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اين هفته قرار است  رفسنجانـي امـام           
قـرار  " گفـتـيـم      .   نماز جمعه تهران باشد 

چون واقـعـا اوضـاع جـمـهـوري             "   است
اسالمي آنقدر بهـم ريـخـتـه اسـت کـه                

. خودشان هم از فردايشان خـبـر نـدارد        
باري، در هـمـيـن حـد نـيـز سـواالتـي                   

آيــا ايــن عــالمــت      :   مــطــرح مــيــشــود   
سازش در بااليي هاست؟ چـه خـوابـي           
براي پاييني ها ديده اند؟ چـه اتـفـاقـي        

  ژوئيه خواهد افتاد؟١٧در جمعه 
خبر امامت هاشمي رفسـنـجـانـي      
در نماز جمعه، يا بقول موئتلـفـه قـرار          

، درسـت    " سنگر رهـبـر    "گرفتن در اين  
بعد از اخباري آمد که حاکي از صريح   

 –ترين  حمالت جـنـاح رفسـنـجـانـي              
. موسوي به آقا و تير خالص زنش بود

سـازمـان انـقـالب اسـالمـي           :    از جمله 
داد؛ "   کودتـا " اطالعيه تندي در مورد  

رضايي گفت اينجور که پيش مـيـرود         
؛ خـيـلـي از        " نظام ريزش خـواهـد داد      " 

ســران حــوزه در قــم بــا زبــان خــاص                 
از جـملـه نـرفـتـن بـه نـمـاز                 ( آخونـدي    

انتقـادات خـود را نسـبـت بـه              )   جمعه
خامنه اي و دولت احمدي نژاد بـرمـال      
کردند و از همه مهمتر منتظري رسما   
عليه واليت خامنه اي  فـتـوا صـادر              

ولـي  " کرد و هوادرانش را به برکنـاري        
فـراخـون   )   البته بدون ذکرنام او"   ( جائر
 .  داد

آيا امامت هاشمي رفسنجاني در    
نمـاز جـمـعـه قـرار اسـت نـاز شـصـت                    
اينهمه بدو و بيـراه مسـتـقـيـم و غـيـر                
مستقيم به  خامنه اي و دار و دسـتـه           
اش باشد؟ يعني پشـم و پـيلـه آقـا را                 

اينقدر باد برده اسـت؟ يـا بـرعـکـس،                 
مـرد  "آيا رفسنجاني، يا بقول خودشان  

، قــرار اســت ايــن مــيــان           " بــحــران هــا  
سازشي در اين دعواها برقرار کـنـد و           

تــخــم دو زرده اي در نــجــات نــظــام                 
جمهوري اسالمي بگذارد؟ موسوي و      
خاتمي هم گويا ميخواهـنـد بـه نـمـاز             
جمعه بروند و از مـردم خـواسـتـه انـد                
براي پيگيري اعتراضاتشـان بـه نـمـاز          

اين حضـرات هـمـيـنـقـدر         !  جمعه بروند 
رند و احـمـق انـد و مـردم را هـم کـه                      
هميشه نادان فرض ميکنند، امـا چـه       
هدفي دنبال ميکنند، چه محاسبه اي  

 کرده اند؟
براي پاسخ دادن بـه ايـن سـواالت            
بايد بخاطر آورد کـه ايـن وقـايـع پـس               

 تـيـر امسـال اسـت کـه               ١٨لرزه هاي    
ضربه اي بسـيـار مـحـکـم زيـر گـوش                 

. خــامــنــه اي و اوبــاش اش نــواخــت             
 تير به همه بـااليـي   ١٨تظاهرات هاي  

ها  نشان داد  کـه انـقـالب بـا قـدرت                 
ادامه دارد و  بگير و ببند و حکومت       
نظامي و ارعاب دو سه هفته اخير جز    
تشديد نفرت بي پايان و عـزم و اراده             
بـيــکـران مـردم بـر عـلــيـه جـمــهــوري                 

در .   اسالمي ثمر جدي نـداشـتـه اسـت         
نتيجه بـطـور طـبـيـعـي دار و دسـتـه                    
مقابل خامنه اي زبانش دراز شـد تـا             
آنجا که  فتواي عزل او را نيز دادنـد و       
خامنه اي هم فعال جز دندان خشم بهم     

خامنه اي اگـر    .  سائيدن چاره اي ندارد 

 مقدمه  
در مورد انقالبي که در ايران در حـال          
شکل گيري است، سئواالت متعددي   

ايـنـکـه ريشـه هـاي ايـن             .   وجود دارد  
ادامــه کــدام    .   انــقــالب در کــجــاســت      

خواسته هـا و مـبـارزات اسـت؟ چـه                
جنبش ها، گرايش ها و تفکـراتـي در        
آن وجود دارند؟ آيا اين انقالب ادامـه          
نارضايتي همه جنبش هـا اسـت؟ آيـا         
تمام جنبش ها، طبقـات و تـفـکـرات          
ــيــزي را مــي                 ــمــيــن چ ــاراضــي، ه ن
خواستند که امروز شاهدش هسـتـيـم         
يا اين انقالبي کـه شـروع شـده اسـت،             
ادامه جنبش معيني است؟ پاسخ بـه        
اين سئواالت مي تواند تمايز جنـبـش    
هاي مختلـف اجـتـمـاعـي را آشـکـار               

خواست آنهـا را نشـان دهـد و            .   سازد
دقيقا روشن کند که اين انقالب ادامه  
کدام جنبش است و از کجا شروع شده 

خط و خـطـوط مـخـتـلـفـي در              .   است
جــامــعــه وجــود دارد کــه هــر کــدام               
راههاي مختلفي را مقابل مردم مـي     

اين راهـهـا بـعـضـا شـکـسـت             .   گذارند
بـه بـن بسـت کشـيـدن            .   طلبانه اسـت   

مبارزات مردم و گرفتن چهره انساني       
. ايــن انــقــالب از مــبــارزه آنــهــاســت            

درمورد جـنـبـه هـاي مـخـتـلـف ايـن                  
انقالب با حميد تقوايي به بحـث مـي         

 : نشينيم
 اصغر کريمي

**** 
حميد تقوايـي، خـيـلـي       :   اصغر کريمي 

متشـکـر کـه در ايـن بـحـث شـرکـت                    
 . کرديد

. خـواهـش مـي کـنـم          :   حميد تقوايي 
 . متشکرم

حميد تقوايـي، ظـاهـرا      :   اصغر کريمي 
اينطور بنظر مي رسد که يک روز پس    
از آنکه نتيجه انتخابـات اعـالم شـد،            
ناگهان مبارزه وسـيـعـي شـروع شـد،              
همه گير شد و ميليونها نفر به خيابان 

آيا واقعا اينطور بود يا اينـکـه   .  آمدند
ايـن مــبـارزه از ريشـه هـاي ديـگــري                 

 ؟!سازش يا ريزش
 يادداشت هايي بر يک انقالب 

 

 مصطفي صابر 

 ريشه هاي انقالب
  با حميد تقوائییمصاحبه اصغر کريم

 در تلويزيون کانال جديد

 

 حميد تقوائي

 ٣صفحه      

 ٢صفحه      

دو تن از سرقاتالن حکومت 
اسالمی که بزودی جايی 
 !  برای فرار نخواهند داشت

گوشه ھایی از ادامه جنبش انقالبی مردم برای سرنگونی جمھوری 
  تیر١٨اسالمی در دھمین سالگرد 
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 رفع تبعيض

هم توان حذف کامل جنـاح رقـيـب را         
که شامل بـقـيـه اوبـاش         ( داشته باشد  

جمهوري اسـالمـي جـز دار و دسـتـه                
مـيـدانـد کـه       )   محدودي وي ميـشـود    
االن مـردم در      .   االن وقـت آن نـيـسـت         

 تير اينرا بطور قطع به ١٨کمين اند و  
در نتيجه او حـاال بـايـد          .  او نشان داد 

يک کمي با جناح رقيب بـازي کـنـد و          
وقت بخرد تا بموقعه حسـاب شـان را        

يعني وقتي اين کار را بکند که . برسد
باال نتوانند استـفـاده   "   ريزش" مردم از  

اين است کـه احـتـمـاال تـوافـق             .   کنند
کرده که هاشمي به نماز جـمـعـه بـرود           

مصـالـح   " و   "   وحـدت "بشرط اينکه بر  
و از ايـن      "   بيعت بـا رهـبـري       " و "   نظام

