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 اين نوشته بر مبناي مصاحبه                         
  ٢٠٠٩ تير     ٢ با کانال جديد در تاريخ                        

 . تنظيم شده است             
جريانـات چـپ مـعـمـوال          :  اصغر کريمي 

. خود را طـرفـدار انـقـالب مـيـدانـنـد               
طــرفــدار مــبــارزه وســيــع تــوده هــا               

. طرفدار سرنگوني ميدانند .   ميدانند
منتها در اين مورد مـعـيـن اخـتـالف         
نظرات زيادي بين گروههاي مختـلـف     
چپ است و بعضا ميگويند اين دعوا   
و ايـن درگـيـريـهـا اسـاسـا از دعـواي                  
جــنــاحــهــاي مــخــتــلــف حــکــومــت،          

کانديداههاي مختلفي که مربـوط بـه       
خود حکومت هستـنـد شـروع شـد و             
طبعا آنها عليرغم هـر اخـتـالفـي کـه             
ــاشــنــد، هــيــچــکــدامشــان             داشــتــه ب
اپوزيسيون نيستند، پاره تن حکومت   
هستند و همه اين چهار کانديدا قسـم       
ميخورند به سر نظام، حتي به واليـت        
فقيه و با همين اسـتـدالل بـعـضـي از                
گروههاي چپ ميگويند خوب اساسـا   
دعوا مربوط  به جناحهاي حکومتـي   
است و مردم هم مـلـعـبـه دسـت آنـهـا             

شده اند و بنابراين چرا بـايـد حـمـايـت           
کرد و اصال  اعـتـراض و انـتـقـاد بـه                  
مردم دارند که چرا بخاطر اين تقـلـبـي     

  اپوزيسيون چپ و انقالب

 حميد تقوائي 

 ٢صفحه      

جنبش توده اي براي سرنگوني  رژيـم          
 ١٨.   جنايتکار اسالمي  ده ساله شـد      

تير ده سال قبل تهران و  هيجده شـهـر        
ايران شاهد اعتراضات گسترده مـردم      

مردم  پـس از    .  عليه جانيان حاکم بود 
دو دهه حاکمـيـت مـنـحـوس مشـتـي             
اوباش، بصورت گستـرده و سـراسـري          
بپا خاستند و به مقابله اي قهرمانـانـه     

آزادي " شـعـارهـاي      .   با آنها پرداخـتـنـد    
و "   انديشـه بـا ريـش و پشـم نـمـيـشـه                  

مرگ بـر طـالـبـان چـه در کـابـل چـه                   " 
بوضـوح خـواسـت مـردم بـراي            "   تهران

سرنگوني رژيم و خالصي از حکومت    
 .  مذهبي را نشان ميداد

ده ســال پــيـش هـمــچـون امــروز،             
مـردمـي کـه ابــتـدا درشـکـاف هـا و                   
منازعات جنـاح هـاي رژيـم بـمـيـدان               
آمده بودند، بسـرعـت از آنـهـا عـبـور               

 تا تير ٧٦در فاصله انتخابات . کردند
 جــنــبــش ســرنــگــونــي روز بــروز            ٧٨

 ٧٨قدرتمند تر شد  و در هيجده تيـر          
مـهــر خــودر را بــر اوضــاع سـيــاســي              

ايـن جـنـبـش اگـر چـه             .   جامعه کوبيد 
سرکوب شد امـا در اشـکـال ديـگـري              

از آن پــس،      .   بــکــار خــود ادامــه داد        
جـنـبـش سـرنـگـونـي اگـر چـه افـت و                     
خيرهائي را از سر گذرانـده اسـت امـا             
عميقتر، ريشه دارتر و گسترده تر شده  

 .  است
در حوادث يـکـمـاه گـذشـتـه نـيـز                
مـردم بــا اسـتــفــاده از شــکــاف هــاي               
جناحي رژيم بميدان آمدند و سـنـاريـو       

 را در ابـعـادي بـمـراتـب              ٧٨ تير   ١٨
گسترده تر، عمـيـقـتـر، مصـمـم تـر و                

هـمـدلـي و      .   کوبنده تر تـکـرار کـردنـد        
هــمــبــســتــگــي مــردم، شــجــاعــت و             

رزمندگي آنها در اعـتـراضـات اخـيـر            
جهان را بـهـت زده کـرد و مـوجـي از                  

.  حمايت بين المـلـلـي را بـدنـبـال آورد             
انــقــالب مــردم بــراي بــزيــر کشــيــدن             

مـردم  .   جنايتکاران بـراه افـتـاده اسـت         
ــا شــعــارهــاي             ــر    "   ايــنــبــار ب مــرگ ب

همه " مرگ بر خامنه اي"و " ديکتاتور
 .تار و پود نظام را هدف گرفته اند

رژيم اسالمي از اين مهلکـه جـان         
قطار انـقـالب     .   سالم بدرد نخواهد برد 

براي سرنگوني رژيم اسالمي بحـرکـت      
هـيـچ نــيـروئـي قــادر         .   در آمـده اسـت      

مردم نه فـقـط   .   بتوقف آن نخواهد بود   
اميدوارند رژيـم را سـرنـگـون کـنـنـد،               
بلکه بر اين باورند  که  اين کار ممکن 

 . است
اکـنــون رژيــمــي مــتـزلــزل تـر، بــا             
شکاف هاي عميقـتـر از قـبـل، فـاقـد               
مشروعيـت حـتـي در درون صـفـوف              
خود، فاقد مشروعـيـت از نـظـر بـيـن               
المللي و مورد نفـرت داخـلـي و بـيـن               
المللي، در مقابل مـردم قـرار گـرفـتـه            

 . است
 تير بمناسبت دهمين سالگرد ١٨

آغاز جنبش توده اي براي سـرنـگـونـي        
جمهـوري اسـالمـي در خـارج کشـور              
بميدان بيائيم و جنبش تـوده اي بـراي         
سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي را پـر               

 . قدرت تر کنيم
 

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 !مرگ بر ديکتاتور

 
 تشکيالت خارج کشور
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که در رأي گيري شده  به خيابان آمـده     
اند؟ ميگويـنـد اعـتـصـاب نـکـنـيـد،               
تظاهرات نکنيد چون  ملـعـبـه دسـت            

ايـنـهـا هـيـچ        !   حکومتي ها ميشـويـد    
جنبه آزاديخواهانه و عـادالنـه اي در           
اين مبارزه نـمـي بـيـنـنـد و بـه مـردم                   

چطـور  !   فراخوان خانه نشيني ميدهند  
گروهي کـه خـود را در واقـع چـپ و                   
انقالبي ميداند مـيـتـوانـد بـه چـنـيـن                

شـمـا چـنـيـن        .   تجزيه و تحليلي برسـد    
 طرز تلقي را چطور ارزيابي ميکنيد؟

مي فـکـر مـيـکـنـم ايـن              :  حميد تقوايي 
طرز فکر و سياست قبـل از هـر چـيـز            
نشان ميـدهـد کـه ايـن عـنـوان چـپ،                 
کمونيست و انقالبي عاريتي است که       
بعدا به اين ميرسم؛ اما اجازه بـدهـيـد       
اول توضيحات و توجـيـهـات آنـهـا را            

مـيـگـويـنـد ايـن يـک            .   بررسي کـنـيـم     
دعواي انتخاباتي بوده و انتخابات هم 
ربطي به مردم ندارد و بنابرايـن مـردم      
اشتباه کرده اند که به خيابانها ريختـه        
اند، متوجه نشـدنـد مسـالـه بـه آنـهـا                
مربوط نيست و رسالت ايـن دوسـتـان       
خيلي کمونـيـسـت مـا ايـن اسـت کـه                 
مردم را متوجه نمايند که انتـخـابـات          
ربطي به آنهـا نـداشـتـه و نـدارد و در                  

به نظر آنـان    -نتيجه پيامدهاي آن هم    
اين جنبش توده اي پيامدهاي تـقـلـب          
در انــتــخــابــات جــمــهــوري اســالمــي         

ربطي به مردم نـدارد و مـردم             -است
اشتباه کردند به خيابـان آمـدنـد و در             
نتيجه فراخوان خيلي کمـونـيـسـتـي و            

مــردم " انـقــالبــي ايـن مــيــشـود کــه                 
 !"اعتراض نکنيد، به خانه برويد

  تنها اندکي واقع بيني و دنـبـال          
کردن تحوالتي که در حال جريان است  
کل اين تفکر را دود ميکـنـد و بـهـوا            

حتي اگر يک هفته پـيـش ايـن      .   ميبرد
حرف کمي توضيح ميخواست، امروز 
به نظر من اظهر من الشمس است که       
ايـن قضـيـه انـتـخـابـات و تـقـلـب در                     
انتخابات تنها بهـانـه اي بـراي مـردم             
بود و آنهم فقط  در شروع اين حـرکـت      

ببينيد ايـن حـرکـت حـتـي          . چنين بود 
. قبـل از روز انـتـخـابـات شـروع شـد                 

جامعه در همـان يـک هـفـتـه قـبـل از                  
جوانـهـا   .   انتخابات خيلي ملتهب بود  

در خيابانها بودند، مردم در خيابانهـا     
ظــاهـرا قضـيـه ايـن بــود کــه              .   بـودنـد  

طرفداران موسوي در مقابـل احـمـدي        
نژاد آمدند به خيابان و دارند اعتراض    

از همان موقع تحليـلـي کـه      .   ميکنند
ما داشـتـيـم، و بـه نـظـر مـن امـروز                     
معلوم ميشـود کـه چـقـدر واقـعـي و                
حقيقي بوده است، اين بود که حـرکـت    
مردم حتي قبل از رأي گيري ربطي به    
انتخابات ندارد و اين فـقـط قـالـب و               

بهانه اي اسـت کـه مـردم بـيـايـنـد و                    
اعتراضشان را به کـل ايـن وضـعـيـت              

 . اعالم کنند
ببينيد، احمدي نـژاد چـهـار سـال            
رئيس جمهـور بـود و بـه يـک مـعـنـا                   
سمبـل و نـمـايـنـده کـل جـنـايـتـهـا و                      
سربکوگريهـاي يـک رژيـم سـي سـالـه               

بخصوص که ولي فقيه که ستون .   بود
فقرات ايـن حـکـومـت اسـت کـامـال                 

مـردم  .   پشت احمدي نژاد قرار داشـت      
وقتي گفتند ميرويم به مـوسـوي رأي       
ميدهيم، روي اين حساب مـيـکـردنـد        
که  با اين حرکت ضربه محـکـمـي بـه          
فقيه و احمدي نژاد ميزنند و آنـهـا را           

در دوره خـاتـمـي هـم           .   عقب ميرانند 
دقيقا در ابعاد کوچکتري همين اتفاق 

آنـجـا هـم وقـتـي مـردم  رأي                 .   افتـاد 
نسبتـا وسـيـعـي بـه خـاتـمـي دادنـد،                   
تحليل و ارزيابي ما اين بود که مـردم    
از سر نه گفتن به ولي فقيه، اعـتـراض       
به ولي فقيه کـه آن دوره اگـر يـادتـان                 
باشد ناطـق نـوري کـانـديـد  او بـود،                  
رفتند پشت خـاتـمـي کـه بـه فـقـيـه و                  
کانديدايش يعـنـي بـه سـتـون فـقـرات               

. حکومت بگويند بـا تـو مـخـالـفـيـم              
البته عده اي بودند کـه ايـن تـوهـم را               
داشتند که ممکن است خاتمي گـلـي          
به سرکسي بزند ولـي اسـاس حـرکـت              

امـروز هـم  مـمـکـن            .   مردم اين نبود  
است بخشـي از مـردم تصـور کـنـنـد                
موسوي واقعا ميخواهد اصـالحـاتـي        
بياورد ولي من فـکـر مـيـکـنـم  ايـن                  
بخش يک اقليت نـاچـيـزي از کسـانـي            

اکـثـريـت مـردم       .   بودند که رأي دادنـد    
حساب ميکردند که بـه ايـن تـرتـيـب              
پايه هاي اين رژيم را داريم ميلرزانيم،     
داريم ولي فقيه را عـقـب مـيـرانـيـم و              
خامـنـه اي را سـرجـاي خـودش مـي                 
نشانيم و ضربه محکمي  به کل رژيـم        

ــيــم   ــنــطــور حســاب         .   مــيــزن مــردم اي
ميکـردنـد کـه بـا راي بـه مـوسـوي،                   
رئيس جمهور و ولي فقيه حکومت را    

. ميزنند و کل آنرا تضعيف ميکـنـنـد     
به نظر من منطق حـرکـت مـردم ايـن            

و گرنه شما نـمـي ديـديـد کـه در            .   بود
روزهاي قبل از انـتـخـابـات، جـوانـان              
تقريبا خيابانها را به کارناوال تـبـديـل       

بــا جشــن و شـادي بــه           .   کـرده بـودنــد    
از هـمـان جـا        .   خيابانهـا مـي آمـدنـد        

ميشد بارقه هاي اين را ديد که مـردم     
بلند شده اند تا از اين فضـا اسـتـفـاده             

وقتيـکـه   . کنند، که اعالم وجود کنند 
احمدي نژاد از صندوق بيرون آمد  اين 
خشم و نارضايتي توده اي گر گرفت و  

در يـک    "   تقلب شـده "جامعه با محمل  
مقياس ميليوني به خيابانـهـا آمـد و         

 ".قبول نميکنم: "گفت

خيلي ذهني گري و سـاده نـگـري          
ميخواهد که کسي فکر کند بـخـاطـر        
تقلب در انتخابات است که ميليونهـا    

ــزنــد              در .   مــردم بــه خــيــابــان مــي ري
کشورهاي امروز بـخـصـوص جـوامـع          
جهان سومي مثـل ايـران انـتـخـابـات              
جعلي و تقلبي يک امر همـيـشـگـي و             

همه مردم هـم ايـن را       .   متعارف است 
خوب ميدانند و با اينحال اين مسالـه   
به چنين جنبش و اعتراضات توده اي   

غـيـرمـمـکـن اسـت         .   منجر نمـيـشـود    
کسي فکر کند که يک هفتـه تـمـام بـه          
خيابان آمدن و امروز ديگر جـنـگ و            
گريز و با پليس و درگير شدن هر روزه       
با بسيجيهـا و نـيـروهـاي انـتـظـامـي                
بخاطر اين است که مردم ميخواهـنـد      

گـويـا مـردم از        .   فقط تـقـلـب نـبـاشـد         
زندگيشان راضي بودنـد، مسـئلـه اي           
نداشتند، يک تقلب شده و اينها به اين    
تقلب معترضند و اگر يک نفر بيايد و    

فـرض    -بگويد اين تقلب درست شـد       
کنيد احمدي نژاد ميرود کـنـار و مـا             

 -بازشماري کـرديـم و مـوسـوي آمـد             
! جامعه ميـگـويـد چـقـدر خـوب شـد              

برگشتيم به دوران قبـل از تـقـلـب کـه              
گويا نه گرسنگي بود، نه بي حـقـوقـي      

هـمـه از     .   بود، نه کسي کشته مـيـشـد    
جمهوري اسالمي راضي بوديم و همه     

ايـن  .   برميگـردنـد بـه خـانـه هـايشـان             
 . تصور خيلي کودکانه است

 
حميد تـقـوايـي بـگـذاريـد         : اصغر کريمي 

طبعا . همينجا نکته اي را مطرح کنم
اينها که ميـگـويـنـد ايـن دعـواي دو                
جناح است و مردم نبايد ملعبه دست     
آنها بشوند، قبول دارند که فقر اسـت،        
گرسنگي است و مردم به آن اعتـراض     

منتها ميگويند ايـن دعـوا از       .   دارند
. ايـنـهـا رقـيـب بـودنـد           .   سر تقلب بود  

واليت فقيه و احمدي نژاد تقلب کردند 
و در نتيجه حق جناح ديگر را ضـايـع        

دعوا از اينجا شروع شد و يک .   کردند
چنين مبارزه اي درايـن ابـعـاد هـم از               

بـنـابـرايـن ايـن مـبـارزه            .   همينجا شـد  
حقانيتي ندارد چون مردم بـه اشـتـبـاه            

حـکـومـت    رفته اند پشت سر يک جناح     
در اين قضيه؛ باالخره يا فريب خوردنـد يـا       
امکانات حکومتي و تـبـلـيـغـاتـش زيـاد              

باالخره رفته اند پشت سر يک جنـاح  .   است
 . و دارند با جناح ديگر در ميافتند

بـه نـظـر مـن ايـن نـهـايـت                 :   حميد تقوايـي  
سطحي نگري کسي است کـه يـک چـنـيـن            

دعواي باالئي . ارزيابي از اين مسئله دارد
تازه در ايـن مـورد       (   ها بر سر تقلب است  

هم تقلب محمل بروز اختالفات ريشـه اي        
اما مردمـي کـه     )   تري بين دو جناح است   

دارند به تقلب اعتراض ميکنند دردشـان،    
مسئله شان، مشکلشان با تـقـلـب شـروع            
. نشده و با رفع تقلب هـم تـمـام نـمـيـشـود                 

حتي آن کسي کـه بـه مـوسـوي رأي داده                 
است و اآلن در خيابانها تظاهرات ميکنـد      
امرش اينست که احمدي نژاد و خامنه اي    

فکر نميکنم هيچ کس اين تصـور  .   را بزند 
را داشته باشد که  موسوي مي آيد و همـه      

و يا حتي آزادي بـه    . جا را گلستان ميکند 
چون نـه خـود     .   هر معناي رقيقي مي آورد 

