  در محاصره  انقالب مردم
 بيانيه حزب کمونيست کارگری

 انقالب جاری و نيروهای درگير در آن 
 مصاحبه با حمید تقوائی در کانال جدید

 ٢صفحه      

 کارگران بر ميخيزند
 9شهال دانشفر                        ص 

 ٤صفحه      

  ٦شنبه ساعت 
 به ياد ندا در خيابانها

 !ندا را کشتند
  این جانیان را سرنگون میکنیم

 ٣صفحه      

 جمهوري اسالمي در خارج هم
  در آستانه سرنگوني قرار گرفته است

 مصاحبه با خليل کيوان، دبير تشکيالت خارج حزب

 )  تير٥( ژوئن ٢٦
 روز همبستگي جهاني

  با کارگران ايران
 ١٤صفحه      

 يادداشت هايي بر يک انقالب  
 !پايتخت ترور
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 ١٢صفحه      

 :نامه حميد تقوائی به
 سران دولتها و دبير کل سازمان ملل                                   -
 سازمان پزشکان بدون مرز  -
 بانکها و نهادهاي مالي در جهان  -

 ٣صفحه      

 ١٠صفحه      
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عليـرغـم سـفـاکـانـه تـريـن سـرکـوب،                   
تا همينـجـا انـقـالب       .  شگفت زده کرد 

ايران احترام و حمايت شورانگيز مردم    
بسـيـاري   .   جهان را برانگـيـخـتـه اسـت         

تلقيات، دگـم هـا و دروغ هـايـي کـه                 
دستگاه مهندسي افکار طبقات حاکم 
طي دهه هاي گذشته پرداخته بـود را           

مـعـلـوم شـد مـردم          .   نقش بر آب کـرد    
ايران اسالمـي نـيـسـتـنـد؛ حـاکـمـيـت                 
حجاب و سـنـگـسـار و آخـونـد نـمـي                   
خواهند؛ فرهنگي متفاوت از فرهنگ 
عقب مانده و شرقزده حکومت دارند؛    
بسيار متمدن انـد و مـثـل سـاکـنـيـن                
برلين و پاريس بـهـتـريـن هـاي جـهـان               

فرهـنـگ واالي     . امروز را  ميخواهند 
انـقـالب و عـکــس الـعــمـل ســبـعـانــه                 
جــمــهــوري اســالمــي نــه فــقــط رژيــم            
جــنــايــتــکــار ايــران کــه کــل جــنــبــش            
ارتجاعي اسالم سياسي را بشدت بـي      

انـقـالب   .   آبرو و تضعيـف کـرده اسـت         
همچنين دول غـرب کـه سـالـهـاسـت                
رياکارانه بـا ايـن جـنـبـش ارتـجـاعـي                
مماشات ميکنند را دچار مـخـمـصـه        

اکــــنــــون .   شــــديــــدي کــــرده اســــت         
سياستمداران غربي  به صرافت افتاده       
اند کـه چـگـونـه مـيـتـوانـنـد بـا رژيـم                     
جنايتکار اسالمي کـه مـردم را چـون           
ندا آقا سلطان در پيش چشم جهانـيـان         
با قساوت ميکشد، روابط  گذشته را       

انـقـالب در اولـيـن قـدم            .   ادامه دهند 
خود جمهوري اسـالمـي را بـه چـنـان               
موقعيتي در افکار عمومي جـهـان و         
سياست بين الملل رانده است که رژيـم    

 . منفور آپارتايد نژادي به آن دچار بود
در داخل ايـران  نـيـز انـقـالب تـا                  
همينجا  جـامـعـه را زيـر و رو کـرده                   

مردم طعم قدرت عظـيـم خـود      .    است
را چشيده اند و اکنون بـا اعـتـمـاد بـه             
نفس بيشـتـر در سـيـاسـت و تـغـيـيـر                   

تـوازن  .   اوضاع دخالت خـواهـنـد کـرد        
قواي سياسي و رواني کامال بـه زيـان          
رژيم و به نـفـع مـردم تـغـيـيـر کـرده و                  

. اعاده اوضاع سابق مـمـکـن نـيـسـت            
کشتارها و جنايات وحشيـانـه اي کـه          
رژيم در طي چند روز اخـيـر مـرتـکـب          
شده است تنها انزجار عمومي و عـزم      
و اراده مردم براي به گور سپاردن کـل        

ــر کــرده اســت                  ــم را مــحــکــم ت . رژي
اعتراضات اخير يـک وضـعـيـت فـوق             
العـاده و حـالـت حـکـومـت نـظـامـي                  
دوفاکتو را به رژيم اسالمي تـحـمـيـل            
کرده و ساختار رسمي رژيم را در هـم            

دعواهاي جناح ها و دار .   ريخته است 
و دســتــه هــاي رژيــم کــه در جــريــان                
انـتـخـابــات بسـيــار حـاد شــد اکـنــون               
بمراتب عميق تر شده، سرتا پاي رژيـم     
اسالمي را فـرا گـرفـتـه و تـا سـرحـد                    
درگيري هاي خونين دروني پيش رفته  

حالت فوق العاده و فلج کنـونـي   .  است
بـراي رژيـم قـابـل دوام نـيــسـت و در                   
همانحال بازگشت به وضعيـت عـادي        
بدون عقب نشيني رژيم در برابر مـردم   
و حل و فصل دعواهاي درونـي قـابـل            

رژيم اسالمي بر سر يک .  تصور نيست 
دوراهي قرار گرفته است که هـردو بـه         

 .بن بست ختم ميشود
همه چيز بر محاصره همه جـانـبـه          
تر رژيم اسالمي توسط انقالب مـردم        

انقالب براي پـيـروزي بـر      .   داللت دارد 
جـمــهـوري اسـالمــي بــايـد گـام هــاي               
بــالفصــل پــيــشــروي خــود را بــدقــت            

تـعـيـيـن خـواسـتـه هـا و               . تعريف کند 

مطالباتي که همه جا با قدرت مطرح       
شود و جمهوري اسالمي را بـيـش از             
پيش به عقب راند، يکي از مهمتـريـن    

مـعـرفـي و مـحـاکـمــه           .     گـام هـاسـت     
عاملين و آمـريـن کشـتـارهـا، آزادي              
اجتـمـاع و اعـتـصـاب و بـيـان، لـغـو                    
حجاب و آپارتايد جنسي، آزادي فوري 
همه زندانيان سياسي، لغـو مـجـازات          
اعدام و يک ميـلـيـون تـومـان حـداقـل             
دستمزد فوري تـريـن خـواسـتـه هـايـي              
اســت کــه بــايــد در اجــتــمــاعــات و                 
اعتراضات و تـظـاهـرات هـا مـطـرح               

همچنين تا آنجا کـه بـه شـکـل           .   شود
مــبــارزه بــرمــيــگــردد، ضــمــن تــدوام          
تظاهرات ها و شعار دادن هاي شبانه،  
بايد اشـکـال ديـگـر اعـتـراض نـظـيـر                  
تحـصـن و اعـتـصـاب را در دسـتـور                  

سازمانـيـابـي تـوده اي نـظـيـر              .  گذارد
تشکيـل کـمـيـتـه هـاي اعـتـصـاب و                   
هستـه هـاي جـوانـان مـحـل و غـيـره                   

. اکنون بايد مورد تـوجـه قـرار گـيـرد             
بـايــد در هــر کــارخــانـه و مـدرســه و                 
بيمارستان براي اعتصابات سـراسـري        

بايد هر محله و خيـابـان را     .  آماده شد 
 .به سنگر انقالب تبديل کرد

 اما مهمتريـن مسـالـه، تـامـيـن             
رهبري سياسي  هوشيار، راديـکـال و          
توانايي است که انقالب را از مـراحـل       

تـرديـد   .   مختلف بدرستي عبور بدهـد    
نبايد کرد کـه چـه دار و دسـتـه هـاي                   
مخـتـلـف جـمـهـوري اسـالمـي و چـه                  
جريانات بـورژوايـي  کـمـي دورتـر و                 
بيرون از رژيـم خـواهـنـد کـوشـيـد تـا                    
مراحل و ايستگاه هاي متعدد تعريف 
کنند تا مگر مردم و انقالبشان را در       
نــقــطــه اي بــه ســازش بــکــشــانــنــد و              
جمهوري اسالمـي و اسـتـبـداد و بـي               

. حقوقي و نـابـرابـري را حـفـظ کـنـنـد               
نيرويي ميتواند اين انقـالب را تـا بـه            

   . . . بيانيه حزب                                               ۱از صفحه          

با عميقتر شـدن بـحـران سـيـاسـي در                
ايران و متزلزل شـدن پـايـه هـاي رژيـم                
جمهوري اسـالمـي در بـرابـر انـقـالب              
مردمي، شواهد زيادي در دست است    
که مـقـامـات رژيـم، آيـت اهللا هـا، و                  
سـران و عــوامــل بــاالي حــکــومــتــي            
ــقــل کــردن                 ــت بشــدت مشــغــول مــن
دارائـيـهـاي عـمـومــي بـه حسـابـهــاي               
شـخـصــي خـود در کشـورهــاي دنـيــا              

 . هستند
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران           
بوسيله اين نامه  به نماينـدگـي مـردم          
ايران به همه بانکها و نهادهاي مـالـي         

 : اخطار ميکند
همه اين اموال دارائي قانوني   -١

مـردم ايــران اســت و افــراد مــربـوطــه              

بطورغيرقانوني و جعل و کالهبرداري 
حـــزب .   آنـــرا تصـــاحـــب کـــرده انـــد           

کمونيست کارگري و مردم  و دولـت            
آينده ايران، هر نوع همکاري و کـمـک           
بــه تســهــيــل ايــن نــقــل و انــتــقــال را                
همدستي با اين دزديها قلمداد کرده و       
آنرا مغايـر مـنـافـع مـردم ايـران مـي                  

 .داند
نبايد براي سران و مـقـامـات        -٢

رژيم چـنـيـن حسـابـهـاي بـانـکـي بـاز                   
هــمـه اطــالعـات مــربـوط بــه          .   شـونـد  

حسابهاي فعلي بايد علني شـده و در           
. دسترس تحقيقات قانوني قرار گيرند

همه حسابهاي فعلي بايد سريعا بستـه     
. شده و موجوديهاي آن مسدود شونـد     

اين اموال متعلق به مردم ايـران اسـت        

 . و بايد به آنان بازگردانده شود
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            -٣

ايران محق است که از همـه ابـزارهـاي         
قانوني که در اخـتـيـار دارد اسـتـفـاده              
کند تا جلوي اين اعمـال را گـرفـتـه و               

ايـن  .   طرفين دخيل در آنرا افشـا کـنـد        
. اختالس و دزدي محسوب مي شـود    

اينکار غير قانوني و غير قابل قـبـول        
 . است

من در انتظار عـکـس الـعـمـل و               
 . اقدامات فوري شما هستم

 
 حميد تقوائي 

 دبير کل حزب کمونيست کارگري ايران
 

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٤

 نامه حميد تقوائي به  بانکها و نهادهاي مالي در جهان 
ايـران از شـمـا         به نمايندگـي مـردم          

ميخواهم هر چه سريعتـر ارتـبـاطـات          
خود را با حکومت جمهوري  سياسي 

اسالمي ايران قطع کنيد، سفارتـهـا و       
کنسولگريهاي آنرا ببنديد و حکومت 
اسالمي را از سازمان مـلـل و ديـگـر           

 .نهادهاي بين المللي اخراج کنيد
حـوادث اخـيـر ايـران مـجـددا و                

بطور واضحـي تـاکـيـد مـيـکـنـد کـه                 
حـکــومــت اســالمــي مـطــلــقـا هــيــچ            

اين رژيم بـه هـيـچ      . مشروعيتي ندارد 
عنوان مردم ايران را نماينـدگـي نـمـي        

 .کند
در اين مقطع حسـاس سـيـاسـت            

ايران ما از شما مـي خـواهـيـم کـه از              
مشروعيت بخشيدن و حمايت از ايـن      

ســقــوط رژيــم    .   رژيــم دســت بــرداريــد     
اسالمي پشت جنبش اسالم سـيـاسـي     
را در سطح دنيا خـواهـد شـکـسـت و             
مبشر طلوعي جديد براي مردم ايـران     

 .و همه دنيا خواهد بود
من در انتظار عکـس الـعـمـل و            

 .اقدامات فوري شما هستم
 با احترام               

  حميد تقوائي 
 دبير کميته مرکزي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٢

 سران دولتها و دبير کل سازمان مللبه 

مديريت محـتـرم سـازمـان پـزشـکـان             
 بدون مرز 

من به نمايندگي  مردم ايـران در ايـن          
نامه از سازمان شما مـيـخـواهـم کـه              
ســريــعــا بــه کــمــک کســانــي کــه در                
اعتراضات هفـتـه هـاي اخـيـرتـوسـط             
ماموران جمهـوري اسـالمـي زخـمـي           

 . شده اند شتافته و آنها را ياري دهيد
همانطورکه مي دانيد دولت ايران 
به تظاهر کنندگان حمله کرده و بـطـرز    
وحشيانه اي آنهـا را مـورد ضـرب و              
شتم قرار داده و حتي به گلولـه بسـتـه         

گزارشـاتـي کـه بـه مـا رسـيـده                 .  است
حاکي از آن است که دهها نـفـردر ايـن       

خانـواده کشـتـه      . مدت کشته شده اند 
شــدگــان مــيــگــويــنــد کــه نــيــروهــاي          
انتظامـي درخـواسـت پـولـي مـعـادل              

ــد کــه اجســاد                 ٣٠٠ ــرده ان  دالر ک
مـا  .   عزيزانشان را به آنها پس بدهـنـد    

همچنين گزارشاتي دريافت کرده ايـم        
که دکترها و پرستاران در بـعـضـي از          
بيمارستانها به خيابان رفته اند که بـه     

رفــتــار دولــت نســبــت بــه زخــمــيــهــا            
گفـتـه مـي شـود کـه            .   اعتراض کنند 

ماموران رژيم مانع تماس صدها نفـر    
از زخميها با خانواده هايشان شده انـد   
و يا اينکه آنها را بزور از روي تـخـت             
بيمارستان بيرون کشيده و  به زندانهـا    

 .   برده اند
در ايــن شــرايــط حســاس مــا از             
سازمان شما ميخواهـيـم کـه در ايـن            
مسئله دخالت کرده و يک گروه را  بـه     
ايران اعزام کنيد که اطمينان حـاصـل      
شود تظاهرکنندگان زخمي به مـوقـع        
معالجات و تـوجـه پـزشـکـي الزم را              

در انتظار عکـس  .   دريافت مي کنند 
 .العمل و اقدامات فوري شما هستم

 
 حميد تقوائي

 دبير کميته مرکزي
  ايران کارگری حزب کمونيست 
  

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٤ 

 نامه حميد تقوائي به سازمان پزشکان بدون مرز 

آخر رهبري کند و به پيروزي بـرسـانـد         
که نمـي خـواهـد هـيـچ گـوشـه اي از                   

کـه  .   جمهوري اسالمي را حفـظ کـنـد       
لـطـيـف و خـوش         " نمي خواهد اسالم     

ــلــکــه             "   خــيــم  ــيــاورد، ب ــار ب را ســرک
ميخواهد آنـرا تـمـامـا از حـکـومـت               
ــه کــنــج بــاورهــاي                 پــايــيــن آورد و ب

کـه هـيـچ نـفـعـي در             .   مومنين برانـد  
استبداد و اختناق ندارد، نمي خواهـد     
يک ذره آزادي بدهد بلکه تـمـام آزادي        

نيرويي که با هيچ گونـه  . را ميخواهد 
تبعيض چه جنسي، چه مذهبي و چـه    

نـيـرويـي کـه       .   قومي سر سازش ندارد 
هيچ نفعي در اسـتـثـمـار و نـابـرابـري                
اقتصادي ندارد بلکه  ميخواهد بـراي   
هميشه به استـثـمـار و جـهـان وارونـه               

اين نيرو را  ايـنـک     .   کنوني پايان دهد  

در سياست ايـران حـزب کـمـونـيـسـت             
کـارگــري  بــا قــدرت و بــدون تــزلــزل               

پيوستن به حزب و . نمايندگي ميکند
برپايي حوزه ها و ستاد هاي آن در هر     
کارخانه و محله و دانشگاه و مدرسه، 
بردن شعارها و سياست ها و فراخـوان    
هاي حزب بين مـردم، کـه هـرروزه از            
کانال جديد طرح مـيـشـود، بـرقـراري            
رابطه محکم و منظم با رهبري حزب     
و تبديل آن به سـتـاد عـمـلـي رهـبـري               
کننده مبارزات و اعتراضات مـردم،       

  .شرط پيروزي انقالب حاضر است
 سرنگون باد جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٤، ١٣٨٨ تير ٣
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جمعي از مردم کرمانشاه در اطالعيه       
اي همه مردم اين شـهـر را فـراخـوانـده            
اند که روز شنبه در هفتمين روز مرگ  

 عصر در شـهـر اجـتـمـاع        ٦ندا ساعت  
. کنند و به قاتالن ندا اعتراض کـنـنـد      

اين پيشنهاد مردم کرمانشاه بـايـد از        
سوي همه مـردم ايـران و هـمـه مـردم                

 . جهان مورد استقبال قرار گيرد
 ساله اي که بـخـاطـر    ٢٧ندا دختر  

به خيابان آمده بـود    "   آزادي براي همه " 
و با گلوله حکومت اسالمي در قـلـب         
پرشورش پاسخ گرفت، بدرستي سمبل 

آنـچـه کـه در        .   انقالب در ايـران اسـت       
ايران ميگذرد حقيقتا انـقـالبـي زنـانـه           

" آزادي براي هـمـه  " است، انقالبي براي    
 . است

ــد فــراخــوان مــردم               ــال جــدي کــان
کـرمـانشـاه را بـه گـوش هــمـه مــردم                 

ــد  ــران در              .   رســان ــمــه مــردم اي مــا ه
کرمانشاه و تهران و هـمـه شـهـرهـا و                
همينطور در خارج کشـور را دعـوت           

 عصر ٦ميکنيم که روز شنبه ساعت    
با عکس هاي ندا و دسته هاي گل بـه      
خيابان بيايند و فرياد اعتراض  ندا را     

هـمـه   .   به گـوش جـهـانـيـان بـرسـانـنـد               
شــهــرهــا بــايــد پــر از عــکــس نــدا و                
شعارهايي در محکوميت قاتالن نـدا     

جمعه شب بايد تـمـام ايـران بـا         .   بشود
فرياد اعتراض نـدا بـر پشـت بـام هـا                 
خواب را بر قـاتـالن نـدا و حـکـومـت                

هــمــه  .     جــالد اســالمــي حــرام کــنــد          
کارگران و کـارمـنـدان و مـعـلـمـان و                  

پرستاران روز شنبه در هـفـتـمـيـن روز             
قتل ندا کار را متوقف کنند و به يـاد       
ندا و دهها کشته اعتراضات اخـيـر و         
دهها هزار قربانيان رژيم اسالمي يـک         

از همه ايـرانـيـان      .  دقيقه سکوت کنند 
ساکن کشـورهـاي مـخـتـلـف و هـمـه                 
آزاديخواهان جهان دعوت ميکنيم که 

 عصر به ياد ندا و   ٦روز شنبه ساعت   
ساير نداهائي که اکنون براي رهايي از    
ــران                شــر حــکــومــت اســالمــي در اي
بــپــاخــاســتــه انــد اجــتــمــاع کــنــنــد و             
همبستگي خود را با انقالب انسـانـي       

 .مردم ايران اعالم نمايند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ١٣٨٨ تير ٤، ٢٠٠٩ ژوئن  ٢٥ 

 " ندا" تير، روز ٦شنبه 
 ! است" آزادی برای ھمه"روز 

 !در سراسر ايران و ھمه دنيا به خيابان بياييد

 ندا طرفدار  هيچ جناح حکومت نبود 
 ندا خواهان آزادی برای همه بود

 
 خرداد با گلولھ جنایتکاران حکومت اسالمی ٣٠ندا آقا سلطان در درگیری ھای روز شنبھ 

. او بھ سمبل تمام جانباختگان انقالب علیھ حکومت مبدل شد. قلبش از حرکت باز ایستاد
ندا ھرگز طرفدار ھیچ یک از . ندا فوق العاده بھ من نزدیک بود"دوست و نامزد او میگوید 

ھدف ندا نھ احمدی نژاد بود نھ . آزادی برای ھمھ. ندا خواھان آزادی بود. این دوگروه نبود
ندا بارھا گفتھ بود حتی اگر جانش را از دست بدھد و گلولھ بھ قلبش بخورد در . موسوی

 "ندا با سن کمش درس بزرگی بھ خیلی ھا داد. ھمین راه قدم برخواھد داشت
 

 قاتالن ندا را بھ محاکمھ خواھیم کشید. ندا ھرگز فراموش نخواھد شد

 مرگ بر جمھوری اسالمی
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با سالم گرم به بينـنـدگـان    :   اصغر کريمي 
گـفـتـگـويـي داريـم بـا حـمـيـد                 .   عزيـز 

تقوايي در باره تحوالت سياسي جاري 
امــروز چــه گــذشــت، چــه           .   در ايــران  

اتفاقاتي دارد مي افـتـد، شـعـارهـا و             
مـطـالــبـاتــي كـه حـزب كـمـونــيـســت                
كارگري مطرح مي كند اهـمـيـتـشـان            
چيست؟ ارتباطش بـا ايـن وضـعـيـت             
چيست؟ اوضاع به كـدام سـمـت مـي             
رود و سير محتمل اوضاع چـيـسـت؟          
مردم بايد چه كننـد؟ فـراخـوان حـزب            
چيست؟ اينها سواالتـي اسـت کـه بـا             
حميد تقوايي ليدر حزب كـمـونـيـسـت         