قبيل بکوبد و احـيـانـا حـتـي جـواب                
منتظري را بدهد ولي  در عـيـن حـال           
بگـويـد کـه مـثـال اعضـاي سـازمـان                 
انقالب اسالمي و جـبـهـه مشـارکـت             
آزاد شوند و بعـضـي قـتـل هـاي دوره               
اخير پيگيري شود و چـنـد وعـده سـر             

 .  خرمن ديگر
جناح هاشمي و شـرکـاء  الـبـتـه                

ولي ظـاهـرا   .   دست آقا را خوانده است   
تصميم گرفـتـه اسـت وارد ايـن بـازي               

چرا که ميدانند خامـنـه اي از       .   بشود
سر ناچاري به همين حد هـم رضـايـت          
داده و اين عقب نشيني از چشم کسي    

اينـهـا هـم فـکـر          .  پنهان نخواهد ماند 
ميکنند ميتوانـنـد بـراي خـود وقـت             
بخرند تا به موقع پشم و ريـش آقـا را         

بعالوه و مهمـتـر دار و       .     کوتاه کنند  
دسته رفسنجاني و موسوي و خاتمـي    
ميخواهند از ايـن فـرصـت اسـتـفـاده               
کرده و مردم را که در تمام اين مـدت          
بگير و بـبـنـد و حـکـومـت نـظـامـي                   
دمبدم راديکالتر شده اند، مگر  زيـر        
علم سبز اسالم محمدي و نماز جمعـه        

في الحـال کسـانـي تـحـت          .   گرد آورند 
راه افـتـاده انـد و          "   موج سـبـز   " عنوان  

با "فراخوان اينور و آنور ميفرستند که 
شرکت در نماز جمعه حماسه اي ديگر   

اگر دار و دسته هـاشـمـي    " !!  بيافرينيم
موسوي بتواند اين کـار را بـکـنـد               –

آنوقت برگ برنده اي در بازي با آقا در       
البته  آقـا و کـل       . دست خواهد داشت 

نظام هم کلي نفع خواهد کرد، چرا کـه        
آنوقت به امت مسلمان کـه اعـتـراض         
شان را  بـه نـمـاز جـمـعـه و مـجـاري                      
قانونـي نـظـام آورده انـد مـيـگـويـنـد                  

صلوات بفرستيد و بـه خـانـه بـرويـد،               
و اگـر    .     انشاء اهللا رسيدگي ميکنـيـم    

مـوسـوي نـتـوانـد          -هم رفسـنـجـانـي        
مردم را به نماز جمعه بياورنـد کـه در         

. اين حـالـت آقـا بـازي را بـرده اسـت                  
طرف مقابل را پاي بـيـعـت و سـازش           
کشانـده و وقـت خـريـده تـا بـعـدا بـه                     

 . حسابشان برسد
مـيــخــواهـم بــگـويــم هـمــه ســران            
حکومت مستاصل اسالمي، چه آقـا       
و دار و دسـتـه اش و چـه هـاشـمـي و                  
موسوي و شرکاء فکر ميکـنـنـد ايـن            
نماز جمعه براي آنها خير و بـرکـت بـه         

سـران هـر دو طـرف          .   بار خواهد آورد   
احتماال  فکر ميکنند وارد يک بـازي          

ولـي هـر دو طـرف          .   برد برد شده انـد     
عــقــل شــان را از دســت داده انــد و                  

پـايـان رژيـم هـايـي          .   تعجبي هم ندارد 
چــون جــمــهــوري اســالمــي مــعــمــوال         

 .همينطور است
اين نقشه رندانه دو سـوراخ بـزرگ      

اول ايـنـکـه  دعـواي           :   و آشـکـار دارد     
اينها آنقدر شديد است که حتـي قـادر         
نخواهند بود که کنـار هـم بـايسـتـنـد               
نـمـاز بـخـوانـنـد تـا سـر مـردم شـيـره                      

چه بين جناح خامنه اي و چـه  .   بمالند
بين جناح رفسنجاني و چه بين هـردو        

احتمال زد و خورد و آبرويزي بـيـشـتـر          
دوم و مهمتر، مـردم بـا       .     خواهد بود 

هوش تر و سياسي تر و  راديکالتر از       
آني هستند که اوباش رند اسالم نـاب          

ايـن مـردم     .   محمدي تصور کـرده انـد      
خواهند بود که آنها را بر سر انگشتان   

مـردم از ايـن       .  خود چرخ خواهند داد 
فرصت هم استفاده خواهند کرد و روز  
جمعه را به يـک روز بـزرگ اعـتـراض               
عليه هردو مافـيـاي اسـالمـي و کـل               
جمهوري اسالمي  تـبـديـل خـواهـنـد              

روز جمعه فرصتـي اسـت تـا نـه           .   کرد
مــنــطــقــه نــمــاز جــمــعــه،  کــه هــمــه               
خيابانهاي تهران عرصه راهپيمايـي و     

تا بـار ديـگـر      .   ابراز وجود مردم بشود 
مـرگ بـر     " طنين شـعـارهـاي نـظـيـر                

، "   مرگ بـر خـامـنـه اي          " ، " ديکتاتور
و "   کشته نـداديـم کـه سـازش کـنـيـم               " 
کــه "   مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي        " 

مردم تا کنون در تظـاهـرات هـايشـان            
داده اند خيابانهاي تـهـران را بـه لـرزه               

 . در آورد
البته حالت ديگري هـم مـتـصـور          

اينکه حضرات مـتـوجـه شـونـد        .  است
چــه خــبــطــي کــرده انــد و امــامــت                 
رفسنجاني را يک جوري لـغـو کـنـنـد،          
بگويند شايعه بود و عـطـاي کـل يـا                

ــا                  بــخــشــي از ايــن نــقــشــه ســازش ب
يکديگر بر متـن شـيـره مـالـيـدن سـر                

امـا  .   مردم را به لقـاء اش بـبـخـشـنـد            
حتي اگر اين کار را هـم بـکـنـنـد بـاز                

چـرا کـه     .   بسيار متضرر خواهند شـد     
اوال،  استصال و سـردرگـمـي خـود را              
به نمايش مـيـگـذارنـد و مـردم کـلـي                
جوک براي خامنه اي و رفسنجـانـي و           

ثـانـيـا،     .     غيره درست خـواهـنـد کـرد         
دعواهاي دروني شان تشديـد خـواهـد         
شــد و کــلــي حــرف و حــديــث بــيــن                  

ثـالـثـا،  بـا          .   خودشان در خواهد آمـد    
همين درجه خبر رساني و پـامـنـبـري           
هاي بي بي سي و صداي آمريـکـا کـه        
فکر کـردنـد حـاال مـوسـوي بـا نـمـاز                  
جمعه اش به جلـو صـحـنـه مـي آيـد،                 
ديگر کمي دير شده که آب رفته را بـه          

فـي الـحـال مـردم در           .   جوي برگرداند 
تــدارک هســتــنــد کــه چــطــور در روز              
جمعه با تظاهـرات و اعـتـراض خـود             
جواب دندان شکـن ديـگـري بـه هـمـه               

.  آيت اهللا هـاي قـاتـل و دزد بـدهـنـد                 
کمترين چيزي که  نصـيـب جـمـهـوري           
اسالمي خـواهـد بـود نـه سـازش کـه                 

  .*ريزش بيشتر خواهد بود
 ٢٠٠٩ ژوئيه  ١٤

 ساله اي بود ١٩سهراب اعرابي جوان  
كه در جريان تـظـاهـرات مـردم عـلـيـه              

 خــرداد   ٣٠جــمــهــوري اســالمــي در         
دستگير شد و به شـكـنـجـه گـاهـهـاي             

حكومت مـنـفـور اسـالمـي مـنـتـقـل               
مادر سهراب هرروز براي پيدا  .   گرديد

كردن فـرزنـدش در بـرابـر زنـدان اويـن                
حضـور مـي يـافــت و بـا نشـان دادن                  
عكس سـهـراب بـه كسـانـي كـه آزاد                 

. سـراغ او را مـيـگـرفـت           ميشدند   
ويدئوي صحنـه هـايـي كـه مـادر             
نگران سهراب را در بـرابـر زنـدان            
اوين در حال جستجـوي فـرزنـدش         
نشان ميدهد در اينترنت منـتـشـر      

وقتي كـه بـراي مـادر        .     شده است 
سهراب مشـخـص شـد كـه او در              
زندان اوين است در كـنـار مـادران        
ساير دستگيرشدگان هـرروز بـراي       
آزادي او تالش ميكرد و مقامات    
حكومت توحـش اسـالمـي بـه او            
وعده دادند كه سهراب را به زودي     