موسوي چنين ادعايي دارد و نـه جـامـعـه        
يادش رفته که موسوي نخست وزيـر سـال           

 بوده است و پايه و يکي از ارکان ايـن  67
تکليف رفسنـجـانـي    .    حکومت بوده است 

هم،  کـه  هـمـه مـيـدانـنـد پشـت جـنـاح                       
جـامـعـه  از        .   موسوي است، روشن اسـت    

رفسنجاني متنفر است و انتخابات قبلـي        
هم نشان داد که يـکـي از شـخـصـيـتـهـاي               

 .منفور اين حکومت رفسنجاني است
ميخواهم بگويم همان جامعه اي کـه     
گــرســنــگــي کشــيــده، درد کشــيــده، بــي            
حقوقيها را تحمل کرده است؛ هـمـان زنـي          
که سي سال بدترين تحقيرها و توهينها را    
شنيده و خشم خود را فرو خورده، کارگـري     
که زير خط فقر زندگي کـرده و شـش مـاه              
شش ماه حقوقش را نـگـرفـتـه اسـت، يـا                 
جوان بيکاري کـه بـه اعـتـيـاد روي آورده                

بيايند و   است؛ اينها منفذي ميبينند که  
ــايشــان را بــه اصــطــالح الي در                     پ
بگذارند، بين شکافي که در حکومت  

. افتاده است و حـرف خـود را بـزنـنـد               
مضـــمـــون و ريشـــه واقـــعـــي ايـــن                
اعتـراضـات وسـيـع دردهـاي واقـعـي              

اين دردهـا و مشـکـالت        .   مردم است 
توده مردم امروز خودش را در شـعـار       
مرگ بر ديکتاتور ومرگ بـر خـامـنـه          

 .اي متجلي ميکند
    به نظر من توده مردم  وقـتـي            
در اين نوع بـرآمـدهـاي اجـتـمـاعـي و              
انقالبي به حرکت در مي آيد ، بسـيـار      
هـوشــيــارتـر و تــيـزبــيــن تـر اســت از                 
نيروهاي چپ هپروتي که ميخـواهـنـد     
از کتاب ببينند چطور مـيـشـود کـار             
کرد و انـقـالب چـيـسـت و تـعـريـفـش                  
چيست و صـف مسـتـقـل چـيـسـت و                

اين حرکت از مـقـوالت سـنـت           .  غيره
هميشگي جريانان هپروتي و فرقه اي        

در واقعيت،  در جامعه واقعي، . است
بخصوص جوامع اختناق زده اي مثل  
ايران، وقتي مردم حـرکـت مـيـکـنـنـد            
ــه                   ــار بـ ــروع کـ ــوص در شـ ــصـ بـــخـ
مـکــانــيـســمــهـا بــه امــکــانـات و بــه               
رونـدهـاي مـوجـود و در دسـتـرس و                 
کامال از نظر توازن قوا امکان پـذيـر،       
کامال حق به جانب و قـابـل تـعـرض،           

چــيــزي بــراي تــوده      .   روي مــي آورنــد    
ميليوني مردم قابل اتـکـاتـر و قـابـل           
استفاده تر و مساعدتر از اين نـيـسـت      
که  جناحهاي حـکـومـتـي بـجـان هـم               
بيفتند و دزديها و جنايات و دروغ و           

جامعـه از    .   تقلب همديگر را رو کنند   
اين شرايط استفاده مـيـکـنـد کـه کـل            

رژيم و پايه هاي رژيـم را بـزنـد تـحـت             
اين لوا که  تقلب کرديد، دروغ گفتيد، 
به اقرار خودتان دزدي و جنايت کرديد 

مردم از اين طريـق وارد    .   و بايد برويد  
 . ميشوند

اين به نظر من مکانيسم واقـعـي         
هـمـه   .   حرکت هر جامعه انقالبي است  

. انقالبها اينـطـوري شـروع مـيـشـونـد            
انقالب از آخر شروع نـمـيـشـود از اول          
شـروع مـيــشـود و در قـدمـهـاي اول                 
طبيعي است که چهره هايي مي آيـنـد     

رهبراني مثـل قـارچ سـبـز         .   و ميروند 
ميشوند و به همان سرعت از صـحـنـه     

ما در انقالب پنجاه و . خارج ميشوند
در انقالب روسـيـه   .   هفت اين را ديديم   

به هر تجربه انـقـالبـي      . هم اينطور بود 
که شما رجوع کنيد ميبينيد که چهره  

 . ها بسرعت عوض ميشوند
در دوره هاي انقالبي، جـامـعـه از       
اولين امکان موجود استفاده ميکند؛ 
از جرياني که مـثـال شـکـايـتـي دارد،             
ــي دارد و                     ــوائـ گلـــه اي دارد، دعـ
بخصوص در برابر  مـحـور، نـمـاد و               

  -ستون فقرات حکومت قرار ميگيرد
که در ايـران ايـن مـحـور ولـي فـقـيـه                    

اسـتـفـاده مـيـکـنـد تـا حـرف                    -است
ــد        ــزن جــامــعــه ايــن را         .   خــودش را ب

تشخيص مـيـدهـد، مـردم مـيـدانـنـد              
موسوي کـي اسـت، ولـي ايـن را هـم                 
ميدانند که موسوي دارد به قول خود     
جناح فقيه، انقالب مخملي مـيـکـنـد       

  -يا هر کاري که ميخـواهـد بـکـنـد         -
به هر دليلي مقابل ولـي فـقـيـه  قـرار             
گرفته و مردم به خيابانها ميريزند که       
از اين دعوا به نفع خودشـان اسـتـفـاده        

ايـن شـرايـط بـه مـردم اجـازه               .   کـنـنـد   
ميدهد، فضايي باز ميکند، شـرايـط        
مساعدي به وجود مي آورد که حملـه      

 . خود را به کل حکومت شروع کنند
بخشي از اين جامعه حتمـا فـکـر          
ميکند که  اگر موسوي پيروز بشـود          
مشکالت تمام ميـشـود  ولـي فـکـر               
ميکنم که اين بخش بسيار ناچيزي از  

اکثريت قـريـب بـه اتـفـاق          . مردم است 
مردم  فکر مـي کـنـنـد کـه بـا آمـدن                   
موسوي رونـدي شـروع مـيـشـود کـه                
پايه هاي حـکـومـت را مـيـلـرزانـد و                 
دريچه اي باز ميشود بـراي سـرنـگـون        

جنـبـش واقـعـي       .     کردن کل حکومت  
دست ميبرد به اولين اهرمها، اولـيـن      
امکانات، اولين مـوقـعـيـتـهـا تـا بـه                

همه انقالبات همينطور .  خيابان بريزد 
 .شروع ميشوند

 اساس مسئلـه ايـن اسـت کـه آن              
نيرويي که به خودش ميـگـويـد چـپ،        
انقالبي و کمونيست موضف است از      
پس ظاهـر قضـايـا آن درد واقـعـي و                 
مکانيـسـم واقـعـي حـرکـت مـردم را                

 . . . اپوزيسيون چپ و انقالب                           ۱از صفحه          

 ٣صفحه      
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اعـتـراض واقـعـي مـردم را            .   بشناسد
بشناسد و بداند وقتيکه اين چارچوب     
ديکتاتوري و اختناق شکست، وقتـي     
حکومتي خودش مشروعيت خود را    
زير سؤال برد، که در ايـن انـتـخـابـات               
بخصوص در يک سطح ميلـيـونـي در           
تلويزيونهايشان ايـن کـار را کـردنـد،              

. ديگر اين حرکت قابل توقف نـيـسـت      
بخصوص اگر آن نيروي انقالبي ظاهـر    
شود و مضمون و شعارهاي واقعـي و        
مسائل واقعي مردم را جلوي رويشان       
بگذارند و در عين حـال قـدم بـه قـدم               
توازن قوا را بشناسد، شرايـط واقـعـي       
را ببيند و ببيند چطور مردم به سمت       
زيـر و رو کــردن کـل وضـع مـوجــود                  

 .حرکت ميکنند
امروز ديگر خصـلـت راديـکـال و           
سير رو به اعتالي جنبش مـردم  يـک          

تئوريک نيسـت، يـک        -تبيين تحليلي 
روز .   واقعيت غير قابـل انـکـار اسـت          

" موسوي رأي ما را پـس بـگـيـر          "اول  
شعارهاي ديگـر هـم     . شعار غالب بود 

همان روز بود ولي اين شـعـار رايـج و            
امروز مرگ بر ديکتاتور .   مسلط بود 

و مرگ بر خامنه اي، شـعـار مسـلـط          
امروز ديگر کسي يادش نيست . است

. که چه کسـي و چـطـور تـقـلـب کـرد                  
امروز مردم آمدند، حرکتي که شـروع      
کردند، حرکتي که ظاهرا اعتراض بـه      
انتخابات و دفاع از جناحي در مقابل   

اينطور که چـپـهـاي     -جناح ديگر بود  
عرض  -سطحي نگر ارزيابي ميکنند 

يک هفته به جـايـي رسـيـده اسـت کـه                 
ميبينيد با شعار مرگ بر ديکتاتور و 
مرگ بر خـامـنـه اي، وارد جـنـگ و                 
گريز خياباني بـا نـيـروهـاي تـا دنـدان               

 . مسلح حکومتي  شده است
جامعه يکپارچه خشـم و خـروش         

هــيــچــکــس .   اسـت و فــريــاد مــيــزنــد        
نميتواند اين پـتـانسـيـل و ايـن خشـم                
عظيم مردم را به حسـاب انـتـخـابـات           

حتي در دوره . بگذارد، بر عکس است
انتخابات اين مردم بودند که موسوي   

امـروز  .   را به دنبال خود ميکشانـدنـد      
موسوي . که خيلي روشن اينطور است

در يک بيانيه اي که شب گذشته صادر 
کرد گفت که من اعتراف ميکنـم کـه       
از مردم آموختم؛ من اعتراف ميکنم     

البـتـه   .  که مردم به من راه نشان دادند 
اين را ميگويد بـراي ايـنـکـه بـگـويـد               
مردم در چـارچـوب نـظـام داريـد کـار               

ولي يک جنبه از حقيقت که  .   ميکنيد
شايد خود نميخواهد اعتراف کند در       
اين گفته هسـت بـه ايـن مـعـنـي کـه                    
حرکت خيابان به ايشان تحـمـيـل شـده        

موسوي انتـظـار داشـت، فـکـر          .   است
ميکرد که از کانالهاي قـانـونـي و در           

چارچوب نظام، بدون اينکه پايه هـاي         
نظام در هم بريزد ميتواند مسئله اش     
را با ولي فقيه حل و فصل کـنـد ولـي           

اگر يادتـان بـاشـد      .   ديدند اينطور نشد  
رفسنجاني چند روز قبـل از روز راي            
گيري به خامنه اي نوشت جـلـوي ايـن       
سرچشمه را با بيل بگير و گرنه سيلـي   
ميشود که بـا پـيـل هـم نـمـيـتـوانـيـم                    

بگيريم؛  و امروز آن سـيـل بـه        جلويش را  
هيچيـک از جـنـاحـهـا          .  جريان افتاده است 

هـيـچـکـدام فـکـر         .   اين نبودند خواهان  
از .   نميکردنـد کـار بـه ايـنـجـا بـرسـد                

همين امروز مردم با ايـن حـرکـتـشـان            
دارند به مناسبات و تـحـوالت درون           
حکومتي شکل ميدهنـد، و بـه آنـان            

. ديکته ميکنند که چه بايـد بـکـنـنـد          
جناح موسوي امروز خـيـابـان را الزم         
دارد براي اينکه در غياب اعتراضات  

. خياباني جناح فقيه سرش را مـيـبـرد     
با اين حال ترس و هراسش اينست کـه      
حرکت مـردم  کـل نـظـام  را نشـانـه                     
! بگيرد و اين ترس کامال بجائي است 

تا همين امروز اين حـرکـت مـردم تـا             
ــالل خــود را از                     ــادي اســتــق حــد زي
دعواهاي جناحي اعالم کرده است، با  
شعارها، با شيـوه هـاي مـبـارزه و بـا               
قدرت ميليوني که بـه خـيـابـان آمـده              

 .است
 

از ايـن دسـتـه کـه خـارج              :   اصغر کريمي 
شويم باز عده اي هسـتـنـد کـه گـرچـه              
نمي گويند ايـن مـبـارزات بـه خـاطـر               
انتخابات بوده و مـي گـويـنـد مـردم               
نارضايتي و اعتـراض داشـتـه انـد بـه             
خيابان آمده اند ولي معتقدند رهبـري     
آن کامالٌ در دسـت جـريـان مـوسـوي               

مــي گــويــنــد مــردم بــايــد بــا            .   اســت
شعارهاي مسـتـقـل خـود بـه مـيـدان                

مـعـتـقـدنـد رهـبـري تـمـامـاً               .   بيايـنـد  
دردست جناح موسوي است بنابـرايـن     
جاي تأسف است و اظـهـار تـأسـف از             

چـقـدر ايـن      .   اين وضعيت مـي کـنـنـد       
تصوير واقعي اسـت و ارزيـابـي شـمـا             

 چيست از چنين تحليلي؟
به نظر مـن قـبـل از هـر             :   حميد تقوايي 

چـيــز بــراي خـود ايــن نــيـروهــا بــايــد                
مسـئلـه انـتـخـابـات و           .   متاسف بـود   

تقلب در انتخابات يک جـرقـه اي بـود         
. که يک انبار باروت را مـنـفـجـر کـرد          

انبار باروتي اکه سي سال اسـت خشـم        
چطورممکن .  خود را فرو خورده است 

است کسي فوران اين خشم را بحساب 
کسي بگذارد خود همين مـردم چـنـد         

 از او   ٦٧هفته قبل با عنوان موسوي  
ياد ميکردند؟ ميخواهـيـد اسـتـقـالل           
اين جنبش را ببينيد؟ بـه سـابـقـه اش           

جامعه در اين سـي سـال     .   رجوع کنيد 

ــتـــراضـــات و               ــبـــود، اعـ ســـاکـــت نـ
 .اعتصابات زيادي داشتيم

 ١٨از اعتصابات کـارگـري تـا              
 آذرها و شورشهاي شهري و ١٦تير و   

آخرين حـرکـت، حـرکـت       .    غيره وغيره 
اول ماه مه امسال بود که به نظر مـن       
يکي از قدرتمند تـريـن و اجـتـمـاعـي              
ترين حرکتهاي اعتراضي طبقه کارگر  

يک تاريخ سي ساله .   بحساب مي آيد 
پرجنب و جوش در پشت برآمد امروز  

اين جنبـش تـوده اي کـه          .   مردم است 
امروز مي بينيم بر آيند و نـقـطـه اوج           
اين اعتراضات و جوشش سـي سـالـه            

تـا کـنـون در هـيـچ            .   توده مردم است  
کدام از آن حرکتـهـا مـردم  صـريـح و                
مستقيم حکومت، رئـيـس جـمـهـور،           
ولي فقيه را آنهم در ابعاد ميليوني بـه   

تـا کـنــون     .   چـالـش نـکــشـيـده بـودنــد          
سيـاسـت بـه ايـن مـعـنـاي کـالن، در                   

کارگر براي حقوق .   خيابان نبوده است  
معوقه اش اعتراض کرده، گفتـه مـن         
آزادي تشکل مي خواهم، در اول مـاه       
مه هـا تـجـمـع کـرده و خـواسـتـهـاي                    
عمدتا صـنـفـي اش را اعـالم کـرده،                
دانشجو بلند شده و گفته سوسياليسم   
يا بربريت و يا شـعـارهـاي آرمـانـي و               
سرخ ديگري که نشان دهنده موقعيت 

. چپ بويژه در جنبش دانشجوئي بـود    
ولـي هـيــچ وقـت جــامـعــه حـتــي در                 
مقياس چندهزارنفره بخيابان نريخـتـه       
بود  که حکومت را نشانـه بـگـيـرد و           
اعالم کند مرگ بـر ديـکـتـاتـور و يـا                

تا .   مرگ بر رئيس جمهور و ولي فقيه  
کـه بـه بـاالئـي هـا مـربـوط اسـت                   آنجـا    

انتخابات و تقلب انتخاباتي مسـالـه حـاد         
روز است و جناحهاي  حکومـت دارنـد از           
اين طريق با هم تسويه حساب مـيـکـنـنـد         
ولي اين مساله در جامعه  بـجـان آمـده و            
معترضي  مثل جـامـعـه ايـران  دري را                 
بروي مردم  باز ميکـنـد کـه  در مسـالـه                 
دولت و قدرت سياسي مستقيمـا دخـالـت         
کنند؛ مساله انـتـخـابـات مسـالـه قـدرت              
سياسي را به خيابـانـهـا مـيـکـشـد و يـک                  
سياست معطوف به قدرت سياسي و يـک          
اعتراض معطوف به ساختمان دولت را به       

به نظرم جنبشي  کـه بـه       . خيابان مي آورد 
بهانه تقلب در انـتـخـابـات شـروع کـرد و                 
امروز بـا شـعـار مـرگ بـر ديـکـاتـور در                     
خيابانها است برآيند  مبارزاتي اسـت کـه            
مدتهاست بر سر حقوق کودک، جوان، زن،    
و کـارگـر و مـعـلــم و دانشـجـو و ديـگــر                      
بخشهاي مردم در جامعه جـريـان داشـتـه            