 . كارگري ايران در ميـان مـي گـذاريـم           
 از اتفاقاتي كـه امـروز افـتـاد شـروع               
كنيم، امروز جمعيت كثيري از مـردم      
در خيابانهاي تهران بودند، گفته مـي      

 - ٣شود، كه جمعيت چند ميليوني، 
 ميليون،  در خيابانهـاي مـخـتـلـف        ۴

در تهران، شعار مي دادند و .   بوده اند 
پالكادرهايـي حـمـل مـي كـردنـد، از               
جمله زنداني سياسي آزاد بايد گـردد،         
دانشجـوي زنـدانـي آزاد بـايـد گـردد،               
ــردد،                 ــد آزاد گ ــاي ــي ب ــدان ــر زن كــارگ
حكومت اسالمي نمي خواهيم، مرگ 
بر ديـكـتـاتـور و شـعـارهـايـي عـلـيـه                    

ــژاد      ــيــن         .   احــمــدي ن مــردم هــمــچــن
پالكاردهايي در دسـت داشـتـنـد كـه              
خواهان محاكمه عامـلـيـن و آمـريـن             

هـمـيـنـطـور      .   كشتارهاي اخير بـودنـد     
شعار جمهوري اسـالمـي نـابـود بـايـد            
گردد و مرگ بر ديكتاتور و مـقـايسـه     
پليس جمهـوري اسـالمـي بـا پـلـيـس               
اسرائيل اينـهـا مضـمـون شـعـارهـا و               
مسائلي بود كه به اشكال مختلف يـا        
به شكل داشتن پالكاردهاي متعددي     

يـك  .   كه دست مردم بود اعالم ميشد      
جنب و جـوش وسـيـع اجـتـمـاعـي در               
خيابان ها بود و هـمـچـنـيـن در شـهـر              
هـاي مـخـتـلـف در آمـل، اصـفـهـان،                  

. تـبــريـز، شـيــراز و شـهــرهـاي ديـگــر               
نـظـرتـان نسـبـت بـه اوضـاع کـنـونــي                  
چيست؟ تحليلتان چيست از وضعيت    

 ؟كنوني
اوال خـيـلـي روشـن اسـت          :   حميد تقوايي 

كه اين اتفاقات بدنبال تـحـوالتـي رخ           
 ١٠مي دهد كه از تقريبا   نزديك بـه       

روز پيش از انتـخـابـات شـروع شـد و               
اين ادامه يك حركتـي کـه از قـبـل از              
انـتـخـابــات و در فضـاي تـبــلـيـغــات                

دو جور ميتوان .  انتخاباتي شروع شد
يـك ارزيـابـي مـي         :   به اينها نگاه كـرد   

تواند اين باشد كه اين دعوايي هسـت     

يـعـنـي    .   بين دو گروه از حكومتي هـا     
اين تصور که  تقلبي در انتخابات شد   
و اين جنبش اعتراض به تقـلـب اسـت        
با ايـن خـواسـت كـه مـوسـوي بـرنـده                   
انتخابات است و بايـد  احـمـدي نـژاد             

اين تـعـبـيـر در       .  برود و موسوي بيايد 
روزهاي اول در ميان بعضي هـا رواج        
داشت  و   امـروز هـم  بـخـصـوص                      
كساني كه مي خواهند حـكـومـت را         
نــگــه دارنــد ســعــي دارنــد بــگــويــنــد            
اينطوري است و مردم بـا خـود رژيـم              
دعوايي ندارند بـلـکـه در انـتـخـابـات              
ــيــل                    ــبــي شــده اســت و ايــن دل ــقــل ت

روزهــاي اول   .   اعــتــراضــاتشــان اســت    
شعار موسوي راي ما را پـس بـگـيـر            
طرح ميشد اما  هر چه از انتخالبـات      
دورتر ميشويم اين نوع شعارها رنـگ     
مي بازد و شعارهاي تند تـري عـلـيـه          

مثل .  کل حکومت فرياد زده ميشود
هر حـركـت و جـنـبـش انـقـالبـي، هـر                   
تحولي تبديل ميشود بـه انـگـيـزه  و              
موتوري براي حركت جديـدتـر، مـثـال        
اينكه بيش ازسي  نفر در درگيريـهـاي      
اخير كشته شده اند و جمعيـت شـعـار            
ميدهد  مي كشم، مـي كشـم، آنـكـه             
برادرم كشت يا   عـامـلـيـن و آمـريـن              

 . كشتارهاي اخير بايد محكوم شـونـد      
. اين مکانيسم پيشروي انقالب اسـت     

امروز مساله ديگر تقلب انتـخـابـاتـي         
بلکه مرگ بر ديکتاتور شعار  .   نيست

با اين شـعـار نـه      .   غالب و اصلي است  
فقـط احـمـدي نـژاد بـلـکـه کـل رژيـم                    
ديکتاتوري جمهوري اسـالمـي آمـاج         

شـعـارهـاي    .   حمله مردم قرار ميگيرد   
ديگري مثل اينكه جمهوري اسالمـي    
نمي خواهيم  توده اي ميشود و حتـي     
بر اساس  گزارشي  از شاهدان عـيـنـي       
يک شعاري که بر ديوارها نوشته شـده        

جمهوري اسـالمـي نـابـود         " اينستکه    
اين نوع شعارها در ادامه ".  بايد گردد 

مبارزه مردم مطـرح مـيـشـود و ايـن              
سير به نظر من کامال قـابـل انـتـظـار              

هر كسي كه كـمـي سـيـاسـت را             .   بود
ببيند به خصوص قانونمـنـدي        عميق  

تحوالت اجتماعي و اعتراضات توده    
اي را بشناسد ميداند جنبش انقالبـي        
در دامه خودش راديكالتر و عميقـتـر       

جمعيت و مـردمـي        مي شود و توده   
كه در خـيـابـان هـا هسـتـنـد هـر روز                    
بيشترنشان مي دهند اعتراضشان بـه       

در .   کــل وضــعــيــت مــوجــود اســت           
تحوالت جاري هم  دقيـقـا هـمـيـن را               

در بسـيـاري از كشـورهـا           .   ميبيـنـيـم   

انتخابات برگزار مي شود و در خيلـي   
هــايشــان هــم تــقــلــب مــيــشــود امــا             

. هيچكدام  به  چنين جايي نميـرسـنـد     
خيلي روشن اسـت كـه مسـالـه مـردم               
خالصـي از شـر جـمـهـوري اسـالمـي                

در عين حال توجه بـه شـکـل و        .   است
مکانيسمهاي شکل گيري اين حرکت    

آن قالب  و آن چتر و آن   . هم مهم است 
منفـذي كـه بـه مـردم اجـازه داده بـه                   
خيابان بيايند دعواي حادي اسـت کـه      
در درون حکومت سر باز کرده است و   
هــمــه فــهــمــيــده انــد کــه جــنــاحــهــاي            
حکومتي اين بار ميخواهنـد از روي         

شکـل بـروز     .   نعش همديگر رد بشوند 
مسـالـه ايـنــسـت کـه در انـتــخـابــات                 
احمدي نژاد را از صندوق بيرون آورده       

در همين سطح هم مساله تـنـهـا      .   اند
آنكسي كه از صـنـدوق       .   تقلب نيست 

بيرون آمده چهار سال رئيـس جـمـهـور        
بوده است، مورد حمايت کامل واليت 
فقيه است و اين يعني خود حکـومـت       

اين کل حکومت است که با . اسالمي
انتخاب شده و مردم  دقيقا به "  تقلب" 

اگر اين تقـلـب بـه      .  همين معترض اند 
نفع موسوي بود اين اصال نه مسـالـه           
کسي ميشد و نـه  بـهـانـه اعـتـراض                  

درايـنـصـورت مـردم نـاراضـي           .  کسي
ــراي                     ــري را بـ ــگـ ــاي ديـ ــوه هـ ــيـ شـ

امـا  .   اعتـراضـشـان پـيـدا مـيـکـردنـد             
و بـهـمـراه او        (     امروز احـمـدي نـژاد          

آماج حمله مستقيم مردم است )   فقيه
چون  چهره سي ساله  نظام جـمـهـوري         
اسالمي را نمايندگـي مـيـکـنـد و بـا               

. تقلب و يـا بـدون تـقـلـب بـايـد بـرود                   
مردمي که شعار ميدهـنـد مـرگ بـر             
ديکتاتور دارند به نظام ديـكـتـاتـوري         

هــيـچــکـس فـکــر      .   حـملـه مـيــکـنــنـد       
نـمـيـکـنـد كـه قـبـل از احـمـدي نــژاد                     
دموكراسي داشته ايـم و ايشـان آمـد             

در دوره  خود !     يكدفعه شد ديكتاتور 
موسوي   کشـتـار وسـيـع زنـدانـيـان                   
سياسي در سال شصت و هفت اتـفـاق        
.  افتاد و جامعه اين را فراموش نکرده

اگر يادتان باشـد در دوره انـتـخـابـات             
 ٦٧مـــردم مـــوســـوي را مـــوســـوي           

و دانشـجـويـان زنـجـان در            .   ناميـدنـد  
حضور خود موسوي گفتـنـد بـه جـرم             

.   محکوم هسـتـي  ٦٧کشتار تابستان  
مي خواهـم بـگـويـم شـعـار مـرگ بـر                  
ديكتاتـور حـتـي اگـر كسـي بـگـويـد                  
منظور احمدي نـژاد اسـت،  احـمـدي             
نژاد را بـه عـنـوان سـمـبـل سـي سـال                    
حكومت ديکتاتـوري نشـانـه گـرفـتـه            

شعارهاي صريـحـتـر و شـفـاف           .   است
تري مثـل جـمـهـوري اسـالمـي نـمـي                
خواهيم كه ديگر نيازي بـه تـعـبـيـر و             

 . تفسير ندارد
بموازات اين مـبـارزه تـوده اي و             
ميليوني جناح هاي حکومتي تـالش      
ميکنـنـد  ايـن حـرکـت را در قـالـب                    

. دعـواي بــيــن خــودشـان نــگــهــدارنــد          
وانمود کنند مساله بر سـر تـقـلـب در          

از جـملـه چـيـزي كـه            .   انتخابات است 
امروز ديديم اين بود كـه يـك سـاعـت             

ميگويند سکـوت  !   سكوت اعالم شد  
کنيم تا بهانه به دست جـنـاح مـقـابـل          

خيلي جـالـب اسـت سـي سـال            !   ندهيم
است زبان مردم را بريده اند و حاال هم    

شده انـد مـردم را بـه          " اپوزيسيون"که  
 ! سکوت دعوت ميکنند

  يك مـثـلـي داريـم كـه سـكـوت                
در سـيـاسـت هـم         .   عالمت رضا است 

سکوت به مـعـنـي رضـايـت دادن بـه               
ــت           ــر اسـ ــاضـ ــع حـ از مـــردم     .   وضـ

ميخواهند در برابـر رژيـمـي كـه سـي              
سال است دهان  مردم را بسته و زبـان      
کارگر را بريده و نويسندگان معتـرض     
را با  قتلهاي زنجيره اي سر به نيـسـت     
کرده و هزار و يك جنايت ديگـر كـرده          

اما مردم ميليونـي بـه     !  سكوت كنند 
. خيابان مي آيند تا حرفشان را بزنـنـد      

تا سكوت را بشكنند و فريـاد بـزنـنـد         
جمهوري اسالمي !   مرگ بر ديکتاتور  

عامـلـيـن و آمـريـن ايـن             !   نميخواهيم
و  !   کشتارها را بـمـا تـحـويـل بـدهـيـد               

يک شعار مردم امروز اين بـوده     .   غيره
احــمــدي نــژاد بــه هــوش بــاش مــا               " 

کسي نـمـيـتـوانـد        "! مردميم نه اوباش 
اين سيـل اعـتـراضـي را بـه سـکـوت                  

 !  دعوت کند
 موسوي چيها توصيه ميـکـنـنـد       
لباس سياه بپوشيد يا اينكه  گـفـتـنـد        

امـا ايـن     .  به تكيه ها و مساجد برويد 
در ميان مردم حـتـي   " رهنمودها"نوع  

آنها که ميخواهند از دعـواي بـاالئـي         
. ها استـفـاده کـنـنـد کـاربـردي نـدارد               

باالخره هم فراخوان دهندگان مجـبـور      
شدند مسجد و تکيه را کنار بگذارند       
و بـه تـظــاهـرات خـيـابــانـي فـراخــوان                

حرفشان را عـوض کـردنـد و            .   بدهند
. گفتند به ميدان امام خميني بيائـيـد      

اولين فـيـلـم      .   اما مردم همه جا بودند  
هايي كه امروز آمده نشان ميدهد  در  
خيابان حافظ و بهجت آباد جـمـعـيـت         

ميخواهم . انبوهي راهپيمائي ميکرد
بگويم مردم وقتي به خيابان هـا مـي          
آيند همه خيابانها مملو از جـمـعـيـت            

مردم مـتـوجـه شـده انـد بـا               .   ميشود
حضور تـوده اي در خـيـابـانـهـا و بـا                    
قدرت جمعيت بايد نشان بدهند كه از    
اين وضعيت ناراضي هستيم و قـبـول        

 .   نداريم
 بــه نــظــر مــن جــنــاح مــوســوي             
ميخواهد وانمود کند كه اين جـنـبـش     
ــي                   ــب اســت ول ــل ــق ــبــش ضــد ت جــن

وانمـود  .   چهارچوب نظام را قبول دارد 
کند که اصال اعتراضي مردم نـدارنـد        
غير از همـيـن تـقـلـب و  مـي گـويـد                     
سكوت کنيد چون ميداند که اگرمردم 
شعار بـدهـنـد بـه سـرعـت از مسـالـه                  

امـروز در    .   انتخابات فـراتـر مـيـرونـد        
فيلم ها ديدم کـه طـرفـداران مـوسـوي            
پالکاردهاي از پيش تهيه شده اي  بـه        

شـعـارهـاي    .   دسـت مـردم مـي دادنـد          
خودشان را  مي نويسنـد مـي دهـنـد             
ــر                       ــي اگــــ ــردم ولــــ  دســــــت مــــ

مردم شروع كنند بـه شـعـار دادن بـا               
انتخابات قبول نيست شروع ميکنند     
وشعار دوم ميشود زنداني   سـيـاسـي          
آزاد بايد گردد شعار سـوم مـي شـود              

پينوشه ايران شـيـلـي نـمـي         سيد علي   
چـون شـعـار      .   شه و مرگ بر ديکتاتور  

توده اي مردم را نمي توان كنترل كـرد      
و براي مردم متنفر از اين اوضاع  يك   

در يـك     شعار درست مثل يك جـرقـه        
انبار كاه است وقتي يک نفر حـرف دل        
مردم را شعار بدهد به سرعت توده اي 

بـهـانـه     به ايـن عـنـوان کـه             .     ميشود
دست كسي ندهيم يا يك عـده كشـتـه         

. شده اند سكوت را توصيه ميکـنـنـد       
اين باالخره بخشي از عـزاداري اسـت          
مثل لباس سياه و يا  برويم در تـكـيـه        

.  ها و مساجد و راههائي از اين قبيـل    
بــبــيــنــيــد جــمــهــوري اســالمــي يــک            
حكومت قبرستاني است که يک رکـن      
کارش  عزاداري است، مـرگ و مـيـر           
است، مسجد برويم، گريه كنيم تو سر 

 .  بزنيم
مـوسـوي     -اين جناح رفسنجـانـي   

هم از بد حادثه  به اينجا رانده شده كه     
ــد                . خـــيـــابـــانـــهـــا را كـــنـــتـــرل كـــنـ

جناح فقيه  مـردم را اراذل و اوبـاش               
ميخواند و به آنها شليك مي كـنـد و           
جناح مقابل هم ميگويد عـزيـزانـمـان          
كشــتــه شــده انــد عــزاداري کــنــيــم و              

. سکوت کنيم و  اهللا اکـبـر بـگـوئـيـم               
مثل اينكه عزيزان ما در زلزله كشتـه      
شده اند ، عزيزان ما  كشتـه شـده انـد          
ــمــيــن                     ــه ه ــراض ب ــه خــاطــر اعــت ب
ديكتاتوري عزا، ديكتـاتـوري سـيـاه،          

 انقالب جاری و نيروهای درگير در آن 
 مصاحبه با حمید تقوائی در کانال جدید

 ٥صفحه      
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ديكتاتوري گريه، ديـكـتـاتـوري  اهللا            
يـكـي مـي كشـد يـكـي تـالش                .  اكبر

ميکند اين جـان بـاخـتـن بـه حسـاب                
نظامي كـه آنـهـا در اعـتـراض بـه آن                  
كشته شده اند  مصادره بشود  و بـاز            

مـي خــواهــم    .     بـرود در جـيــب رژيـم         
بگويم اين كشاكشي است بين جنبش   
خياباني مردم عليه كل اين وضعـيـت       
و  اعتراض درون حـکـومـتـي عـلـيـه                
تقلب  كه مي خواهد خيابان را كنترل     

 .كند
   

حميد تقوايي شمـا اشـاره     :   اصغر كريمي 
كرديد به شعار مرگ بر ديكتـاتـور يـا       
خواستها و مطالبات و شعارهايي كه     
حزب كمونيست كـارگـري مشـخـصـا          
مطرح كرده بود و از مـردم خـواسـتـه            
بود كه اين شعارها را مطرح کنند، بر  
پـالكــادرهــايشــان بــنــويســنـد، شــعــار        
بدهـنـد مـثـل مـعـرفـي و مـحـاكـمـه                    
عاملين و آمريـن جـنـايـات، زنـدانـي              
سياسي آزاد بايد گردد، لغو مجـازات    
اعدام، لغو حجاب اجباري و يا درهـم      

ارتبـاط  .   شکستن جداسازي جنسيتي  
اينها با وضعيت كنوني و اهميت اين       
شعارها چيست، چرا ايـن روزهـا ايـن            
شعارهـا و خـواسـتـهـا ايـنـقـدر مـهـم                   

 هستند؟ 
همانطـور كـه گـفـتـم          :   حميد تقوايي 

به نظر من خواست، هدف و مضمـون        
واقعي اعتراضات مردم ايـنـسـت كـه          
مي خـواهـنـد از شـر ايـن حـكـومـت                  

 سـالـه ي سـركـوبـگـر           ٣٠ديكتاتوري  
ــد      ــر كســي         .   راحــت بشــون ــي اگ حــت

اينروزها اينرا در خيابانها شعار نـمـي       
دهد، با هر حسابگري كـه دارد، اگـر            
شما شب برويد در خانه اش بشـيـنـيـد         
مي گويد من رفتم در خـيـابـان بـراي             
اينکه از دست اين حکومت جـانـم بـه        

ديـگـر بـس اسـت،         .   لب رسيـده اسـت     
ديگر تحمل نـدارم؛ و نـه ايـنـكـه چـه                  
تقلب بدي شد، تـقـلـب درسـت بشـود              
زندگي ام بهشت بـريـن خـواهـد بـود،              
 !قبل از تقلب من راحت و آسوده بودم   

 
خيلـي هـا هـم روي خـط             :  اصغر كريمي 

تلويزيون مي آيند مي گـويـنـد ديـگـر         
ما خسته شده ايم از ايـن وضـعـيـت و          

 . ديگـر نـمـي تـوانـيـم تـحـمـل كـنـيـم                    
دقيقـا هـمـيـنـطـور اسـت            :  حميد تقوايي 

. اين مضمون واقعي اين حركت اسـت    
يك شعاري كه اين را نشان مـي دهـد             
مرگ بر ديكتاتور است همانطـور كـه      
اآلن توضيح دادم، ولي كـاري كـه مـا         
مي خواهيم بكنيم مشخـصـا بـا ايـن          

خواسـتـه هـايـي كـه اعـالم كـرده ايـم                   
اينست كه معني مشخص، روشـن و        
درعين حال شاخص ها و معيارها ي         
روشن بدهيـم بـراي ايـنـكـه مـرگ بـر                 
ديـكـتـاتــور يـعـنــي چـه؟ ديــكـتـاتــور               
كيست؟ ديكـتـاتـور كسـي اسـت كـه               

. زنداني سياسي در حكـومـتـش دارد         
ديكتاتور كسي است كـه اعـدام مـي           
كند، ديكـتـاتـور كسـي اسـت كـه در                
خيابانها كشتار مي كند، ديكـتـاتـور        
كسي است كـه نـيـمـي از جـامـعـه را                  

قفس آپارتايد جنـسـي  و حـجـاب             در
نصـف جـمـعـيـت        .   زنداني کـرده اسـت     

رسما و قانونا در جمـهـوري اسـالمـي          
حتي كمتر ازنيمه ي مرد است، حـتـي     
آنجا كه  حقي به او مي دهند نيمه ي       

هميشـه آقـا بـاالسـر دارد           .   مرد است 
هميشه سرنوشتش را بايد بدهد دست    

نـيـمـي    .   پدرش يا برادرش يا شوهرش    
از جمعيت را در اين قفس كرده انـد و          
مورد بدترين توهين ها و تـحـقـيـرهـا            

! ديكتاتوري يـعـنـي ايـن        !   قرار اده اند  
ما با آن خواسته ها داريم مي گـويـيـم      
مردم شعار مرگ بر ديكـتـاتـور شـمـا           
اگر فقط قرار نيست كـه مـعـنـي اش              
اين باشد كه احمدي نـژاد بـرود و يـك           
ديكتاتور ديگر بيايـد  بـايـد مـعـنـي               