قـرار بـود كـه        .   آزاد خواهنـد كـرد     
سهراب اعرابي به قيد كفالت آزاد     

 تـيـر بـه        ٢٠شود اما روز شـنـبـه        
او اطالع دادند كه سهراب در خانواده 

هـمـه جـا از        .   زندان كشته شـده اسـت       
سـعـيــد مــرتضـوي بـعــنـوان مسـئــول              
مستقيم قتل سهراب اعرابي نام بـرده        

 .  ميشود
 ٢٢بنا به يك گزارش روز دوشنبه 

تير مـراسـم خـاكسـپـاري سـهـراب در               
 .  بهشت زهرا برگزار خواهد شد

سعيد مرتضوي از جـنـايـتـكـاران          
مشهور حكومت اسـالمـي اسـت كـه           

اي و احمدي نژاد  و   همراه با خامنه  
ساير سران جمهوري اسالمي بايـد    

 . به محاكمه كشيده شوند
حزب كمونيست كارگري ايـن       
جنايت را شديدا محكوم ميكـنـد        
و بـه مـادر سـهـراب، خـانـواده و                
دوستان او صـمـيـمـانـه تسـلـيـت                

ما همه مردم آزاديخـواه   .   ميگويد
فرا ميخوانيم كه در مراسم ياد بود   را  

سهراب اعرابي وسيعا شركت كنيـد و     
همه جا بنويسيد و بگوئيد مـرتضـوي    
جالد ننگت باد، مرگ بر ديكـتـاتـور،      

دور .   مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي         
نيست روزي كه حکومت جنايتکاران      
اسالمي را به زير بکشـيـم و قـاتـلـيـن              
سهراب اعرابي و ديگر عزيـزان مـردم          
را در دادگاهـهـاي عـلـنـي مـحـاكـمـه                 

 .كنيم
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 آزادي برابري حكومت كارگري

 
 حزب كمونيست كارگري

 ٢٠٠٩ ژوئيه ١٢، ١٣٨٨ تير ٢١

 قاتلين سهراب اعرابي را محاكمه خواهيم كرد

 ؟ !          سازش يا ريزش                             ۱از صفحه          

به حزب 
کمونيست 
کارگري 
 !بپيونديد

به کانال 
جديد کمک 

 !مالي کنيد
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برخوردار است که در اين چند روز بـه       
 اوج رسيده است؟           

شايد چنـيـن مشـاهـده       :   حميد تقوايي 
اي در ظاهر درست باشد کـه جـنـبـش          
توده اي  ادامه يک مبارزه انتخابـاتـي         
است که به خيابان کشيـده شـده اسـت         
امــا ايــن يــک ارزيــابــي ســطــحــي و                

حـتـي اگـر در ابـتـدا            .   نادرسـت اسـت    
چنين نظـري مـيـتـوانسـت تـوجـيـهـي               
داشته بـاشـد امـروز کـه ديـگـر از آن                  
انتخابات، تقلب و غيره صحبـتـي در       
ميان نيـسـت و شـعـار غـالـب مـردم                  
مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خـامـنـه          
اي است ديگر پوچي و بي پايگي ايـن      

.  نظريـه بـر هـمـه مـعـلـوم شـده اسـت                   
جنبش انقالبي که شاهد آن هستيم بـر    
سر بود و نبود جمهوري اسالمي است 
و شعارهاي مردم هم عليـه کـل رژيـم            

مردم اين واقعيت را در يکي از .   است
شعارهايشان به صراحت اعالم داشتـه     

موسوي بهـانـه اسـت، کـل رژيـم             " اند  
ايــن، شــعــار بســيــار       " .   نشــانــه اســت   

گويايي است که بروشنـي مـي گـويـد            
مردم چه تاکتيکي بکار مـي بـرنـد و           

 . در خيابان ها چکار مي کنند
بروز چنين برآمد توده اي عظيمي 
نشانه ريشه هاي عميـق ايـن جـنـبـش           

چنين تـحـولـي نـمـي        .   اجتماعي است 
چـنـيـن    .   تواند ابتدا به ساکن رخ دهـد      

تحولي نمي تواند بطور نـاگـهـانـي از             
اين آتشفشاني است .   آسمان نازل شود  

که نشان ميدهد فقر و بيـحـقـوقـي در          
امـروز حـتـي       .   جامعه بيداد مي کنـد    

رسانه هاي غربي که مي خواهند يـک     
مقداري عميقتر صحبـت کـنـنـد  بـه              
داليل نارضايتي شديد مردم همـچـون    
فقر، گراني، بيکاري، اختـنـاق، نـبـود        

همـيـن   .   آزادي و غيره اشاره مي کنند   
رسانه هائي که تا ديروز داشتند سخن 
از اين مي گـفـتـنـد کـه ايـن جـامـعـه                    
ــل از                     ــي قــب اســالمــي اســت و حــت
انتخابات از وجود نوعي  دموکراسي    
در ايران صحبت ميکردند، االن بحث   
شان اينست که انقالبي در ايران آغـاز          

ايـن آغـاز     " شده و بقول برژيـنـسـکـي            
 ".پايان جمهوري اسالمي است

ريشـه  .     واقعيت هم هميـن اسـت     
هاي اجـتـمـاعـي ايـن حـرکـت فـقـر و                   
بيحقوقي و محروميتي است که سـي     
سـال اسـت ايــن حـکـومــت بـه مــردم                

جنبش حاضر هـم    .  تحميل کرده است 
اولين اعتراض مردم به اين وضـعـيـت      

اين جنـبـش ابـتـدا بسـاکـن و             .   نيست
اگــر .   دفــعــتــا از زمــيــن ســبــز نشــده           

بخواهيد کـمـي بـه عـقـب بـرگـرديـد،                 

اولين چيزي کـه بـه آن بـرخـورد مـي                  
اول ماه  مـه      . کنيد، اول ماه مه است 

اي که نزديک دو هـزار نـفـر در هـمـان                 
تجمع "   الله" پانزده دقيقه اول در پارک   

کردند و همين نيروهـاي سـرکـوب بـه            
. نه فقط هم در تهران. جانشان افتادند

در قصر شيرين، کرمانشـاه و خـيـلـي            
شـهـرهـاي ديـگـر مـردم بــه فـراخــوان                
تشکل هاي کارگري و نيز به فراخـوان        
کانال جديد و حزب ما تجمع کردند و     
اگر چه دستگـيـري دادنـد و رژيـم در               
مقابل حرکتشان ايستـاد امـا بـا ايـن            
حرکت نشان دادند که مـبـارزه عـلـيـه             

کـارگـران   .     رژيم وارد فاز تازه اي شـده     
در اول ماه مه امسال با خواست هـاي    
بسيار انساني و برحقي جـلـو آمـدنـد،          
قطعنامه و بيانيه دادند و يک تـجـمـع        
قدرتمندي را در مقابل کل حکـومـت      

ايـــن، يـــکـــي از        .   ســـازمـــان دادنـــد    
اگــر .   مــتــأخــرتــريــن نــمــونــه هــا بــود         

بخواهيم در يک مـقـيـاس وسـيـعـتـري           
نگاه کنيم، ده ها و صدها اعـتـصـاب       
کارگري ديگر را مـي تـوانـيـم مـثـال                
بزنيم که در همين سه يـا چـهـار سـال                

. اخـيــر هــمـواره در جــريـان بـوده انــد               
اعتصاب کارکنان شـرکـت واحـد کـه            
تمام دنيا را مـتـوجـه خـود سـاخـت،                

همـيـنـطـور     .   يکي از اين نمونه هاست   
اعتصاب کارگران هـفـت تـپـه، کـيـان             
تاير و غيره که در طي آنـهـا کـارگـران           
بـخـش هـاي مـخــتـلـفـي اعـتـراض و                  
اعـتــصــاب مــي کـردنــد و خــواســتــه             

زنـان هـم     .   هايشان را مي خـواسـتـنـد        
مدام در حال مبارزه بر عليـه حـجـاب        

چـيـزي کـه خـود رژيـم هـم               .   بوده انـد   
اعتراف مـي کـنـد و مـي گـويـد کـه                   
اساسا يک مأموريت نيروهاي ناجـا و      
ــ                     ـــ بـقـول خـودشـان ـ غيره مقابله بـا ـ
بدحجابي است که مـدام در جـامـعـه             