جـنـبـش    .   است منتهي در کيفيتي بـاالتـر    
جاري شکل بروز سياسـي اعـتـراضـات و             
مبارازت گذشته و بسـيـار نـزديـکـتـر بـه                 

حتي اگـر  .   تعيين تکليف با کل رژيم است   
رنگ يا فرمول بنديهايش و شعارهايش را   
. در آغاز از خود حکومـت گـرفـتـه بـاشـد               

ديديم کـه ايـن وام گـرفـتـن از دعـواهـاي                   

. حکومتي حتي سه روز هـم دوام نـيـاورد            
اعــتــراضــات مــردم اعــتــراض مــوســوي         
نيست؛ اين را از قبل انتخابات مي بينـم،      
موسوي مدام مي گويد در چارچوب نظام، 
مدام دارد مي گويد لباس سياه و اهللا اکبر 
سکوت و غيره، درحالي کـه مـردم فـعـالً             

شما ديگر .   همه اينها را درهم شکسته اند   
رنگ سبزي دراين تظاهرات خياباني نمـي    
بينيد؛ کسي به مسجد و تکايايي که آنهـا        

عزاداري است و حـال  .  توصيه کردند نرفت 
بايد برگرديم به دوره خمينـي و غـيـره کـه                
موسوي گفته، من فکر نمي کنم حتي نيم       
درصد از اين جمعيتي کـه در خـيـابـانـهـا              

هـمـفـکـرهـاي      .   هستند اينطور فکر کنـنـد   
موسوي آنهايـي هسـتـنـد کـه بـه عـنـوان                  
بسيجي و پاسدار در خيابانها هستند و در 

مـردمـي کـه      .   برابر مردم صف بستـه انـد       
موسوي مي خواهد جنبششان را به جيب     
خودش بريزد، يا اين نوع  چپهاي هپروتـي      
عمال آنرا به جيب موسوي مي ريزند، ايـن    
مردم بخيابان نيامده اند که بـگـويـنـد      
ما مـي خـواهـيـم بـرگـرديـم بـه دوره                   

اين خيلي روشن است وقـتـي     !   خميني
مردم مي گويند مرگ بر خامنه اي و    
مرگ بر ديکتاتور منظورشان صـرفـا       

 .دوره چهار ساله احمدي نژاد نيست
 هرکس يـک مـيـلـيـمـتـر وارد بـه                
واقعيت سيـاسـي و تـحـلـيـل اوضـاع               
باشد اين را ميبـيـنـد و مـي فـهـمـد،                 
حتي ژورناليست هاي غربي مـجـبـور       

مقاله . شده اند اين واقعيت را بپذيرند 
اي در آخرين شماره نيوزويک جمهوري 
اسالمي را  حکومت در حال سـقـوط         

نمي گويد مـوسـوي درحـال        .  مينامد
. عروج و احمدي نژاد در حـال سـقـوط       
. ميگويد رژيم در حـال سـقـوط اسـت          

اکونوميست مي نويسد انقالبي دارد      
شکل مي گيرد، الـبـتـه بـا هشـدار و               
بحث در اين باره که چطور جلوي آنـرا          

ولـي در هـر حـال دوسـت و               .   بگيريـم 
دشمن دارند اين جنبش انقالبي را بـه          

آيا واقعا رهـبـر   .   رسميت مي شناسند 
اين حرکت موسوي است؟ اين درسـت     
است که االن فراخوانهاي ايـنـکـه ايـن           
ميدان يـا آن مـيـدان جـمـع شـويـم را                   
موسوي مي دهد، امـا در واقـع ايـن             
موسوي است که بـدنـبـال مـردم روان             

اجازه بدهيد درمورد اين نکـتـه   .   است
موسوي يک . آخر بيشتر توضيح بدهم

روز، چهارشنبه هفته قبل، فراخـوانـي        
نداد و صدهـا هـزار نـفـر بـه خـيـابـان                    
آمدند و از جـملـه بـه جـام جـم حـملـه                   

قبل از آنهم در تبـريـز صـدا و         .   کردند
اينها نشـان    .   سيما را به آتش کشيدند 

ميدهد کـه مـردم مـنـتـظـر فـراخـوان                
هـمـان مـوقـع       .   موسوي نمي نشيننـد   

برخي رسانه هاي غربي  مطرح کردند    
که ايـن جـنـبـش خـودجـوش اسـت و                  
آنهايي که خيلي رنـگ سـبـز را بـاور                

کرده بودند و تصور ميکردند قضـيـه         
زير نگين انگشتري موسوي است اين   
برايشان سئوال شد که اگر اين حـرکـت       
زيرنظر موسوي است پس چـرا مـردم           
بدون فراخوان او به خيابانها ميآينـد؟   
موسوي از همان موقع فهميد که هـر          
روز بايد فراخوان بـدهـد و گـرنـه ايـن                 
جامعه کـار خـود را مـي کـنـد و از                    

االن کــه   .   دسـت او خــارج مــي شـود          
ديگر درگيريـهـاي خـيـابـانـي اسـت و               
ايشان  مدام دارد تکرار مـيـکـنـد در            

ــاشــيــد و غــيــره              . چــارچــوب نــظــام ب
رهبردرگيريهاي شبانه و روزانه مـردم      
بـا بســيــجــي هــا و شــعـار مــرگ بــر                 
ديکتاتور و مـرگ بـر خـامـنـه اي و                  
جمهوري اسالمي نميخـواهـيـم مـردم         

مـوسـوي فـراخـوان       .   موسوي نـيـسـت    
ميدهد که اين حرکت را کنترل کند و     

هـمـانـطـور     .   البته از پسش بر نمي آيد      
که در ابتدا گفتـم انـقـالب در مسـيـر             
خـودش راديـکــال تـر، عـمــيــق تــر و                
طبقاتي تر مي شود و رهبران واقـعـي     
و احزاب واقعي خودش را، البتـه اگـر        
حضور داشته باشند و اگر نـخـواهـنـد          
دستشان خاکي نشود و منزه طلبي را   
کنار بگذارند، مي شناسد و جلو مي       
رود، شايد بعداً بتوانيم راجـع بـه ايـن            

 .نکته مشروح تر صحبت کنيم
 

مـمـکـن اسـت ايـنـطـور             :   اصغر کريمي 
استدالل کنند کـه هـرجـنـبـشـي را از                
طريق خواسته هاي آن و مطالباتش و    
آن  خودآگاهي که دارد بايـد قضـاوت           
کرد و موقعي که نگاه مي کـنـنـد بـه           
اين اعتراضات بعضاً شعار اهللا اکـبـر        
بوده که همانطور که شما گفتيد خيلي 
کم شده و مردم هم تکايـا و مسـاجـد           
نرفتند ولي حـتـي اگـر اصـلـي تـريـن                 
شعاري که مـردم مـي دهـنـد يـعـنـي                 
مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خـامـنـه          
اي را در نظر بگيريـم  مـمـکـن اسـت               
اينطور گفته شود که  موسوي هـم بـا        
ولي فقيه و احمدي نژاد مشکـل دارد           
بنابر اين هـنـوز ايـن شـعـارهـا رنـگ                  
جناحي دارد و کليت نظام را زير سوال 

 .نمي گيرد
فرض مي گيريم کـه ايـن     :    حميد تقوايي 

شعارها رنگ جـنـاحـي دارد و مـردم             
دارند اينها را مي گـويـنـد، خـب کـار           
يک سازمان اهـل عـمـل، يـک نـيـروي               
انقالبي دخيل و موثر در جامـعـه کـه          
فقط ناظر تاريخ نيست و مي خـواهـد     
تأثير بگذارد چيست؟ آيا کـارش ايـن        
نيست که اين شعارها را عميق کند و     
واقـعـاً خـواسـت واقـعـي مـردم را بـه                   
صــورت يــک هــدف در مــقــابــلــشــان            

ــکــه          ــن ــگــذارد؟ اي ــه چــون      " ب جــامــع
شعارهاي من را نمي دهد من دخالت   

 . . . اپوزيسيون چپ و انقالب                           ٢از صفحه          

 ۴صفحه      



 4  ١٣٨٨ ژوئيه ٣ انترناسيونال 

منتهاي دوري و بيربطي بـه  "  نمي کنم 
اين انقـالبـي گـري      .   جهان واقعي است 

گـويـا  انـقـالب         !   به شرط چاقـو اسـت     
قرار است طبق کتابهاي ايـنـهـا و در             
البراتوار به دنيا بيايد و از هـمـان اول           
شعارها و رهبري اين عافيـت طـلـبـان        
را بپذيـرد تـا ايـن ايشـان قـدم رنـجـه                    
بــفــرمــايــنــد و پــا بــه عــرصــه عــمــل              

تاريخ براي کسي فرش قرمز !  بگذارند
انـقـالب از آخـر شـروع           .   پهن نميکند 

اينطور نيست که مردم مـي  .   نميشود
آيند و روز اول شعار آخـرشـان را مـي            
دهند و از روز اول  تصـويـر پـيـروزي               

. نهائي را جلو خودشـان مـي گـذارنـد          
مکانيزم   حرکتهاي اجتماعي اينطور 

همانطور که گفتم به خصوص .   نيست
در جوامع اختناق زده که اجـازه نـمـي          
دهند حزبي مثل حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري فعال باشد، نيـرو جـمـع کـرده          
باشد، خودش را معرفي کرده بـاشـد،          
در اين نـوع جـوامـع حـزب و نـيـروي                 
انقالبي بايد در دل شـرايـط بـحـرانـي               
وارد عمل شود تا رهـبـري را بـدسـت            

بــايــد بــراي کســب رهــبــري         .   بــيــاورد
مردم در قـدم اول بـه سـمـت            .   جنگيد

رهبراني  ميروند که مـي تـوانـنـد در             
توازن قواي معيني که هنوز جـنـبـش         
ضعيف و حکومت قوي اسـت، از آن           
استفاده کنـنـد بـراي ايـنـکـه مـبـارزه                  

مردم به سمت . خودشان را پيش ببرند
نيروئي مي روند که بتوانند به بـهـانـه       

. او به طور ميليوني به خيابان بريـزنـد   
ــد از                 در شــرايــط امــروز مــردم دارن
اهرمهاي موجود استفاده مـيـکـنـنـد          
ولي تا همين جـا هـم حـرف و شـعـار                 
مستقل خودشان را بـروشـنـي اعـالم             

مرگ بر ديکتاتـور و مـرگ       . کرده اند 
بر خامنـه اي کـه اکـنـون يـک شـعـار                   
غالب است يک شعار درون حکومتـي     

همانـطـور کـه مـرگ بـر شـاه               .   نيست
يعني مـرگ بـر سـلـطـنـت، مـرگ بـر                  
خامنه اي هم يعني مرگ بر جمهوري       

 .اسالمي، همه اين را مي دانند
 

ايـن را شـمـا و حـزب              :   اصغر کريمـي  
کمونيست کارگري مي گويد ممـکـن       
است اينطور اسـتـدالل شـود کـه اگـر               
موسوي مرگ بر ديکتاتور نميگـويـد       
باالخره معذوراتي دارد و نمي خواهـد   
خـيـلـي قـطـبـي بـکـنـد تـا نـيـروهــاي                     
سرکوبگر سرش بريزند ولي همه دنـيـا      
مي دانند که با خـامـنـه اي مشـکـل             
دارد و مردم دارند خـواسـت دل او را            

مـمـکـن اسـت بـگـويـنـد             .   مي گويند 
هنوز اين شعارهاي مردم رنگ و بوي     
جناحي دارد حاال اينکه مردم انگيـزه        

 .شان چيست مساله ديگري است

واقعيت برعـکـس اسـت،      :  حميد تقوايي 
ــاشــي از                 دعــواي جــنــاحــهــا خــود ن
نارضايـي و خشـم مـردم اسـت و نـه                  

اجازه بدهيد بـگـويـم دعـوا         .   برعکس
به نظر مـن  .   بين جناحها برسر چه بود 

دعـواي واقـعـي بـيـن رفسـنـجـانـي و                  
مـوسـوي يـکـي از         .   خامنه اي اسـت     

مهره هائي است که به نـيـابـت جـنـاح          
.  رفسنـجـانـي بـجـلـورانـده شـده اسـت               

رفسنجاني از مقطعي که احمدي نژاد     
رئيس جـمـهـور شـد يـک حـرکـتـي را                   
شروع کرد براي اينکه هم اين دولت را  
کنار بزند و هم نقش رهـبـر را کـمـتـر               

حرکتي که جناح خامنه اي  بـه      .   کند
در ايـن    .   آن انقالب مخملي مي گويد   

انقالب مخملي نه بـه  .   حقيقتي هست 
معني آنچه که در کشورهاي بازمانده   

روشن است . شوروي سابق اتفاق افتاد
. که در ايران بحث بـرسـر ايـن نـيـسـت            

انقالب مخمـلـي بـه ايـن مـعـنـي کـه                  
بخشي از حکومت مـي خـواهـد زيـر            
پاي فقيه را خالي کـنـد، يـا فـقـيـه را                 
تبديـل کـنـد حـداکـثـر بـه يـک مـقـام                     

. روحاني و   واليـت را از او بـگـيـرد                
همانطورکه در زمان سلطنت بـعـضـي        
از درون خود سيستم مـعـتـقـد بـودنـد             
شاه سلطنت کند نه حکومت، مدتهـا     
اســت ايــن بــحــث هــم در مــيــان دو                 
خردادي هاي سابق و جديد، بخشهاي       
مــغــضــوب تــر دو خــرداد و جــنــاح               
رفسنجاني و غيره مطرح بود که ولـي   

اگـر  .   فقيه فقاهـت کـنـد و نـه واليـت              
اشتباه نکنم حدود دو سال قبل دکـتـر       
ابراهيم يـزدي از نـهـضـت آزادي ايـن                
بحث را مطرح کرد و اين به مـوضـوع    
سايتها و گـفـتـمـان مـيـان جـنـاح دو                  

ايـن  .   رفسنجاني تبـديـل شـد        -خرداد
 –جناح معتقد بود خط خـامـنـه اي            

احــمــدي نــژاد نــظــامشــان را بــر بــاد              
جـنـاح   .   ميدهد و بـايـد کـنـارشـان زد           

فقيه هم هـمـيـن تصـور را در مـورد                  
بـه ايـن دعـواي        .   جناح مقابل داشـت    

سياسي البته بايد مساله پول و قدرت 
و دست انـداخـتـن دار و دسـتـه هـاي                  
مافيائي حکومت روي منابع مالي و 
ارگانهاي نظامي و مقامات کـلـيـدي         

همه ميدانند حـکـومـت      .   را هم افزود  
باندهاي مختلفي دارد که روي منابع       
و ثروت جامعه دست انـداخـتـه انـد و            
سر سهمشان از اين خوان يغما   با هـم     

مجموعه اين اخـتـالفـهـا     .   دعوا دارند 
دعوا بين جناحها را به مرز غير قابل    

. آشتي و غير قابل بازگشـتـي رسـانـد           
مدتهاست در دل حکومـت اسـالمـي          
جناحهاي مختلفي داريم مـنـتـهـا تـا            
قبل از اين جنگ آخر اينها بعنوان دو       
بال نظام عمل ميکردند و هر قدر هـم     

دعواها حاد ميشد باالخره بـه مـوقـع        
امـا  .   به نحوي باهم سازش مي کردند 

اين جنگ فعلي بر سر موقعيت خـود     
ولي فقيه است و ديـگـر جـائـي بـراي                

. سازش و عقب نشينـي وجـود نـدارد         
فقيه براي تاجش ميجـنـگـد و طـرف             

به اين ترتيب کـل    . مقابل براي جانش 
. دستگاه حکومتي دو شقه شده است      

از باال تا پـايـيـن، امـام جـمـعـه هـا ،                   
روحانـيـون و آيـت اهللا هـا، مـجـلـس                  
اسالمي، ادارت دولتي، استانداريهـا،   
شهرداري هـا، مـقـامـات لشـکـري و              
کشوري و خـالـصـه در کـل مـاشـيـن                 
دولتي اين دو دسـتـه در مـقـابـل هـم                 

اين کشمکش و   .   صف آرايي کرده اند   
مقابله در تمـام طـول دولـت احـمـدي              

البته جـنـاح فـقـيـه          .  نژاد ادامه داشت 
جناح غالـب اسـت بـه دلـيـل ايـنـکـه                  
دولت و ارتش و پاسداران  را در دست   

وقتي موعد انتـخـابـات رسـيـد        .   دارد
طبعا جناح رفسنجاني تصميم گرفت      
که  رياست جمهوري را از دست جناح   

مـردم ايـن دعـوا را          .   فقيه در بـيـاورد    
ديدند و قدم جلو گذاشتـنـد و بـه ايـن             
ترتيب اين جنبش سـر بـاز کـرد و بـه               

بعبارت ديگر خشـم و    .   خيابان ريخت 
اعتراض و مبارزه اي که خود باعث و 
ريشه اين اختالف ميان بـاالئـيـهـا بـر           
سر چگونگي حفظ نظامشان بود، بـه        
خيابان آمد تا کل اين نـظـام را بـلـرزه            

بنابراين  اگـر کسـي ايـنـطـور          .  درآورد
تصور کند که شعار مرگ بر فقيـه بـه           
خاطر گل روي موسوي است واقعيـت    

برعکس اسـت،    .   را سرو ته ديده است   
اين موسـوي اسـت کـه بـخـيـال خـود                  
دارد از يک جنبشي که خـارج از اراده        
او به همه شان تحميل شـده اسـتـفـاده             