ممـكـن   .  شفاف و روشني داشته باشد 
اسـت پـس فـردا سـازشـي بـكـنـنـد و                    
بگويند تمام شد، تقلب هم درست شد  

ما گفته ايم وقتـي  !   برويد خانه هايتان  
ديکتاتوري برچيده شده که  عاملين و 
آمرين كشـتـارهـا، کشـتـارهـاي سـي               
ساله اي که كشتار هاي چند روز اخير    
آخرين نمونه اش هست، به مـحـاکـمـه         

قتلـهـاي زنـجـيـره اي،          .  کشيده بشوند 
كشتـار در دانشـگـاهـهـا در دوره بـه                 

ــرهــنــگــي        " اصــطــالح      ــقــالب ف ، " ان
ــان،            ــتـ ــارهـــاي مـــردم كـــردسـ كشـــتـ
كشتارهاي كارگران بيـكـار در هـمـان          
ســالــهــاي اول انــقــالب، كشــتــارهــاي         
كــارگــران خــاتــون آبــاد، كشــتــارهــاي         

، عاملين اين كشـتـارهـا       ۶٧تابستان  
! بايد معرفي بشوند و محاکمه بشوند

اينها همه شان هم جاني اند و هم دزد      
دزدي و چــپـاولــي كــه         .   و چــپــاولـگــر   

بخشي از آن را در همين مناظره هـاي     
بـه اقـرار     .   تلويزيوني شـان رو کـردنـد         

خودشان  كسـي  در ايـن حـکـومـت                  
نيست که   چند ميليارد دالري از يك  

هـمـه شـان،      !   جايي بلند نكـرده بـاشـد       
.  همه شان دستشان تو ايـن كـار اسـت        

ــر                  مــا وقــتــي مــي گــويــيــم مــرگ ب
ديكـتـاتـور يـعـنـي ايـن بسـاط جـمـع                   

 .بشود

 مردم گفتند مرگ ۵٧در انقالب  
بر شاه و آن زمان نيروي روشن بـيـن و        
انـقــالبــي و پــيــشــرويــي مــثــل حــزب            
كمونيست كارگري نبـود كـه بـگـويـد            
مرگ بر شاه يعني اينها و در نـتـيـجـه            
شاه رفت و ديكتاتـوري بـدتـري جـاي             

اين بـار اجـازه نـمـيـدهـيـم               . آنرا گرفت 
مبارزه   مردم  مصادره بشود به نـفـع     

ــگــري         ــوري دي ــكــتــات مــرگ بــر     .   دي
ديكتاتور معني دارد، معني سياسي  
و اجتماعـي مـعـيـنـي دارد و اولـيـن                 
ــســتــکــه كــه حــق                  ــن مــعــنــي اش اي
اعتراضات و تظاهرات و اعتصاب و       
تشکل و تحزب به رسميت شـنـاخـتـه           

 .بشود
  

يكي از بيننـدگـان امـروز      :  اصغر كريمي 
سوالش اين بود که ما خواهـان رفـتـن       
جمهوري اسالمي هستيم و سرنگوني   

خواسته ها را داريد  ديگر چرا اين .   آن
مطرح مي كنيد؟ آيـا سـرنـگـونـي بـا               
طرح خواستها که گويا از رژيـم داريـم        
خواستهايمان را مـطـالـبـه مـيـکـنـيـم              
تناقض نـدارد؟ ايـن دوسـت بـيـنـنـده                
ميگفت من رابـطـه ايـن دو را نـمـي                 
فهمم اگر ما خواهان رفتن جـمـهـوري          
اسـالمـي هسـتــيـم چــرا مــثـال آزادي               
زندانيان و محاکمه قاتالن و غـيـره را         
ــم؟                ــنــــــيــــ  مــــــطــــــرح مــــــي كــــ

ببينـيـد ايـن يـك سـئـوال             :  حميد تقوايي 
قديمي است و مـا هـم هـمـيـشـه ايـن                  
جواب را داده ايـم کـه مـبـارزه بـراي                  
سرنگوني از مبارزه براي خواستـهـا و       

.  حقـوق انسـانـي مـردم جـدا نـيـسـت                
وقتي شما بـا يـك حـكـومـتـي روبـرو                
هستيد كه مي خواهـيـد سـرنـگـونـش          
كنيد بايد از هر طرف مـحـاصـره اش         
كنيم،  پايه هايش را دانه دانه از بـيـخ      
بزنيم، دستاوردهائي  بدست بـيـاوريـم        

. كه به آن متکي بشويم و جلوتر برويم  
بايد اين مبارزه اشـكـال مشـخـص و              
مـعـيـنـي داشـتـه بـاشـد، شـعـارهـا و                    
خواستهاي روشـن و شـفـافـي داشـتـه              
باشد، که نتوانند تحريفش کنند و بـه      

 . شکستش بکشانند
 

اگر رژيم به برخـي از ايـن       :   اصغر كريمي 
خواستها رضـايـت بـدهـد خـود را از                

 زيرفشار خارج نميکند؟ 
ايـن خـواسـتـهـا عـمـال و              :  حميد تقوايي 

بـطـور واقـعـي شـعـارهــاي مشـخــص              
جنبش سرنگوني است و نه مطالبات     

اگر حکومت به هـر يـک     .   از حکومت 
از اين خـواسـتـهـا تـن بـدهـد، ايـن را                    
جنبش مردم به آن تحميل کرده اسـت        
و اين جنبش مـتـوقـف نـخـواهـد شـد               
چون بقدرت خود اطمينان پيدا کـرده،      

به يکي از اهداف خـود رسـيـده و لـذا            
تعرضي تر و قوي تر به پيش خـواهـد           

زماني كه زندانيان سياسي آزاد   .  رفت
شوند ديگر چيزي از عمر رژيـم بـاقـي          

يــا فـرض كـنـيـد جـمـهــوري             .   نـمـانـده   
اسـالمـي تـحــت فشـار مــردم بـيـايــد               
بگويد آزادي تظاهرات و اعتصـاب و        
تحزب را به رسـمـيـت مـي شـنـاسـم،                
خوب يك هفته اي جامعه خـودش را           
متشكل مي كند، حزبي مثـل حـزب        
ما توده وسيعي را بـا خـودش هـمـراه            

.  مي كند و رژيـم را جـارو مـيـکـنـد                 
اينها شعـارهـاي مشـخـص و كـامـال              
مجاب كننده و نيرو جمع كـنـنـده در            
جامعه هست که هم در خود اهـمـيـت          
ــراي                   دارد و هــم نــهــايــتــا مــبــارزه ب
سرنگوني حکومت را تقويت ميکنـد   

 . و به پيش ميبرد
     

حميد تقوايي برگرديـم بـه     : اصغر كريمي 
حـزب كـمـونـيـسـت         .   تظاهرات امـروز  

كارگري از مردم خواسته بود امروز به 
مــيــدان آزادي بــرونــد و مــوســوي و              
كروبي و ديگران گفـتـه بـودنـد بـرويـد             

تكايا و مساجد کـه  .   تكايا و مساجد  
روشن بود مردم نمي رونـد و مـيـدان             
آزادي هم نرفتند و در خـيـابـان هـاي                

موسـوي  .  مختلف تهران تجمع کردند 
و کروبي از مردم خواستـه بـودنـد کـه             
سکوت کنند، بخشي سكوت كـردنـد       
بخشي هم نكردند و شعار دادند و يـا          
با پـالكـاردهـائـي خـواسـتـهـايشـان و                

يـك  .   حرفـهـايشـان را مـطـرح کـردنـد             
در چـه فـازي       .   كشمكشي بود امـروز    

هستيم؟ معني عملي اين كشـمـكـش        
چيست؟ قدم بعدي چيست؟ دو طـرف     
دارند چكار مي كنند؟ جناح موسوي 
و بقيه که جزئي از حـكـومـتـنـد االن                
فـراخـوان بـه تـجـمـع مـيـدهـنـد و در                     

يـک طـرف     . تجمعات شرکت ميکنند 
هم مردمي که از رژيـم مـتـنـفـرنـد و                

چـه كسـي     .   حزب کمونيست کارگـري   
نهايتا تـعـيـيـن تـكـلـيـف مـي تـوانـد                   

 بكند؟
بله  فراخوان ما مبـتـنـي    :  حميد تقوايي  

بر اين سياست بود که، همانـطـور كـه            
بارها توضيح داده ايم،  جنبش مـردم         

ببينيـد روز    .  روي پاي خودش بايستد 
نـزديـك بـه يــک        )   چـهـارشـنـبــه    ( قـبـل     

ميليون نفر بخيابانها آمدند درحـالـي        
. كه فراخوانش را هيچ كس نداده بـود      

خبرگزاريهاي خارجي و سـايـت هـاي           
مـردم   .   داخلي گفتند خودجوش بـوده     

رفتند شعارهاي خودشان را دادنـد و           
اعتراض كردند ما خواستيم به مـردم      

روي پـاي    .   بگوييم كه راهش اينـسـت     
خــودتــان بــايســتــيــد، بــا شــعــارهــاي           

خودتان به ميدان بياييد، ايـن قـدرت           
را داريد، مي شود اينـكـار را كـرد و              
خواستيم راه نشان بدهيـم و بـگـويـيـم            

اين فـراخـوان گـرچـه         .   اين مسير است  
تماما عملي نشد ولي نتايج مثـبـتـي          

من هم در گزارشها خواندم كه .   داشت
" رسانه هاي بـيـگـانـه      "اعالم کرده بود  

فراخوان داده انـد بـراي جـاي ديـگـري             
مردم بدانيد آنجا نـيـسـت و مـا مـي                

قبل از آن .    گوييم ميدان امام خميني 
بحثي از ميدان امام خـمـيـنـي نـبـود،          
بحث آن بود كه تـكـايـا و مسـاجـد و                
چون مي دانستند  جمعيت در تكـايـا       
و مساجد باالخره نمي گنجد، گفتـنـد     

. اطراف تكايا و مساجد در خيابانـهـا    
ولـي بـعـدا      .   يك چنين معنايي ميداد   

مسجد و غيره کنـار گـذاشـتـه شـد و               
حرکت تبديل به راهپيمائي خـيـابـانـي      

 . شد
ــيــر               نــکــتــه مــثــبــت ديــگــر تــاث
رهنمودها و شعارهـائـي بـود کـه مـا             
مطرح کرديم مثل برحذر داشتن مردم 
از پوشيدن لباس سياه و يـا بـرداشـتـن         
حجابهـا و شـعـارهـائـي مـثـل آزادي                 
زندانيان سياسي و جمهوري اسـالمـي       

ايـن رهـنـمـودهـا        .   نميخواهيم و غيـره   
در تجمعات اين روز البـتـه   .  موثر بود 

مردم  لباس سياه هم پوشـيـده بـودنـد           
اما همانقدر كه به طور تصـادفـي در           
هر جمعيتي مردم لباس سيـاه بـه تـن           
دارد  و يا عده اي  بدون حجاب بودند     
و بخصوص در گزارشها بود کـه عـده           
اي از زنــان وقــتــي جــلــوي مــوســوي             
رسيدند حجابشان را برداشتـنـد؛ و يـا         
شعار و پالکادرهاي با مضمون آزداي    
زندانيان سياسي و محاکمه آمـريـن و         

ما بـه ايـن     .   عاملين کشتارها و غيره  
سياست ادامه خواهيم داد و خطي كه     
دنبال ميکنيم  به نظر من تـا ايـنـجـا           
نشان داده شـده کـه خـط و سـيـاسـت                 

مـا عـالوه بـر        .   درست و موثري است  
رهنمودهاي مشخص، تبيين خود از      
اوضاع و چشم انداز ايـن تـحـوالت و             
خط سير احتمالي آنرا منظما با مردم  
در ميان  ميگذاريـم و مـدام تـاکـيـد                
ميکنيم  كـه ايـن حـركـت در جـوهـر                 
خودش و مضمون خودش عـلـيـه كـل        
حكومت است و اين جوهر ومضمـون      
هر چه دورتر مي شويم و از انتخابات       
فاصله ميگيريم بيشتر خـود را ابـراز          

به نظـر مـن  زمـان بـه نـفـع                 .   ميکند
مردم است، زمان به نفع مردم و حزب 

اينها حاال حاال ها نمي توانـنـد   .   است
اميدوارم در ادامـه تـوضـيـح       .   بسازند

بدهم ولي در هر حال چيزي كه امـروز       
ديديم به نظر مـن راديـکـال تـر شـدن                

 مصاحبه با حميد تقوائی                                ٤از صفحه          

   ٦صفحه    
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حرکت مردم و تاثيرات حزب بـر ايـن            
 . حرکت بود

امروز يک شعار و اخـطـار مـردم              
اين بوده که به راديو تلويزيون به صـدا     

در .   و سيما در تهران حمله مـيـکـنـيـم      
. تبريز في الحال اين کار را  کـرده انـد        

در مناطقي به کالنتريها حـملـه کـرده         
ميخواهم بگويم مـردم نـه تـنـهـا          .  اند

خســـتـــه نـــمـــيــــشـــونـــد بـــلـــکــــه                 
راديکالترتعرضي تر خواهنـد رفـت و        
پـايـگـاه هـاي رژيـم را عـمـال در هـم                     

اين حرکت ادامه پيدا .   خواهند کوبيد 
داستان حجاب عـمـال تـمـام         .   ميکند

زنان عمال حجاب را کنار .  خواهد شد 
خواهند گذاشت و نـمـونـه هـايـش را               

بيشترين چيزي که محـتـمـل    . ديده ايم 
است اين است که زميـن ايـنـقـدر زيـر            
پاي اينها داغ شود که اينها علـيـرغـم       
شمشيري که کشيده اند و ميدانند که     
در نهايت هم بـايـد سـر هـمـديـگـر را                  
ــم شــده                    ــا ه ــت ــعــال مــوق ــد، ف ــرن ــب ب
اختـالفـاتشـان را کـنـار بـگـذارنـد  و                   
جناحي را که ميـتـوانـد مـردم را آرام            
کند جلو بيندازند و موسوي با دبـدبـه     
و کبکبه برود تلـويـزيـون و فـرمـولـي               

هم تقلب شـد، هـم     " پيدا کند که مثال   
فقيه منزه باقي ماند، فقيـه هـم زيـاد           
در جريان نبـودنـد مـحـصـولـي را کـه               
راس تقلب بوده بگيريد، احمـدي نـژاد      
هم ميدانسته اين دو نفـر را بـگـيـريـد           
ولي فقيه عالـيـقـدر هـمـچـنـان رهـبـر                 

دفتر موسوي في الحال گفته ". ماست
که جمهوريت و اسالميت را بايد پاس 
داشت و فردا مـيـتـوانـد بـگـويـد االن                
ديگر جـمـهـوريـت و اسـالمـيـت سـر                 
جايش آمد هر کس در خـيـابـان اسـت           

هـر کـس در       .   مفسد في االرض است   
ايـن هـم     .     خيابان است بـرانـداز اسـت        

فکر نميکنم چند هفتـه بـيـشـتـر دوام            
بياورد ولي در هر حال مـمـکـن اسـت          
بـاالئــي هــا ايــن را  يـک راه نــجــات                   

فعال ايـن احـتـمـاالت بسـيـار             .   بدانند
ايـنـهــا هـنــوز فـکــر         .   دوردسـت اسـت    

ميکنند جورهـاي ديـگـري مـيـشـود             
مثال ميتوانند  .  خود را نجات بدهند

مــردم را خســتــه کــنــنــد و  بــخــانــه                 
ولي من فکر نميکنم اينـهـا   .  بفرستند

جواني .   براي حکومت راه فراري باشد 
که  يک هفته قـبـل از انـتـخـابـات بـه                  
خيابان آمد و صرفا با خنده و شادي و 
موزيک بلند آن تعرض را کرد، االن از    
خيلي از محالت گزارش ميشـود کـه       
ــر                       ــرگ بـ ــار مـ ــعـ ــا شـ ــه بـ ــانـ ــبـ شـ

ايـن  .   ديکتاتورهمين کار را ميکنـنـد     
را ميخواهند چکار کنند؟ اين را کـه        

خودشان از رژيم خودشان رد شـده انـد       
اين آبي اسـت  . ميخواهند چکار کنند 

که به جوي رفته  باز نميگردد حتي به  
توافقي هم بـرسـنـد   ايـن جـمـهـوري                   
اســالمــي در چشــم مــردم ديــگــر آن              

مردم مـيـدانسـتـنـد        . حکومت نيست 
اينها دزد و قاتلند ولي اين خيلي فرق   
ميکند که مقامات يک حکومـت بـا        
عدد و رقم  و پرونده مشـخـص دسـت       
هم را رو کنند که هر که چقدر خـورده       
و برده،  کروبي خيـلـي اصـالح طـلـب             
زندان خصوصي داشته، موسوي رهبر 
به اصطالح رفرم عامل قتل هاي سال      

قــبــل از    .     شــصــت و هــفــت  اســت            
انتخابات دانشجويان دانشگاه  او را         
موسوي شصت و هفت خـوانـدنـد؛ بـه           

. نظر من اين لـقـب بـرايـش مـيـمـانـد                
اينطور نيست که مردم فراموش کرده   

به همين خاطر من فکر مـيـکـنـم      .  اند
در عـيـن     .   زمان بـه نـفـع مـردم اسـت            

اينکه ممکن است جناحها بتوانند در 
ته تونل  سازشهائي بکننـد ولـي اوال         
اين خيلي دور از دسترس است و ثانيا  
بــه آن ســازش هــم بــرســنــد مــردم از               
رويشان عـبـور خـواهـنـد کـرد و ايـن                  
جنبش نه تنها تمام نـمـيـشـود بـلـکـه              

 .قويتر هم ميشود
اجـازه بـدهـيـد در مـورد            :  اصغر کريمي 

يـک  .   امکان سازش کمي مکث کنيـم    
سناريو اين است که باالخره اينها يـک        
جائي يک مقطعي به سازش برسند، و    

ايـن  .   باالخره موسوي سر کـار بـيـايـد         
با اين اعـتـراضـات بـا         . محتمل است 

چند ميلـيـون آدمـي کـه بـه خـيـابـان                  
آمدند، راهپيمائي کردند، شب و روز      
با نيروهاي انتطامي درگير شدند، بـه     
کالنتري ها حمله کردنـد، بـه صـدا و              

امـروز حـتـي يـک         ( سيما حمله کردند   
شعار اين بود که صدا و سيما هم بايد   

، رژيم نميتـوانـد بـه ايـن         )منحل شود 
مردم امتياز نـدهـد و در عـيـن حـال                 

دو حالت دارد يا شروع .  آرامشان کند 
ميکند به امتياز دادن و آنوقت عقب       
نشيني جمهوري اسالمي باعث جـلـو        
آمدن مردم مـيـشـود و يـا امـتـيـازي                
نميدهد و در اين صـورت هـم هـمـيـن            
اعــتــراضــات تــوده اي ادامــه پــيــدا              

 .ميکند
مـعـيـارهـائـي کـه مـا             :   حميد تقوائـي  

اعالم کرديم اتفاقا در همين روزها بـه     
يکي از کـارهـائـي کـه         .   درد ميخورد 

ميتوانند بکنند اين است که عاملين   
طبعـا  يـک       .   و آمرين را معرفي کنند 

عده از دار و دسـتـه احـمـدي نـژاد را                  
حتي از رده هـاي وسـطـي          ( ميگيرند  

تـحـت   )   بسيجي ها هم باالتر نميروند    
اين عنوان که عـلـيـرغـم دسـتـور بـاال              

اين از تکليف عاملـيـن   . شليک کردند 
احمدي نژاد هم رفته و قـرار      . و آمرين 

است محاکمه شود و مثـال در خـانـه             
تحت نظر اسـت؛ حـتـي زنـدانـش هـم                

فقيه عاليقدر هـم کـه قـرار        .   نميکنند
مـيـخـواهـم     .     شده رهبر روحاني باشد   

بگويم ممکن است مجبور بشوند در    
امـکـان ايـن      .   اين سطوح کوتاه بيايند  

مانورها را دارند ولي جنبش هم بجلو 
حزب ما هم بيکار ننـشـسـتـه     .   ميرود

وقتي ميگويـم زمـان بـه نـفـع            .    است
ماست فعاليتهـا و تـاثـيـرگـذاريـهـاي             

ما بايد کاري .  حزب را فرض ميگيرم 
بکنيم که توقعات و انـتـظـارات بـاال            
برود به جائي برسد کـه مـردم بـه ايـن             

. بـخـنـدنـد    "   امتيازات" نوع سازشها و  
مثـل ايـنـکـه امـروز کسـي بـه شـمـا                    
بگويد بازشماري آرا را شروع ميکنيم 

مـردم بـه او       !   و برويد به خانه هـايـتـان     
در حاليکه يک هفـتـه   .   خواهند خنديد 

پيش حتي اگر روز شنبه مـيـگـفـتـنـد          
بازشماري آرا شايد مـردم بـه خـيـابـان           

امروز مـردم مـيـگـويـنـد         . نمي آمدند 
بـازشــمــاري الزم نــيـســت، مـا را در               
خيابانها بشـمـاريـد و گـورتـان را گـم                

مردم دارند راي . ديگر تمام شد! کنيد
مـردم از    .   شان را با پايشان ميـدهـنـد       

بنابراين اوال . اين شعار عبور کرده اند
هزينه فرستـادن مـردم بـه خـانـه بـاال                
ميرود و ثانيا سازش باالئيها هر نوع       
باشد راه حل قابل قبولي بـراي مـردم            