همينطور اسـت    .   گسترده تر مي شود 
در مورد دانشـجـويـان و جـوانـان کـه                

ها با شـعـار   " شانزده آذر" بخصوص در  
آزادي و   " و   "   سوسياليسم يا بـربـريـت   " 

به ميدان آمده اند و همچنـيـن   "  برابري
است بزرگداشت روز جهاني کـودک و         
بسياري موارد اعتـراضـي ديـگـر کـه            

بدين معـنـا،   .   همواره وجود داشته اند  
بايد بگويم که به هـيـچ وجـه ايـنـطـور             
نبود که يک جامعه خفـتـه، سـاکـت و          
صامتي وجود داشت کـه نـاگـهـان از             
فرداي روز انتخابات بطور ميليوني به 

اين جامعه هميشه در   .   خيابان ريخت 
. حال درگيري با حکومت بـوده اسـت         

از همان سالهاي اول حکومت خميني      
تا امروز، اين جامـعـه مـدام در حـال               

مبارزه بـوده، افـت و خـيـز و بـاال و                    
پايين داشته اما، هيچگاه مبارزه اش  

يک چنيـن جـنـبـشـي        . قطع نشده است 
همواره وجود داشته که اگر به گذشتـه        
اش هم نگاه کنيد و بخواهيد عميقتر       
تحليلش کنيد، متوجه مي شويد کـه     
آنزمـان هـم ايـن دعـوا و مـبـارزه بـا                    
حکومت فقط بر سر بـرخـي خـواسـت           
ها نبوده اسـت و بـه ايـن مـعـنـا، زن                   
وقتي حجابش را برمي دارد، حـرفـش       
فقط اين نيست که بگويد مـن آزادي           

مـي دانـد کــه       .   پـوشـش مـي خـواهـم         
حجاب، سمبل اين حکومـت اسـت و         
ــه مصــاف                     ــن وســيلــه دارد ب ــه اي ب
حکـومـت مـي رود و يـا وقـتـي کـه                    
دانشجويان در شـانـزده آذر اعـتـراض            
مي کنند، اعتراضشان فـقـط بـه ايـن           
دليل نيست که بخواهنـد مـطـالـبـات          

وقتي مي .  دانشجويي را مطرح کنند 
، وقتي "سوسياليسم يا بربريت"گويند 

، در واقـع    "آزادي و برابري"مي گويند  
دارند نشان مي دهـنـد کـه دارنـد در                
مقابل کل حکومت، حرف همه مردم    
را مي زنند و همينطور است در مورد 

. جــنــبــش هــاي اجــتــمــاعــي ديــگــر            
اعــتــصــابــات کــارگــري هــم اگــر چــه            
هميشه خودش را بصورت مطالـبـات     
مطرح مي کرد اما، کارگران بدرستي  
مي دانند و بدرستي تشـخـيـص داده            
اند که تا وقتي اين حکومـت هسـت،           
اين زندگي زير خط فقر را هم بـه آنـهـا       

اين جنـبـش، کـه      .   تحميل خواهد کرد  
ما آنرا جنبش سرنگوني ميناميم، بر  
آمدهاي توده اي هم داشتـه اسـت کـه            

. مستقميا عليه رژيم بـخـيـابـان آمـده          
مثل هيجده تير، شورش هاي شـهـري       
ــل                  ــانـــي و مـــثـ ــنـــجـ در دوره رفسـ
اعتراضات مختلفي در دوره خـاتـمـي     

ايـن  .  و همين دوره احمدي نژاد و غيره 
جنبش حزب و نماينده خـود را دارد،         

حـزب مـا     .     حزب کمونيست کارگري  
خود در اين مبارزات دخيل بوده است 
و نــمــايــنــده و ســخــنــگــوي جــنــبــش            

 .  سرنگوني طلبانه مردم بوده است
  اتفاقي که در اين دو، سه هـفـتـه       
اخير افتاد، اين بود که بنظر من، ايـن     
جنبش سرنگوني طلبـانـه بـگـونـه اي            
انقالبي و در ابعاد ميليوني به ميـدان    

بـه  "   نـه " آمد، يعني با پرچـم و شـعـار            
حکومـت  " حکومت اسالمي و اينکه    

مـرگ بـر     " ،   " اسالمي نـمـي خـواهـيـم        
و کوبيدن باصطالح محور "  ديکتاتور

و ستون فقرات اين حـکـومـت يـعـنـي             
اين، در واقع، ادامه . ولي فقيه و غيره 

همان جنبش ها بود در يک مقياس و      
کيفيت باالتر و وسـيـع تـر و در يـک                  
شکل توده اي تر و عظيم تر که بنـظـر       

من، اگر آن جنبش ها در جامعه ايران   
وجود نمي داشت، بايد يک معجزه اي     
صورت مي گرفت تا در يک جـامـعـه            
ساکت، صامت و بي حرکت، ناگـهـان      
ــ آنهم بر سر تـقـلـب در         ميليون ها نفر 
انتخابات کـه هـر روز صـدهـا مـورد               
شبيه آنرا در کشورهاي جهان سـومـي      
ـــ بـه خـيـابـان                     از نوع ايـران شـاهـديـم ـ

 ... بريزند 
 

مـمـکـن اسـت گـفـتـه            :   اصغر کريمي 
شود که جنـبـش اعـتـراضـي خـاصـي              
وجود نداشته اما، مـثـل بسـيـاري از            
کشورهايي که خفقـان و اسـتـبـداد را             
حاکم کرده اند، ناگهان فرصـتـي بـراي       
مردم ناراضي فراهم شده و مـردم بـه             

مـمـکـن اسـت ايـن          .   خيابان آمده انـد    
نـظـر شـمـا       .   استـدالل را هـم بـکـنـنـد            

 چيست؟ 
بلـه، مـمـکـن اسـت          :   حميد تقوايـي  

چنين حالتي هم وجـود داشـتـه بـاشـد           
اما، بنظر مـن آن نـوع اعـتـراضـات،              
بيشتر شکلـي از شـورش و عصـيـان              
است که معموال بسرعت هم سرکوب       
و يــا تــحــريـفــش مــي کـنــنــد و آنــرا                 

. ميکوبند يا به بيراهه مـي کشـانـنـد         
اين شکلي که ما از اعتراضات مـردم   
ــ و همين دو يا سـه    در ايران مي بينيم 
ــ                هفته اخير هم آنرا نشـان مـي دهـد ـ
شکلي از اعتراضات خيـابـانـي اسـت           
که مدام راديـکـال تـر، عـمـيـق تـر و                   
ــر مــي شــود و اقشــار                   ــعــرضــي ت ت
مختلفي هم که هم اکنون در خـيـابـان       
هـا هسـتـنـد و دارنـد اعـتـراض مـي                   
کنند، بطور روشني دارند يک عقده و       

مـن  .  درد سي ساله را فرياد مي کنند 
فکر نمي کنم حتي يک نفر را بتوانـيـد      
در ايران پيدا کنيد که بگويد قـبـل از          
تقلب در انتخابات يـا حـتـي قـبـل از                
دوره احمدي نـژاد، از اوضـاع راضـي             
بودم و قبل از احمدي نژاد آزادي بيـان        
وجود داشت و ما سير بوديم يا زن ها       
و جوان ها آزاد بودنـد و ايـن احـمـدي              
ــ ايـن تـقـلـب             ــ و از آن مسخره تر  نژاد 
در انتخابات بود کـه مـا را عـاصـي               

هيچ کـس، حـتـي يـک نـفـر هـم                 .   کرد
نـه از    .   چنين نـظـري نـخـواهـد داشـت           

مردمي که درگير اين مبارزه بوده اند   
و در   ( و نه حتي از ناظران سياسي هم  

اينجا با آن عده معدودي کـه سـرشـان          
را زير برف کـرده انـد و مـي گـويـنـد                   
اينها دعواهاي دو جناح است و غيـره    

ــ    ) .   کاري ندارم  ــ حتي ـ اکثريت عظيم 
رسـانــه هـا، مــتــفـکــريــن و نــاظــريــن              
سياسي، در داخل و خارج، دارند مـي    
گويند که دعوا بر سر موسوي و تقلب 
در انتخابات نيست و يک نارضـايـتـي        

ـــ در جـامـعـه وجـود              ــ اساسا  عميقي 
بحث من ايـن اسـت کـه          .  داشته است 

ــارضــايــتــي هــاي              کســانــيــکــه ايــن ن
فروخورده را نـاگـهـان بـه خـيـابـان هـا                 
کشاندند، نخستين بـاري نـيـسـت کـه           