و تـا    .   ميکند که امرش را پيش ببرد      
همينجا همانطور که گفتم اين بـر هـر         
که چشم ديدن واقعيات را داشته باشد 
بايد روشن شده باشد که ايـن خـيـابـان             
اسـت کــه مــوسـوي را بــدنـبــال خــود               

چه به معـنـاي   .  ميکشد و نه برعکس 
تحوالت ده روزه اخـيـر و چـه بـه يـک                  
معناي عمومي تر در دعـواي چـهـار          

 . ساله اخير بين جناحها
 يک نکته ديـگـر کـه بـايـد بـر آن                 
تاکيد کرد اينسـتـکـه در جـريـان ايـن               

. انتخابات رژيم از خودش عبور کـرد       
دعوا ناحي بـود ولـي کـل حـکـومـت              
خودش را بي اعتبار و سکه يـک پـول           

در مناظره انتخاباتي حکـومـت   .   کرد
شـمـا اگـر      .   از روي نعش خود رد شـد       

دقت کنيد در آن مناظره ها براي هيچ 
ــاقــي                    ــي ب ــت ــي ــث ــي ــچ ح ــي دوره اي ه

گرپه تنها بخش کوچـکـي   .   نگذاشتند
از حقايق را گفتند ولـي هـمـان انـدازه              
کـافـي بـود تـا حـيـثــيـتــي بــراي کــل                   

از دوره خمـيـنـي    .  نظامشان بجا نماند 

و موسوي شروع کردند تا رفسنجانـي   
و بقيه هم پرونده دوره احمدي نـژاد را          

معلوم شد اينها دروغ مي . رو  کردند 
گويند، جعل مي کـنـنـد، دزدي مـي             
کنند، زندان خصـوصـي درسـت مـي            

مي کـنـنـد،    "   انقالب فرهنگي" کنند،  
دانشجويان را مي کشند، همه ايـنـهـا        

ايـنـهـا را مـردم مـي            .   آمد روي مـيـز   
دانستند ولي حکومت بـا زبـان خـود            
يکبار ديگر اين تاريخ سراسر سياه را         
در مقابل چشم جامعه گذاشت و لـذا        
مشروعيت خودش را علنا و صريحـا      

حتي اگر اين تقلب نمي شد و . رد کرد 
موسوي هم از صندوق بيرون مي آمد 
ايــن جــمــهــوري اســالمــي ديــگــر آن             
جمهوري اسالمي نبود و مردمي کـه      
اين عبور حکومت از خودش را ديـده        
بودند، به نظرم ديگر هـيـچ وقـت زيـر             

شـعـار   .   بار اين حکومت نمي رفـتـنـد       
مرگ بر خامنه اي از ايـن شـرايـط بـر            

اين شعار يعنـي مـرگ بـر        . آمده است 
اين دزدان و غارتگراني که آخرين بـار      
خودشان در تلويزيون اقرار کردنـد کـه         

قـبـل از آن       (   چه جانـورانـي هسـتـنـد           
پاليزدار و کردان پـتـه آيـت اهللا هـاي                
ميلياردر و جعل و دروغ آنـانـرا روي             

مرگ بر خـامـنـه اي      ) .   آب ريخته بود 
يعني مرگ بر غارت ، چپاول، جنايت 

 . و سرکوب
 نکته آخر اينکه در انقـالبـهـا هـر         
شعاري ممکن است به شعار محـوري   

انقالب سـوسـيـالـيـسـتـي        . تبديل شود 
روسيه يک محورش صلح بـود، چـون         
در دور جنگ اول جهاني اتفاق مـي    
افتاد و بلشويکها توانستند با شـعـار        
قطع يکطرفه جنگ و صلح جامعه را    

شعار مرگ . به دنبال خودشان بياورند
بر خامنه اي يا مرگ بر واليت فـقـيـه            
کـه خـيــلـي روشـن و ســيـاســي تــر و                   
مشخص تر دارد مي گـويـد جـامـعـه             

. کل حکومت  را زير سوال برده اسـت    
اينکه اين شعار يک مورد استفاده در       
دعواهاي درون حکومتي پـيـدا کـرده         
تنها مويد ايـن اسـت کـه اخـتـالفـات              
ميان جناحها بازتاب مقابله مردم بـا     

 . کل اين نظام است و نه برعکس
   

شما گفتـيـد کـه مـبـارزه          :   اصغر کريمي 
مردم موقعي کامل از اينهـا رد مـي         
شود که واقعاً رهبري ديگري انتخاب       
کرده باشد و خواستش را خيلي روشن     
و شفاف بشناسد، تاچه حد اين انـجـام    
شده آيا مردم رهبر ديـگـري انـتـخـاب           
کرده انـد، يـا بـه ايـن سـمـت حـرکـت                    

 ميکنند؟  
بـه نـظـر مـن تـمـايـل و                 :   حميد تقوائي 

حـــرکـــت جـــنـــبـــشـــهـــاي بـــرحـــق و             
آزاديــخــواهــانــه تــوده اي بــه ســمــت              
نيروهاي راديکال تر استـثـنـا نـيـسـت            

. بلکه  قانونمندي همه انـقـالبـهـاسـت         
همانطور که گفتم اولين چهره هاي دم    
دست در جامعه اختناق زده را مـردم        
جلو مـي انـدازنـد، مـدال رهـبـري بـه                 
گردنش مي آويزند ولي به سرعت هـم     
از آن رد مي شونـد چـون جـامـعـه بـه                  
سرعت راديکال تـر شـده و خـواسـتـه               
هاي ريشه اي تري را مطرح مي کند،    
جلوتر مي آيـد، اشـکـال و مضـمـون                
مبارزاتي اش عميق تر ميشود و در        
سير اين حرکت به رهبران راديکال تـر       

البته اگر چنين نيروهائي (   و پيشروتر 
) وجود و حضور فعالي داشته بـاشـنـد    

ايــنـهـا کــه فـعـال در           .   روي مـي آورد     
ــد                جــنــبــش حــاضــر جــلــو افــتــاده ان
بخشهائي از خود حکومت هستند و       
جامعه دارد به سـرعـت از ايـنـهـا رد                

موسوي و رفسنجاني حـتـي    .   ميشود
اهل اينکه با اتکا بقدرت مردم جناح       

از بـد حـادثـه      . مقابل را بزنند نيستند 
به اين روز افتاده اند و جامعه هم ايـن      

اما مردم وقتي اثـبـاتـي و      .  را ميداند 
حـتـي     –قويـاً و کـامـال   ايـنـان را                    

کنار  -بعنوان بهانه و چتر حرکت خود
ميگذارند که چهره ديگري جلو بيايـد      

ممکن اسـت  .  و رهبر ديگري را ببيند 
هنوز اين  چـهـره اي مـيـانـي و گـذرا                  
باشد، ولي جنبش از هـمـان آغـاز هـم           
رهبر نهائي خود، رهبري کـه بـتـوانـد           
انقالب را به پـيـروزي بـرسـانـد طـلـب                
ميکند و هـم زمـيـنـه عـروج چـنـيـن                  

اين سير را   .   رهبري را فراهم مي آورد   
داريم مي بينيم، هنوز خيلي کسـانـي         
هستند که مي خواهند جلو بياينـد و       
بگوينـد مـنـم، بـه حـرف مـن گـوش                  

جامعه ممکن است از موسوي . کنيد
و رفسنجاني رد شود ولي مثـالً گـيـر         
جناح سکوالر خط دو خرداد بيفتد که 
خيلي بيشتر از موسـوي اپـوزيسـيـون          
بوده و رئيس جمهور و نخست وزيرهم 

کسانـي کـه مـدتـهـاسـت مـي              .   نبوده
گـــويـــنـــد آزادي انـــديشـــه و آزادي                
دگرانديشي، ممکن است اينهـا جـلـو         
بــيــايــنــد، و چــنــد صــبــاحــي نــوبــت             
دوخرداديهاي سکوالر بـاشـد، امـا از         
اينها هـم جـامـعـه بسـرعـت رد مـي                  

مارکس يک تعبيري دارد که در .  شود
دوران انقالبي جامـعـه بـه چـپ سـوق              
مي يابد و در دوران رکـود و سـکـون               
برعکس جامعه به راسـت  مـتـمـايـل            

االن در دوره سـوق يـافـتـن           . مي شود 
در .   جـامـعــه ايـران بـه چــپ هســتـيـم              

خـيــابـانــهـا ايـن را مـي بـيــنـيــد، در                   
شعارها مي بينيد، اين يک ارزيابي و         
حکم بسيار مستند و انـکـار نـاپـذيـر             
است که در عرض  هـفـت روز اخـيـر                
جامعه به سرعت راديکاليزه شد و بـه      

 .سمت چپ حرکت کرده است

 . . . اپو زيسيون چپ و انقالب                              ٣از صفحه          

 ۵صفحه      



 5      ٣٠٣شماره   -دوره  دوم   انترناسيونال 

 اگر اين سير حـرکـت بـه چـپ را               
ببينيم و برسميت بشناسـيـم آن وقـت           
روشن مـيـشـود کـه رهـبـر واقـعـي و                   
نهائي ايـن حـرکـت تـنـهـا مـيـتـوانـد                    
نيروئي باشد که  نقد و اعتراض مردم    
به کل حکومت را از هـمـان روز اول               

کسي که . نمايندگي و مطرح مي کند
از روز اول بگويد مسئله و درد مـردم       
چيست و مضـمـون واقـعـي جـنـبـش                

معـنـي پـيـروزي       .  انقالبي آنان چيست 
نيروئي که مدام بـه مـردم       .   آن چيست 

هشــدار بــدهــد کــه فــريــب دوســتــان              
مصلحتي و ابـن الـوقـت انـقـالب را                
نخورند، رهبران مصلحـتـي را قـبـول           

ايــن .   نــکــنــنــد و از آنــهــا رد شــونــد             
مکانيزم دخـالـت گـري فـعـال  بـراي                 
کسب رهـبـري يـک حـرکـت تـوده اي                 

 . است
  

اشاره کرديد مـردم بـايـد         :   اصغر کريمي 
به نظر شما .  رهبر واقعي را  بشناسند 

تا چه حد مردم از موسوي عبور کرده  
اند و يا دارند مي کنند؟ آيا مـردم بـه       
يک نيروي مصـمـم رهـبـري  انـقـالب                
مثل حزب کمونيسـت کـارگـري روي           
مي آورند؟ االن تا چه حـد مـي شـود             

 اين را ديد، شواهد شما چيست؟
مـا داريـم بـه آن طـرف              :   حميد تقوائي 

اگـر کسـي فـقـط         .   حرکت مي کـنـيـم      
برنامه چند روز ما را نگاه کرده باشـد    
متوجه ميشود که به طـور واقـعـي و           
عيني االن اين کانال جديد، تلويـزيـون      
حزب، تنها ارگاني است کـه دارد بـه            
مردم جرأت مـي دهـد، اعـتـمـاد بـه                
نفس مي دهد، ميگـويـد دسـت انـدر          
کار يک انقالب هستيد، ميگويد ايـن     
جـنــبـش بـر سـر چـيــسـت، راه نشــان                  
ميدهد، مي گويد حجابها را برداريـد      
و به خيابان بيائيد، مي گويد مسجـد     
و تکيه جـاي اعـتـراض نـيـسـت و از                 
پشت بامها بايد مرگ بر ديـکـتـاتـور          

و شـاهـديـم کـه         .   گفت و نه اهللا اکـبـر        
جنبش مـردم نـيـز در هـمـيـن جـهـت                  

مـن فـکـر مـيـکـنـم            .   حرکت ميکـنـد   
عملکرد مـا در ايـن دوره در سـمـت                 
دهي  جنبش مردم به چـپ  و عـبـور            
اعــتــراضــات و شــعــارهــاي مــردم از           
موسوي و دعواهاي بين جناحي نقش 

 . به سزائي ايفا کرده است
 

چقدر اين جـريـانـاتـي کـه          :   اصغر کريمي 
خود را چـپ مـيـدانـنـد و انـقـالب را                  
برسميت نميشناسنـد تـلـقـي شـان بـه              
خاطر اينستـکـه درک کـلـيـشـه اي از                

مـثـالً ايـنـکـه مـبـارزه            .   انقالب دارند 
واقــعــي ايــنــســت کــه کــارگــران اول              

مي کنند و بعد کم کم مـبـارزه       اعتصاب  

شان سياسي مي شود و يا  مردم از همـان        
ــا                     روز اول خــارج از ايــن جــنــاحــهــا و ب
خواستهاي مشروعشان عليه اعدام، براي      
آزادي بيان مي ريزند در خيابان و مـبـارزه         
شان توده اي مي شود و از همان اول رنـگ   

چــقــدر درک ايــن      .   وبـوي جــنــاحــي نــدارد      
گروهها ناشي از درک کـلـيـشـه اي اسـت،               
شما اين مکانيزم را چطور تـوضـيـح مـي          

 دهيد؟
مـمـکـن اسـت کسـانـي           :   حميد تـقـوائـي    

اشکاالت نظري و فکري هم داشته باشـنـد      
کسـي يـا     .   ولي اختالف نظر اينجا نيسـت     

نــيــروهــايــي کــه خــودشــان را چــپ  يــا                  
کمونيست ميدانـنـد و مـي گـويـنـد ايـن                  
انقالب نيست و قبول نداريم و شعارهايش    
آنچه که ما فـکـر مـي کـنـيـم نـيـسـت و                       
پشتيباني از جناحي از رژيم و غيره است،   
به نظر من مشکلشان اينجاست که اصـالً     

مسـالـه واقـعـي       .   اهل اين کـار نـيـسـتـنـد          
اينست کـه اصـال انـقـالب در نـظـرات و                  

نظرات و راهـهـا   .   عملکردشان جائي ندارد  
بهانه ايـنـسـت      .   و شيوه هاي ديگري دارند   

که  اين انقالب جاري را قبول نـدارم چـون          
خـب  .   طبق فرمولهاي من اتفاق نـيـفـتـاده        

هيچ وقت طبق فرمول آنـهـا اتـفـاق نـمـي                
اينها ظاهرا از فرط راديـکـال بـودن        !   افتد

دست به سيا ه و سفيد نمـي زنـنـد، مـنـزه                
طلب مي شوند و حـتـي در بـرابـر مـردم                  
معترض قرار ميگيرنـد و فـراخـوان مـي             
دهند که برويد خانه، اعتصـاب نـکـنـيـد،             
خودتان را کنار بکشيد و گرنه کشته مـي       

اين برخورد به نـظـر مـن از          . دهيد و غيره 
اينجا ناشي نمي شود که به تئوريهـايشـان       
و فرمولهايشان عمل نشده، بر عـکـس بـه         
اين نوع فرمولها آويزان شده اند که خود را     

ايـن  .   از انـقـالب واقـعـي کـنـار بـکـشـنـد                 
همين نـيـروهـايـي     .   فرمولها عاريتي است  

که امروز از فرط راديکاليسم خانه نشـيـن       
شده اند، و بد تر از آن در بـرابـر جـنـبـش                  
مردم قرار گرفته اند، کـافـي بـود يـک دو                
خردادي ديگري روي کار بيايد تا  هـزار و       
يک نقشه عمل و سـنـاريـو بـراي رسـيـدن                 
بقدرت و تصرف قدرت سـيـاسـي سـر هـم               

طـرح  .   کنند و بپرند وسط ميدان سيـاسـت   
بريزند که چطور از طريق دو خـرداد بـايـد              
رفت در حکومت و رفراندوم کرد و قـانـون        

همين . اساسي را تغيير داد و غيره و غيره 
ها وقتي نيروهاي ناسيونـالـيـسـت و قـوم              
پرست دم مرزها شلوغ مي کـردنـد فـوري         
يک تئوري و استراتژي سرهم کـردنـد  کـه             
چطور مي شود با بحران آفريني در مرزها   

اينجا ديـگـر     .   به قدرت سياسي نزديک شد 
تمام راديکال نمائـي و وسـواس تـئـوريـک              
عاريتي شان را کنار گذاشـتـنـد و خـيـلـي            

االن خـانـه     .   عملگرا و دخـالـتـگـر شـدنـد            
. نشيني ايـنـان از زور بـي چـادري اسـت                

وقتي توده مردم مـيـلـيـونـي در خـيـابـان                 

هستند اينها کز ميکنند و بگوشه اي مي 
خزند اما وقتي حسن نصـراهللا جـلـو مـي             
افتد گل از گلشان ميشکفد و بـا دسـت و         
دلبازي مدال انقالبي و ضد امپرياليستـي    

اينها اهل آن کـارنـد،   !  به سينه اش ميزنند 
اهل ديپلـمـاسـي و پـلـتـيـک زدن سـرکـار                    
استواري در اردوگاه نيروهاي ضد انقـالب        

قدرت سـيـاسـي      .  هستند و نه اهل انقالب 
مسئله ايـنـهـا هسـت ولـي نـه از طـريـق                    
انقالب، بلکه از طريق مکانيزم هاي باال،       
جنگ و تخاصمي ميان باالئي ها  که راه      
را  براي بحران آفريني در مرزها باز کند و   
يا قدرت سياسي را بدامن اپوزيسيونهـاي        
مشروع درون رژيمي بـيـنـدازد کـه ايـنـهـا              
وسط بپرند و بسـاط رفـرانـدوم ومـجـلـس              