براي هـمـيـن مـيـگـويـم            .   نخواهد بود 
 .زمان به نفع ماست

االن حکومت ضـعـيـفـتـر        :  اصغر کريمي 
خودشان را رسما محاکمه کرده .  است

اند به قول شما از الشه خودشان عبور  
بزرگترين شـکـاف در طـول          . کرده اند 

اين سي سال در درون حکومت اتـفـاق    
افتاده و فراتر از اين ترس و لرز مـردم       

مردم ديده اند جمـهـوري   .   ريخته است 
اسالمي آسيب پـذيـر اسـت ديـده انـد               

اين چشم انـداز    . ميشود سرنگون کرد 
چند ميـلـيـون مـردم بـه          .  را ميبينند 

خيابان ميايند و ضعف و اسـتـيـصـال           
جمهـوري اسـالمـي را هـر روز حـس                

از يک طرف هم نفوذ حـزب     .   ميکنند
کمونيست کارگري دارد در بين مـردم    

فـراخـوان   .   وسيعتر و وسيعتر ميشـود    
به مردم چيست؟ چکار بکنيم که ايـن     

 جنبش به نتيجه برسد؟
ما مـيـگـوئـيـم انـقـالبـي             :  حميد تقوائي 
اينطور نيست که همـه بـا     .   شروع شده 

خيلي از نيروهـائـي   .   ما موافق باشند  
که نيتشان انقالب است  و بـرانـدازي            
ميخـواهـنـد ايـن حـرکـت را بـعـنـوان                  

بـرخـي   .   انقالب برسميت نميشناسـنـد    
معتقدند اين دعوا بين جناحها اسـت      

. و مردم آلت دست جناحهـا شـده انـد          
اگـر  .   من اصال اينطور فکر نمـيـکـنـم        

کســي آلــت دســت کســي شــده ايــن               
جناحها هستند که آلـت دسـت مـردم           

اين شـکـافـهـا اصـال در اثـر             .  شده اند 
ولـي از طـرف       .   فشار مـردم بـاز شـد         

ديگر بـه نـظـر مـن ايـن مـکـانـيـسـم                     
انـقـالب   .   طبيعي هـر انـقـالبـي اسـت           

وقـتـي کـه      .   فازهائي را طي مـيـکـنـد       
حرکت اعتراضي شـروع مـيـشـود از             
نــزديــکــتــريــن آدمــهــاي رژيــم ســعــي          

. ميکنند بپرند جلو کنتـرلـش کـنـنـد          
 را به ياد دارنـد  ٥٧کساني که انقالب  

يک دوره اي بني احمد، وکيل مجلـس     
شاه، مطرح بود و اسـمـش سـرزبـانـهـا           

يا کسان ديگري مثل پزشکپور . افتاد
انـقـالب  از ايـنـهـا رد              .     جلو آمـدنـد   

ايـن  .   ميشود، بسـرعـت رد مـيـشـود          
طــوري نــيــســت کــه در يــک حــرکــت             
انقالبي سرنگوني طلبانه از همان روز       
اول مردم ميايند و ميگويند سرنگون 
باد، هيچکدامتان را هم قبول نـداريـم         
و راديکال ترين حزب را هم مـيـاورنـد          

هـيـچ انـقـالبـي در          .   وسط ميگـذارنـد   
هر .   تاريخ اينطوري شروع نشده  است 

انقالبي از زماني که شـروع مـيـشـود           
اساسش، مضمونش،  نيروي محرکـه       
اش اين است که ميخـواهـد دولـت را           
براندازد ولي اين به اين  معني نيسـت   
که از قـدم اول مـردم ايـن تـمـايـل را                    
صريحا بيان ميکنند و يـا حـتـي بـه               
هدف و مضمـون واقـعـي حـرکـتـشـان             

مـردم مـيـخـواهـنـد          .     کامال آگاهـنـد   
دولت را بياندازند و بـه هـر امـکـانـي               

از هر دعـوايـي مـيـان       .   چنگ ميزنند 
حـتـي   .   باالئيها اسـتـفـاده مـيـکـنـنـد            

اگرعده اي تـوهـم دارنـد  بـه سـرعـت                 
مـتـوجـه  مـيـشـونـد دعـواي اصـلــي                  

جامـعـه در     .   کجاست و بر سر چيست   
يک مقياس اجتـمـاعـي و مـيـلـيـونـي              

اين هم يـک  .   ميآموزد و پيش ميرود   
در .   خصيصه شـرايـط انـقـالبـي اسـت           

دوره انقالبي جامعه  هر چه بيشـتـر و        
. بيشتـر بـه چـپ مـتـمـايـل مـيـشـود                  

همانطور که در دوره اختناق همه بـه    ( 
در دوره   ) .   راســت تــکــيــه مــيــدهــنــد      

انقالب تـحـوالت واقـعـي جـامـعـه و                
منطق حوادث مـردم را راديـکـالـيـزه             

در .   ميکند و به چـپ سـوق مـيـدهـد            
انقالب پـنـجـاه هـفـت دقـيـقـا ايـن را                   
ديديم امروز هم همين اتفـاق  خـيـلـي          
روشنتـر دارد در پـيـش چشـمـان مـا                 

امروز در منتهي اليه .  شکل ميگيرد 
چپ و بعنوان نـمـايـنـده آمـال واقـعـي                

حزبي که از   . مردم حزب ما قرار دارد 

ــهــا قــبــل از ايــن                     روز اول، از مــدت
تحوالت، و در جـريـان ايـن تـحـوالت             
دارد ميگويد مردم امرتان چـيـسـت،         
ــي               ــســت، اطــالع رســان ــي ــان چ دردت
ميکند، و اخبار مـبـارزات مـردم را            
بگوش همه ميرساند،  کل تصويـر را      
در برابر مردم قرار ميدهد، در مـورد          
انـحــرافـات و تـوهــمـات و دشـمــنــان               
دوست نماي مردم هشدار ميـدهـد، و      
هر روز رهنمود ميدهد و جـنـبـش را             

من فکر ميکنم جامعه . بجلو ميراند
ــن طــرف خــواهــد آمــد                ــه اي ــن .   ب اي

شخصيتهاي امروز، ايـنـهـا نـاشـي از            
موازنه قواي امروزاند و نه خواسـت و     

اينها ميشود گفت .   آمال امروز مردم 
در قدمهاي اولي که انقالب برميدارد   

ممکن . چوب زير بغل انقالب هستند
است مردم آگاه به اين نـبـاشـنـد، ولـي         
در تجربه به سرعت خواهند فهميد که 

. ايـن چــوب را بــايـد کــنــار انــداخــت              
همانطوري که همين چنـد روزه نشـان          
داده موضوعات، مسائل، اهـداف و        
شعارها به سرعت تغيير ميـکـنـنـد و         
مردم بيشتر و بيشتـر بـه شـعـارهـا و                
اشکال مستقل مـبـارزاتـي خـودشـان           

 .. روي ميآورند
حاال ميپردازم به سوال اينکه مـا     

مـا ايـن مـکـانـيـزم           .   چکار ميکـنـيـم    
انقالب را ميشناسيم و هدف فعاليت       
ما اينست که   انقالب به سـرعـت از             
اين ايستگاههاي مياني رد شود و در   

مـا  .   هيچ فازي به خانه نـفـرسـتـنـدش          
نبايد اجازه بدهيم سر مردم را به طـاق   

اگر آن حـزب راديـکـالـي کـه          .   بکوبند
واقعا خواسته ها و آرمانهاي انسـانـي      
مردم را نمايندگـي مـيـکـنـد در ايـن                
پروسه درست عمل نکند، درست جلو  
نيافتد  و به تدريج در سطح جامعه به   
ــدم                    عــنــوان رهــبــر و در صــف مــق
انقالبشان شناخته نشود در هر مرحله 

يا به . ممکن است مردم به خانه بروند
اين نتيجه برسند که فايـده اي نـدارد،         
يا سرکوب شوند، يـا بـه حـداقـلـي از                

. پيشروي قانع شوند و رضايت بدهند      
به همين خاطر اساس سيـاسـت حـزب        
ما از همين امروز راديکـالـيـزه کـردن           
حــرکــت مــردم و عــمــق و وســعــت                 
بـخــشـيــدن بــه شـعــارهـا و اهــداف و                 

. محتوا و مضمون اين حـرکـت اسـت        
مردم بايد دوستـانشـان را بـه عـنـوان              
دوست خودشان بشناسنـد نـه دشـمـن           

با فقيه بد هسـتـم،     " اينکه .   دشمنشان
اين هم با فقيه بد اسـت، پـس رهـبـرم            

اين اولين منـطـق هـر انـقـالبـي           "  است
. ولي به سرعت رنـگ مـيـبـازد      .  است

مردم ميفهمنـد دشـمـن دشـمـن آنـان               

 مصاحبه با حميد تقوائی                              ٥از صفحه          

 ٧صفحه      
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بـخـصـوص    .   لزوما دوست آنان نيست   
تجربه انقالب پنجاه و هـفـت در ايـن             

هـمـيـن    .   زمينه به مردم کمک ميکند    
خـمـيـنـي     :   " اشتباه در زمـان شـاه شـد         

عليه شاه است، پس خـمـيـنـي خـوب              
؛ بعد همه فهمـيـدنـد خـودش از         " است

در اين انـقـالب مـردم        !   شاه بدتر است 
بايد دوستان واقعي شان را بشنـاسـنـد      
و دوست واقعي مردم اين حزب اسـت      
که از روز اول دارد درد مردم را فـريـاد    
مــيــزنــد و آرمــان انســانــي آنــهــا را                

کـاري کـه مـا        .   نمايـنـدگـي مـيـکـنـد         
مــيــکــنــيــم هــمــانــطــور کــه االن در              
خــواســتــهــاي فــوري تــوضــيــح دادم            
شعارهاي في الحال موجود مـردم را          
داريم مضمون واقعي اش را بـرايشـان        

مرگ بر ديکـتـاتـور    . توضيح ميدهيم 
يعني چه؟ اين معيـار و شـاخـص هـر            
نيروئي است که ميگويد ديـکـتـاتـور           

بنابراين اگر کسي در مقطعي .   نيستم
جلو افتاد، اگر جامعه بداند که مـرگ      
بر ديکتاتور يعـنـي چـه،  نـمـيـتـوانـد                 

همانطوري که . سرشان را کاله بگذارد 
گفتم ديکتاتور بعدي نميتواند بـيـايـد       
به عنوان ناجي ظاهر شود و دو هفـتـه    
بعد بـزنـد؛ ايـنـهـا مـعـمـوال ايـنـجـور                   

حــزب مــا واقــعــيــت را            .     هســتــنــد 
ميشناسد، توازن قوا را مـيـشـنـاسـد،       
مکانيسـم حـرکـت هـاي تـوده اي را                 

ميداند نه تـنـهـا جـامـعـه          .   ميشناسد
مجاز است بلکه تنها راهش اين است 
که از دعواهاي باال استفاده کند براي       
اينکه پاي خود را وسط بگذارد و بعد  
به جلو برود و از کـل حـکـومـت گـذر             

جامعـه ايـران دارد ايـن کـار را               .   کند
. ميکند و اين فاز اول انـقـالب اسـت           

ولي در همين فاز در عيـن حـال بـايـد            
ــانــه                    ــاش، بــه خ ــت مــواظــب ب ــف گ

اين خيـلـي   .   ميفرستند  و بعد ميزنند  
مـعـمـوال مـمـکـن اسـت            .   مهم اسـت   

جامعه به اينجـا بـرسـد کـه خـب يـک                
. دستاوردهائي گرفتم و قناعت کـنـد        

ممکن اسـت مـوسـوي حـتـي بـيـايـد                 
بگويد حجاب اجـبـاري نـيـسـت ولـي              
خب اخالقا خواهران محترم  حـجـاب        

ولي مردم بايد بدانند ! را رعايت کنند
که وقتي بـه خـانـه رفـتـنـد و آبـهـا از                    
آسـيـاب افـتـاد، رژيـم بـرمـيـگـردد و                  

من قبال اين را گفتم هر تـکـه     .   ميزند
اي کــه از ايــن اخــتــنــاق و ســرکــوب               
جمهوري اسالمي بماند همه اخـتـنـاق       

. و سرکوب را  با خودش برميگردانـد    
مثل ماري که تکه تکه اش ميکنيـد      
اما اگر سرش را نکوبيد فوري خودش 
را ترميم ميکند و برميگردد شما را       

فکر نکنيد نصف مار را زدم      .   ميزند
خب ديگر زهرش رفت؛ اينطور نيست   
وفتي به او مهلت بدهيد بـرمـيـگـردد        

تــا آنــجــا کــه بــه مــوســوي            .   مــيــزنــد
برميگردد ايشان اين کار را في الحـال   

ايشان نخـسـت وزيـر دوره        .  کرده است 
بــاکــي از ايــن       .   هــزاران اعــدام اســت      

ــه          .   کــارهــا نــدارد    بــه قــول خــودش ب
اسالمـيـت و جـمـهـوريـت يـعـنـي بـه                   

کاري . جمهوري اسالمي متعهد است
که ما ميکنيم اين حقـايـق را جـلـوي            
مردم ميگذاريم ميگوئيم اين انقالب    
شـروع شــده اســت، مســئلـه انــقــالب            
چيست، مضمون واقعي حرکت مـردم   
ــلــوي چشــم خــودشــان                  را روشــن ج
بگذاريم، ميگوئيم اين حـرکـت بـايـد           
ادامه پيدا کند تـا رسـيـدن بـه هـدف                
اصلي يـعـنـي سـرنـگـونـي جـمـهـوري                 
اسالمي و به چه اشـکـالـي مـيـتـوانـد               

در دل اين روند هست . ادامه پيدا کند
که مردم بيشـتـر و بـيـشـتـر حـزب را                   
مـيــشــنــاســنـد و بــه آن نــزديــکــتــر و               

به سـيـاسـتـهـايـش         .   نزديکتر ميشوند 
ميپيوندند و حزب بـه عـنـوان رهـبـر               

و اينجا ديـگـر   .   انقالب عروج ميکند  
هيچ ارتجاعي قابليت اين را نخـواهـد    
داشـت کـه ايــن انـقـالب را بـه خـانــه                   

 .بفرستد
 

تا آنجا که شـمـا گـفـتـيـد           :  اصغر کريمي 
کار حزب در واقع يکجور افق دادن، و 
خنثي کردن مسائل و موانـعـي اسـت         
که پيش ميايد و تـوطـئـه هـائـي کـه                
عليه انقالب ميکنند، سازشهائي کـه   

از نظر شـکـل و مـحـتـوا و            .   ميکنند
شعارها چه کار بايد کرد؟ مثال شـمـا         
شعارها را توضيح داديد و بـه درجـه            
اي که مردم اين خواستها و مطالبات     
را مطرح کنند سازش هـم سـخـت تـر            

ولــي از نــظــر اشــکــال         .   خــواهــد شــد   
 مبارزاتي چه رهنمودي داريد؟  

خيلي خوب شـد کـه ايـن        :   حميد تقوائي 
يه نظر من ايـن  . نکته را مطرح کرديد 

حـرکـت انـقـالبــي مـردم را هـم بـايــد                   
مـنـظـورم    .   عميقتر کرد هم وسـيـعـتـر       

ما دست از کـار      .  وسعت کمي نيست 
کشيدن را مطرح کرديم، اعتصابهـاي       

ــبــيــنــيــد   .     اعــتــراضــي و اخــطــاري        ب
تظاهرات خيـابـانـي و مـيـلـيـونـي بـه                 
خيابان ريختن معمـوال فـازهـاي آخـر           
انقالب اسـت امـا در مـورد انـقـالب               
ــقــدر ايــن خشــم و انــزجــار                 جــاري آن
فروخورده مردم شديد اسـت و آنـقـدر            
اين شـکـاف در بـاال زيـاد اسـت کـه                   
خيزش مردم با فوران ميليوني شـروع    

ولـي ايـن بـه ايـن مـعـنـا                .   شده اسـت   
نيست که هـمـانـطـور کـه گـفـتـم ايـن                   

. حرکت خطي و کمي به جـلـو مـيـرود       
. سير انقالب فازهاي مخـتـلـفـي دارد         

مـردم بـراي ايـنـکـه          .   افت و خيز دارد   
ميخشان را بکوبند و قوي شوند بايـد   
به اشکال اعتراضي ديگري به غير از      

از .   به خيابان ريـخـتـن روي بـيـاورنـد             
ــا،                  ــه ــدن جــملــه دســت از کــار کشــي
اعــتــصــاب کــردنــهــا، تــحــصــن هــا،           
تشکيل و اعالم موجوديت نهادهـا و      
تشکلهاي مختلف و صدور بيانـيـه و         
ها و قـطـعـنـامـه هـاي اعـتـراضـي و                   
راديکال در مـورد تـحـوالت جـاري،             
ــا اعــالم                  تشــکــيــل  تــجــمــعــاتــي ب

قبل . خواستهاي روشن و غيره و غيره 
از اين انتخابات کارگرها که اول مـاه          

 مـارس کـه       ٨مـه جـمـع مـيـشـدنـد،              
طرفداران آزادي زن جمع ميشدنـد، يـا      
در مــوقــعــيــتــهــاي مــخــتــلــف، ايــن            
تجمعات بيانيه و قطعنامه مـيـدادنـد     
ــود و خــيــلــي                    کــه خــيــلــي روشــن ب
خواستهاي انساني و قابل دفاعـي در        

االن در دل ايـن شـرايـط هـم           . آنها بود 
بايد صدهـا اطـالعـيـه و قـطـعـنـامـه                 
مشابه از جانب تشکلهـاي مـخـتـلـف         
صادر و اعالم بشود البته با شـعـارهـا     
و بندهاي سياسـي مـنـاسـب شـرايـط              
امروز مثل محکـوم کـردن جـنـايـات            
حکومت و آزادي زندانيان سيـاسـي و        
خواستهاي ديـگـري کـه مـا بـعـنـوان                

ــم               ــقــالب اعــالم کــرده اي . فــرمــان ان
ميخواهم بگويم انقالب بايد خـودش       
را شفاف کند، با زبان روشني صحبت 

خـواسـتــه هـائـي را روي مـيــز              .   کـنـد  
از نظر شکـل، انـقـالب بـايـد          .  بگذارد

. اشکال متنوعي را به خودش بگيـرد   
تحصن، تحريم، اعـتـصـابـات کـوتـاه             
مــدت، اعــتــصــابــات اخــطــاري  يــا             

مـثـال  در اعـتـراض بـه              .   اعـتـراضـي   
کشتارهاي اخير براي بيست و چـهـار         
ساعت دست از کار ميکشيم و يا تـا          
عاملين و آمرين اين کشتار مـعـرفـي       
نشـونـد ايـن کـارخـانـه دسـت از کــار                  

تـا  .   ميکشد، يا اين اداره کار نميکند  
هـمـيــن جــا پـرســتـارهــا در ســطـحــي               
مشخصا اعتراض کرده انـد، روسـاي         

. دانشـگـاهـهـا ايـن کـار را کـرده انــد                 
سنديکاي کارگران واحـد و اتـحـاديـه            
آزاد کـارگـران هـم بـيـانـيـه هـائـي در                    
محکوميت کشـتـارهـاي اخـيـر داده            

بـخـصـوص جـوانـان هـم بشـيـوه               .   اند
خودشان دارند اعتراض ميکنند؛ اين      
رژيم را با يک زندگي شاد، با نشاط و      
امــروزي و مــدرن جــوانــان مــيــشــود           

جوانان اين را ميدانـنـد   .   سرنگون کرد 
اگر طرف مقابل هم . و شروع کرده اند

ميگويد سـوگـواريـم، سـيـاهـپـوشـي،             
مسجد و تکـيـه، و بـحـثـهـائـي ازيـن                 
قبيل دردش اين است که جـلـوي ايـن           

نـه ايـنـکـه       .   حرکت جوانان را بـگـيـرد       
خيلي دارد غصه ميخورد که سي نفر     

ايـن تـاکـتـيـک را دارنـد             !   کشته شدند 
مــيــزنــنــد کــه جــنــبــش مــردم را در               

 .  چارچوب نظام نگهدارند
  تظاهرات شبانه، تجمع جوانـان،    
دســت از کــار کشــيــدن، اعــتــصــاب            
اعـتــراضـي، اعـتــصـابــات اخــطــاري،          
اعتصابات با خواسته هاي مشخص،    
بجلو آمدن کانون ها و نهادهـائـي کـه        
ــا و                    ــه ــانــون هســت، و تشــکــيــل ک
ســازمــانـــهــاي تـــازه، فــعـــال شـــدن              
تشکلهاي کارگري مثل  اتحاديه آزاد       
کـارگـران و اتـحـاديـه شـرکـت واحــد،                
مجموعه اين فـعـالـيـتـهـا انـقـالب را                

. بسيار قويتر و شـفـاف تـر مـيـکـنـد               
البته اينها آلترناتيو به خيـابـان آمـدن          

چيزي که همه دنـيـا     .   ميليوني نيست 
را بــهــت زده کــرده و خــود رژيــم را                  
ــرزانــد قــبــل از هــر چــيــز ايــن                   مــيــل
تــظــاهــراتــهــا و راهــپــيــمــائــي هــاي             

ولي حضـور تـوده اي       .   ميليوني است 
در خيابان مثل تنه درختي اسـت کـه           
شاخـه هـاي مـخـتـلـفـي از آن بـيـرون                    
ميايد و اين شاخه ها هستـنـد کـه در         
نهايت باعث رشد و تقويت و باز رشد       

. بيشتر همين تنه درخت هم ميشونـد    
فقط اين نيست که مردم در خيابانـهـا     
جمع ميشوند، شـبـهـا و يـا روزهـاي               
معيني تـظـاهـرات مـيـکـنـنـد، و در                
هــمــان حــال ســر کــار و زنــدگــيــشــان             
ميروند و زندگي به شکل نرمال ادامه 