بـخــش  .   دارنـد اعـتـراض مـي کـنـنـد             
عـظــيــمــي از ايـن جــامــعــه بصــورت             
مقاومت زنان در مـقـابـل حـجـاب و               
زورگـويــي هـاي حــکــومـت، بشــکــل           
جواناني که در دانشگاه مـبـارزه مـي         
کردند، کارگراني که در کـارخـانـه هـا            
اعتصاب مي کردند و معلميـنـي کـه       
در همين يکي دو سال گذشته درگـيـر      
مبارزات وسيعـي بـا ايـن حـکـومـت              
بودند و همينطور کارمندان، پزشکان   
و غيره، مدتهاست که در يک مـبـارزه       

. دائمي با اين حکومت بسر مي برنـد     
به هيچ وجه اينطور نبـوده کـه ايـنـهـا               
مطيع، منـقـاد، سـاکـت و بـي صـدا                 
بودند و حاال ناگهان به خيابان ريختـه        

من فکر مي کنم بسياري از ايـن    .   اند
کسانيکه امروز در خيابـان هسـتـنـد،          
مــي تــوانــنــد بــگــويــنــد کــه در چــه                

در چـه    .   اعتصاباتي حضور داشته اند 
هايي بـه خـيـابـان رفـتـه           "   مه" اول ماه   

هــايــي " هشــت مــارس   " انــد، در چــه        
اعتراض کرده اند و چه درگـيـريـهـايـي        

. در خيابان ها با حکومت داشتـه انـد     
بخصوص جـوان هـا، انـواع و اقسـام              
ــد و حــتــي                  مــبــارزات را داشــتــه ان
چهارشنبه سوري را به مناسبتي براي    
اعتراض به جمهوري اسالمي تـبـديـل      

مي خواهم بگـويـم کـه اگـر         .   کرده اند 
چـنــيـن حـرکــت عــظـيــمـي مـثــال در                
عربستان سعودي صورت ميگـرفـت،      
طبيعي است که جاي تـعـجـب داشـت          
چــرا کــه آنــچــنــان اخــتــنــاقــي تــحــت            
حاکميت يک حکومت اسـالمـي نـوع         
ديگر در عربسـتـان بـرقـرار اسـت کـه               
بسيار عجيب خواهد بود که نـاگـهـان       
چنين انفـجـاري در آنـجـا رخ بـدهـد،                
حتي اگر اتفاقـي هـم بـيـافـتـد هـنـوز                  
جنبه هاي عقب مانده و ارتجـاعـي و         
يـا تـوهـمـات عــمـيـقـي در آن وجــود                  

اما در جـامـعـه ايـران           .  خواهد داشت 
. وضـعـيـت  کـامـال مـتـفـاوت اسـت                 

جـمـهـوري اسـالمـي عـلـيـرغـم تـمــام                 
کشـتــارهــا و ســرکــوبـهــا، هــيــچــگــاه           
نتوانست آن چيزي را که در زمان شـاه        

گفته مـي  "   گورستان آريا مهري"به آن  
حتي در   .   شد، در جامعه برقرار سازد   

اوج جــنــگ ايــران و عــراق هــم کــه                  
جمهوري اسالمي به بهانه آن هـمـگـان     
را به مهميز کشيده بود، نقل محافـل        
مردم، جوک و مسخـره کـردن سـر تـا               
پاي رژيم و مقاماتـش در تـاکسـي و             

 . . . ريشه هاي انقالب                              ۱از صفحه          

 ۴صفحه      
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ــود           جــمــهــوري  .   اتــوبــوس و غــيــره ب
اســالمــي هــمــيــشــه بــا ايــن بــحــران              

و بهميـن  .   اجتماعي مواجه بوده است 
دليل  در جـامـعـه در طـي سـي سـال                
گذشته هميشه اعتراض وجود داشـتـه    
و بخش عظيمي از مـردمـي کـه اآلن           
در خيابان ها هستند، در مناسبت ها 
و روزهاي مختلـف و در بـرخـورد بـا              
مسائل متعددي در اين اعـتـراضـات         

بـنـظـر مـن، ايـن          .     شرکت داشته انـد    
جنبش انقـالبـي کـه امـروز شـاهـدش              
هستيم، از چنين زمـيـنـه هـا و پـايـه                 

 . هايي برخوردار است
 

مسئله ديگـري کـه در       :   اصغر کريمي 
همين رابطه مطرح است، اين است که 
اقشار و طبقات مختلف، اعتراضات   
مختلفي در جامعه دارنـد و بـخـاطـر             
همين است که جنبش هـاي سـيـاسـي            
مختلـفـي را هـم در جـامـعـه شـاهـد                   

يــکــي از ايــنــهــا جــنــبــش          .   هســتــيــم
دوم ( باصطالح اصالح حکومت بود      

 -خـردادي هـا و کـال خـانـواده مـلـي                 
ــون   ــم          ) .   اســالمــي ــزدي ه ــم ي ــي ــراه اب

اعــتــراضــاتــي داشــتــه، طــيــف تــوده          
اکثريـت هـم يـک نـارضـايـتـي هـايـي                   
داشته و برخي شعرا و نويسندگان هـم        
که شايد بعلـت مـحـدود بـودن آزادي             
خــودشــان، بــعــنـــوان يــک صــنـــف                

. روشنفکر، اعتراضاتي داشته باشنـد    
يک عده هم هستـنـد کـه چـون تـاج و                 
ــد،                   تــخــت شــان را از دســت داده ان
اعتراض دارند و همواره از يک مرز پر   

هـر  .   گهر و غيره سـخـن مـي گـويـنـد              
کدام از اين جنبش ها روي چـيـزهـاي            
مختلفي انگشت مي گذارند و در اين 
ميان، جنبش هايي هـم هسـتـنـد کـه             
شما مي گوييد؛ کارگران، مـعـلـمـان،          
زنــان و دانشــجــويــان و جــوانــان هــم              
اعتراضاتي دارنـد و دردهـاي زيـادي           

اينـهـا هـمـواره اعـتـراضـات و              .  دارند
اعتصابات، حتي ميلـيـونـي، داشـتـه          
اند و حکومت همواره با اينها درگـيـر    
بوده است و حتـي خـود رژيـم هـم بـه                  
صدها و هزاران اعتصاب و اعـتـراض       
دانشجويان و کارگران اشاره مي کـنـد      

به قول شما به جامعه اي که هـمـواره    ( 
شــمــا در   ) .   پــر الــتــهــاب بــوده اســت        

صحبت هايتان بيشتر به اين جـنـبـش          
اشاره کـرديـد امـا، بـه جـنـبـش هـاي                  
ديگري که مثال تاج و تخت شان را از  

مـي  .   دست داده اند، اشـاره نـکـرديـد          
خواهم سؤال کنم که آيا انقالب مـحـل    
تقاطع تمام ايـن جـنـبـش هـا اسـت و                
همه اين نارضايتي هـا را در بـر مـي             

 گيرد؟ 
مـن بـه ايـنـهـا          .   نخـيـر  :   حميد تقوايي 

اشاره نکردم چون اساسا انقالب ربطي  
ــدارد         ــنــهــا ن ــه اي ــ         .   ب ــقــالب ــ ــن ان اي

همچنانکه من به نمونه هايي از بارقه   
ــ ادامـه يـکـسـري               هاي آن اشاره کردم 
تحوالت واقعي و مستمر در جـامـعـه     
ايران است کـه اگـر آنـرا بـعـنـوان يـک                   
جنبش اجتماعي نـگـاه کـنـيـد، مـي               
بينيد جنبش مـحـرومـان و کـارگـران            

يــک جــنــبــش آزاديــخــواهــانــه،       .   اسـت 
ايـن،  .   برابري طلبانـه و واقـعـي اسـت           

مسئله کارگـران و اکـثـريـت جـامـعـه               
کارگراني که زير خط  فقر .   ايران است 

قرار دارند و کال آزاديخواهان و تـمـام        
مردم شريفي که ممکن است حتي آن       
فشار مادي هم رويشان نباشد امـا از          
اختناق و بحقوقي رنج ميبرند و   يک    
جامعه آزاد، مدرن، بـرابـر و انسـانـي             

اين جنبش و جـنـبـشـي       .   مي خواهند 
که اين انـقـالب ادامـه آن اسـت، يـک                 
جنبش کارگري، چپ، کـمـونـيـسـتـي،          
آزاديخواهانه و برابري طلبانه اي است   
کـه در شـانـزده آذرهـا، اعــتـصـابــات               
کـارگــري، دفـاع از حــقـوق کــودک و               
مبارزه عليه اعدام و سنگسار خودش 