وقتي مردم در .   موسسانشان را پهن کنند   
صحنه نيستند هزار و يک فرمول دخـالـت      
گري عملي دارند و وقتي مردم مـي آيـنـد            
به خيابان فوري مي پرند در قالب راديکال  
! که اين انقالب ما نيست همه بروند خـانـه    

اين ديگر کمونيسم، حـال بـا هـر تـئـوري                
هپروتي اي، نيست؛ عين ارتـجـاع اسـت،           

ــقــالب اســت            ــن ضــد ان ــوري و    .   عــي ــئ ت
مارکسيسم و انقالب همه بـه کـنـار، اگـر             
شما يک نيروي سياسي شريفـي هسـتـيـد،           
انساندوست هستيد، يک جـامـعـه را مـي          
بينيد که بلند شده گيرم به دنبال موسوي،       
گيرم به خاطر اعتراض به تقلب، ولي بلند       
شده و براي يک خواست بـرحـق و مـتـرقـي           
يک هفته است که مي جنگد، کشته داده ، 
ايستاده، جنگيده، موضع شمـا چـه بـايـد             
باشد؟  فايده ندارد و اشتباه اسـت و بـايـد           

ــه؟     ــشــکــش        !   رفــت خــان ــســم پــي ــي ــون کــم
انساندوستي و آزاديخواهيتان کجا رفـتـه؟    
آنقدر گفتند جنبش سرنـگـونـي شـکـسـت            
خورد و جمهوري اسالمي تثـبـيـت شـد و              
حســن نصــراهللا و حــمــاس مــهــد کــودک             
ميسازد و ضد امـپـريـالـيـسـتـي اسـت و                 
کمونيسم ضعيف است و غـيـره کـه حـاال            
وقتي موج خيزش ميليوني مردم همه اين 

که هـمـان مـوقـع       ( تئوريهاي پا در هوا را  
هم براي عدم دخالت در مـبـارزات مـردم              

در هــم مـي پـيــچــد          )   سـر هـم شـده بــود         
ناگزيرند بگويند اينـهـا انـقـالب نـيـسـت،             

خودشان را گـول مـي       !   جنگ جناحهاست 
زنند، سرشان را زير برف ميکننـد و مـي           

راسـت هـم     !   گوئيد اين جنگ مـا نـيـسـت        
جنگ اينها بحران آفـريـنـي در      .   ميگويند

مرزها و مجاهدتهاي ديپـلـمـاتـيـک بـراي             
رسيدن به مجلس موسسان و پـامـنـبـري            

خـيـزش تـوده اي        .   خواني حزب اهللا اسـت    
خودشان را گـول  !   مردم جنگ اينها نيست 

ميزنند که گذشته شان و تـئـوريـهـاي بـاد             
ايـن  .   کرده تا کنونيشان را نجـات بـدهـنـد        

راديکاليسم منزه طلبانه تماما عـاريـتـي          
الزم نيست حتي کسي کمـونـيـسـت     .   است
هرکس بخواهد آن جامعه رها شود، . باشد

ــي              ــمــان کــه امــروز      -حــتــي آن جــوان آل
ويدئويش را از کانال جديد نشان مي دهيم  

و مي آيد با لهجه آلـمـانـي مـي گـويـد                 –
آزادي براي ايران، نمـيـتـوانـد بـي تـفـاوت                

هيچ انسان آزاديخواهي نـمـيـتـوانـد      .  بماند
حتي خودش در خانه بنشيند چه برسـد بـه      

دنـيـا بـه      ! بقيه هم توصيه کند بخانه برويد 
حــتـي روزنـامــه هـاي دســت          .   شـور آمـده    

راستي مي گويند رژيـم دارد مـي افـتـد،              
مي گويند انقالبي در کار است و آنـوقـت           
کسي که خودش کمونيست مـيـدانـد مـي          

واقعا رقت آور   !   گويد اين جنگ ما نيست  
 .است

 امر يک کمونيست انقالبي ايـنـسـت          
که اولين بروزات طوفان انقالب را ببيند و  
به استقبالش برود، از آن حمايت کند حتي   
اگر مردم اشتباه مي کننـد بـا آنـهـا بـرود             
براي اينکه راه درسـت را بـه آنـان نشـان                   

ــکــه حــرکــت مــرم را              .   بــدهــد  ــراي ايــن ب
هيچ جـنـبـشـي را بـا در            .   راديکاليزه کند 

مـي  .   خانه بنشينيد نميتوان بجائي رساند 
دانيد اين تز کي به پيروزي مي رسـد؟ در          
صورتيکه مردم به خون کشـيـده شـونـد و              
شکست بخورنـد، آنـوقـت صـاحـبـان ايـن               

ايـن  .   نظرات احساس پيروزي خواهند کرد  
جغد جنبش است نه رهـبـر آن، آيـه يـأس               
خوان انقـالب اسـت، مـنـتـظـر شـکـسـت                 
انقالب است، پيروزي اين خط در شکست    

 . انقالب است
ــقــالبــي مــردم را                    ــک نــيــروي ان ي
فرامـيـخـوانـد کـه مـتـشـکـل شـويـد، بـا                     
خواستهاي انسـانـي و آزاديـخـواهـانـه بـه               

يــک .   خـيـابـان بـيـائــيـد، فــريـب نـخــوريـد               
کمونيست انقالبي اگر انقالب ابـهـام دارد       
ابهام هـايـش را بـرطـرف مـيـکـنـد، اگـر                   
انــقــالب شــعــارهــايــش خــالــص نــيــســت          
شـعـارهــايـش را جـال مـي دهــد، درد و                   
خواست مردم را سياسي مـي کـنـد و بـه               
شعار سياسي تبديل مي کند و روي مـيـز         
مي گذارد؛ اگر ضد انقالب مي گويد اهللا       
اکبر، مي گـويـد بـرو پشـت بـام و بـگـو                      
جمهوري اسالمي نمي خواهيم، بگو مرگ 
بر ديکتاتور و جامعـه بـه او جـواب مـي               
دهد، اگر مي خواهند به خاطر کشته شدن 
ندا يا سي نفر ديگر جامعه را به عزا ببرند  
و لباس سياه و  سکوت را جـا بـيـانـدازنـد              
. اين تمهيدات را خـنـثـي کـنـد و  غـيـره                   

مکانيزم انقالب و تبديل شدن به رهـبـري           
انقالب اينست که در اين حرکت موجود و   
واقعي انسانهاي زنده توي خيابان شـرکـت       
کنيد، تن به طوفان بزنيد و بجنگيد تا در       
راس آن قرار بگيـريـد،  رنـگ و شـعـار و                  

و هــدف اســتــراتــژيــک      پــرچــم خــودتــان      
خودتان را به اعماق جـامـعـه بـبـريـد،             
تنها از اين طريـق اسـت کـه جـامـعـه                
ميتواند به شما روي آورد و شما را بـه   

کـار يـک     .   عنوان رهبر انتـخـاب کـنـد       
انقالبـي مـثـل کـار يـک هـنـرمـنـد و                    
مجسمه سازي است که خـمـيـر را در           

هيچ شباهتي به .  مقابلش گذاشته اند 
آنچه که ما مي خواهيم ندارد ولي ما  

بـايـد بـه ايـن         .   بايد به آن شکل بدهيـم    
ايـن خـمـيـر آمـاده          .   خمير شـکـل داد      

وحـي وحــاضـر اســت، ايـن جـامـعــه،              
ايـن جـامـعـه       .   جامعه انـقـالبـي اسـت       

دارد به سي سال محروميت و فـقـر و         
ــي                   ــي حــقــوق کشــتــار و غــارت و ب
اعتراض مي کند حتي اگر امـروز بـه         

کـه نـمـي        -موسوي زنده باد بگـويـد        
حـتـي اگـر بـگـويـد مـرگ بـر                   -گويد

که نمي گـويـد و مـي گـويـد               -تقلب  
مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خـامـنـه          

کار مـن انـقـالبـي ايـن بـود کـه                    -اي
 پـرچـمـت      بگويم دردهايت واقعي اند،   

دردهـاي واقـعـي و        !   اشتـبـاهـي اسـت      
خواستهاي واقعي ات را پرچم ات کـن    
و روي پاي خود بايسـت، چـوبـدسـتـي           

روي پـاي    !   جناحـهـا را کـنـار بـگـذار            
انسانيت، آزادي ،   خودت بايست و به   

و ايـن     .   برابري، رهايي مـتـکـي بشـو         
کــاري اســت کــه مــا ســالــهــاســت و               
بـخـصـوص در ايـن دو هـفـتـه بـطـور                    
فشـرده و بــيــســت و چــهــار ســاعــتــه              

مـردم بـيـسـت و         .   مشغول آن هسـتـيـم      
چهار ساعته با ما تماس مـيـگـيـرنـد و           
دردشـان و خشـمــشـان را بـا مـا و بــا                    
مــيــلــيــونــهــا  نــفــر ديــگــر در مــيــان                 

ما به مـردم راه نشـان مـي            .   ميگذارند
دهيم، اخبار مـبـارزاتشـان را مـنـتـشـر             
ميکنيم، مي گوئيم مردم رژيم مفـلـوک     
اسـت و شـمـا مـقـتـدريـد، پـيـروز مــي                    
شويد، اين بايد سياستـتـان بـاشـد، ايـن           
بايد شعارهايتان بـاشـد، مـواظـب ايـن             
سـنــاريــو بـاشــيــد، ايــن احــتــمــاالت را             
ببينيد و بدانيد که چطور بـايـد از آنـهـا               
رد شويد، اين پروسه رهبر شدن انـقـالب      

 .و به پيروزي رساندن انقالب است
 

شـمـا فـراخـوانـي داديـد بـه              : اصغر کريمي 
سوسياليستها و کمونـيـسـتـهـا کـه  بـه                

ايـن فـراخـوان پـه         .   اين حزب بپـيـونـدنـد      
 ربطي به شرايط امروز دارد؟ 

من به همه رفـقـا، بـه هـمـه          :   حميد تقوائي 
کساني که خـود را چـپ مـي دانـنـد و                  
واقعاً شريف انـد، کسـانـي کـه احـيـانـا                
تـئـوريــهـاي ديــگـري دارنــد، بـه دنـبــال                
خــطــوط ديــگــري افــتــاده انــد، يــا در               

سابقه شان مانـده انـد     رودربايستي  
يا هرچيز ديگر، مي گـويـم ايـن           

. روز، روز اين حسابـهـا نـيـسـت          
ما همه مان عمري را گـذاشـتـه           
ايم براي اينکه چنين انـقـالب و          
ــي و             ــاعـ ــمـ ــتـ ــي اجـ ــوالتـ ــحـ تـ

را بـبـيـنـيـم و در آن              طوفانهايـي    
اگـر نـمـي خـواهـيـد           .   دخالت کنـيـم   

وارد ايــن طــوفــان شــويــد و نــمــي             
خواهيد مردم را به رهايي رهـنـمـود        

چه اصالً به خـود گـفـتـيـد          شويد، براي   
فعال سياسي، فعـال کـمـونـيـسـت، چـرا             
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 ٦صفحه      
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حزب درست کرديد، چرا دور هـم جـمـع            
 شديد؟ من بـه تـمـام کسـانـي کـه مـي                  
خواهند که نقـش داشـتـه بـاشـنـد در               
زندگي اين نسل و يک جامعه هفـتـاد    
ميليوني ميگويم که  امروز وقت اين 

امروز جاي بحـثـهـاي    .   کار فرا رسيده  
تئوريک که آيا اين انـقـالب اسـت يـا              

سرنگوني است يـا حـرکـت مسـتـقـل              
است يا غيرمستـقـل اسـت و غـيـره،             

مـردم  .   االن وقت اين حرفـهـا نـيـسـت        
بلـنـد شـده انـد دارنـد هـر روزه مـي                    

اين مردم نيرويي مي خواهـنـد     جنگند،
که متشکل شـان کـنـد، پـرچـم رهـبـري                
انقالبي و کمونيستي را  بـلـنـد کـنـد و                 

. جامعه را بـه رهـايـي رهـنـمـون شـود                 
حزب ما هرچقدر هم امکـانـات داشـتـه           
باشد، هنوز احتياج دارد به فعاليـن، بـه       
کادرها، بـه کسـانـي کـه بـه ايـن صـف                   

من يک بار ديگر به ايـن    .     بپيوندند
فراخوان تأکـيـد مـي کـنـم بـه              
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري       
بپيـونـديـد، امـروز روز عـمـل             
است، امـروز روز دخـالـت در            

ــيــروزي              ــه پ جــامــعــه و روز ب
هـفـتـاد    .   رسانـدن مـردم اسـت       

ميليون مردم آن جامعه به مـا       
احــتــيــاج دارنــد، دعــواهــا و          

را کـنـار     سوابق و اصطکاک ها      
بگذاريد، بـه صـف خـودتـان، بـه              
صف حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          

 *.بپيونديد
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کيهان شريعتمداري، ارگان چاقوکشان 
نظام، سازمانده قـتـلـهـاي       حرفه اي   

زنجيره اي، اين آلت قتاله و ابـزار        
تهديد، ترور و نقشه کشيدن بـراي     

ايـن نـظـام، بـا         مخالفين ميليونـي     
اسالمي به تصرف سفارت جمهوري    

روزنامه اي کـه      . زوزه افتاده است 
نوشته هايش به واقع در شکـنـجـه     
گاهها و سلولهاي مـرگ، در حـد          

و گـرفـتـن      فاصل ميان زدن کـابـل        
اعتراف نوشته ميشود، بـدجـوري در        
منگنه مبارزات انقالبي مـردم ايـران         
در داخل و خارج کشور دسـت و پـاي          

ــرده اســت               ــم ک حســيــن  .   خــود را گ
شريعتمداري که ايـن روزهـا از تـرس             
مردم، خود را در سلـولـهـاي اعـتـراف         
گـيـري اويـن پـنـهـان کـرده اسـت، بــه                   

ويژه کيهان، ضمن اقرار عنوان خبر 
به گوشمالي شدن مزدورانشـان از     
سوي کمونـيـسـتـهـاي کـارگـري و             
: انقالبيون در استکهلم مينـويسـد    

 نفر بودند ١٠٠اين عده كه حدود "
در حـــمـــايــــت از اوبـــاش و                    
اغتشاشگران دو هـفـتـه قـبـل در             

تجمع اقـدام كـرده       تهران، به برپايي    
عناصر ضدانقالب تجـمـعـات     .   بودند

كم رونقي هم در آمريكا، انگـلـيـس و        
فرانسه ترتيب دادند تا به خـيـال خـود        

 ميليوني مـلـت   ٤٠حضور حماسي و  
 خرداد را ٢٢ايران در انتخابات جمعه 

 ." كمرنگ سازند
حـزب کــمـونــيـســت کــارگـري در            

به حسين شـريـعـتـمـداري و          پاسخ   
کيهـان، ايـن بـلـنـدگـوي جـنـبـش                
تروريستي اسالمي اعالم ميکنـد    
که احمق ها کارتان از اين حرفـهـا    

ميدانيـد کـه آنـچـه         .   گذشته است 
در خــارج   ايـن روزهـا در ايـران و              

کشور حماسه محسوب ميشود، عزم  

جزم ميليونها نفر براي به زير کشيـدن        
حـکـومـت شــمـا جـانــيـان و دزدان و                 
فــاســدان و تــروريســتــهــاي مــفــلــوک            

اين مـزخـرفـات دردي      .   اسالمي است 
به زودي نه فـقـط   .   از شما دوا نميکند   

سفارت هايتان را جـمـع مـيـکـنـيـم و                
مــزدوران گــمــاشــتــه شــده تــان را بــه              

ميسـپـاريـم،    دادگاههاي بين المللي    
بلکه در تهران گوش همه شـمـا را       
ميگيريم و به دادگاههاي عدالـت      

با اولين هـجـوم      .   مردم ميسپاريم 
مردم به مراکزتان، دفتر کيهان را     
نـيــز در کـنــار صــدا و سـيــمـا و                  

در لـيـسـت      . . .   شکنجه گاهـهـا و        
اگر تـاکـنـون    .  تصرف خود گذاشته ايم 

با شنيدن صداي مرگ بر خامـنـه اي،      
ديــکــتــاتــور، مــرگ بــر       مــرگ بــر      

جمـهـوري اسـالمـي زيـر پـنـجـره               
دفترکيهان نفسـتـان بـريـده نشـده           
باشد، آماده شويد که  بـزودي بـه           

ــايــت           ــرم جــن ــيــه بشــريــت        ج عــل
دستگـيـرتـان مـيـکـنـيـم و بـه دسـت                   

 . عدالت مي سپاريم
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
١٣٨٨ تير ٦، ٢٠٠٩ ژوئن ٢٧  

 تسخير سفارت رژيم در سوئد و زوزه کيهان شريعتمداري 

اشغـال سـفـارت جـمـهـوري اسـالمـي               
توسط مزدم آزاديخواه و مـخـالـفـيـن            
جمهوري اسالمي در استکهلم موجي 
از شادي و شعـف را در مـيـان مـردم              

در عـيـن حـال بـا واکـنـش               .   دامن زد 
.  فوري دشمنان مردم نيز مـواجـه شـد        

سايت پيک نت يکي از وقيـحـتـريـن و         
در عين حال رقت بار تـريـن ايـن نـوع               

اين سايت که تـوسـط     .   واکنشها است 
عده اي بي هويت و بي نام و نشـان بـا        

خط امامـي    -خط و سياست توده اي  
اداره مــيـشــود در اطــالعـيــه اي کــه              

منتشر کرده است تسخير سـفـارت را       
طرح کارکنان سفارت دانسته و حـزب     
ــه               کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران را ب
همکاري با سفارت رژيم متـهـم کـرده         