بايد جمهوري اسالمي را از هـر    .   دارد
 . طرف فلج کرد

 
 ٥٧تجربه اي که از سـال      :   اصغر کريمي 

داريــم بــه ايــن شــکـــل اســت کـــه                      
اعتصابات کارگري ابتدا تک و توک و     
پراکنـده بـود ولـي بـعـد از گسـتـرش                  
تــظــاهــرات هــا و اعــالم حــکــومــت             
نظامي بود که کارگران و در راس آنها 
کــارگــران نــفــت و کــارکــنــان ادارات            
مختلف دست به اعتصابات گستـرده      
زدند و اين کمک بـزرگـي بـه جـنـبـش                 
عمومي مـردم بـود و کـمـر رژيـم را                  
شکست و حکـومـت نـظـامـي را هـم              

 . عمال بي خاصيت کرد
ولي وظيفه ما ايـن اسـت     :   حميد تقوائي 

کـه از هـمـيــن امـروز ايـن افــق، ايــن                   
امکان و اين راهکار را جلوي جامعـه        

هنوز هـم  . بخصوص کارگران بگذاريم 
اعتصاب کارگران نفت تعيين کـنـنـده      

مــن گــزارشــي خــوانــده ام کــه           .   اسـت 
کارگران در يکي از صنايع نفـتـي يـک       

ساعت هستند يک ساعت نـيـسـتـنـد؛         
شير نفت را يک ساعت " جمله اين بود    

ما ".  ميبنديم يک ساعت باز ميکنيم 
ميدانيم که چه کـنـتـرل وحشـتـنـاکـي              
روي کارگران نفت هست امـا در ايـن           

. شرايط آن کنـتـرل هـم دود مـيـشـود              
بنابراين کامال قابل انتظار اسـت کـه          
کارگران نفت بخصوص دست از کـار         
بکشنـد؛ کـارگـران بـخـشـهـاي ديـگـر                

بـاز گـزارشـي      .   دست از کار بـکـشـنـد        
ديــدم بـــه عـــنــوان دســـت از کـــار                   

. کشيدنهاي اخطاري يا چنـد سـاعـتـه         
انقالب با انواع مختلف، عرصه هـاي    
مختلف و اشکال مختلف مبـارزه بـه       

يک نکته ديگر اين است . پيش ميرود
کــه مــردم در دل ايــن جــريــان بــايــد                 

کارگـران، جـوانـان و        .   متشکل شوند 
اگـر قــبـل از       .     بـخـشــهـاي مــخـتـلــف       

انتخابات نهادها و کانونها و اتحاديه     
هائي فعال بودند حاال بـايـد ده هـا و               

در سطح عـلـنـي    .   صدها درست شوند  
ميشود متشکل شد و اعـالم هـويـت         

مثل جوانان فالن محله، مـثـل     .     کرد
انواع تشکلهاي معـلـمـان، کـارگـران،           

ايـنـهـا بـايـد        !   پرستاران، دانشـجـويـان     
نبـايـد جـوانـان يـا          .   بسيار وسيع باشد 

کارگران که به خيابان ميايند بـعـنـوان      
بــايــد .   يـک تــوده بــي شـکــل بــاشــنــد            

متشکل و با خـواسـتـهـاي مـعـيـن و                
شعارهاي معين به خـيـابـان آمـد، در            
محل هاي معيني که بـيـن خـودشـان            

ايـنـهـا هـمـه اشـکـال            . تعيين کرده اند 
مختلفي است که اين انقالب ميتواند 

حـزب مـا     .   و بايد به خـودش بـگـيـرد         
بخصوص تمام سعي و تالش خـودش        
را بـه کـار مـيـبــرد کـه ايـن جـنـبــش                     

 .متشکل تر و آگاه تر و قويتر بشود
  

شـمـا بـه گسـتـرش           :   اصغر کـريـمـي    
اعتراضات و تظاهرات اشـاره کـرديـد         
که تبديل شود به اعتصاب و استعـفـا     

مثال تـجـمـعـاتـي کـه پـرسـتـاران                .   ها
داشتند، تـحـصـنـي کـه خـانـواده هـا                 
داشتند، قطـعـنـامـه اي کـه اسـتـادان               

 .داشتند
مـثـال تـجـمـع جـلـوي            :   حميد تقـوائـي   

زندانها که فقط به پشتوانه ميلـيـونـي      
. است که مـيـشـود ايـن کـار را کـرد                 

وقتي ميليون در خيابان است چند ده     
هزار ميتوانند جلوي زنـدان بـرونـد و             

. ديگر رژيم نـمـيـتـوانـد کـاري بـکـنـد               
انتظار نداشته باشيم هيچ جـنـاحـي از       

مـردم  .   رژيم اينها را به مردم بـگـويـد         
بايد اين جنبش را روي پـاي خـودش            

و در اين فضا مثال وقـتـي   .   نگه دارند 
در مقابل زندان تجمع کردند ميـتـوان         

 مصاحبه با حميد تقوائی                                 ٦از صفحه          

   ٨صفحه      
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. هجوم برد و در زندانهـا را شـکـسـت           
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي خــواســت          
عمومي است که ميتوان به آن چـهـره         

کـارگـران مـيـتـوانـنـد          .   مشخصي داد 
بگويند دستگير شدگان اول مـاه مـه           

دانشجويان   لـيـسـت      .   بايد آزاد شوند  
دوستانشان را دارند که در حرکـتـهـاي      
مختلف دستگير شده انـد، بـايـد ايـن           
ليستها را اعـالم کـنـنـد و خـواسـتـار                

خود ايـن مـقـامـات       . آزاديشان بشوند 
در تلويزيون گـفـتـنـد دانشـجـويـان را               
ستاره دار ميکردند و اخراج ميکردند 

گــفــتــنــد  .   و بــازداشــت  مــيــکــردنــد         
خانواده ها . زندانهاي خصوصي دارند 

و بستگان زندانيان  مـيـتـوانـنـد جـلـو           
بيفتند  و بگويند عزيزان ما بايد فورا 

بــه هــمــه ايــن اشــکــال         .       آزاد شــونــد  
 . ميشود و بايد بميدان آمد

  
بـگـذاريـد نـکـتـه ام را              :   اصغر کريمـي  

اينطور نيست کـه  .   اينطور مطرح کنم 
هر روز به خيابان مي آئيم تـظـاهـرات         

ايـن  .   ميکنيم و رژيـم را مـيـانـدازيـم            
ميتواند نهايتـا بـه فـرسـوده شـدن يـا                

بايد همزمان بـا    .   سرکوب منجر شود 
تظـاهـرات و حضـور در خـيـابـانـهـا،                 
اشکال ديـگـر اعـتـراض هـم بـه کـار                   

در اين زمينه نـظـر شـمـا       .   گرفته شود 
 چيست؟ 

وقـتـي گـفـتـم انـقـالب            :   حميد تقوائـي  
فــازهــا و مــراحــل مــخــتــلــفــي دارد             

ايـن جـنـبــش      .   مـنـظـورم هـمـيـن بـود           
انقالبي ادامه پيدا ميکند ولي نـه بـه         
شکـل تـداوم خـطـي و کـمـي هـمـيـن                    

نه به ايـن شـکـل        .   تظاهرات ميليوني 
که مثال پـنـج مـيـلـيـون مـيـشـود ده                  
ميليون، ده ميليون ميـشـود بـيـسـت           

. ميليون، و باالخره حکومت مـيـرود      
اين تصوير ساده انگارانه اي از پروسـه   

پروسه انقالب خيلي . هر انقالبي است
پيچيده تر از اين است و ايـن بـه ايـن                 

. معنا نيست که شناخته شده نـيـسـت    
کامال روشن اسـت مـن سـعـي کـردم               

مسئله . مکانيسمش را توضيح بدهم
اين اسـت کـه مـردم بـايـد مـتـشـکـل                   
شوند، خواسته ها شفاف و روشني را      
روي ميز بگذارند و اشکال مـخـتـلـف         
مبارزه را پيدا کنند که وقتي حضـور        
خياباني را سخت و محدود کردند  در 

بــه .   جـاي ديـگـري ادامـه پـيـدا کـنـد                
کارخانه ها کشيـده شـود، بـه ادارات            
کشيده شود، به تاکـتـيـک فـلـج کـردن            

مـردم بـايـد      .   حکومت کشـيـده شـود       
منتـظـر بـاشـنـد، بـراي ايـن دوره هـا                   
خودشان را آمـاده کـنـنـد و از پـيـش                  

بدانند که اين حرکت چطور مـيـتـوانـد       
 . ادامه پيدا کند

 
به يک معـنـا مـيـگـوئـيـد          : اصغر کريمي 

در شرايطي که همـه کـارگـران شـديـدا           
ناراضي هستند و متـرصـد فـرصـتـي           

. براي اعتراض و اعـتـصـاب هسـتـنـد         
دانشجوياني که يکي از سـنـگـرهـاي            
مهم اين مبارزه هستند و بشـدت هـم       
مــورد اذيــت و آزار، حــملــه، فشــار،             
ســرکــوب و کشــتــار بــوده انــد ولــي               
همچنان يکي از سـتـون فـقـرات ايـن               

و يــا   .   اعـتــراضــات بــوده و هسـتــنــد         
اسـتـادان دانشـگـاهــهـا، پــرسـتـارهــا،            
جوانان،  زنان و بخـشـهـاي مـخـتـلـف               
مردم هر کـدام بـايـد از طـرفـي بـراي                  
گسترش و تداوم و عمـيـق کـردن ايـن             

 . جنبش کاري بکنند
بايد حـکـومـت را از هـر           :   حميد تقوائي 

طرف محاصره کرد و تحت فشار قرار 
اگـر ايـن را در چشـم            .   داد و فلج کرد   

انداز داشته باشـيـم آن وقـت مشـکـل              
نيست که ببينيم که در هـر مـقـطـعـي         

 . چه کارهائي ميشود کرد
 

سـوال آخـرم در مـورد           :   اصغر کريمـي  
يک پاي اين .  حزب و کانال جديد است 

اعتراض و مبارزات کانال جديد است   
تاثير اين کانال را داريـم مـيـبـيـنـيـم،               
حقانيت حزب و کانال جديد و اهـداف        
و شعارهايش را داريم ميبينيم و يـک        
بخش مهمي از تعميق مبـارزه مـردم          
ايـن اســت کــه ايــن حــزب حضــورش              
بيشتر باشد، شناخـتـه شـده تـر و پـر                 

مردم بيشتر توجه کنند . نفوذ تر باشد
و منتظر باشند بـبـيـنـنـد حـزب االن                
ميگويد چکار کنيم گام بعدي چيست 
االن چه توطئه هائي در مقابـل مـردم      

حزب بايد همه اينها را بگـذارد  .   است
جلوي مردم و نهايتا بدون حـزبـي کـه             
اين جنبش را رهبري کند اين انـقـالب     

در ايـن رابـطـه        .   به نتيجه اي نميـرسـد    
 فراخوان شما چيست؟ 

به نـظـر مـن يـک نـقـطـه                :     حميد تقوائي 
قدرت اين جـنـبـشـي کـه شـروع شـده                 
وجود اين کانال جديد و حزب اسـت و       
اين را حتي دشمن هـم مـجـبـور شـده             

طبعا فعال با همان زبان .   اعتراف کند 
استعاره اي ولي بـارهـا گـفـتـه انـد از                 
جمله موسوي از جـنـاح مـقـابـل گلـه              
ميکند که چون به ما پوشـش رسـانـه          
اي نميدهيـد، مـردم بـه رسـانـه هـاي                 

از اين نوع گفته .    بيگانه رو آورده اند 
وقــتــي رسـانــه هــاي       .   هـا زيــاد اســت     

بيگانه را هدف قرار ميدهند عـمـدتـا       

منطورشان کـانـال جـديـد بـه عـنـوان                
من نميـدانـم مـثـال       . اصلي ترين است 

صداي امريکا که  طرفدار ايـن يـا آن            
جناح حکومت است، يا رسـانـه هـاي           
ديگر که گرچه در اپوزيسيون هستـنـد    
ولي حرکت انقالبي مردم را برسمـيـت      
نميشناسند، تا چه حد باعث نگـرانـي     

اين کانال جديد است که . رژيم هستند 
تمام سعـي خـود     .   اينها را نگران کرده  

حکومتي ها و رسانه ها و دولتها اين   
ــک دعــواي                    ــنــد ي ــگــوي ــه ب اســت ک
انــتــخــابــاتــي اســت، مــردم بــا نــظــام            
هستند، خود موسوي ميخواهد ايـن        
تصوير را بدهد که مردم با جـمـهـوري        
اسالمي هستند، که يکي تقلب کـرده        
اسـت و حـق مـن را خـورده اسـت و                     

اينست که اسم کانال جديد را   !     همين
و از   "   رسانه هاي بيگـانـه  " گذاشته اند   

رسـانـه هـاي      " اينکه مردم تحت تاثير     
قرار گرفته اند شکوه ميکنند " بيگانه

و حتي در دعواهـاي جـنـاحـي بـه رخ             
يـک رسـانـه اي        !       همديگرميـکـشـنـد    

هست و آنقدر هم قوي هست که اينها     
حـزب  .   را مجبور به اين کار ميـکـنـد       

ما و کانال جديـد در بـطـن تـحـوالت               
است و شـنـونـده هـا و بـيـنـنـده هـاي                    
ــش،               وســيــعــي دارد و ســيــاســتــهــاي
شعارهايش بين مردم ميرود و بيشتر     

اين براي من روشن و . هم خواهد رفت 
فراخوان ما به مردم  اين .   مسلم است 

اســت کــه پــاي صــحــبــتــهــاي حــزب             
بنشينـنـد، سـيـاسـتـهـايـش را دنـبـال                 
کنند، رهنمودهايش را بکـار بـبـرنـد،        
ــحــثــهــا، رهــمــنــودهــاي               ــوع ب ايــن ن
مشخص، چشم انداز کلي، تحليلهـاي   

مـردم بـايـد      .   عميقتر حزب را بشنوند 
امروز مـردم در      . هشيار و آگاه باشند 

جواب احمدي نژاد شـعـار دادنـد  مـا            
مـردم بـايـد      .   اراذل و اوباش نيـسـتـيـم       

نشان دهند و اين را هم بگويند که ما    
مـا را    . ملعبه دست کسي هم نيستبم 

مـا  .   نميتوانـيـد بـه خـانـه بـفـرسـتـيـد                
اهداف خودمان را ميشناسيم، فريـب       

اينها را ايـن حـزب و ايـن            .  نميخوريم
در هـمـيـن      .   تلويزيون تامين ميـکـنـد    

لحظه حاضر ما داريم سه کار اساسـي    
اول اطالع رسـانـي؛ تـقـريـبـا         :  ميکنيم

هيچ تلويزيون ديگري اخبار واقعي را     
اگـر شـمـا ايـنـهـا را             .   انتقال نمـيـدهـد    

دنبال کنيد ميبينيد فقط يک قسمتي  
از واقعيت را سر و ته بريده و تا آنـجـا        
که به نفع يکي از جناحهاي رژيم است 

مردم از کانال جـديـد   . مطرح ميکنند 
متوجه ميشـونـد واقـعـا هـر روز چـه                

شعارهـائـي کـه داده شـد،           :     ميگذرد
جمعيت چقدر بود، چه گفتند چه بايـد   

خبرنگـاران مـا خـود  مـردم             .   بکنند

کـار دوم مــا ايـنــسـت کــه             .   هسـتــنـد  
رهنمود هاي مشخص ميدهيـم و در       
رابطه با اتفاقاتـي کـه دارد مـيـافـتـد               
بمردم ميگوئيم چه بکنـيـد، چـه کـار            

مثال يک رهـنـمـود مشـخـص        .  نکنيد
ما اين است کـه بـي حـجـاب در ايـن                 
اعتراضات شرکت کنيد که جواب هم   
دارد ميگـيـرد و هـمـيـنـطـور خـيـلـي                  
رهنمودهاي ديگر که  قبال صـحـبـت           
کردم و باالخره جنبه سوم   ايـن اسـت           
که چشم انداز، افق، و سيـر مـحـتـمـل          
ــر مــردم قــرار                  تــحــوالت را در بــراب

اينکه خصلت ايـن جـنـبـش         .   ميدهيم
چيست، مضمونش چيست و چـطـور         

اينها سه عرصـه  .   ميتواند پيروز شود  
اصلي تاثيـر گـذاري حـزب از طـريـق               

. کانال جديد بر جـنـبـش جـاري اسـت            
نتيجه  کمي و مشخص اين سـيـاسـت     
عبارتست از  روآوري هر چـه بـيـشـتـر          
بخشهاي مـخـتـلـف مـردم جـامـعـه،                
کـــارگـــران و زنـــان و جـــوانـــان بـــه                  
سـيـاسـتــهـاي حــزب و رهــنـمـودهــاي             

و اين امري  است که به سرعت . حزب
هـمـانـطـور کـه        .     دارد  اتفاق ميافـتـد    

ميگويند در شرايط انقالبي جـامـعـه         
بـه نـظـر      .   يک شبه ره صد ساله ميرود    

من رشـد و نـفـوذ حـزب هـم در ايـن                    
مـن  .   شرايط  صد سالـه خـواهـد بـود            

ترديدي ندارم در ايـن شـرايـط  حـزب               
بسيار بيشتر از گذشته مطرح  خواهد 
شد، بيشتر طرف رجوع مردم و چشـم      

ايـن ايـفـاي      .   اميد مردم خـواهـد شـد        
نقش حزب در تـاريـخ مـعـاصـر ايـران              

ــه  اســت           ــق ــســاب ــي در صــد ســال        .   ب
اخيرانقالب و خيزشهاي انـقـالبـي کـم          

آخرينش انـقـالب پـنـجـاه و            .   نداشتيم
اما چيزي که هـمـيـشـه کـم        . هفت بود 

بوده وجود و فعـالـيـت چـنـيـن حـزبـي               
ستـادي کـه     .  مثل حزب ما بوده است 

با اتکا به تکنولوژي جديد که در دوره 
هــاي قــبــل نــبــود و االن مــا از آن                    
برخورداريم،  يعني با تلويزيون بيست    
و چهار ساعته، تلويزيونـي کـه مـردم           
آنرا کانال انقالب مينـامـنـد، بـتـوانـد           
اينطور نبض انقالب باشد، بتـپـد، بـه          
مردم راه نشان بدهد، افق نشان دهد و   
حتي گامهاي روزمره شان را هـدايـت         

 .کند
  

يک سـوال بسـيـار کـوتـاه            :   اصغر کريمي 
که با آن سر بحثي را باز ميکنـيـم کـه       

. در فرصتهاي بعدي بـه آن بـپـردازيـم            
مردم موقعي تصميم قطعـي شـان را           
ميگيرند براي اينکه بزنند و سرنگون       
کنند و قيام کنند که فکر کـنـنـد يـک           
نيروئي هست که بعنوان دولت بـجـاي       

حزب کمونيست . دولت قبلي بگذارند

کارگري معتقد اسـت کـه ايـن حـزب              
است کـه مـيـتـوانـد دولـت بـعـدي را                   

 صحبت شما چيست؟ . تشکيل بدهد
 

در نهايت سـرنـوشـت ايـن       :  حميد تقوائي 
. انــقــالب را ايــن تــعــيــيــن مــيــکــنــد           

سرنوشت هر انقالبي را در نهايت ايـن     
تعيين ميکند که آيا نـيـروئـي هسـت           
که از نظر جامعه انقالبـي صـالحـيـت          
تشکيل دولت بعدي را  داشتـه بـاشـد          

. هر انقالبي بر سر دولت است.  يا خير 
هـزار و يـک خـواسـت           . انداختن دولت 

ديگر مطرح ميشود ولي هـمـه دارنـد        
بـراي  .   به تغيير دولت اشاره ميکـنـنـد    

 درصد مـردم فـي الـحـال شـکـي               ٩٩
نيست که بايد اين دولت برود و بـلـنـد        

امـا بـراي      .   شده اند که اين دولت برود  
اينکه اين  حـرکـت بـفـرجـام بـرسـد و                  
پيروز بشود  مردم بايد بفهمنـد  کـي           

اگـر  .   بايد بجاي اين حکومـت بـيـايـد         
انقالب ايـن را نـدانـد آنـوقـت خسـتـه                 

آنموقع خودش را حتي گـول    .   ميشود
در مـيـانـه راه مـيـايسـتـد و                .   ميزنـد 

!  ميگويد پيروز شدم، همين بس است   
و طوري ميشود که اگر از تـه تـاريـخ            
که به آن نگاه کنيد ديگر به آن انقالب     

اسمـش مـيـشـود خـيـزش           .  نميگويند
شـکـسـت خـورده، شـورش شـکـســت              

بــه ايـن مـعــنـا پـيــش شــرط              .   خـورده 
پـيـروزي و حــتـي تـداوم و پـيـشــروي                 
انقالب اين است که نـيـروئـي حـاضـر              
باشد در صحنه مبارزه کـه مـردم بـه              
عنوان دولت آتي به عنوان حـکـومـت        

در ايـن مـقـطـع         .   آتي به آن نگاه کنند    
اين حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران             

ــه ايــن مــعــنــا کــه مــا                  .   اســت ــه ب ن
ميخواهيم حـکـومـت تـک حـزبـي يـا               
غيره درست کنيم که مـخـالـفـيـن مـا              

اسـاس ايـن     .   اينطور تبليغ مـيـکـنـنـد       
است که اين حکومتي است که قانـون   
اساسي اش برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر              