ايـن حـرف بـه آن          .   را نشان داده اسـت     
معنا نيست کـه ايـن تـنـهـا جـنـبـش                   
اپوزيسيون و مخـالـف حـکـومـت در            

ــران اســت     جــمــهــوري اســالمــي        .   اي
نيروهاي مختلف اپوزيسـيـون دارد و         
حتي به يک معنا، بخشـي از خـودش         
هم بعنوان دوم خـردادي، اپـوزيسـيـون         

بخصوص بـعـد از       .   خودش شده است  
آنکه خاتمي کنار رفت، خيلي از خود       
حکومتي ها به اپوزيسيون رفـتـنـد و         
هم اکنون حتي بعضي هاشان خواهـان   
حکومت سکوالر شـده انـد و از ايـن              
مــي گــويــنــد کــه مــذهــب بــايــد از                 
حکومت جدا باشد که البته خود ايـن      
يک گام مـثـبـت اسـت و يـا جـنـبـش                    
ديگري که تاج و تختـش را از دسـت             
داده و خــواهــان بــازگشــت و اعــاده               
اوضاع به دوره آريامهـري هسـتـنـد و            
حتي خواهان بازگشت بـه دو هـزار و            

جمـهـوري اسـالمـي       !   پانصد سال قبل  
هزار و چهارصد سال قبل را الـگـو و             
نمونه قرار داده و اين بالها را بـر سـر            
مردم آورده و اينها مي خواهند هـزار          
سال از جمهوري اسالمي هم عقب تـر        
بروند و جمـهـوري کـوروش کـبـيـر را                

اينها هم هسـتـنـد و راه        ! برقرار سازند 
حل هاي خودشان را مقـابـل جـامـعـه             

آن جنبش دوم خردادي و .   گذاشته اند 
ـــ کـه چـون               ــ اسالميون ـ خانواده ملي 

بخشي از حکومت هسـتـنـد، نشـريـه            
دارند و هـنـوز هـم دارنـد و کـانـديـد                    
انتخاباتي مي دهند و مـوسـوي هـم             
ــ هم، راه حل    بعنوان نماينده آنها است 
هاي خودشان را دارند و راه حـل شـان         
اين است که بايد يک اصالحاتـي کـرد        

اين در   . و اين حکومت را نگاه داشت 
ــ يک        ــ حتي  حالي است که هيچ کسي 
اقدامي که شبيه اصالحات باشد هـم         

ايـن  .   از اينها نديـده و نشـنـيـده اسـت            
جنـبـش دوم خـرداد کـه يـک زمـانـي                  
بخش عظيمي از اين حکـومـت بـود،          
از هيچ چيزي بيشتر از اينکه مردم به     
خيابان بيايند نميترسد و اصـال تـمـام         
تالشش اين است که چـنـيـن اتـفـاقـي              

هميشه هم گفته اند که انقالب .   نيفتد
بد است، خشونت است و وقـتـي مـي         
گويند نـافـرمـانـي مـدنـي، در واقـع،               
دارند به مـردم مـي گـويـنـد انـقـالب                 

هـمـواره مـردم را از انـقـالب              .   نکنيد
پرهيـز مـي دهـنـد و بـر عـکـس، از                    
تغييرات تدريجي مي گويند و اينکـه    
اجازه بدهيد از طريق مجلس، قـانـون         
اساسي و اينکه اين آيت اهللا برود و آن     
آيت اهللا بيـايـد، وضـعـيـت را درسـت               

باالخره، مردم هم مي بينند که !   کنيم
وضع درست که نمي شود هيچ، بـدتـر       

در هر حال  انقالب، در   .   هم مي شود  
اسـالمـي     -قاموس اين جنبش مـلـي      

اين جنبش، جنبشي است کـه   .   نيست
. دقيقا بر ضد انقالب عمل مي کـنـد       

انقالب را نمي خواهد و خيزش مـردم     
در خيابان ها شيشه عمر اين جـنـبـش        
را هم به زمين مي زند و  اين جنـبـش      

 .  را هم بهمراه رژيم سرنگون ميکند
جـنــبــش ديـگــري هــم کــه اشــاره            

سلطنت طلب ها و طـرفـداران    ( کرديد  
اصـال بـطـور      )   اعاده وضعيـت قـبـلـي       

ايدئولوژيک و اساسـي مـخـالـف اسـم             
انقالب و در واقع، مـخـالـف هـر نـوع           
دخالت توده مردم در خيابـان هـا، در         
سـيـاســت و در سـرنــوشـت خـودشــان               

اين را کامال غلط مي دانند  .   هستند
و حـتــي اگـر خشـونـتــي هـم در کــار                   
نباشد، مي گويند مـردم عـامـي کـه            
! نبـايـد در سـيـاسـت دخـالـت کـنـنـد                  

سرلشگـر فـالنـي و دکـتـر مـهـنـدس                  
بهماني خودشان مي دانند بايد چکار     
کنند و شما بايد دکترا داشته باشيـد،      
در خانواده اشـراف و دربـاريـان بـوده               
باشيد و باصطالح با بـزرگـان پـالـوده            
خورده باشيد تا بتوانيد وارد سياسـت        

اين هـم  !   عوام را چه به سياست!   شويد
حرفي است که اينها مـي زنـنـد و بـه                
همين خاطر است که مي گويم نـفـس         
اين جوشش انقالبي و اين خروشي کـه      
امروز در جامعه مي بينـيـم، از نـظـر           

ايــدئــولــوژيــک، از نــظــر ســيــاســي و              
جنبشي، پاسخ محکمي است کـه آن         
جنبش کارگري و انقالبي مـحـرومـان       

راه حـل هـاي       .   دارد به اينها مي دهد    
يـکـي   .   اينها دود شد و بـه هـوا رفـت           

مي گفـت قـانـون اسـاسـي را درسـت                
يکي مي گفت جمهوريـت ايـن      .   کنيم

واليت فقيه را زياد و اسـالمـيـتـش را           
يکي مي گـفـت نـافـرمـانـي         !   کم کنيم 

ديــگــري مــي گــفــت      .   مــدنــي کــنــيــم   
فدراليسم يا اينکه از طـريـق دخـالـت             
آمريکا و بحران آفريني در مرزها يـک     

تمام اينها دود شد و بـه    .  کاري بکنيم 
ــا وقــتــي مــي            .   هــوا رفــت    ــنــهــا ت اي

توانستند يک برو برويي داشته باشـنـد    
که اين حکومت مي توانست مردم را 
خفه کند و مردم به خيابان ها نريختـه     
باشند و اينها هم بيايند و يـک لـنـگـه           
کفش کهنه را در بـيـابـان نـعـمـت جـا               
بزنند اما، معلوم است که وقتي مردم 
بــه خــيــابــان بــريــزنــد، ديــگــر تــن بــه              
هيـچـکـدام از ايـن راه حـل هـا نـمـي                     

نـفـس وجـود ايـن حـرکـت در               !   دهـنـد  
ــ به اين مـعـنـاسـت            ــ دقيقا  خيابان ها 
کـه ايــن رفــرانــدوم، قــانــون اســاســي،            

. استحاله و غيره را بايد کنار بگذاريد
جامعه نه تنها بطور وسيع و ميليوني 
دارد اعالم مـي کـنـد کـه جـمـهـوري                 
اسالمي را نمي خواهم بلکه عالوه بـر      
اين، دارد مي گويد که تمام ايـن نـوع           
اپوزيسيون هايي را هم که از شـنـيـدن         
اسم انقالب دست و پايشان مي لرزيد       
و انقالب و حرکت مسـتـقـل مـردم را          
شورش کور و خونريزي و دخالت عوام 
در سياست و غيره مي ناميدند، نمي     

 ... خواهم و 
 

حـمـيـد تـقـوايـي،         :     اصغر کريـمـي   
نيروهايي هستند کـه هـمـانـطـور کـه               
گفتيد مي خواهند از طـريـق بـحـران             
آفريني در مرزها کاري بکنند، مـثـل      
قوم پرستاني که در کردستان هستـنـد      

اين نيروهـا ايـنـطـور       .   يا در آذربايجان  
فکـر مـي کـنـنـد کـه هـمـانـطـور کـه                      
آمريکا در کـردسـتـان عـراق دخـالـت              
کرد و ناسيوناليست هاي کرد در آنجا 
به قدرت رسيدند، شايد در ايـران هـم           
جنگي صورت بگيرد و آمـريـکـا بـه             
اينها هم کمک مالي بکنـد و شـبـکـه             
تلويزيوني برايشان راه بيـنـدازد تـا بـه           