بــعــد از مــتــهــم شــدن مــردم             .   اســت
معترض در ايران به  قتل ندا از جانب     
امام جمعه تهران، چشممان به ادعـاي         
تسخير سفارت  بوسيله خود رژيم هـم    

 ! روشن شد
ايـن  :   " سايت پيک نت نوشته است  

طرح با همـکـاري کـارکـنـان سـفـارت              
صورت گرفت و اشغال کنندگان خـود      

را حزب کمونيست کارگـري مـعـرفـي          
يعني همـان تشـکـيـالتـي کـه            .   کردند

سالها گفته شد کـه پـايـه ريـزي آن را                 
حسين شريعتمداري و حسن شايـانـفـر         
تحت سرپرستي سعيد امامي برعهده   
داشته اند و تمام فعاليت هـاي خـارج          
کشـور آنــهـا هـمــسـو بــا هــدف هــاي                

 -مرحله اي و نوبتي باند شريعتمداري
 ."حسن شايانفر در ايران است

پـادوهـاي   همه جناح هاي رژيـم و          
توده اي و اکثريتي آنها و از جمله کارکنان       
سايت پيک نت از انقالب مردم ايران بلـرزه     

ميدانند کـه خـيـزش انـقـالبـي           .   افتاده اند 
مردم ايـران تـکـلـيـف بسـيـاري از جـملـه                    
مسئولين سايت نت و هـمـه کسـانـي کـه                
عليه انقالبيون در سـي سـال گـذشـتـه در               
کنار رژيم جاسوسي کـردنـد و در قـتـل و                 
کشتار انقالبيـون از هـيـچ دريـوزگـي ابـا                

دشمـنـي   .   نکردند را، روشن خواهد ساخت  
مسئولين سايت نت با حزب کـمـونـيـسـت          

 .کارگري ايران از همينجا مايه ميگيرد
آنروز که جـنـايـتـکـاران اسـالمـي بـر               
صندلي اتهام بـنـشـيـنـنـد و جـهـان بـراي                  
شنيدن اعترافات آنها نفس در سينه حبس 

دور نيست روزي که همه .  کند، دور نيست 
کسانيکه رژيم را در جنايـاتـش هـمـراهـي           
کردند و عليه کمونيستها و آزاديـخـواهـان        
پـاپـوش دوزي کـردنــد، نـزد مـردم رســوا                

عوامل بي چهره سايت پيک نت تـا    .   شوند
آنزمان ميتوانند زير عباي يک جناح رژيـم    
به شغل کثيف شائبه پراکني و کينه توزي  
با انقالبيون و حزب کمونـيـسـت کـارگـري            

وقـت زيـاي بـراي ايـن           .   ايران ادامه دهنـد   
بـهـاي   .   شغل کثيـف بـاقـي نـمـانـده اسـت              

 . سنگيني بايد بپردازند
 

 تشکيالت خارج کشور
  حزب کمونيست کارگري ايران

 ٨٨ تير ٦، ٢٠٠٩ ژوئن ٢٧

 اتهامات کثيف سايت پيک نت عليه حزب کمونيست کارگري

به فراخوان جمعي از مردم کـرمـانشـاه      
که از طريق کانال جديد به گوش هـمـه    

بدنبال آمـادگـي مـردم از          مردم رسيد و    
شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، کرمـان،     
قم و سيرجان کـه از طـريـق کـانـال جـديـد                 
برنامه هاي خود را براي برگزاري مـراسـم           

 عصر ٥اعالم کردند، امروز شنبه ساعت     
حدود سه هـزار نـفـر از مـردم تـهـران در                    
ميدان انـقـالب بـه صـورت دسـتـه هـاي                  
مختلف حضور يافتند تا ياد ندا و سـايـر             

 . جانباختگان را گرامي بدارند
نيروهاي سرکوب رژيم به مردم حـملـه    
کردند و آنها را مورد ضرب و شـتـم قـرار             

دادند و مردم با شعار مرگ بر ديکـتـاتـور          
سرکوبگران سـه  . عکس العمل نشان دادند 

اما مردم .  نفر از جوانان را دستگير کردند 
حوالي سـاعـت   متفرق نشدند و بار ديگر  

 بعدازظهر در بلوار کشـاورز غـربـي        ٧
قصـد  تجمع کـنـنـدگـان         . تجمع کردند 

داشتند خود را به پارک الله برسانند کـه      
با يورش گارد ويژه مواجه شدند و گفتـه     
ميشود که چنـد نـفـر از مـردم زخـمـي                  

نــيــروهــاي گــارد ويــژه، ســپــاه          .   شــدنــد
پاسداران، بسيج و لباس شـخـصـي هـا            
تمامي خيابانها و کوچه هاي منتهي به 
پـارک اللـه در مـيـدان انـقـالب، بـلــوار                  

کشاورز، خيابان مطهري و فاطمي را به  
آنـهـا بـا      .   محاصـره خـود در آورده انـد           

ماشينها و موتور هاي خود در حـالـي          
که باتوم در دست دارند به جوانان حملـه        
ميکنند و جوانان بعد از هـر حـملـه اي            
پراکنده ميشوند  و در نـقـطـه ديـگـري                

 . تجمع ميکنند
طبق گـزارش ديـگـري تـعـدادي از              
مادران جانباختگان به پارک الله رفتنـد     

. بـدارنـد  تا ياد عزيزان خود را گـرامـي         
نيروهاي سرکوب با موتورهـاي خـود       
در پارک الله گشت ميزدند تـا مـانـع            

مـامـوران   .   تجمع و مراسم آنها شونـد     

موفق شدند مردم را پراکنده کنـنـد و         
به هر تجمع بيش از دو نفر حمله مـي       

 . کنند
امروز در شـهـرک اکـبـاتـان نـيـز              عصر  

گروهي از جوانان و مـردم تـجـمـع کـردنـد و                
شعار دادند مرگ بر ديـکـتـاتـور، مـرگ بـر                 
حکومت زور و سپـس بـه يـاد نـدا و سـايـر                    

 . جانباختگان سکوت کردند
در کرمانشاه نيز مردم براي بزرگـداشـت      
ندا به منطقه نوبهار رفتند اما سـرکـوبـگـران        

در آماده باش بسر ميـبـرنـد    که اين روزها    
و مـانـع     خود را به اين منطقه رسانـدنـد         

برگزاري مراسم توسـط مـردم کـرمـانشـاه           

 . شدند
در خـارج کشـور نـيـز در شـهـرهـاي                  
مختلف اروپا مراسم هاي متعدد و بزرگي 
عليه جمهوري اسالمي و به ياد ندا و ساير  
جانباختگان راه آزادي و انسانيـت بـرگـزار        

و هـزاران نـفـر در ايـن مـراسـم هـا                    شد  
 . شرکت کردند

حزب کمونيست کارگري بـه مـردم          
آزاديخواه در ايران و خارج کشور کـه بـا      
تجمعات و مراسم هاي خود يـاد نـدا و         
جانباختگان خود را گـرامـي داشـتـنـد              

و اقـدام بـزرگ آنـهـا را           درود ميفرستد  
 . ارج مينهد

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٨ تيرماه ٦، ٢٠٠٩ ژوئن ٢٧

 هزاران نفر از مردم تهران ياد ندا را گرامي داشتند

 سوسياليسم 
 !بپا خيز
 برای 

 رفع تبعيض
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ــلــي چــهــار                    ــراخــوان قــب ــدنــبــال ف ب
کنفدراسيون جهاني کارگري که بيـش       

 ميليون کارگر را در سـراسـر       ۱۷۰از  
جهان نمايندگي مـي کـنـنـد، در روز             

ــن در          ۲۶  کشــور جــهــان         ۲۹ ژوئ
اعتراضات با شکوهي در اعتراض به  
جــمــهــوري اســالمــي در مــقــابــل                 
سفارتخانه ها و کنسولگري جمهوري     
اسالمي و يـا در مـيـاديـن شـهـر هـا                   
برگزار شدـ در جريان ايران اعتراضـات    

گسترده ايرانيان ساکن که با شرکت 
خارج همراه بود، دههـا نـمـايـنـده           
اتحـاديـه کـارگـري و هـمـچـنـيـن                
نمايندگاني از سازمان عفو بـيـن         
الملل به زبانهاي مختلف دنيا بـا     
کارگران و مردم آزاديـخـواه ايـران           
اعالم همبستگي کردند و اعـالم        
داشـتــنــد کــه در مــبــارزه عــلــيــه           
جمهوري اسالمي کنار مردم بـپـا        

 خاسته ايران قرار دارندـ
 ژوئن تـحـت   ۲۶ فراخوان روز   

عــدالـت بـراي کـارگــران        " عـنـوان     
آزادي انجام شـد و هـدفـش          "   ايران

دستگير شـدگـان اول مـه و دفـاع از                 
حقوق پايه اي کارگران ايران بـودــ ايـن       
براي چهارمين بار در سـالـهـاي اخـيـر          
است  که اتحـاديـه هـاي کـارگـري در               
جهان در همبستگي با کارگران ايـران         

و در اعتراض به جمهوري اسالمي بـه    
خيابانها مي آيندـ در اعتراضات روز      

 ژوئــن اتــحــاديــه هــاي کــارگــري           ۲۶
ازخيزش انقالبي مردم ايران و تـالش          
ها آنها براي دسـتـيـا بـي بـه آزادي و                 

 عدالت حمايت کردندـ
دو روز قــبـــل از انــجـــام ايـــن                   
اعتراضات بين المللي رهبران  چـهـار         
اتحاديه جهانـي بـا ارسـال يـک نـامـه                
اعتراضي بـه خـامـنـه اي نسـبـت بـه                 

واکنش بيرحمانه مقامات دولتي بـه     " 
بـيـان خـواســتـه هــاي مشــروع مــردم              

اعــتـراض کــردنـدـــ ديــويــد        "   ايـران 
کـاکـرافـت، دبـيــرکـل فـدراسـيــون            
جهاني کارگران حمل و نقل، اعالم 

هاي صنـفـي روز      اتحاديه" کرد که   
جمعه به دولت ايران نشان خواهند 
ــهــان                    ــدازه در ج ــا چــه ان داد ت

اعتبار است و جهانيـان دربـاره       بي
هاي صورت   ها و خشونت    سرکوب

ــه               ــونـ ــگـ ــران چـ ــه در ايـ ــتـ گـــرفـ
رهــبــران چــهــار    "   انــديشــنــدـــ    مــي

اتحاديه کارگري جهاني در نـامـه        
اعتراضي خود  به خامـنـه اي بـر         

 :اين خواستها تاکيد کردند
برسميت شناختن حـقـوق       -۱

براي مـردم ايـران       کامل دمکراتيک   
ــجــمــع            :   شــامــل   آزادي تشــکــل و ت

ــه ســرکــوب             _   -۲ تــوقــف هــر گــون
 خشـــــــــونـــــــــت آمـــــــــيـــــــــز          

آزادي تمامي فعالين اتحاديه   -۳
 اي 
به رسميت شناختن تـمـامـي        -۴

تشکـالت مسـتـقـل کـارگـري در             
 ايران

احترام گذاشتن به حقـوق      -۵
و قــبــول تــمــامــي       حــقــه کــارگــران      

او ،   . ال. کنوانسيون هاي بـنـيـادي آي        

مشخصا در زمينـه آزادي تشـکـل و            
ــعـــي کـــار                  ــمـ ــه جـ ــرارداد دســـتـ  قـ

توقف تمامي سرکوب هاي ضـد      -۶
ــه اي و                            ــاديـــــــــ ــحـــــــــ  اتـــــــــ

ــکــارگــيــري مــجــدد کــارگــران            -۷ ب
اخراجي که ناعادالنه از کـار بـيـکـار             

 .شده اند
 ۲۶در اعتراضات جـهـانـي روز           

ــان                 ژوئــن هــمــيــن خــواســتــهــا از زب
نمايـنـدگـان اتـحـاديـه هـاي کـارگـري                
بازگو شد و سخنراني هاي پـر شـوري           
در حمايت از کـارگـران و مـردم ايـران            
ـــ ايـن اعـتـراضـات در                  صورت گـرفـت
کشورهاي انگليس، کـانـادا، هـلـنـد،           
مراکش،فرانسه،فنالند،اتريش،عراق،
مالـزي،مـکـزيـک،نـيـجـريـه،آمـريـکـا،            
دانـمـارک،ايـتــالـيـا،آلـمــان، سـوئـيــس،           
ترکيه، اسپانيا، بـلـژيـک، نـيـوزيـلـنـد،             

استراليا، ژاپن، هنگ کنگ، تايلند ،   
هندوستان، سوئد، نـپـال، انـدونـزي و            
نروژ برگزارشدـ اين اعتراضات عمدتا     
در مقابل سـفـارتـخـانـه هـا و دفـاتـر                   
نمايندگي  جمهوري اسالمـي بـرگـزار         
گرديد و با شرکـت صـدهـا مـردم            
آزاديخواه فرياد مرگ بر جمهـوري    
اسالمي در همه جا طـنـيـن انـداز         
شدـ عالوه بر نمايندگان اتـحـاديـه        
هاي کـارگـري از سـوي سـازمـان             
عفو بين الملل که از اين فراخـوان       

افـرادي  حمايت بـعـمـل آمـده بـود             
شرکت داشتند و به ايـراد سـخـنـرانـي            
ــاري از ايــن                    ــ در بســي ــدـ ــن ــت ــرداخ پ
تظاهراتها عکسهاي متععدي از نـدا       
آقا سلطان که به سمبل انقالب تبديـل      
شـده اسـت، ديـده مــي شـد و دسـتــه                  
گلهاي متعددي به احترام ندا و هـمـه           

جانباختگـان راه آزادي و بـرابـري در              
مــحــل قــرار داده شــدـــ هــمــچــنــيــن               
نمايندگـانـي از احـزاب پـارلـمـانـي و                
سازمان چپ و سوسياليـسـت حضـور         

 داشتند و سخنراني کردندـ
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران           

 ۲۶که از مـدتـهـا قـبـل از فـراخـوان                  
ژوئـن قـاطــعـانـه حـمـايـت کـرده بــود                 
فعاالنه در اعتراضات مربوط به ايـن         
روز منجـملـه در کشـورهـاي سـوئـد،              
دانمارک، فنالند، سـوئـيـس، کـانـادا،           
نــروز، فــرانســه، انــگــلــيــس،آلــمــان و           
استراليـا شـرکـت داشـت و از جـملـه                  
بــرگــزارکــنــنــدگــان ايــن اعــتــراضــات         

جـملـه بـا      از   بودندـ فعـالـيـن حـزب          
حمل پالکاردهايي که بر روي آن  
خواستها فوري کارگران و مـردم     
نوشته بود، تالش کردند صـداي      

 مردم بپاخاسته ايران باشندـ  
ــه               ــم ک ــي ــن خــاطــر نشــان ک
اتــحــاديــه ســراســري کــارگــران          

با ارسال يک نـامـه     DGBآلمان

اعتراضي به جمهوري اسـالمـي      
شديدا به سـرکـوب اعـتـراضـات         
مردم ايران اعتـراض کـرده اسـتـ         
مـيــشـائــيـل زومــر رئــيـس کــل            
اتحاديه هاي سراسري کـارگـري       

 :آلمان در نامه خود نوشته است
کـلــيـه اقــدامـات خشـن ،           "   

سرکوبگرانه تـوسـط ارگـانـهـاي          
ــل               ــاب ــران در مــق ــي اي ــت ــي امــن
اعتراض غـيـر خشـونـت آمـيـز              

تـا کـنـون         تظاهرات کـنـنـدگـان     
ابعاد غيرقابل تحملي بـه خـود          

ــت       ــه اسـ ــتـ ــرفـ ــي      .   گـ ــر کسـ هـ
عــکــســهــاي کشــتــه شــدگــان و         
مجروحان را در تـظـاهـراتـهـاي            
خياباني تهران مشاهده کنـد بـا        
خشم، نگراني و تـنـفـر عـکـس              

 ."العمل نشان مي دهد

در اين نـامـه اعـتـراضـي از            
جمهوري اسالمي خواسته شـده       
است که به خشونت دولتي فـورا       
پــايــان داده شــود و عــامــلــيــن            
ضرب و شـتـم و کشـتـار مـردم               

 بايد مجازات و محاکمه شوندـ
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري           
ايران به همه بـرگـزار کـنـنـدگـان            

 ۲۶اعـتــراضــات جــهــانــي روز         
ژوئن درود مي فرستد و همه را       
بــر ادامــه کــارزار جــهــانــي در            
حمايت از انـقـالب آزاديـخـوانـه           
کارگران و مـردم ايـران فـرامـي             

 خواندـ
 

 زنده باد همبستگي بين المللي
 ! با کارگران و مردم ايران

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 

 تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۹ژوئن  ۲۷

  ژوئن به يک نمايش قدرتمند بين المللي عليه جمهوري اسالمي۲۶روز 
 ! و دفاع از مبارزات کارگران و مردم ايران تبديل شد
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بدنبال فراخوان چـهـار کـنـفـدراسـيـون             
بزرگ کارگري که بيـش از يـکـصـد و             
هفتاد ميليـون کـارگـر را در سـراسـر               
جهان نمايندگي مي کنند و در پي آن    
با فراخوان حزب کمونيسـت کـارگـري         