اين حکومتي است کـه  آزادي        .  است
را تمام و کمال ميدهد، تـمـدن و رفـاه         

. مي آورد و  برابري را تامين ميکنـد     
حــقــيــقــت ايــن اســت کــه ايــن حــزب              
ميتواند جامعه را رها کـنـد و مـردم           
بايد به اين حقيقت پي ببرند و آنرا  بـه      

. عنوان دولـت آتـي انـتـخـاب کـنـنـد                
همانطور که گفتيد اين بحث مفصلي       
است که بايد در فرصت ديگري بـه آن          

 .   بپردازيم
حـمـيـد تـقـوائـي خـيـلـي              :   اصغر کريمي 

 .*ممنون از شرکتتان در اين برنامه
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روزهاي پر جنب و جوشي را پشت سر 
جنگي تـمـام عـيـار بـيـن             .   ميگذاريم

مــردم و نــيــروهــاي ســرکــوب  رژيــم              
در هفـتـه اي کـه        .   اسالمي را شاهديم  

گذشت مردم در صفوف ميليونـي بـه       
خـيــابـانــهـا آمـده و فــريـاد مـرگ بــر                  

شعار حـکـومـت    .   ديکتاتور سر دادند  
اسالمـي نـمـيـخـواهـيـم سـر دادنـد و                  

گـفـتـنــد    .   گـفـتـنـد کـوتـاه نــمـي آيـيـم               
ــرود و                ــد ب ــاي جــمــهــوري اســالمــي ب
خواستهاي خود را فرياد زدنـد و ايـن           
مـردم بـه خــيـابـانـهـا آمـده را ديـگــر                   

روزهـاي  .   نميتوان به خـانـه بـرگـردانـد         
مــردم در   .   انـقــالب فــرارســيــده اســت      

کوچه و خيابان با نيـروهـاي سـرکـوب           
اين رژيم درگيرند و خواستـهـاي خـود          

انــقـالبــي  کــه       .   را طــلــب مـيــکــنــنــد      
انسانيت را فرياد ميزند و بايد با تمام  

انــقــالبــي کــه    .   قــوا بــه مــيــدان آيــيــم        
خواستند رنگ سبـز مـخـمـلـي بـه آن               
بزنند اما راديکاليسم آن و عزم راسـخ      
مردم براي به زيـر کشـيـدن ايـن رژيـم               
خط بطالني بر همه اين خيالبافي هـا          

انقالبي که توجه جـهـانـيـان را       .   کشيد
بخـود جـلـب کـرده اسـت و دارنـد از                   
راديکاليسم و ابعاد انساني اش سخن    

ندا آقا سلطان دختر جواني . ميگويند
که بدست جانيان اسالمي جان سـپـرد      
و معلوم شد که همه آرزويش رسـيـدن         
به آزادي بود به سمبل ايـن انـقـالب و            
آزاديـخـواهـيــش در بـرابــر حـکـومــت             
اسالمي تبديل شد و آوايش به جـهـان       

.  کشيده شد و برايش ترانه ها ساختند   

انقالبي که ادامه اول مـه هـا، هشـت             
مارس ها، جشن آدم برفي ها در دفاع 
از حقوق کودکان و مـبـارزه هـر روزه               
جوانان و زنان و مردان آزاديخواه عليه   
قوانين ارتجاعي اسـالمـي ايـن رژيـم            

انقالبي که پـرجـم آن       .   جنايتکار است 
نـه بـه اعــدام اسـت و زنــان در آن بــا                    
حجاب برگيران خود آزادي و برابري را 

انقالبي که امـروز چـنـيـن       . فرياد زدند 
قدرتمند به جلو آمده اسـت و رهـايـي          
جامعه از شر  جمـهـوري اسـالمـي را              

 .نويد ميدهد 
 در دل چنـيـن تـحـولـي تـاريـخـي               

ايـن را در      .   کارگران به جلو مي آيـنـد     
اول مـه امسـال و در قـطـعـنـامـه ده                    
تشکل و نهاد کارگري و مدافع حقوق   

قـطـعـنـامـه اي کـه           .   انسانـي ديـديـم        
کيفرخواست خود را عـلـيـه سـرمـايـه             
داري و فقر و فالکت حاکم بر جـامـعـه     
اعالم داشت و در آن گـفـتـه شـد  کـه                  
کوتاه نمي آييم و بر خواستـهـاي خـود        
که خواستهاي کل جامعه است تاکيد       

اين را در   .     گذاشت و کوتاه هم نيامد  
بيانيه کارگران سنديکاي شرکت واحد 
در قبال مضـحـکـه انـتـخـابـات رژيـم                
ديديم که به روشني اعالم داشتند مـا        
کارگران در اين انتخابات کـانـديـدايـي      
نداريم و همانجا بر خواستهاي بـرحـق         
کارگران  و زندگي اي انسانـي تـاکـيـد         
گذاشتند و با اين کار به کـل جـامـعـه          

اين را همين امروز در . راه نشان دادند
پيام اتحاديه آزاد کارگران خـطـاب بـه           
کارگران ايران در رابـطـه بـا تـحـوالت             

سـيــاســي اخــيـر و بــيــانـيــه کــارگــران              
سنديکاي شرکت واحد کـه در آن هـر            
گونه سرکوب و تهديدي را مـحـکـوم           

در .   کرده اند به روشني مـيـتـوان ديـد          
اين بيانيه ها بوضوع ميتوان ديد کـه       
چگونه اين انقالب ميرود تا مـتـعـيـن      
شود و با خـواسـتـهـاي خـود بـه جـلـو                 

پـيـام اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              .   بيايـد 
ايران، مناظره بين کانديدهاي رياست      
جمهوري اسالمـي را جـدالـي بـر سـر               

. ربودن قدرت از رقيب اعالم ميکـنـد    
جدالي که ربطي به کارگران و مردم و         
خواستهاي برحقشان ندارد و همـانـجـا     
با اعالم خواستهـاي بـرحـق خـود، بـر             
آزادي فوري تمامي زندانيان سياسـي،   
آزادي بيان و قـلـم و حـق اعـتـراض و                
اعتراض به عنوان حقوق مسلم خود و 
خاتمه دادن بر تبعيـض جـنـسـيـتـي ،              
کار کودکان و اخراج کارگران مهـاجـر         
تاکيد ميگذارد و اعالم مـيـدارد کـه           
مــا کــارگــران مــوظــفــيــم هــمــراه بــا              
بخشهاي ديگر جامعه براي رسيدن به     
.  حقوق انساني مان دست به کار شويم

همچنين در هـمـيـن رابـطـه کـارگـران               
سنديکاي شرکت واحد در بيانيه شـان     
با تاکيد بر بيانيه قبلـي خـود بـر سـر               
انتخابات رژيم، و با تاکيد بـر ايـنـکـه          

خواسته هاي قريب به اتـفـاق جـامـعـه         
ايران بسيـار فـراتـر از خـواسـتـه هـاي                 
صــنــفــي اســت، اعــالم مــيــدارد کــه            
سنديکاي کارگران شرکت واحد خـود        
را در کنار تمامي انسانهايي ميـدانـد       
کــه بــراي عــدالــت و آزادي مــبــارزه               
ميکنند و هرگونه سرکوب و تهديدي    
را محکوم ميکند و پيشنهاد ميدهد 

 تــيــر کـه از سـوي چــهــار              ٥کـه روز      
 ١٧٠کنفدراسيون بزرگ جـهـانـي بـا           

ميليون عضو، بعنوان روز همبستگي 
کارگران جهان بـا کـارگـران و  مـردم                
ايران اعالم شده است را به روز حـقـوق      

.   بشر انساني در ايـران تـبـديـل کـنـيـم              
در ادامــه هــمــيــن تــالش اســت کــه               
کارگران اين سنديکا و دهها مـرکـز و       
تشکل کارگري ديگر نظـيـر اتـحـاديـه         
آزاد کارگران ايران، کميـتـه پـيـگـيـري            
براي ايجاد تشکلهـاي آزاد کـارگـري،          
انــجــمــن صــنــفــي بــرق و فــلــز کــار                 
کـرمـانشــاه و کــارگـرانــي از چــنـديــن              
کارخانه در شهر سنـنـدج و السـتـيـک           
البرز و صنايع فلزي تهران و غـيـره بـه        
اقدام جهاني اتحـاديـه هـاي کـارگـري             

 . تير پيام همبستگي ميدهند٥براي 
اينها همه نشانه جلو  آمدن طبقه       
کارگـر بـا قـطـعـنـامـه هـا و بـيـانـيـه                       

اينها همه متعين شـدن  . هايشان است 
انقالبي است که دارد شکل ميـگـيـرد      
و در بــرابــر کــل جــامــعــه راه نشــان                 

 . ميدهد
امروز وقـت آنسـت کـه هـمـچـون              
کارگران اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران،         
همچون سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت            
واحد و همچون دهها تشکل و مـرکـز      
کارگري اي که به فراخوان همبستگـي     

اتحاديه هاي بين المللـي در دفـاع از            
 ٥حقوق کارگران و مـردم ايـران روز              

تير را روز اعـتـراض جـهـانـي اعـالم                 
کردند، بـا بـيـانـيـه هـا و قـطـعـنـامـه                     
هايمان به جلو گام بـرداريـم و بـه ايـن               
جنبش عظيم انقالبي کـه بـه حـرکـت             

امـروز وقـت     .   افتاده است بـپـيـونـديـم        
آنست که  نه تـنـهـا  تـمـامـي مـراکـز                 
کارگري بلکه همه بخش هاي جامـعـه     
با قطـعـنـامـه و بـيـانـيـه هـايشـان بـه                     
مبارزه خود تعين بيشتري بخشـنـد و       
با گرد آمدن حول اين خواسـتـهـا و بـا           
اعتصابات اعـتـراضـي و تـجـمـعـات              
خود به جلـو بـيـايـنـد و ايـن جـنـبـش                   
عظيم انقالبي را که براه افتاده قـدرت      

امـروز وقـت آنسـت کـه بـا              .   بخشـنـد  
اعالم تشکل ها و نهادهـاي خـود در            
دفاع از حقوق انسان و در عرصه هاي    
مختلف به جلو گام برداريم و بگوييـم      
که آمرين و عاملين کشتار اخير بايـد    

بگوييم کـه    .   معرفي و محاکمه شوند 
تمامي زندانيان سياسي و دسـتـگـيـر           
شدگان اخير بايد فورا و بـدون قـيـد و            

بگوييـم کـه     .   شرط از زندان آزاد شوند 
آزادي بيان و عقيده و حـق تشـکـل و               
اعتصاب و برپايي تـجـمـع از حـقـوق              
مسلم و پايه اي ماست، بگـويـيـم کـه          
ماخواهان جدايي مذهب از دولـت و          
آموزش و پرورش هسـتـيـم و  اعـالم              
کنيم که ما ديگر نميخواهيم زير خط   
فقر زندگي کنيم و امروز در گـام اول            

دستمزد و حقوق دريافتي حداقـل يـک     بر  
و بــا   .   مـيــلــيــون تــومــان تــاکــيــد داريــم         

اعتصابات و مبارزات خود قدرتمند بـه        
امروز وقتش است و فردا دير . جلو بياييم

 .* آييمبا تمام قوا به ميدان. است

 کارگران بر ميخيزند

 شهال دانشفر 

 

با شروع اعتراضات اخير مـردم ايـران        
عليه جمهوري اسالمي، کميته روابط   
بين المللي حزب، يک فعاليـت فشـرده      
و مــتــمــرکــز بــراي انــعــکــاس اخــبــار            
مبارزات مردم ايران و جلـب حـمـايـت        
افکار عمومي  جهان از اين مبارزات       

 . را در دستور کار خود قرار داده  است
رئوس اين فعاليتها شامل پـخـش    
دقـيــق و بــمــوقـع اخــبــار مــبــارزات،             
مصاحبه هر روزه با حميد تقوايـي بـه           
زبان انگليسي که شامل تحليل روزانه 
از مــبـارزات مـردم، انــعـکــاس بــيــن             
المللي اين مبارزات و پيـام بـه مـردم             
جهان جهت جلب حمايت از مبـارزات        

آنـهــا و خــنـثــي کــردن تـحــريــف ايــن                
 .  مبارزات است

يک جنبه ديگر از اين  فعـالـيـتـهـا        
تشکيل چندين بالگ خـبـر رسـانـي و             
مرکز مطبوعاتي اسـت کـه اخـبـار و             
اطالعات مبارزات مردم را در وسيـع      
تريـن سـطـح بـه اطـالع مـردم جـهـان                   

يکي ديگر از فـعـالـيـتـهـاي       .   ميرساند
اين کميته، مطلع کردن مردم ايـران از     
همبـسـتـگـي وسـيـع مـردم جـهـان از                  

مطلع کـردن مـردم     . مبارزاتشان است 
از اين حقيقت است کـه آنـهـا در ايـن                 
حرکت انسانيشان تـنـهـا نـيـسـتـنـد و                
ميليونها مردم در جهان در کنـارشـان       

 . هستند
همچنين حميد تقوائـي نـامـه اي          
خـطـاب بـه سـران دولـتـهـا در جـهــان                   
نوشته و از آنـان خـواسـتـه اسـت کـه                    
روابط خود با حـکـومـت اسـالمـي را           
قطع کنند و جمهوري اسـالمـي را از            
تمامي مـراجـع بـيـن الـمـلـلـي اخـراج                 

بعالوه با انتـشـار خـبـر انـتـقـال            .   کنند
وسـيـع پـول تـوسـط سـران جـمـهــوري                 
اسالمي بـه خـارج از کشـور، حـمـيـد                
تقوائي نامه اي خطاب به بـانـکـهـا و              
مراکز مالي دنيا نـوشـتـه و از طـرف               
مــردم ايــران  اعــالم کــرده اســت کــه               
پولهايي که سران جمـهـوري اسـالمـي          

خارج ميکنند ثروت مردم ايران است       
و حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران                  
ميخواهـد حسـابـهـاي بـانـکـي سـران               

. حـکــومــت اســالمــي مســدود شــود        
همچنين در اين نامه اعالم شده اسـت     
که حزب هرگونـه هـمـکـاري بـا سـران              
حکومت اسالمي در انـتـقـال پـول از              
ايران را تـحـت پـيـگـرد قـانـونـي قـرار                 

 . خواهد داد
 

 کميته روابط بين المللي
  حزب کمونيست کارگري

 ١٣٨٨ تير ٤، ٢٠٠٩ ژوئن ٢٥

 فعاليتهاي کميته روابط بين المللي حزب کمونيست کارگري در هفته گذشته

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !    زنده باد جمهوري سوسياليستي

 به حزب کمونيست کارگری بپیوندید



 10 ۱۳۸٨ تير ٥ انترناسيونال 

همراه با خـيـزش انـقـالبـي        :   انترناسيونال
مردم ايران، در خارج کشور نيز مـوج       
وسيعي از اعتراضات عليه جمـهـوري    
اسالمي براه افتاد که دهها هـزار نـفـر         

ارزيابي شمـا از    . در آن شرکت داشتند 
 اين اعتراضات تا به امروز چيست؟

رخـداد هـاي جـاري در           :   خليل کيـوان  
سرهـا  .   ايران، جهان را تکان داده است 

نگاه ها بـه  .   بطرف ايران چرخيده است   
مــبــارزه زنــان و مــردان درتــهــران و               

. شـهــرهــاي ديـگــر خــيـره شــده اســت             
رويداهاي ايران در صدر اخبـار جـهـان        
قرار گرفته است و تا همينجا تاثيرات 

بسياري از   . عميقي بجا گذاشته است 
حقايقي که انقالبيون و مخالفين رژيم   
و بويژه حزب ما  در باره آنـهـا سـخـن            
ميگفتند يکباره مورد توجه و حـتـي         

روشـن شـد     .   پذيرش  قرار گرفته است    
کـه رژيـم ايـران اسـالمـي اسـت امـا،                  

معلوم شد که .   مردم اسالمي نيستند 
مــردم ايــران حــکــومــت اســالمــي               

عزم مردم ايران براي يـک   .   نميخواهند
زندگي انساني، باور به اينکـه حـقـوق          
انسان جهانشمول است را تقويت کرده   

نسبيت فرهنگـي تـحـت فشـار         .   است
ديگر کسي .  بيشتري قرار گرفته است 

نميگويد انـقـالب بـرابـر بـا خشـونـت               
روشن شد که اين ضـد انـقـالب       .   است

حاکم است که در مقابل اراده مردم به  
کسـانـي کـه       .   خشونـت روي مـيـاورد       

انقالب را مذموم ميدانستند زبان بـه        
اکـنـون   .   کام کشيدند و ساکت شدنـد       

دوره اي است که اگر شاهـزاده هـا هـم         
. شوند نبايد تـعـحـبـت کـرد       "   انقالبي" 

اوضاع چنان شده است که سي ان ان و    
اکونوميست هم  از خـيـزش انـقـالبـي           

با رويداهاي ايـران،  .   صحبت ميکنند 
خصوصيات انقـالبـات عصـر مـا  و              
نقش ماهواره و تکنولوژي ارتباطات      

 . در آن بيش از پيش روش ميشود
يک جنبه مهم و مستقـيـم تـاثـيـر         
خيزش انقالبي در ايران، بميدان آمـدن    
ايرانيـان در خـارج کشـور و بـرپـائـي                  
اعـتــراضــات روزانــه و گسـتــرده  در              
حـمــايــت از مــبــارزه مـردم ايــران در              

ايـن اعـتـراضـات       .   سراسر جهان اسـت   
مورد توجه وسيع مردم و رسـانـه هـا           
قرار گرفته است و ميرود کـه بـه يـک              
اهرم مهم و اساسي و تاثـيـر گـذار بـر               

. روندهاي سياسي در ايران بـدل شـود         
ما در آغاز براه افتادن جنـبـشـي بـيـن          
الـمـلـلـي در حـمـايـت از مـردم ايــران                   

همانـطـور کـه جـنـبـش ضـد              .   هستيم
جنگ يک اهرم اساسي در بشـکـسـت         
کشاندن ميليتاريزم آمريکا در ويتنام     

همانگونه که حمايت بين المللي  .   بود
از مبارزه عـلـيـه آپـارتـايـد يـک اهـرم                  
تعييـن کـنـنـده بـراي شـکـسـت رژيـم                  
آپــارتــايــد در آفــريــقــاي جــنــوبـــي                  

انـقـالب مـردم ايـران بـراي بـزيـر                . بـود 
کشيدن جمهوري اسالمي و  رسـيـدن          
به آزادي و برابري بمراتـب بـيـشـتـر از              
نمونه هاي فوق  مورد حـمـايـت قـرار            

 .خواهد گرفت
ــل               ــدالئ ــســت کــه ب ــي ــرديــدي ن ت
مختلف  و از جمله بخاطر عـمـلـکـرد        
تروريسم اسـالمـي در نـا امـن کـردن               
زندگي در سراسر جهان، مردم دنيا بـه    
حمايت از انقـالب مـردم ايـران جـلـب             

مـردم جـهـان در بـزيـر            .   خواهنـد شـد    
کشيدن شدن جمهوري اسالمـي ايـران        
و شکستن ستون فقرات جنبش اسالم     

 . سياسي، ذينفع اند
ــن                  ــل تــوجــه اي ــاب ــکــتــه ق يــک ن
اعتراضات اين هسـت کـه جـريـانـات             
ــه شــده اي تــالش دارنــد                     شــنــاخــت
اعتراضات مردم در خـارج کشـور را          
در چارچوب منازعات جنـاحـي نـگـه        

عليه جمهوري اسالمي شـعـار     .   دارند
نميدهند و تالش ميکنند کسانـي را         
که ميخواهند عليه جمهوري اسالمي 
شعار دهند ساکت کنند در حـالـيـکـه        
مردم در ايران با شعارهاي حـکـومـت          
اسـالمــي نـمــيــخــواهـيــم و مــرگ بــر              
ديــکــتــاتــور و مــرگ بــر جــمــهــوري             
اسالمي و شعارهاي تند ضد رژيـمـي       

اينهـا از    .  مبارزه شان را پيش ميبرند 
مردم ميخواهند دهانشان را ببندنـد،       

حتـي  .   بجاي شعار دادن سکوت کنند 
ــع                  ــد مــان ــي تــالش کــرده ان جــاهــائ
برافراشتن شعارهاي مردم و جريانـات    

بايد دست اينها را رو     .   سياسي شوند 
بـايـد مـاهـيــت ايـنـهـا را بــراي                .   کـرد 

مردمي که به آنها توهم دارند بـرمـال        
در مــقــابــل ايــن جــريــان بــايــد            .   کــرد

هوشيار بود و مردمـي را کـه از سـر               
امکانگرائي و يا از سر هر مـحـاسـبـه        
ديگري جذب اينها شده اند، آگاه کـرد      

 . و از آنها جدايشان کرد
 

به ايـن اشـاره کـرديـد کـه              :   انترناسيونال
جـريـانــات شـنــاخـتــه شـده اي تــالش               
داشـتــنـد کـه اعــتـراضــات در خــارج              
کشور را در مسير درگيرهاي جناجي       

چـه  .   جمهوري اسالمي کاناليزه کننـد    
کساني پشت اين تـالش قـرار داشـتـه            
اند و براي خنثي کردن اين تالشها چـه   

 اقداماتي صورت گرفت؟
چهار کـانـديـد مضـحـکـه           :  خليل کيوان 

انتخابات پول هاي هـنـگـفـت هـزيـنـه             
کردند که، هم در تنـور انـتـخـابـات و               
مشروعيت رژيم بدمند و هم  فضـاي       

. خــارج کشــور را بــدســت بــگــيــرنــد            
موسوي ، مخملباف و مهاجـرانـي را      
براي پيشبرد امر خـود مـامـور کـرده          

آدم .   اينها سازماندهي کرده انـد   .   بود
دستجاتي را در مـيـان   .   اجير کرده اند  