. اين شکل بتوانند بـه قـدرت بـرسـنـد           
حرفم اين است که هر چـنـد تـاثـيـرات           
اين نيروها محدود اسـت و بـه هـيـچ               
وجه يک حرکت اجتماعي جدي پـديـد         
نمي آورند اما، بـه هـر حـال بـعـنـوان                  
بخشي از ناراضيان اين جامعه وجـود        

اصــالح طـلــبـان حـکــومـتــي،          .   دارنـد 

. سلطنت طلب ها و غيره هم هسـتـنـد    
آيا منـظـور شـمـا ايـن اسـت کـه ايـن                    
جريانات در ايـن حـرکـتـي کـه حـزب                 
کمونيست کارگري آنـرا انـقـالب مـي           
نامد، شرکت ندارند؟ ما مي بـيـنـيـم            
که اينها در ايـن اعـتـراضـات وجـود               

آيا مي خواهند خط ديگري را   .   دارند
در اين انقالب پيش برده و در نـهـايـت      
دخالت توده مردم را از بيـن بـبـرنـد و          
دوباره از باالي سر مردم به توافـقـاتـي     
برسند؟ ما حضور اينها را گاهگاه در   
خيابان ها يا در فراخوان هايشان مـي       

باالخره ايـنـهـا هـم کـامـال در               .  بينيم
مقابل اين حرکت معين نايستاده انـد        

. و يک طوري با آن همراهي مي کننـد     
جايگاه و نقش سياسي اين نيروها در       

اين انقالب چيست؟                                                                                              
بله، ببينيد وقـتـي يـک      :  حميد تقوايي 

جنبش انقالبي و يک حرکت تـوده اي           
در اين ابعـاد شـکـل مـي گـيـرد، هـر                 
کسي بخواهد در سياست باقي بمـانـد    
و به آن بي ربط نشود، بـاالخـره، خـود       

. را بگونه اي بـه آن آويـزان مـي کـنـد               
مي گويد بلـه،  .   مجيزش را مي گويد  

ما هم مي گفـتـيـم يـا اآلن ديـگـر بـا                   
مردم هستيم و زنـده بـاد مـردم و در               
عين حال، در کنار آن سعي مي کـنـد         
همان سياست ها، افـق هـا و اهـداف              

. خودش را از اين طـريـق پـيـش بـبـرد            
مي خواهم بگويم که اسـاسـا در دوره        

. انقالب، همگان انقالبي مـي شـونـد         
اگر بـخـواهـنـد بـه        .   چاره اي هم ندارند  

سياست مربوط بمانند، بايد بـيـايـنـد         
يادم هسـت کـه       . وسط و کاري بکنند 

" بـخـتـيـار    " در انقالب پنجاه و هفـت،        
بـراي  !   مي گـفـت مـن مـرغ طـوفـانـم              

بيست سال معلوم نبـود ايشـان کـجـا            
بود و نه تنها مرغ طوفان نبود بـلـکـه        
حتي جيک جيک هـم نـمـي کـرد و بـا                 
اينحال، همينکه انقالب شد، بخودش 
گفت مرغ طوفـان و جـلـو آمـد بـراي                
ــ جلو طوفان را بـگـيـرد       ــ اتفاقا  اينکه 

مي گفت کـه مـا     "   بازرگان" و يا مثال  
باران مي خواستيم، سيل آمد و حـال         
آنکه بطور واقعـي بـاران را هـم نـمـي                

مي خواهم بگويم که انقالب . خواست
ها هميشه چنين خـاصـيـتـي دارنـد و             

. امروز هم همين وضعيت را شاهـديـم    
بله، اينها هم حتما خواهند گفت زنـده   
باد مردم و مثال مي بينيـم کـه رضـا         
پهلوي هم حرف هاي مردم را مي زند    
اما سعي مي کـنـد آنـرا حـرکـتـي در                 

، مرز پرگـهـر و     "غرور ملي"چارچوب  
ايرانيت و پرچم سه رنگ نشان دهـد و     
همانطور که جمهـوري اسـالمـي مـي           
گويد انقالب پنـجـاه و هـفـت بـر سـر                 

 ٣از صفحه          

 ۵صفحه      
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اسالم بود، ايشان هـم هـنـوز انـقـالب             
شروع نشده، مدعـي اسـت کـه گـويـا              
! انقالب بخاطر کوروش کـبـيـر اسـت           

اين نوع تالشها و همراهي هـا شـروع           
 ... مي شود و 

 
هدف از ايـن هـمـراهـي       :   اصغر کريمي 

ها چيست؟ چرا همراهـي مـي کـنـنـد           
 اگر بطور کلي انقالب نمي خواهند؟ 

فرصت طلبي و نان بـه    :   حميد تقوايي 
 ... نرخ روز خوردن 

 
آيـا ايـن مسـئلـه اي           :   اصغر کريمـي  
 اخالقي است؟ 

. نخير، اخالقي نيـسـت  : حميد تقوايي 
ايـن،  .   فرصت طلـبـي سـيـاسـي اسـت           

ببينيد؛ براي .   ويژگي اين شرايط است  
شناخت مضمون، مـوتـور و انـگـيـزه             
اصلي حـرکـت مـردم، نـمـي تـوان از                 
طريق کسانيکه تا ديروز مي گـفـتـنـد        
انقالب بد است، خشونت اسـت و بـه            
طرفش نرويد و غـيـره و امـروز بـروي             
اسب پريده اند، به قضاوت پرداخت و      
بدتر از آن، از طـريـق کسـانـي مـثـل                   
موسوي و دوسـتـانـش کـه تـا ديـروز                
مسئول کشتار دانشجويـان، هـيـجـده          
تيرها، قتل هاي زنجـيـره اي و غـيـره             

در کشتارهاي زمان خـمـيـنـي       (بودند  
هم تمام اينها دست داشـتـنـد و هـمـه               
اين جـنـايـت هـا جـزو کـارنـامـه دوم                   
خرداد اسـت و جـنـاب مـوسـوي هـم                 
امروز مي گويد گويا جـنـبـش مـردم            
بخاطر اين است که مي خـواهـنـد بـه              

بــا ايــن    ) !   دوره خــمــيــنــي بــازگــردنــد      
معيارها و از طريق اين نيروها، نـمـي         
تـوان انــقــالب مــردم را بــه قضــاوت              

هيچ اسمي غـيـر از فـرصـت          .   نشست
طلب به روي اين نـيـروهـا نـمـي تـوان               

کسي که ايـن حـرکـت بـرايـش          .   گذارد
تحميل شده و براي اينکه صـنـدلـيـش         
ـــ مـثـل جـنـاب                   را نگاه دارد و مثال ـ
ــ دعواي خودش را با جـنـاح         موسوي 
مقابل پيش ببرد و براي ايـن کـار بـه               
کارت مردم احتياج دارد، فـقـط يـک            

اين نيروها نه نيت . فرصت طلب است
انقالب داشتند و نه اصـال فـکـر مـي             
کردند که مردم به خيابان مي ريزند و       
اگر تا دو ماه پيش به رفسنـجـانـي يـا        
موسوي مي گفتيد که مـردم در ايـن           
ابعاد به خيابان مي ريـزنـد، از هـمـان             
زمان مي گفتنـد بـيـائـيـد يـک کـاري                

بـزنـيـم و      .   کـنـيـم ايـن اتـفـاق نـيـفــتـد               
 ... سرکوبش کنيم 

آيا اين بدان مـعـنـا    :   اصغر کريمي 
ـــ هـر کـس بـه هـر                          ـــ حـاال ـ است که ـ

دليلي، با هـر مـنـفـعـت سـيـاسـي يـا                   
فرصت طلبي که دارد، وقتـي در ايـن        
انقالب دخالت کند، انـقـالبـي شـده و            

 انقالب مي خواهد؟ 
من ديـگـر بـا ايـن         :   حميد تقوايي 

کاري ندارم که انقالب مي خواهـد يـا         
مسـئلـه ايـن اسـت کـه            .   نمي خـواهـد   

وقتي کسي مي گويد هـمـراه انـقـالب        
هستم، مـردم بـايـد بـگـويـنـد بـاشـد،                 

اگـر هـمـراه      .   قبول، پس دنبال ما بـيـا     
. انـقـالب هســتـي، حـرف مـا را بــزن               