کارزار پشتيباني از مبارزات  " ايران و   
، اعضا و کـادرهـاي     "کارگري در ايران 

حزب و  تعدادي از فعالـيـن احـزاب و          

ــران                 ــکــال اي ــات چــپ و رادي ــان جــري
 ٢٦تظاهرات باشکوهـي را بـتـاريـخ            

ژوئن در مقابل سفارت رژيم اسالمـي     
 .                                                                                                                  سازمان دادند" اتاوا"در 

ـــ و از           چهار کنفدراسيون جهاني ـ
جمله فدراسيون جهاني کارگران حمـل      
ــ با هدف آزادي دستگيرشدگان     و نقل 

و دفاع از حقوق کارگران " مه"اول ماه 
 ٢٦در ايران اعالم کرده بودند که روز       

ــه جــمــهــوري                 ژوئــن در اعــتــراض ب
اسالمي و همـبـسـتـگـي بـا کـارگـران               

ايران به خيابان ها خواهند آمد تـا بـه         
حاکمان جنايتکار اسالمي بفهمـانـنـد     
که مردم جهان بـه هـيـچ وجـه اعـمـال               
سرکوب و شکنجه نسبت به کـارگـران     

هـمـراه   .   و مردم ايران را نمـي پـذيـرنـد           
ايــن فــراخــوان، حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري ايران در سطـح بـيـن الـمـلـلـي             
ــان دادن                  ــازمــ ــار ســ ــکــ دســــت بــ

تظاهراتهائي در کشورهاي اروپائي و     
اين تظاهـراتـهـا    .   آمريکاي شمالي شد 

که با حرکت عظيم و انـقـالبـي مـردم            
ــي جــمــهــوري              ــگــون ايــران بــراي ســرن

اسالمي همـزمـان شـده بـود، بـه يـک                
همبستگي باشکوه با مبارزات مردم      
ايران و اعتراض به رژيـم جـنـايـتـکـار              

 .                  اسالمي بدل شد
تظاهرات اتاوا مورد توجه جـدي        
مــردم و بســيــاري از رســانــه هــا و                  

در ايـنـروز     . .   تلويزيونها قـرار گـرفـت       

مزدوران رژيم اسالمي جـرأت بـيـرون         
آمدن از سفارت را بخود ندادنـد و در        
عين حال، دوربين هاي متعدد شبکـه   
هاي تلويـزيـونـي در مـقـابـل رهـبـران                
اتحاديه هاي کارگري جهانـي، اعضـا        
و کادرهاي حزب کمونيست کـارگـري        
ايران و فعالين ساير نيـروهـاي چـپ و            
راديکال صف بستند و با آنان گفتگـو    

 .                                                                    کردند
در ايـــن تـــظـــاهـــرات، پـــس از              

ــرانــي        از حــزب     "   اســتــوارت  " ســخــن
دبـيـر   "   الکس نـوا   " کمونيست کانادا،   

سازمان عفو بين الـمـلـل در کـانـادا،              
رئيس اتحاديه پسـت    "   دنيس ليملين" 

از حـــزب    "   پــائـــول ديـــور    " کــانــادا،      
رئيس " روندا ايسپنس"نيودموکرات، 

کارکنان عمومي و خدمات کانـادا و        
رئيس اتحاديه معلمـان  "   اميلي نوبل " 

کانادا، و کادرهاي حزب کمـونـيـسـت         
کارگري ايران هم رو بـه دوربـيـن هـاي          
متعدد شـبـکـه هـاي تـلـويـزيـونـي از                  
جناياتي سخن گفتنـد کـه حـکـومـت            
اسالمي نه تنهـا در دو هـفـتـه اخـيـر                 
بلکه در طول سي سال گذشته همـواره      

. بر مردم ايـران تـحـمـيـل کـرده اسـت                
سخنراني فعالين حزب در افشـاگـري         
رژيم اسالمي حاضران را بشدت تحت 
تأثير قرار داده و اعالم هـمـبـسـتـگـي            
پرشور آنها را کـه بـا کـف زدن هـاي                  

. مـمـتـد هـمـراه بـود، در پـي داشــت                 
فعالين حزب همچنين عـکـس هـايـي        

دخـتـر جـوان و        "   نـدا آقـا سـلـطـان         " از   
آزاديـخــواهــي کـه تــوســط نــيــروهــاي          
سرکوب رژيم در خيابان کشتـه شـد و        
تصاويري که اعدام و کشتار کـودکـان         
و نوجوانان ايران را نشان مي داد، در      
دست داشتند و نيز پالکاردهـايـي کـه       

مــرگ بــر جــمــهــوري      " بــر روي آنــهــا        
حــاکــمــان جــنــايــتــکــار     " و   "   اســالمــي

اسـالمـي بـايــد مـحـاکـمــه شـونـد نــه                 
در ايـنـروز     .   نقش بسته بـود   "   انتخاب

ــهــوري اســالمــي              "  ــر جــم ، " مــرگ ب
، "جمهوري اسالمي مرگت فرا رسيده"

زنـدانـي سـيـاسـي        " ، " زنده باد انقالب" 
نه بد مي خوايـم نـه     " ، " آزاد بايد گردد  

سرنگون بـاد    " ، " بدتر فقط دنياي بهتر 
مـوسـوي   " ،   " سـفـارت رژيـم اسـالمـي         

و "   بهانه است کل رژيـم نشـانـه اسـت             
سـيـد عـلـي پـيـنـوشـه ايـران شـيـلــي                    " 

از جمله شعارهايي بودنـد کـه     "   نميشه
توسط فعالين حزب و ساير نـيـروهـاي     
آزاديـخـواه و بـرابـري طـلـب سـر داده                  

 .                                                                شدند
عضو کميته مرکزي " بابک يزدي"

و دبــيـر تشـکــيـالت حـزب در شــرق                

عضو کميتـه  "  يدي محمودي"کانادا،  
مرکزي و دبـيـر فـدراسـيـون سـراسـري             

کادر حزب " فروغ ارغوان"پناهندگان، 
و عضو کمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي               

کادر "   ايرج رضايي"زندانيان سياسي،  
و عضــو کــمـيــتــه تشـکــيــالت شــرق             

کادر و عضو "  نسرين بشارت"کانادا،  
مـحـمـد    " سازمـان عـلـيـه تـبـعـيـض،               

" داوود آرام  " کـادر حـزب و         "   کاظمـي 
ــاوا،              دبــيــر تشــکــيــالت حــزب در ات

همچنين بابک آزاد   .     سخنراني کردند 
از چريکهاي فدايي، آناهيتـا از حـزب         
کـمـونـيـسـت ايـران م ل م  و مـهـدي                       
حسيني از حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                

مــحـمــود  " صـحـبــت کــردنـد و پــيـام              
نيزدر ايـن مـراسـم قـرائـت            "     صالحي

 .                       شد
در پايـان ايـن تـظـاهـرات، سـرود              
انترناسيونال در مقابل سـفـارت رژيـم         
ظنين انداز شد که حاضران با شـور و       

شعف وصف ناپذيري و در حـالـيـکـه             
دستان خود را به نشانه پـيـروزي بـاال            

 . برده بودند، با آن همراهي کردند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران ـ 
  واحد شرق کانادا

 ۲۰۰۹ جوالي ۲۸
 

 "اتاوا"تظاهرات در مقابل سفارت رژيم در 
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 ژوئن پـنـجـم تـيـر مـاه             ٢٦روز جمعه  
تظاهرات و تجمعي در مقابل سفارت    
حکومـت اسـالمـي در هـلـسـيـنـکـي                

فعالين حزب کـمـونـيـسـت      . برگزار شد 
کارگري، جـمـعـي از آزاديـخـواهـان و               
احزاب سياسي ديگري در اين تـجـمـع         

ايـن حـرکـت بـا يـک            .   شرکت داشتـنـد   
دقــيــقــه ســکــوت بــيــاد نــدا و هــمــه               
جانباخـتـگـان راه آزادي و انسـانـيـت               
شروع شد و سپس عبدل گـلـپـريـان از             

کارگري در مورد طرف حزب کمونيست 
زبوني و استيصال رژيـم در کشـتـن نـدا و              

 سـال حـاکـمـيـت ايـن             ٣٠جانبـاخـتـگـان       
حکومت، در مـورد گسـتـرش مـبـارزات             
مردم، بن بس رژيم مفلوک اسالمي با همه  

و همچنين حمـايـت اتـحـاديـه           جناحهايش
هاي کارگري جهان از کارگران زندانـي اول      

شعارهاي مـرگ بـر       . صحبت کرد ٨٨مه  
جمهوري اسـالمـي، جـمـهـوري اسـالمـي              

مرگت فرا رسيده، حکومت ضد زن مرگت 
فرا رسيده، سيد علي پينوشه ايران شيـلـي       
نميشه، زنداني سياسـي آزاد بـايـد گـردد،            

مـرگ بـر      کارگر زنداني آزاد بـايـد گـردد،          
ديــکــتــاتــور در اطــراف مــرکــز تــرور و                

همچـنـيـن    .  جاسوسي رژيم طنين انداز بود 
بنرهاي حـزب، ده خـواسـت فـوري مـردم               
ايران، تصاوير درگيري هاي خياباني مردم   
در شهـرهـاي ايـران، عـکـسـهـاي نـدا آقـا                   
سلطان و تصـاويـر کـارگـران زنـدانـي اول                 

در .   در دست شـرکـت کـنـنـدگـان بـود               مه
فواصل برنامه اين تجمع، شعري بياد ندا،       
آهنگ سروده شده توسط خواننده کانادايي 
و آهنگ اليف ايز اليف از بـلـنـد گـوهـاي             

ايـن حـرکـت      .   محل تجمع پخش مـي شـد     
 ســاعــت و بــا ســر دادن               ٣بــعــد از      

شعارهاي مرگ بر جمهوري اسـالمـي       
 . *خاتمه يافت

 فنالند-هلسينکي
 ژوئـيـه در مـركـز           ۳روز جمعه آينـده      

شهر كلن در آلمان، در مقابل كليساي 
دووم در اعتراض بـه سـركـوب مـبـارزات             
مردم، در اعـتـراض بـه دسـتـگـيـريـهـاي                  

 نـفـر در       ۱۰۰گسترده و قـتـل بـيـش از              

 سال ۳۰تظاهراتهاي اخير، در اعتراض به 
دفـاع از    حكومت تـرور اسـالمـي و در              

مبارزات گسترده و وسيع مردم عليـه    
اسالمي ايران به خـيـابـان مـي          حكومت  

آييم و اعالم ميكنيم حكومت تـروريسـت         
حكومت سنـگـسـار و      !   اسالمي بايد برود  

 . اعدام و ضد زن بايد برود
مـا از هـمـه مـخـالـفـيـن جـمـهــوري                   
اسالمـي و از هـمـه سـازمـانـهـا و هـمـه                      
كسانيكه براي سرنگونـي ايـن حـكـومـت            
ضد انساني فعاليت مـيـكـنـنـد، از هـمـه             

معترضين بـه قـوانـيـن و مـقـررات ضـد                 
انساني در ايران، دعوت ميكنيم در ايـن           

 . ميتينگ حضور بهم رسانند
در اين ميتينگ شـخـصـيـتـهـاي            
سياسي ايراني و آلـمـانـي سـخـنـرانـي              

 . خواهند كرد

 :  سخنرانان 
نــويســنــده و چــهــره      :   رالــف جــوردانــو  

شناخته شده عليه فاشيـسـم و عـلـيـه             
 اسالم سياسي 
نـويسـنـده و مـنـتـقـد            :   بصير نصيبـي  

 سرشناس در عرصه سينما 
چهره شناخته شده عليـه  :   مينا احد ي  

جمهوري اسـالمـي و مـدافـع حـقـوق               
 انساني 

ســخــنــرانــان ديــگــر بــعــدا اعــالم         
 . خواهند شد

در اين ميتينگ براي اپوزيسيون      
جمهوري اسالمي ، تريبون آزاد وجود   

 ! دارد
  ژوئيه۳جمعه آينده : زمان

  بعد ازظهر  ۵ از ساعت 
نزديك ايستگاه قطار مركزي : مكان

 جلو دووم  -كلن 
 كميته همبستگي

  با مبارزات مردم ايران  
  ۲۰۰۹ ژوئن ۲۹

  در همبستگي با مبارزات مردم در ايران 
  ژوئیه در کلن روز جمعه 

 ژوئــن در      ٢٦ تــيــر،      ٥روز جــمــعــه       
استکهلم صدها نفر بدعوت سازمـانـهـا     
و احزاب سـيـاسـي و مـخـالـفـيـن رژيـم                  
جمهوري اسالمي در مـقـابـل سـفـارت             
تجمع کردند و تـظـاهـرات بـاشـکـوهـي              

شــعــارهــاي مــرگ بــر      .   بــرگــزار کــردنــد   

ديکتاتور، مرگ بر جمهـوري اسـالمـي          
ايران، مرگ بر حکومت ضد زن و تنهـا        
راه رهــائــي انــقــالب اســت، از جــملــه              

 . شعارهاي تظاهرات بود
در ســاعــت چــهــار و نــيــم بــعــد                 

ازظهرتظاهرکنندگان خشمگين با پرچم     
هاي سرخ و فريادهاي مرگ بر جمهوري 
اسالمي به سفارت جمـهـوري اسـالمـي         
هجوم آورند و با شکستن درب سـفـارت     

خود را بداخل محوطه سفارت رساندنـد   
و با مزدوران جمهوري اسالمـي کـه بـه            
اسلحه گرم و چاقو مجهز بودند به زد و      

مـردم در يـک تـقـابـل            .   خورد پرداختند 
رودرو و با شـجـاعـت، مـوفـق بـه خـلـع                

. سالح مزدوران رژيـم اسـالمـي شـدنـد            

مزدوران جمهوري اسالمي که عزم جـزم    
مردم معتـرض را مشـاهـده کـردنـد از               
وحشت خود را پنهان کردند و با دخالت 
پــلـــيــس و شـــلـــيــک تــيـــر هـــوائـــي                  

. تظاهرکنندگان سفارت را تـرک کـردنـد        
ــيــن حــزب                 ــعــال ــظــاهــرات ف ــن ت در اي

حزب را بر سـردر سـفـارت نصـب             پرچم
 .کردند
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب          

کمونيست کارگري ايران اقدام شجاعانه   
ايـرانـيـان آزاديـخـواه در اسـتـکـهـلـم را                   
ميستايد و به صدها شرکت کـنـنـده در          
تظاهرات و بويژه کسانـيـکـه مـوفـق بـه              
تسخير النه جنايتکاران اسالمي شـدنـد    

 .درود ميفرستد

ديــر نــيــســت زمــانــي کــه هــمــه               
سفارتخانه هاي رژيم در سراسر جهان به   
تسخير مـبـارزيـن راه آزادي و بـرابـري                

 .درآيد
 !مرگ بر جمهوري اسالمي 

 !زنده باد آزادي و برابري
 تشکيالت خارج کشور

  حزب کمونيست کارگري ايران
  تير ٥، ٢٠٠٩ ژوئن ٢٦

 سفارت جمهوري اسالمي در استکلهم 
 توسط مردم معترض تسخير شد

 -) سـوئـد  ( شـهــر مـالــمـو     :   مـکـان  
Triangeln ۲۰۰۹ ژوئيه ۳جمعه : زمان 

  بعد از ظهر۶ تا ۴ از ساعت 
حمايت مـردم آزاديـخـواه کشـورهـاي            
مختلف از مبارزات مـردم ايـران، در          

روحيه و پيشرفت اين مبارزات تاثـيـر      
هر روز تحول تـازه  .   زيادي داشته است 

اي در جنبش مردم ايران پديد مي آيد     
و در مواردي تجمع مـردم شـريـف در          
حمايت از اين جنبش بسيار ضروري و 

در چـنـيـن مـواردي مـا            .   فوري است 
 بعد ازظـهـر در       ۵همه روزه از ساعت     

ميدان گوستاو آدولف اجتماع خواهيم 

کردـ خبر برگزاري اين اجتماعات را از  
به اطـالع      SMSطريق اي ميل و يا  

 .شما مي رسانيم
ــل مــي           ــمــاي در صــورت ت
توانيد آدرس اي ميل و يا تلفن 
خود را اطالع دهيد تا سريعتر      

از برگزاري اجتماعات مـطـلـع        
 .شويد

 :فريده آرمان -تلفن تماس
+۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸ 

 تشکيالت خارج کشور 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 )مالمو(سوئد 

 تظاهرات در مالمو در همبستگي 
 با خيزش انقالبي مردم ايران

 ! و عليه جمهوري اسالمي



  ١٣٨٨ ژوئيه ٣ انترناسيونال 

 تلفن تماس و شماره حسابهای
 :  کمک مالی

 
کمک ھای خود را میتوانید بھ این حسابھا واریز کنید و یا از 

طریق تماس با واحدھا و مسئولین حزب در کشورھای 
  . مختلف تماس بگیرید و راھنمائی بخواھید

 :شماره حساب ھا
 

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

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

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

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

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد میزان و مشخصات مبلغ واریز 
 . شده و اسمی کھ باید اعالم شود را  بھ ما اطالع دھید