دانشجويان بورسيه اي و خودي بـکـار      
از مدت ها قبل بـراي ايـن       . گرفته اند 

مـتـوجـه    .   کار طرح و نقشه داشته انـد     
نقش و اهميت خارج کشور براي تاثير 

جـنـاح   .   بر رونـدهـاي داخـل شـده انـد            
خـاتـمـي کـه         -رفسنجاني     -موسوي

 سال دولت را در اختيار ٢٤مجموعا  
داشته اند، امکانات گسـتـرده اي در           

ترديد نيست که بـرخـي     .   اختيار دارند 
سفارتخانه ها ، تماما و يا بـخـشـا بـا         

بـه هـمـه ايـنـهـا           .   اينها همراه بوده انـد  
خيل نوکران بي جيره و مواجب شـان،     
يعني توده اي و اکثريتي ها و فعاليـن     
موسوم  به ملي اسالمي را هم اضافه   
کنيد، آنوقت متوجه ميشويـم کـه بـا         

و چرا اينهـا  .   چه کساني روبرو هستيم   
تـالش دارنـد اعـتــراضـات در خــارج              
کشور را در چـارچـوب اعـتـراض بـه                
نتيجه انتخابـات و مـنـازعـات درون            

از مـردم    .   حکومتـي تـعـريـف کـنـنـد           
مـيـخــواهـنـد شـعـار ضـد جــمـهــوري                
ــه                اســالمــي داده نشــود، مــردم را ب
سکوت دعوت مـيـکـنـنـد  و حـتـي                 
زمينه حضور مزدوران رژيم بـا پـرچـم        

. جمهوري اسالمي را مهيا ميکـنـنـد     
کاري که بـا خشـم و عـکـس الـعـمـل                  
مردم روبـرو شـد و پـرچـم جـمـهـوري                  
اسالمي توسط مخالفين و فـعـالـيـن           
حــزب کـــمــونــيـــســت کـــارگــري از               

 . اعتراضات برچيده شد
 

سئواالت ديگـري در ايـن        :   انترناسيونال
رابطه وجود دارد که در ادامـه بـه آن               
مي پردازيم ولي اينجا به مسئله مهم   

هـمـراه بـا بـاال         .   ديگري اشـاره کـنـيـم       
گرفتن جنبش انقالبـي مـردم ايـران و            
بکارگيـري خشـونـتـي وحشـيـانـه  از                
جانب حکومت بـراي مـقـابلـه بـا آن،              
موج وسيعي از انـزجـار و نـفـرت در                

ميان افکار عمومي جهان نسبـت بـه          
در .  جمهوري اسالمي بر انگيخته شد 

غرب دولتهايي سفير هاي جـمـهـوري        
اسالمي را فراخواندند و بـه سـرکـوب         
تظـاهـرات مـردم در ايـران اعـتـراض               

ــد  االن وضــعــيــت جــمــهــوري         .   کــردن
اســالمــي در خــارج کشــور چــگــونــه           

 است؟
ـيـوان     در مـاه هـاي اخـيـر            :   خليل ک

مـواردي را شــاهـد بـوديــم کـه نشــان               
ميداد چشم مردم جهان به واقـعـيـات        

اعــدام دالرا   .   ايــران بــازتــر مــيــشــود      
دارابــي يـــک نــمـــونــه آن بــود کـــه                    

. اعتراضات بين الملي را موجب شـد       
حضـور فـعـالـيـن حـزب کـمـونـيـســت                 
کارگري در کنفرانس جهـانـي کـار بـا             
دست زدن و تشـويـق هـزاران شـرکـت              

حضور احمـدي نـژاد     . کننده روبرو شد 
در کنفرانس عـلـيـه نـژاد پـرسـتـي بـا                  

اينـهـا   . اعتراضات وسيع روبرو گرديد 
نشانـه هـائـي از گسـتـرش انـزجـار و                  
نفرت از جمهـوري اسـالمـي را نشـان            

اکنون با اعتراضات ميليوني  .   ميداد
در ايران،  احساس همدري عميقي در    
بين مردم جهان نسبت به مـردم ايـران        

مردم دنيا سبعيت .   بوجود آمده است  
. رژيم را بصورت عـريـان مـيـبـيـنـنـد              

ميبينند که چـگـونـه مـعـتـرضـيـن و                
تظاهرکنندگان را با بي رحـمـي تـمـام          

 .ضرب و شتم ميکنند
دولت ها کـه تـا کـنـون چشـم بـر                 
جنايات رژيم اسالمي بسته بـودنـد و         
حاضر نبودند بـه بـي حـقـوقـي مـردم               
اعتـراض کـنـنـد، امـروز زيـر  فشـار                  

تـنـش   .   افکار عمومي قرار ميگيرنـد    
بين چـنـد دولـت و رژيـم اسـالمـي و                  
احضار سفراي جـمـهـوري اسـالمـي و            
اعتراض به رفـتـار آن، انـعـکـاسـي از               
فشـار افـکـارعـمـومـي بـه دولـت هــا                 

جمهوري اسالمي در جهان بـي    .   است
زمينه بـراي    .   آبرو و مورد نفرت است  

انزواي کامل و طرد آن از مجامع بين   
خواست قطع رابـطـه     .   الملي مهياست 

با رژيم و  بسـتـن سـفـارتـخـانـه هـا و                   
کنسولگريهاي آن الزم است با قـدرت      

سـيـاسـت    .   بيش از پيش دنـبـال شـود         
اعالم شده کنفرانس دوم خارج کشـور     
حزب کمونيست کارگري ايران مبـنـي     
بــر طــرد و انــزواي رژيــم جــمــهــوري               
اسـالمـي از مـجـامـع بـيـن الــمـلـلــي                   

ايــن  امــر     .   زمـيــنــه مســاعــدي دارد      
کـمـک   .   سقوط رژيم را تسريع ميکنـد     

ميکند که مردم ايران در مبارزه شـان     
براي بزير کشدن جـمـهـوري اسـالمـي             

 . مصم تر شوند
 

به اعـتـراضـات در خـارج           :  انترناسيونال
در خــارج کشــور       .   کشــور بــرگــرديــم    

جرياناتي اصرار دارند کـه تـظـاهـرات          
سکوت برگزار کنند و اسم اين را هـم         

پشـت  " ! !   فرياد خامـوش "  گذاشته اند  
چنين خطي چه کسـانـي قـرار دارنـد؟            
حزب کمونيسـت کـارگـري در مـورد            
نحوه برگزاري تظاهرات هايي کـه چـه         
از جانب حزب فراخوان داده مي شـود        
و چــه از جـانــب ديــگـران از الــگــوي                

داشــتــن .   خـاصــي پـيــروي مــي کــنــد         
ميکـرفـون آزاد، آزادي سـازمـانـهـاي             
اپـوزيسـيـون بـراي حــمـل شـعـارهـا و                 

بـعـضـي هـا       .     پالکاردها خود و غيره   
معتقدنـد کـه مـثـال ايـن مـورد آخـر                  
درست نيست و بهتر است کـه احـزاب      
شعارها و آرمهـاي خـود را در خـانـه               

 شما نظرتان چيست؟. بگذارند
ما از مدافعين بـي امـا و       : خليل کيوان 

ــم                ــيـ ــتـ ــان هسـ ــيـ ــر آزادي بـ در .   اگـ
اعتراضات جاري و اجتـمـاعـاتـي کـه            
تشکيل ميشـود اعـم از ايـنـکـه مـا                 
خودمان اين اعتراضـات را سـازمـان           
داده باشيم و يا از سوي کسان ديگـري   
سازمان داده شده باشند، اين اصـل را     

ــم            ــي ــکــن ــت مــي ــشــتــر    .   را رعــاي بــي
ــشــود                 ــا مــي ــرپ ــه ب ــي ک ــراضــات اعــت

بـالـطـبـع در ايـن          .   فراسازمانـي اسـت    
اعتراضات بايد همه بتوانند هر نشان       

هـر  .   و شعاري که دارند حـمـل کـنـنـد           
کسي که مايل باشد حرفي را با مردم     
در ميان بگذارد بايد اجازه بـيـان آنـرا           

بايد بتوانند بـا پـرچـم و           .  داشته باشد 
ما به .  پالکاردهاي خود حضور يابند
بـايـد   .   شفافيت سـيـاسـي نـيـاز داريـم           

مردم از تريبون هائي که بر پا ميشود  
. امکان سخن گـفـتـن داشـتـه بـاشـنـد              

مردم عقل دارند و انتخاب ميکـنـنـد        
چـه  .   که کدام شـعـار را مـيـپـسـنـدنـد               

و بــاالخــره   .   چـيــزي را نــمــيـخــواهــنـد        
کسي که به هـر    .   انتخابشان چه هست 

چيزي متشبث ميشـود کـه از حـمـل             
شــعــارهــا و پــالکــاردهــاي ديــگــران            

. ممانعت کند ريگي در کـفـش دارد           

 جمهوري اسالمي در خارج هم در آستانه سرنگوني قرار گرفته است
 مصاحبه با خليل کيوان، دبير تشکيالت خارج حزب

 ١١صفحه      
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گزارشي که امروز، چهارشنبه سوم تير 
 ، يکي از تظـاهـرکـنـنـدگـان بـراي          ٨٨

حزب فرستاده است اوضـاع تـهـران را          
 :چنين تصوير ميکند

ــان       "  ــهــارســت ــدان ب از حــدود     : مــي
 ظهر بود که  تمام مسـيـر     ١٢ساعت  

ها به سمت ميدان بهارستان بسته شد    
نيروي بسيج و گارد ويژه مستقـر  .  بود
خط مترو در اين ايستگاه توقف .   بود

اطراف مجلس در مـحـاصـره    .   نداشت
به هـمـه     .  نيروي انتظامي و بسيج بود 

و .   مغازه دستور تعطيلي داده بـودنـد       
مغازه داران تهديد شده بودند کـه اگـر        
مغازه خود را باز نگه دارنـد بـه آتـش              

جمعـيـت زيـادي      .  کشيده خواهند شد 
 هـزار    ٤٠٠٠حـدود    .   در مـحـل بـود       

عده اي عـکـس نـدا آقـا         .   نفري ميشد 
سلطان را در دست داشتند و بازوبندي 

نيروهاي گازد بـه  . سياهي بسته بودند 
گاز اشک آور زدند و .   آنها حمله کردند  

. حــملــه بــه جــمــعــيــت شــدت گــرفــت           
مـرگ بـر     " شـعـار     .   درگيري شروع شد  

مـردم شـعـار      .   بـلـنـد شـد      "   ديکـتـاتـور   
نترسيد نترسيد، ما همه بـا     " ميدادند  

مردمي كـه از خـيـابـان         " .     هم هستيم 
هاي اطراف وارد ميدان ميشدنـد زيـر      
حمله نيروهـاي بسـيـج و بـاتـوم قـرار                 

با باتوم حتي به مـاشـيـن       .   ميگرفتند
تعدادي دستـگـيـر    . ها حمله ميکردند 

امــا .   تـعـدادي زخـمـي شـدنـد          .   شـدنـد  
تـا  .   همچنان جمعيت اضـافـه مـيـشـد         

اينـکـه شـروع بـه تـيـرانـدازي هـوايـي                  
ميکشم، "مردم شعار ميدادند . کردند

سـاعـت   " .   ميکشم آنکه برادرم کشـت    
يک عصر بود کـه صـداي تـيـرانـدازي              

. شدت يافت و زد و خورد بيشتـر شـد       
مردم با پرتاب آجر سـعـي مـيـکـردنـد          

مردمي که .  نيروي بسيج را دور کنند 
به خيابانهاي اطراف فرار ميکردند بـا    

يـک  .   موتورسواران تعقيب مـيـشـدنـد       
جنگ و گريز تمام عيار مثل روزهـاي   

ــد      ــودن مــردم االن ديــگــردر        .   قــبــل ب
محالت پخش ميشوند و مي جنگند 

. و نيروي بسيج را فرسوده مـيـکـنـنـد         
.  نفر زخمـي شـدنـد     ٥٠امروز بيش از   

مـيـگـويـنـد      .   دهها نفر دستگير شدند   
چند نفر کشته شدند اما هنوز تـعـداد       

. يکي را خودمان ديديم. روشن نيست
 ساله نيز از نـاحـيـه      ١٥يک دختر بچه    

گلو هدف گلـوـلـه قـرار گـرفـت کـه از                 
 ..."وضعش خبر ندارم

اين است اوضاع تهران يا صحيـح      
. تر پايتخت حکومت تـرور اسـالمـي        

همه چيز قرار است شـمـا را مـرعـوب          
گـويـي از يـک         .  کند و خانه نشين کند 

خـيـل   :     تونل وحشت عبور ميـکـنـيـد     
لشکريان با لباس هاي سياه و هيـکـل       

بـاز  .   هاي تـرسـنـاک کـه رژه مـيـرونـد              
جويي سر هر گذر و عتاب و خطاب به 

باتوم و تهديد و حرف هاي .   هر جنبده 
گـاز اشـک     .   رکيک و  اسلحه چرخانـدن     

آور و تيرهوايي و هيـلـي کـوپـتـرهـا و             
دست آخر هم تير زميني و هدف قـرار     

ظاهـرا هـمـه      . دادن گلوي دختران شهر 
چيز تونل وحشت تکميل اسـت، امـا           
شگفت انگيز اين است که ايـن مـردم           
را نمي ترساند، برعکس مـردم تـرس           

 !حکومت را در آن مي بينند
مردم سـر سـازش و تـمـکـيـن بـه                 
اوضاع ندارند و اينهمه ارعاب را  بـه            

مخصوصا جوانان، . تمسخر ميگيرند
مـيـدانـنـد کـه        .   دختران و پسران جوان   

اين بازي بـا مـرگ اسـت ولـي چـنـان                  
نفرتي از جمهوري اسـالمـي و چـنـان              
عطشي براي آزادي دارند که اهمـيـتـي      

چنانکـه گـزارش فـوق        .   برايشان ندارد 
بروشني تصوير ميکند جمع ميشوند    
و با فرياد و سنگ و شـعـار مـرگ بـر            
ديـکـتــاتـور و عـکــس نـدا در دســت                 

گاه عقب مي نشـيـنـد  و        .   ميجنگند
پخش ميشوند و دوباره جمع ميشوند  
و پيش ميروند و  نيروي هاي سرکوب 

اين ناشي از .   رژيم را فرسوده ميکنند   
اعتماد به نفس و اميد و افقي  اسـت         

پشـت  .   که انقالب به آنـهـا داده اسـت           
اين جنگ و گريزهاي امروز تظاهرات    

هاي ميليوني روزهاي قبل و نفـرت و     
 مـيـلـيـون       ٧٠انزجار قريب به اتـفـاق        

و  .   مردم ايران از رژيم حاکم قـرار دارد     
فقط در خـيـابـان نـيـسـت کـه تـرور و                   

.  وحشت رژيم به سخره گرفته ميـشـود   
انقالب کل رژيم اسالمي را متوقف و   

بن بست همه جانـبـه   .     فلج کرده است 
ســـيـــاســـي، اقـــتـــصـــادي، اداري و             
ديپلمـاتـيـکـي رژيـم اسـالمـي را فـرا                 

 . گرفته است
قدم بعدي انقالب چيست؟ در اين    
مورد از جـوانـب گـونـاگـون مـيـشـود               

بخصوص بايد گفت چه .   صحبت کرد 
در اين .   بايد کرد و به کدام سمت رفت   

زمينه مـهـمـتـريـن نـکـات را حـمـيـد                  
تقوايي و سـايـر رفـقـايـمـان در کـانـال                 
جديد دارند ميگويند و  بياينه  امروز 

رژيـم اسـالمـي در        " حزب بـا عـنـوان          
بطـور مـوجـز      "   محاصره انقالب مردم 

ولي تا آنـجـا کـه بـه           .   بيان کرده است 
کـارکــرد عــيــنــي و نــاگــزيــر انــقــالب            
ــعــدي  ريــزش                 بــرمــيــگــردد،  فــاز ب

. جــمــهــوري اســالمــي از درون اســت          
وقايع روز سوم تير بيشتر اثبـات کـرد      
که انقالب همان چيزي را هـدف قـرار          
داده است که بطور عيـنـي بـر سـر راه              

جمهوري اسالمي  بـه خـيـال          .     آنست
خود ميخواهد مـردم را مـرعـوب و              

غافل . منصرف کند و به خانه بفرستد
از اينکه  هر روزي کـه مـانـنـد امـروز           
سپري شود، اين جـمـهـوري اسـالمـي             
است که در جهان بـي آبـروتـر خـواهـد               
شد، تناقض هـاي درونـي اش آشـتـي             
ناپذير تر خـواهـد شـد، فـلـج اداري و                

. اقتصادي اش پردامنه تر خواهد شـد    
رژيم زير اين فشـار ديـر يـا زود خـرد                 

 .*خواهد شد
 ٢٠٠٩ جون ٢٤

 

 يادداشت هايي بر يک انقالب  
 !پايتخت ترور

 

 مصطفي صابر 

اينها نهايتا انتقادشان متوجه بخشي    
ــا .   از جــمــهــوري اســالمــي  اســت             ب

انتخابات آن مشکل دارند نـه بـا کـل         
به جنايات يک جناح آن . اين حکومت

اعــتــراض دارنــد و نــه بــه کــل ايــن                 
اين دليل دعوت ايـنـهـا از      .   حکومت

و ما بايـد  .  مردم براي خاموشي است 
ترس اينـهـا   .    دست اين ها را رو کنيم 

از حضور مخالفين جمهوري اسالمي 
و از طرح شعـار حـکـومـت اسـالمـي             
نــمــيــخــواهــيــم، از هــمــيــنــجــا مــايــه          

 . ميگيرد
 

ـيـونـال      تـا کـنـون اشـکـال          :   انترنـاس
اعتراضي در خارج کشور اسـاسـا بـه           

. صورت برگزاري تظاهرات بوده است 
عالوه بر تظاهرات،  ايرانيان و مـردم        
آزاديــخــواه در خــارج کشــور بــه چــه             
اشــکــال ديــگــري مــي تــوانــنــد ايــن             
اعتراضات را دنبال کنند؟ در اخـبـار       
آمده بود کـه در اتـريـش يـک ايـرانـي                 
ساکن اين کشور به سفارت جمـهـوري     
ــوار                    اســالمــي مــي رود و در و دي
سفارتخانه را پراز عکـس تـظـاهـرات          
مي کند که البته کـار بـه زدو خـورد               

 .درگيري و دخالت پليس مي انجامد
اقـدامـات گسـتـرده       : خليل کيوان 

. اي ميتواند در دسـتـور قـرار گـيـرد              
ايـجــاد نـمــايشــگـاه هــاي عــکــس از             
جنايات جمهوري اسـالمـي، بـرپـائـي          
غرفه هاي اطـالع رسـانـي در مـورد              

نــوشــتــن .   آنــچــه در ايــران مــيــگــذرد       
مطلب در باره حقايق جـامـعـه ايـران،          
حضور در پانل هـا و مـنـاظـره هـا و               
گـفــتـگــو در رســانــه هــا و بــرگــزاري              
کنسرت و شـب هـاي هـمـبـسـتـگـي،               
فعال کردن کـارهـاي البـي ايسـتـي و               
درخواست از اتحاديه ها و نـهـادهـاي        
بشر دوست و شخصيت هاي هنري و       
علمي و سـيـاسـي بـراي حـمـايـت از                   
مبـارزات مـردم ايـران از جـملـه ايـن                 

ميتوان نهادهائي در   .   اقدامات است 
 . دفاع از مبارزات مردم ايجاد کرد

 
چشـم انـداز اعـتـراضـات          :   انترناسيونال

در خارج کشور را چگونه مي بيند و         
مطالباتي کـه بـايـد در دسـتـور ايـن                 
اعتراضات باشد را چگونه فورمـوـلـه       

 مي کنيد؟
ـيـوان       ـيـل ک روشـن اسـت کـه        :   خل

اعــتــراضــاتــي کــه امــروز در خــارج              
شاهديم تا حد زيادي تابع اعتراضات    

افت و خيـز در داخـل       .  در داخل است 
در اعــتــراضــات خــارج هــم تــاثــيــر              

آنچه در ايران شـاهـد آنـيـم         .   ميگذارد
يک انقالب است که خطي و مستقـيـم    

رابطه رژيم با مردم و . به پيش نميرود
جناح هاي رژيم با يکديـگـر و رابـطـه          
مردم ايران با مردم جـهـان وارد دوره            

مـبـارزه اشـکـال       .   تازه اي شـده اسـت       
متنوع و ايسـتـگـاه هـاي مـخـتـلـفـي                

آنچه مسلـم اسـت مـا        .   خواهد داشت 
در خـارج جـمـهـوري اسـالمـي را در                

. تنگناي بيش از پيش  قرار ميدهيـم     
اوضاع هر فراز و نشيبـي طـي کـنـد،           
جمهوري اسالمي به هر ترفندي بـراي     
بقا روي آورد،  يک فاکـتـور در خـارج         

مردم جهـان  :   سر جاي خود باقي است 
. به دفاع از مردم ايران برخواستـه انـد       
ــر و رو شــده اســت                   . هــمــه چــيــز زي

جمهوري اسـالمـي در خـارج هـم در              
 . آستانه سرنگوني قرار گرفته است

 
ـيـونـال    از اهـمـيـت و نـقـش            :   انترناس

ماهواره و تـکـنـولـوژي در تـحـوالت             
 منظور شما چيست؟ . جاري گفتيد

عليرغم تالش رژيـم بـراي     :  خليل کيوان 
ــراج              ســـانســـور کـــردن اخـــبـــار، اخـ
خبرنگاران خارجي و تالش براي قطع       
تماس مردم با يکديگر و تالش بـراي     
جلوگيري از انتشار پيام ها و رسـيـدن      
رهنمودها به مردم، شاهـديـم کـه هـر           
روز تعداد زيادي عکـس و فـيـلـم در               

هر کـس بـا     .   اينترنت منتشر ميشود  
. يک موبيل ميتواند خبرنگاري کـنـد      

از .   عکس بگيـرد .   پيام رد و بدل کند  
. طريق نت اخبار را فورا منتشر کـنـد    

و به اينهـا نـقـش تـلـويـزيـون را بـايـد                    
شـاهـديـم کـه مـردم در            .   اضافه کـرد   

ابعاد بيسابقه اي به کانال جديد، و يـا      
آنطور که خودشان ميـگـويـنـد کـانـال           

ميبـيـنـيـم کـه        .  انقالب روي آورده اند 
کانال جديد با ده هـا مـيـلـيـون مـردم             

قـدرتشـان   .   شبانه روز در تماس اسـت     
دسـتـشـان را      .   را به آنها نشان ميدهد    
در باره موانـع  . در دست هم ميگذارد 

مبارزه و راه هاي پيـشـروي صـحـبـت           
نقش کانـال جـديـد بـوضـوح          .   ميکند

کانال جديد صـدا و    .   قابل رويت است 
بايد بتواند به کار . سمياي مردم است

همه کساني را که به .   خود ادامه دهد 
نقش آن واقفند فرا ميخوانم کـه بـراي      

 . *آن کمک مالي جمع آوري کنند

   مصا حبه با خليل کيوان                               ١٠از صفحه          

Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

 دفتر مرکزی حزب
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سه شنبه شـب دوم تـيـرمـاه، سـعـيـد                 
يوزي از اعضاي كميته بيگيري بـراي       
ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري و روز      
چهارشنبه كاوه مظفري روزنامه نگار    
كه در مراسم اول مه امسال در بـارك          

 ٥٠الله دستگير شده بودند، در قبال     
ميليون وثيقه و در مـيـان اسـتـقـبـال                
برشور خانواده هايشان و تـعـدادي از           
كـارگـران و انســانـهــاي آزاديــخـواه از              

زندان آزاد شدند و به آنان شـاخـه هـاي         
هـمـچـنـيـن دوشـنـبـه           .   گل تقديـم شـد     

عصر جعفر عظيم زاده رييـس هـيـات        
مديره اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران و             
غالمرضا خـانـي عضـو سـنـديـكـاي              
شركت واحد در ميان استقبال خانواده 
ها و تعدادي از فـعـالـيـن كـارگـري و                
كـارگــران مــراكــز كـارگــري از جــملــه             
كارگراني از صنايع فلزي و السـتـيـك           

 .البرز از زندان آزاد گرديدند
بديـن تـرتـيـب دو نـفـر ديـگـر از                   
دستگير شدگـان اول مـه بـه اسـامـي               
مهدي فراهي شانديز و سعيد رستمـي    

مـهـدي فـراهـي       .   همچنان در زندانـنـد    
 ١٠٠شـانــديـز قـرار اسـت در قـبــال                 

و جـمـهـوري      .  ميليون وثيقه آزاد شود 
اسالمي در پي سياسـت فـاشـيـسـتـي             
خـود اعــالم كـرده اســت كـه ســعــيــد                
رستمي به عنوان يك كـارگـر مـهـاجـر          
افغاني از ايران اخراج و به افغـانسـتـان      

 .بازگردانده ميشود
جــمــهــوري اســالمــي زيــر فشــار          
ــراي آزادي              ــرده ب اعــتــراضــات گســت

دستگير شدگان اول مه و اوج گـيـري           
جنبش انقالبي مردم ناگزير بـه آزادي       

كـمـيـتـه     .   دستگير شدگان اول مه شـد     
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي،        
آزادي جعفر عظيم زاده، سعيد يـوزي،      
غالمرضا خاني و كاوه مظفري را بـه          
خانواده هايشان و به هـمـه انسـانـهـاي          

 .آزاديخواه تبريك ميگويد
ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ك
زندانيان سياسي اقدام ضد انسـانـي و         
فاشيستي جمهوري اسالمي را مبني     
بر اخراج سعيد رستمي به افغـانسـتـان       
شديدا محكـوم مـيـكـنـد و خـواهـان               
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                

كــارگــران زنــدانــي و هــمــه زنــدانــيــان           
 .سياسي از زندان است

اخــراج ســعــيــد رســتــمــي كــارگــر         
افغاني از ايران را بـا تـمـام قـوا بـايـد                  

 .محكوم كرد
 

 کميته مبارزه 
 براي آزادي زندانيان سياسي 
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر

 ٢٠٠٩ ژوين ٢٥ -٨٧ تير ٤
 

shahla_daneshfar@yahoo.
com 

 سعيد يوزي، كاوه مظفري، جعفر عظيم زاده، غالمرضا خاني
  از دستگير شدگان اول مه از زندان آزاد شدند

 به بازگرداندن سعيد رستمی از كارگران دستگير شده اول مه به افغانستان شديدا اعتراض كنيم

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض

حزب کمونيـسـت کـارگـري بـمـنـظـور              
قدرت گيري هر چـه بـيـشـتـر جـنـبـش              
انقالبي مردم، تثبـيـت دسـتـاوردهـاي         
آن، و تسهيل پـيـشـروي آن در جـهـت               

مفاد زير   سرنگوني جمهوري اسالمي  
را بعنوان ده خواست فوري و حـداقـل            

   :مردم اعالم ميدارد
بازداشت و محاکمه عـلـنـي        -١ 

آمرين و عاملين کشتارهـاي اخـيـر و          
کليه جنايات جـمـهـوري اسـالمـي در            

 سي سال گذشته  
 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام  -٣
ــاري و                 -٤ لــغــو حــجــاب اجــب

 جداسازي جنسيتي
لغو کليه قـوانـيـن ضـد زن و             -٥

برابري کامل . تبعيض آميز عليه زنان
 حقوق زن و مرد 

جــدائــي کــامــل مــذهــب از            -٦
دولــت، از ســيــســتــم قضــائــي، و از               

ــرورش        آزادي کــامــل      .   آمــوزش و پ
مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيـده و       

 امر خصوصي افراد 
آزادي بي قيد و شرط عقيده،   -٧

بــيــان، اجــتــمــاعــات، مــطــبــوعــات،         
 تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب   

بــرسـمــيــت شــنـاســي حــقــوق          -٨
مساوي بـراي هـمـه شـهـرونـدان ايـران               

مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت     
 و مليت 

مــحــاکــمــه آيــت اهللا هــا و                -٩
مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم       
غارت و چپاول اموال مردم و باز پـس      

 گرفتن اموال غارت شده از آنان     
تامين و تضمين يک زندگي  -١٠

مرفه و منطبق بر آخرين استانداردهـا      
و امکانات در پيشرفته ترين جـوامـع       

افـزايـش فـوري      .   براي همه شـهـرونـدان     
حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون 

 تومان 
اين فرمان جنبش آزاديـخـواهـانـه       

اينها خواستهاي حداقل و . مردم است
فوري مردمي اسـت كـه در صـفـوف              
ميليوني به خيابان آمده انـد و شـعـار          
مرگ بر جمهـوري اسـالمـي سـر داده             

اين حـداقـل شـرايـطـي اسـت كـه                .   اند
هــركــس كــه داعــيــه هــمــگــامــي بــا             
اعتراضات مردم را دارد بـايـد از آن              

 .دفاع كند
ــراي تــحــقــق ايــن               مــردم ايــران ب
خـواســتـهــا و ســرنــگـونــي جـمــهــوري            
اسالمي بـا قـدرت بـه مـبـارزه خـود                  

 . ادامه خواهند داد
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٥،  ١٣٨٨ تيرماه ٤

 ده خواست فوری مردم

 مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی
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 ژوئن يک حرکت بين المللي در حـمـايـت از کـارگـران              ۲۶بدعوت اتحاديه هاي کارگري جهان  جمعه  
اين فراخوان با شروع خيزش انقالبي مردم در ايران، اهـمـيـت ويـژه اي پـيـدا کـرده                  . ايران برپا ميشود 

 . است
 !مردم آزاديخواه، ايرانيان خارج کشور

در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگري هاي رژيـم  .   در هر کشوري که هستيد در اين روز بميدان بيائيد  
با برگزاري وسيعتريـن  . و يا در ميادين شهرها تجمع کنيد  و از انقالب مردم ايران به حمايت برخيزيد 

ميتينگ ها  از خواستهاي کارگران و مردم براي کسب آزادي و برابري و تحقق يک حکومت انسـانـي        
 .قويا پشتيباني کنيم

حرکت انقالبي مردم .   خيزش انقالبي مردم ايران، پايه هاي حکومت اسالمي را به لرزه در آورده است   
. ايران با حمايت و بسيج بين المللي مي تواند و بايد به سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي مـنـجـر شـود                   

اعتراضات و ميتينگ هاي ما در خارج کشور جزئي جدا ناپذير از انقالب جاري در ايران براي به زير    
 . کشيدن حکومت اسالمي است

 ژوئـن وسـيـعـا شـرکـت             ۲۶همه شما مردم آزاديخواه را فرا مي خوانيم که در همايش هاي روز جمعه  
 .کنيد

 :اتاوا -کانادا  
  بعد از ظهر         ۳ تا    ۱۲ساعت      )    تير  ۵(  ژوئن      ۲۶جمعه     

   Metcalfe Street   ,Ottawa  245مقابل سفارت رژيم اسالمي در اتاوا                                 
 ) ضلع شمال غربي           (  صبح روز جمعه در پمپ بنزين دان ميلز و شپرد                                        ۶ساعت حرکت           

 ۱۴۱۶۴۷۱۷۱۳۸:   + تلفن تماس      
 نکوور     -کانادا     

  عصر از مقابل آرت گالري  در مرکز شهر ونکوور                                         ۶ ژوئن ساعت           ۲۵پنجشنبه         
سازمانهاي        .   کميته بين المللي شوراي کارگران ونکور فراخوان به تظاهرات داده است                                                        

مختلف از جمله حزب کمونيست کارگري و فدراسيون پناهندگان ايراني  شرکت                                                                
 .   ميکنند       

 کپنهاگ        -دانمارک    
   ١٥ساعت        - تظاهرات در مقابل سفارت جمهوري اسالمي در کپنهاگ                                              ۲۶جمعه     

 صبح از مقابل محل لوکال فدراسيون واقع در                                        ۱٣حرکت از مالمو ساعت                  
Ystadvägen 42       ۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸:     تلفن تماس +     

   هلسينکي          -فنالند      
   ۱۱ ژوئن  ساعت            ۲۶جمعه     

   Kuolssaarentie 9  -مقابل سفارت جمهوري اسالمي در هلسينکي                                     
 ۰۴۰۹۱۱۱۱۹۰:     تلفن تماس      

 فرانکفورت          -آلمان     
  د رمقابل کنسولگري جمهوري اسالمي ايران                                ۱۱ ژوئن از ساعت              ۲۶جمعه     

 ۰۱۵۷۷۴۶۵۰۱۸۶:   تلفن تماس        
 برن    -سوئيس        

  در مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايران در برن                                        ۲۶جمعه     
  ظهر     ۱۲از ساعت        

 ۰۷۶۴۰۰۶۹۶۲:   تلفن تماس        
 صبح از بانهوف            ١١ صبح از بانهوف زوريخ و ساعت                         ١٠:    ساعت حرکت اتوبوس               

 شهر ارائو          
 لندن      -انگليس       

  ژوئن در مقابل سفارت جمهوري اسالمي                                  ۲۶جمعه     
 ۱۳:۳۰ تا   ۱۲:۳۰از ساعت        

16 Princes Gate, London SW7 IPT                       نزديکترين ايستگاههاي قطار   :Knightsbridge- Higah Street 
Kensington                ۵۲ ،   ۱۰ ،    ۹اتوبوسهاي شماره 

 ۰۷۹۵۰۹۹۲۴۴۳۴:   تلفن تماس      
 کنبرا        -استراليا        

 -در برابر سفارت جمھوري اسالمي در کنبراتظاھرات ۲۶جمعه     
 ۱۲ساعت 

 ۰۴  ۱۱  ۵۵۳۱۵۲:   تلفن تماس       . این تظاھرات با ھمکاري اتحادیھ ھاي کارگري برگزار مي گردد
 استکهلم         -سوئد      

ساعت بعدا اعالم                  - تظاهرات در مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايران                                          ۲۶جمعه     
 مي شود       

 ۰۷۳۵۱۳۸۷۰۴  -۰۷۳۹۸۶۸۰۵۱:   تلفن هاي تماس            
 اسلو       -نروژ     

 جمعه ژوئن در مقابل سفارت جمهوري اسالمي                                      
  بعد از ظهر           ۲  تا    ۱ساعت      

 ۰۹۸۶۹۴۰۰۱:   تلفن تماس        
 ليون       -فرانسه     

 ۲۰:  ۳۰ تا  ۱۹ تظاهرات در مرکز شهر  از ساعت                          ۲۶جمعه     
 ۰۶۳۶۳۳۹۰۵۴:   تلفن تماس        
 آمستردام           -هلند    

 تا   ۴از ساعت         (BURSPLEIN )  تظاهرات در مرکز شهر                    ۲۶جمعه     
  عصر      ۶

 ۰۶۵۱۲۷۳  ۲۶  ۱:   تلفن تماس        
 

 !زنده باد همبستگی بین المللی در حمایت از مردم ایران
 !زنده باد انقالب علیه جمهوري اسالمی

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگري ایران
 ٢٠٠٩ ژوئن ۲۳

 )  تير۵(  ژوئن۲۶جمعه 
 روز همبستگی جهانی با کارگران در ايران 
 : در مقابل سفارتخانه ھا و کنسولگریھا و یا میادین شھرھا یکصدا بگوئیم

 ! نمی خواھیم  نمی خواھیم حکومت اسالمی

 
مبارزه علیھ جمھوری اسالمی  در دو ھفتھ گذشتھ موج گسترده ای از

دھھا . در شھرھای مختلف اروپا و آمریکای شمالی براه افتاده است
ھزار نفر از مردم آزاده کھ برای سرنگونی حکومت نکبت اسالمی 
ھ  ارزه قھرمان روزشماری میکنند بھ خیابان آمده اند تا ھمبستھ با مب
د و  مردم در داخل ایران فریاد مرگ بر جمھوری اسالمی سر دھن

در این اعتراضات کھ . خواھان محاکمھ سران جنایتکار رژیم شوند
یست کارگری  دھھا ھزار نفر شرکت دارند واحدھای حزب کمون
فعاالنھ حضور دارند و نقش مھمی در سازماندھی این اعتراضات 

 . بر دوش دارند
فعالین و واحدھای حزب از جملھ نقش مھمی در مقابلھ با بھ انحراف 

ملی اسالمی و دست راستی و  کشیدن مبارزه مردم توسط جریانات
حول سرنگونی جمھوری   در جھت تعمیق این مبارزه و اتحاد مردم

 .اسالمی و خواستھای بحق اکثریت مردم ایران دارند
کانال جدید در خارج کشور نیز نقش مھمی در گسترش این مبارزه و 
رساندن صدای اعتراض مردم پیدا کرده و بھ زبان اعتراض مردم 

 انترناسیونال. در خارج کشور تبدیل شده است
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 !کارگران 
نيازي به تاکيد نـيـسـت کـه ايـن کـوه                 
جهل و جنايت و کثافت، اين جمهوري 
اسالمي، قبل از هرکس بر عليه شـمـا     

همچنيـن نـيـازي بـه         . سرهم شده است 
گفتن نيست که انقالبي كه عليه رژيـم     

براه افـتـاده اسـت، بـيـش از                 اسالمي
پيروزي اين .   همه به شما مربوط است 

انقالب، رهايي از شر حـکـومـت ضـد         
بشري اسالمي و برپايي يـک جـامـعـه          

در گرو به مـيـدان آمـدن           آزاد و برابر،  
شما اين قدرت را يک بار بـه    .  شماست

 ١٧آن نيرويي که   .   دنيا نشان داده ايد 
شهريور و به گلوله بستن صف تظاهـر     
کنندگان و برقراري حکومت نظـامـي        

قـــدرت    شـــاه را بـــه زانـــو درآورد،              
اکــنــون کــه   .   اعـتــصــابــات شـمــا بــود       

حــکــومــت اســالمــي و ديــکــتــاتــور            
مفلوکش براي بقاء کثيف خود دسـت      
به شنيع ترين جنايات عـلـيـه تـظـاهـر              
کنندگان زده است، همه سرهـا بسـوي       

 .شما برميگردد
  

 کارگران نفت 
 !و مراکز بزرگ کارگري

گـلـوگـاه    .   بويژه روي سخن با شماسـت     
اين جنايتکار ترين رژيم سرمايه داري    

حتي تهديد توقـف  .   در دست شماست  
تـولـيـد و صـدور نـفـت، تــوقـف کــار                  

مراکز بزرگ صنعتي و توليـدي و        در
حمل و نقل بالفاصله رعشه مـرگ بـر        
پيکر حـکـومـت قـاتـلـيـن و دزدهـاي                

اکـنـون کـه         . اسالمي خواهد انداخـت   
اتحاديه هاي کارگري بين المللـي روز        

 ژوئـن، را روز        ٢٦پنـجـم تـيـر مـاه،            
همبستگي جهاني بـا کـارگـران ايـران            
اعالم کرده اند، فرصت مناسبي است    
تا در اين روز عالوه بر خـواسـتـه هـاي         
بالفصل خود، در اعتراض به جنايات    
اخير جمهوري اسالمـي، بـا خـواسـت           
معرفي و محاکمه آمرين و عـامـلـيـن        
کشتارهاي روزهاي اخير و با خواسـت    
آزادي دستگيرشدگان روزهاي اخيـر و     
كليه زندانيـان سـيـاسـي در هـمـه جـا                 

 . دست به اعتصاب و اجتماع بزنيد
 

 زنده باد همبستگي طبقاتي کارگران
 زنده باد انقالب 

 عليه جمهوري اسالمي
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

  
 حزب كمونيست كارگري ايران 

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢١، ١٣٨٨ خرداد ٣١

 ) تير٥( ژوئن ٢٦
  روز همبستگي جهاني

  با کارگران ايران
 :به کارگران سراسر ايران

 !شيشه عمر رژيم جنايتکار در دستان شماست 

در پي فـراخـوان کـنـفـدراسـيـون بـيـن                 
الــمــلــلــي اتــحــاديــه هــاي کــارگــري،            
فدراسيون جهـانـي کـارگـران حـمـل و              
نقل، فدراسيون آموزش بين الـمـلـل و       
فدراسيون بين المللي کارگران صنايـع   
کشــاورزي، غــذايــي و خــدمــات کــه           

 ميليون کارگر در سراسر جـهـان   ١٧٠
را در بر ميگيرد، امروز در بـيـش از           

 کشور جهـان تـظـاهـراتـهـايـي در             ٢٠
مقابل سـفـارت جـمـهـوري اسـالمـي              

اين فـراخـوان در پـي          .   برگزار ميشود 
دستگيريهاي اول مـه در پـارک اللـه              
تحت عنوان عدالت بـراي کـارگـران و         

فراخوانـي کـه از       .  مردم ايران داده شد 
سوي عفو بين الـمـلـلـي جـهـانـي نـيـز                

 . مورد حمايت قرار گرفت
اين چهار اتحـاديـه بـيـن الـمـلـلـي              

 ٢٦(  تـيـر       ٣کارگري روز چهارشنبه    
نيز در نامه اي به  علي خامنه )   ژوين

 ميليـون عضـو     ۱۷۰اي، همبستگي  
خـود را بـا کــارگـران ايــرانـي کــه در                  
تــظــاهــرات روزهــاي اخــيــر در ايــران           

 .شرکت کرده اند، اعالم کردند
در اين نامه با اشاره بـه خـواسـت         
کارگران و مردم ايران براي خواستهاي   
بــرحــقــشــان، بــر آزادي بــيــان، آزادي            
اجتماعات و آزادي تشـکـل يـابـي بـه             
عنوان حق مسلم مـردم تـاکـيـد شـده             
است و به سـرکـوب تـظـاهـرات مـردم            
ايران در روزهاي اخير شديدا اعتراض     

 . شده است
در اين نامه همچنين گفـتـه شـده           
است که اعضاي اتحـاديـه هـاي بـيـن              
المللي کارگـري در هـمـبـسـتـگـي بـا                 

مردم ايران و براي برخورداري آنـهـا از        
حقوق انساني و حـقـوق اتـحـاديـه اي              

 . تظاهرات خواهند کرد
اين چهار اتحاديه بين الملـلـي در       
پــايــان نــامــه خــود بــه خــامــنــه اي،               

 :درخواست هاي زير را اعالم کرده اند
به رسميت شناخـتـه شـدن آزادي           

بيان براي تمام ايرانيان، توقف تمامي   
اشکال سـرکـوب هـا، آزادي تـمـامـي              
فعالين کارگري، به رسميت شـنـاخـتـه      
شدن تـمـام اتـحـاديـه هـاي مسـتـقـل                  
کارگري و اجـراي تـمـامـي بـنـدهـاي                
کنوانسيون هاي سازمان بين المـلـلـي        
کار، آي ال او، در ارتباط بـا کـارگـران        

 . ايران 
 انترناسيونال

 اعتراض چهار فدراسيون بزرگ کارگري  عليه جمهوري اسالمي

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

 ! مرگ بر جمهوري اسالمي
 !زنده باد جمهوري سوسياليستي