 سوسياليسم
 ! بپا خيز

برای رفع 
 تبعيض

 يک دنيای بهتر
برنامه حزب 
 را بخوانید 
و در سطح 
وسیع توزیع 

 کنید 

 به 
حزب 

کمونیست 
کارگری 
 !بپیوندید
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 جنایتکاران سه گلوله به سینه اشکان جوان زدند و او قبل از اینکه به بیمارستان برسد 
 .  به خاك سپرده شد19 شماره 50 بهشت زهرا ردیف 257او در قطعه . درگذشت

 یادش براي همیشه گرامی باد 

اشکان سهرابي يکي ديگر از جانباختگان 
 ١٣٨٨ خرداد ٣٠روز 

     www.wpiran.org: سايت حزب    
      www.rowzane.com:  سايت روزنه      

    www.anternasional.com:نشريه انترناسيونال          
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد          

 
 :  آدرس تماس با حزب    
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال

 ژوئن شهر لنـدن شـاهـد      ٢٧روز شنبه  
پيمايي با شکوه در حمايـت  يک راه  

از مبارزات آزاديـخـواهـانـه مـردم         
در اين راه پيمايي که با .   ايران بود 

طي يک مسير دو کيلـومـتـري بـه           
تــظــاهــرات در مــقــابــل ســفــارت         

ختم شـد، جـلـيـل        جمهوري اسالمي   
خـود مـردم     سخنرانيهاي   جليلي و   

جهان را بـه حـمـايـت از مـبـارزات                
ــخـــواهـــانـــه مـــردم ايـــران              آزاديـ

کوتاهي از اين گزارش . فراخواندند
راه پــيــمــايــي بــه طــور زنــده از             

تلويزيون مريم نمازي طي کانـال      
  .شدجديد پخش 

 جليل جليلي 

راهپيمايي در لندن در همبستگي با 
 مبارزه مردم در ايران 

 
در هفته هاي گذشته، تشکیالت خارج کشور حزب 
کمونیست کارگري فعالیتهاي وسیعی علیه جمهوري 

در این شماره فقط . اسالمی در خارج کشور داشته است
گزارشهایی چاپ شده است که به انترناسیونال رسیده 

براي اطالع بیشتر از این فعالیتها به سایت روزنه . است
 انترناسیونال. مراجعه کنید

 
Www.rowzane.com 



      ٣٠٣شماره   -دوره  دوم   انترناسيونال 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 

بنا به گـزارش يـکـي از خـبـرنـگـاران                 
کـانـال جـديــد امـروز هـزاران نـفـر بــه                  

خـود  بهشت زهرا رفتند و ياد عزيزان    
را کـه در روزهـاي اخـيـر بـدسـت                
سرکوبگران جمهوري اسالمـي بـه      

 . قتل رسيدند گرامي داشتند
 عصر امروز چنـد  ٥از ساعت  

هــزار نــفــر از خــانــواده هـــاي                  
جانباختگان و مردم آزاديخواه در      
تهران در بهشت زهرا گرد آمدند و 
با نثار دستـه هـاي گـل بـر مـزار                

عزيزان جـانـبـاخـتـه يـاد آنـهـا را                 
ــنـــد         ــتـ ــي داشـ ــرامـ مـــادران  .   گـ

جانباختگان و مردمي که آنها را       
همراهي ميکردند فرياد ميزدند و 

مرگ با شعار مرگ بر خامنه اي و 
بر ديکتـاتـور خشـم و انـزجـارشـان را                

 . عليه حکومت اسالمي بيان کردند
بيش از دو ساعـت  تجمع مردم    

به طول انجاميد و لباس شخصـي    
قطعـات مـخـتـلـف        هاي رژيم که در    

بهـشـت زهـرا جـمـعـيـت را زيـر نـظـر                     

داشتند جرات نکردند با مردم درگيـر        
 . شوند

در کرمـانشـاه نـيـز دو روز قـبـل                
بــيــش از شــش هــزار نــفــر از مــردم                 
آزاديــخــواه در مــراســم خــاکســپــاري           
کيانوش آسا دانشجوي علم و صنعت    

 خرداد توسـط  ٢٥در روز  تهران که   
جنايتکاران حکومت در تهران بـه     
قتل رسيد شرکت کردند و يـاد او        

هـمـزمـان در      .   را گرامي داشـتـنـد     
دانشگاه علم و صنعت تهران نـيـز    

دانشجويان و تعدادي از اسـتـادان       
ايــن دانشــگــاه مــراســمــي در                

 . بزرگداشت کيانوش برگزار کردند
حزب کمونيست کارگري يـاد       
همه عزيزان جانباخته را گـرامـي        
ميدارد و به خانواده هـاي آنـهـا و         
همه مردم آزاده اي که بـا تـجـمـع              
خود در بهشت زهرا و يا با شرکت 
در مراسم هاي کيانوش آسـا يـاد          
عـزيــزان جــانــبــاخــتــه را گــرامــي         
داشتند درود ميفر سـتـد و هـمـه             

مردم آزاديخواه در سـراسـر کشـور       
ــم                 ــراس ــزاري م ــرگ ــه ب هــاي  را ب

بزرگداشت جانباختگان و همراهي بـا       
 . خانواده هاي جانباخته فراميخواند

 
 گرامي باد

  ياد جانباختگان راه آزادي و انسانيت
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠٠٩ زوئيه ٢، ١٣٨٨ تيرماه ١١  

 هزاران نفر از مردم تهران با حضور در آرامگاه جانباختگان
  اعتراضات اخير آنجا راگل باران کردند

دفاع از جنبش انقالبي مـردم    در  
ايران عليه جمـهـوري اسـالمـي،         
براي آزادي فوري و بدون قـيـد و       

و در   شرط همه دستگير شدگان     
محـکـومـيـت سـرکـوبـگـريـهـاي             
جمهوري اسالمـي بـر عـلـيـه           

مبارزات و اعتراضات جاري    
در ايران، شما را به شركت در 

 ژوئيه از ٤تظاهرات روز شنبه 
 بعد از ظهر در مقابـل    ١ساعت  

سفارت جمهـوري اسـالمـي فـرا          
 .ميخوانيم

مردم ايران و مـبـارزه شـان            
بــراي آزادي و رهــايــي از شــر               
حکومت جانيان اسالمي بـيـش       
از هـر زمـانـي ديـگـر شـايسـتـه                

 .و همبستگي مي باشدحمايت 
 

 تشكيالت خارج كشور
 حزب كمونيست كارگري ايران  

 هامبورگ

 فر اخوان به تظاهرات در هامبورگ 
 جـمھوری اسالمی نمی خواھيم، نمی خواھيم

 آقاي رضا شيخ عطار                 :   به   
 سفير جمهوري اسالمي ايران                          

 تظاهراتها در ايران                    :   موضوع     
 آزادي فعاليت اتحاديه ها                        

 سفير محترم
ما به شدت نگران اتفـاقـات جـاري و             
روند آن در ايـران بـعـد از انـتـخـابـات                  

در اتحاد بـا  .  رياست جمهوري هستيم 
كارگران ايران ما از جمهوري اسالمي     
ايران ميخواهيم كه سركوب وحشيانه     
تظـاهـركـنـنـدگـان تـوسـط ارگـانـهـاي                

 .امنيتي را متوقف كنيد
عكسهاي عميـقـا تـكـان دهـنـده            
تظاهرات كنـنـدگـان زخـمـي و حـتـي               

.  كشته شـدگـان بـه دسـت مـا رسـيـد                
مردم ايران كه بعد از انتخـابـات بـراي         

آزادي، دمــوكــراســي و عــلــنــيـــت                
تظاهرات ميكنند از حمايت و اتحـاد    

تـرانـس نـت        -كامل اتحاديه راه آهـن     
 .برخوردار هستند

 :ما از جمهوري اسالمي ميخواهيم
آزادي فوري همه دستگيرشدگان در  -

 تظاهرات ها و همه زندانيان سياسيطي 
حق تشكيل اتحاديه هـاي مسـتـقـل و               -

آزادي همه فعالين اتحاديه هـاي كـارگـري        
 كه دستگير شده اند

احترام و به رسميـت شـنـاخـتـن حـقـوق                -
 جهانشمول انسان ها  

شـنـاخـتـن آزادي       احترام و به رسميت        -
 عقيده، مذهب، مطبوعات و تجمع 

 برابري زن و مرد -

انـتــخــابــات مــجــدد و آزاد تــحــت             -
 ارگانهاي بين المللينظارت 

از جمهوري اسالمي اكيدا ميخواهيم 
كسانـي  .   به ضرب و شتم دولتي پايان دهد  

كه مسئوليت كتـك بـا بـاتـوم، كشـتـن و                 
را در   زخمي كردن تظـاهـرات كـنـنـدگـان            

طي روزهاي اخـيـر داشـتـه انـد بـايـد                  
 .محاكمه شوند

ــا            در    ــن اتــحــاديــه ه ــي ــعــال ايــران ف
سالهاست تحت تعقيب هستند و زنـدانـي        

 . ميشوند
فــعــالــيــن کــارگــري در ايــران فــقــط            

نرم پايه .   ميتوانند مخفيانه فعاليت كنند  
بـيـن الـمـلـلـي كـارگـري در               اي تشكل    

مورد فعاليت آزاد اتحاديه اي در      

. هر روز زير پا گذاشته ميـشـود    ايران  
جاي تاسف است كه دوباره و همچنان    
نام فعالـيـن اتـحـاديـه اي در لـيـسـت                  

 .قرار دارددستگيرشدگان 

 
 با احترام

 الكساندر كيرشنر
 ٢٠٠٩ ژوئيه ١

همبستگي جهاني با مردم ايران و مبارزه و خواست هاي آزاديخواهانه و 
نامه . حق طلبانه آنها يک وجه مهم ارتقا و گسترش اين مبارزه است

اتحاديه راه آهن آلمان به جمهوري اسالمي اقدامي بسيار ارزشمند در اين 
به ندرت اتحاديه هاي کارگري در غرب اينقدر صريح و روشن . راستا است

از مطالبات سياسي مردم از جمله محاکمه عاملين سرکوب و کشتار 
اين . مردم، آزادي زندانيان سياسي و برابري زن و مرد حمايت کرده اند

اقدامي بسيار پيشرو است و حزب کمونيست کارگري همه تالشش را براي 
 . گسترش اين حرکت در ميان سازمانهاي کارگري در سطح جهان بکار ميگيرد

 ن دبير تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايراخليل کيوان  

 نامه اعتراضي اتحاديه راه آهن آلمان به سفير جمهوري اسالمي
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  ١٣٨٨ ژوئيه ٣ انترناسيونال 

     www.wpiran.org: سايت حزب    
      www.rowzane.com:  سايت روزنه      

    www.anternasional.com:نشريه انترناسيونال          
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد          

 
 :  آدرس تماس با حزب    
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال
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استبداد و خفقان، جبرا نمايـي وارونـه      
و مخدوش از حقايق سياسي جـامـعـه     

هــمـيـشــه سـقــوط      .   تـرسـيـم مـيـکــنـد        
رژيمهاي ديکـتـاتـوري عـاقـبـتـي جـز              
آنـکــه نــاظــران ســيـاســي بـر مـبــنــاي              
مشاهدات پيشين انتظار کشيـده انـد        

کامال قابل فهم است . ببار آورده است
که چگونـه در يـک فضـاي مـخـتـنـق                 
ماهيت و توان و بـرنـامـه نـيـروهـا و                 
احزاب سيـاسـي، تـوازن قـواي مـيـان              
نيروهاي اجتماعي، جـهـت و شـتـاب            
روند هاي سياسي و از همـه مـهـم تـر             
تمايالت سياسي و اجتماعـي واقـعـي       
خــود مــردم و طــبــقــات مــخــتــلــف              
اجتماعي بدرستي بروز پيدا نميـکـنـد     

ايران تحت سلطه . و منعکس نميشود
رژيم اسالمي نمونه زنده يک مـحـيـط         

سيـاسـي خـفـه بـا سـيـمـاي سـيـاسـي                    
مخدوش و روندهاي تاريخساز پنهان      

با حسـاب نـمـودهـا،         .  و پوشيده است 
شخصيتهاي سـيـاسـي حـال و آيـنـده                
ايران را بايد در مـيـان خـاتـمـي هـا و                 
يزدي ها و سـروشـهـا جسـتـجـو کـرد،              
ظاهرا کارگر و کمونيست نيرويـي در        
مرکز صحنه سياسي نيسـت، ظـاهـرا         
سرنوشت آينده ايران را لبخند خاتمـي        
و مزاج خامنه اي قرار است رقم بزند،  
ظاهرا مباحثات آينده سـاز در ايـران            
همـان نشـخـوار چـنـد بـاره مـقـوالت                 
انقالب مشروطيت و روايات آخونديزه 

است کـه    "   عدالتخانه" شده از خواست  
صـفـحـات    "   جامـعـه مـدنـي      " زير تيتر   

مـحـافـل    "   ذيـنـفـود   " نشريات ظـاهـرا       
پيرامون خود رژيم " دگرانديش"ظاهرا 

خــبــرنــگــاران و     .   را انــبــاشــتــه اســت       
ــان،            ــنـــاسـ ــراشـــان، شـــرق شـ خـــبـــرتـ
متخصصين دول غربي، احزاب مـلـي    
و ميهني، گروهها و دستجات جـهـان      
سومي و شرقزده اي که براي دوره اي         
بدالئلي خارج از اراده خـويـش دچـار             
عارضه خود کمونيست پنـداري شـده         
بودند، همه با اشتياق به اين صـحـنـه            
آشفته و اين تصوير معوج خيـره شـده           
اند و باور و نظر و الهامشـان را از آن          

اگر اينـهـا را بـاور کـنـيـم،             .   ميگيرند
ــه يــک رســتــگــاري                 ايــران در آســتــان

آخــونــدهــاي  .   اســالمــي ديــگــر اســت      
اهلي، با اسـالمـي مـعـطـر بـه گـالب               
مدرنيته، با دگرانـديشـانـي بـه انـدازه             
کافي مسلمان و مسلماناني به انـدازه     
کافي دگر انديش، با قانوني ملهـم از          
فقه و فقيهي تابع قـانـون، قـرار اسـت              
ايران را در روندي تدريجي و بـدور از           
ــقــالب وارد جــمــهــوري                آشــوب و ان

جـامـعـه    " و اين آن .  اسالمي دوم کنند 
است کـه بـه زعـم حـجـره دار                "   مدني

نمازخوان بازار و پسـران خـارج درس            
خوانده اش، مردم ايران يک قرن اسـت          

ايـران از    .   آرزو و استحقاقش را دارنـد      
 . قــرار در ايــن مســيــر افــتــاده اســت             

اما در پس اين معرکه، تاريخ واقـعـي     
بـايـد   . در جهت ديگري سير ميـکـنـد         

گـوش را بـايـد بـه           .   فراتر را نگاه کرد   
زمين چسباند و لرزش بنيادهاي ايـن       

جـدال  .   نظم ارتـجـاعـي را حـس کـرد             
جاري در جامعه ايران مـقـابلـه اسـالم          
قساوت و اسالم تساهل نيست، جـدال   

واليت فقيه و قـانـون نـيـسـت، بـلـکـه                 
جــدال آزاديــخــواهــي بــا اســتــبــداد و            
ارتجاع و اسـالم در هـمـه اشـکـال آن                 

در سير تـحـولـي کـه در پـيـش             .   است
است شخـصـيـتـهـاي جـلـوي صـحـنـه                
امروز بـه سـرعـت بـي ربـط و مـحـو                   

در مــقــابــل ارتــجــاع       .   خــواهــنــد شــد   
اســالمــي نــه خــرده اصــالح طــلــبــان            
امــروز، بــلــکــه صــف کــمــونــيــســم و            
ــي              ــب آزاديــخــواهــي و مســاوات طــل
کارگري، صف سکوالريسم پيگـيـر و       
ضد مذهب، صف مدرنيسم و صـف         
رهايي بي چون و چراي زن را خواهـيـم         

اينها تمايالت واقعي اکـثـريـت    .   يافت
عظيم مردم ايران است که امـروز زيـر         
حجاب اختناق پنهان است و مـيـرود         

 . کـه آيـنـده سـيـاسـي ايـران را بسـازد                  
                  

  ٣از نشريه ايسکرا شماره  
  ١٩٩٨ آوريل ٤ ١٣٧٧ فروردين ١٤

 زير حجاب اختناق 
 

 منصور حكمت 

در دنیائی که جهالت و مذهب و خرافه و جنگ و بمب و فقر و دهها مصیبت دیگر 
زندگی مردم را تباه کرده است، منصور حکمت پرچمدار گردن نگذاشتن به وضع 

حرف . موجود و مبشر تالش انسان امروز براي زیر و رو کردن این جهان وارونه بود
بشر میتواند و باید خوشبخت زندگی کند و سعادت بشر تنها در : او ساده و عمیق بود

 .گرو اینست که نیروي اجتماعی این تحول در مقیاس وسیع قد علم کند

 سخنرانان
 فاتح بهرامي

  عضو دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران
 عصام شکري

  دبير کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری چپ عراق
 
 : زمان

 بعدازظهر۷، ساعت ۲۰۰۹ ژوئيه ۴شنبه 
   :مکان

  خيابان يانگ، نورت يورک سنتر، طبقه دوم کتابخانه مرکزي۵۱۲۰
 

5120 Yonge St.  North York Center,  Auditorim Room  
(Above the Library)  

 
 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران ، واحد شرق کانادا 

        تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري چپ عراق، واحد کانادا

 منصور حکمت  گراميداشت
 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم به چه منجالبي بدل ميشود“ خطر”و بدون 