ـــ غـيـر از            همين حاال جناب موسوي 
ــ ديگر حرف مردم را    يکي دو روز اول 

ايشان دارد از جمـهـوريـت و      . نمي زند 
اسالميـت سـخـن مـي گـويـد، نـامـه                 
سرگشاده براي ولي فقيه مي نويسد و    
هنوز يک کلمه بـر عـلـيـه ولـي فـقـيـه                  
حرفي نزده و مردم در خيابان ها دارند 

، " مـرگ بـر خـامـنـه اي           " مي گوينـد     
" مرگ بر ديکتاتـور " دارند مي گويند  

هـم  " .   مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي      " و  
" مرگ بر جـمـهـوري اسـالمـي        " اکنون  

يکي از شعارهاي توده اي تـظـاهـرات         
مردم است و ايشـان دارد مـي گـويـد              
اين حرکات براي حفظ نظام است، بـر        
سر قبر خميني بياييد، پرچم اهللا اکبـر   

 ...     بلند کنيد و 
                                                                  

خـوب، تـکـلـيـف ايـن           :   اصغر کريمي 
جناح هاي حکومت که با هم اختالف 

در مـورد    .   پيدا کرده اند، روشن است    
سلطنت طلب ها يا قوم پرسـتـان کـرد        
 چطور؟                                          

ببيـنـيـد؛ يـک جـنـبـش            : حميد تقوايي 
انقالبي به مـيـدان آمـده اسـت و ايـن                

حـزب  .   جنبش حزب خـودش را دارد        
کمونيست کارگـري ايـران و مـن يـک              
جنبه اي هم که مي خواستم تـوضـيـح      
بدهم، اين بود که اين نيروها آلترناتيو  

. هاي تغيير حکومت را ارائه داده انـد  
يکي مثل سلطنت طلب هـا از رژيـم             
ــا                    ــنــکــه ب چــنــج مــي گــفــتــنــد و اي
سناريوهايي از باال و بـا پشـتـيـبـانـي            
آمريکا بخواهند تـغـيـيـراتـي در بـاال             

. يکي مي گفت استحـالـه  . پديد آورند 
ديگري مي گفت رفراندوم و يکي هـم     
از تغيير قانون اسـاسـي مـي گـفـت و             
غيره و همه اينها مي گفتند انـقـالب           
بد است، نرويد، خشونت است و مردم 

يک حـزب  .   را از آن برحذر مي داشتند   
و فقط يک حزب، حـزب کـمـونـيـسـت              
ــ       ــ ظاهـرا ـ کارگري، بود که آنزمان که 
همه جا ساکت و آرام بود، مـي گـفـت         
يک جنبش عميقي در جامـعـه وجـود          
دارد که سرنگوني طلبانه است و ايـن        

اعــتــصــابــات کــارگــري، ايــن هشــت          
مارس ها، اين مقاومـت زنـان و ايـن           
اعتراضات دانشجويـي، نشـانـه هـاي          
يک آتش زير خـاکسـتـر اسـت کـه ايـن              
آتش عليه کل حکومت است، انقالب 
فـرا مـي رسـد، در راه اسـت و بـايــد                    
خودمان را آماده کنيم و چشـم انـداز،       
افق و آلترناتيوش را در مقابـل بـقـيـه             
مي گذاشت و آنزمان، همه نـيـروهـاي          
ديگري که هم اکنون بعضي هاشان در 
خيابان هستند، برخي براي مردم کف       
مي زنند و بعضي خود را انقالبي جـا        
مي زنند، در مقابل حزب ما ايستاده   
بودند و هـر اتـهـامـي را بـطـرف مـا                    

مي گفتـنـد حـزب      .   پرتاب مي کردند  
رويايي، پايـش روي زمـيـن نـيـسـت،              
واقــع بــيــن نــيــســت يــا فــرقــه اي و                  

هـم اکـنـون امـا،         !   ايدئولـوژيـک اسـت     
ديگر ورق بـرگشـتـه و ايـن انـقـالب،                 
حزب ما را در مـرکـز سـيـاسـت قـرار                
داده است و بقيه هـم در تـالـشـنـد تـا                 
ببينند چطور خودشـان را بـا آن وفـق             
بدهند براي اينکه به نحوي اين بحـران    
را از سـر بـگـذرانـنــد و بـرگـردنـد بــه                    

. آلترناتيو ها و راه حل هاي خـودشـان      
با ايـنـحـال بـنـظـر مـن، حـزب مـا و                     
انقالبي که هـم اکـنـون دارد در ايـران               
شکل مي گيرد و ما بنمايندگي از آن   
انقالب، بايد اعالم کنيم که هر کسـي      
که دوست مردم است، خـوب، خـوش          

حتي ممکن اسـت بـرخـي      .   آمده است 
مقامات حکومت هم بيايند و واقعـا        
هم با انقـالب هـمـراهـي کـنـنـد امـا،                 
راهش اين نيسـت کـه بـگـويـنـد مـي                 
خواهيم نظام را حـفـظ کـنـيـم يـا اهللا                 
اکبرتان مشت محکمي است بر دهان  
اين رژيم يا به مسجد بياييد و يـا بـر               

شرطش اين است کـه    . سر قبر خميني 
بدنبال مردم و خـواسـتـه هـايشـان راه              
بـيـفـتـنـد و حــرف و شـعـار مـردم را                     

ما هم اکـنـون يـک خـواسـت           .   بگويند
هــايــي را اعــالم کــرده ايــم بــعــنــوان               

فـرمـان   .   خواست هاي اساسي انقـالب   
هاي انقالب مردم و گفته ايم که مثال    

. زنداني سياسي بايـد فـورا آزاد شـود          
خـود  .   مجازات اعدام بايد لـغـو شـود       

مردم هم معرفي آمـريـن و عـامـلـيـن            
. کشتارهاي اخير را خواستار شده انـد    

" مرگ بر ديکتاتـور " دارند مي گويند  
و مــنــظــورشـان ايــن اســت کــه هــمــه              
مظاهر ديکتاتوري بايد برچيـده شـود      
و به اين معنا، خواسـتـار آزادي هـاي           
بي قيد و شرط بـيـان و مـطـبـوعـات                

هر کس با هر سابقه سيـاسـي   .  هستند
و جنبشي مي تواند بيايـد و بـگـويـد            

من هم قبول . من همراه انقالب هستم
مي کنم امـا، بشـرطـي کـه بـيـايـد و                  

بطور واقعي در کنار اين حرکـت قـرار       
مهم اين است که وقتي مـردم   .   بگيرد

به انقالب روي مي آورند، ديـگـر ايـن            
خودشان هستـنـد کـه خـواسـت هـا و                
شعارهاي خودشـان را انـتـخـاب مـي             
کنند و خود منطق انقالب اسـت کـه            
در چنين شرايطي، در سياست تعييـن     

انقالب، کسي را کـه  .   کننده مي شود  
در مقابل انقالب بـاشـد و يـا دشـمـن              
دوست نماي آن باشـد و وارد آن شـده              
باشد با اين هدف که شکستش دهـد،      
بهم بزند و متوقفـش کـنـد، بسـرعـت            
رسوا مي کند و از رويش رد مي شود 
و بخصوص وقتي هم که حزبي مـثـل         
حزب ما در صـحـنـه اسـت و اسـاسـا                
اجازه نمـي دهـد کـه چـنـيـن اتـفـاقـي                   

اتفاقي که هم اکنون دارد مـي    .   بيفتد
افتد، بنظـر مـن، ايـن اسـت کـه االن                 
ديگر رضا پهلوي جـرأت نـمـي کـنـد              
بـگـويــد انــقـالب نــمـي شـود، بــد يــا                 

بر عکس، بايد .   خشونت است و غيره 
ــ مثـال       بيايد و بگويد اين حرکت شما 
ــ در چارچوب سرافرازي دوره کـوروش   
و پرچم سه رنگ اسـت و از ايـن نـوع               

 . حرف ها و صحبت ها
اجازه بدهيد تا بعدا بـه    :  اصغر کريمي 

تا جايي کـه    . موضوع حزب بازگرديم 
مـن بـيــاد دارم، حــزب کــمــونـيــســت             
کارگري هميشه گفته که جامعه ايـران    
نياز به تغييرات اساسي دارد و فـقـط        
يک رفورم يا اصـالحـات نـمـي تـوانـد               

ايـنـکـه راه      .   وضعيت را بـهـبـود دهـد        
مقابله با رژيمي که تا دنـدان مسـلـح            
است و کـوچـکـتـريـن آزادي هـا را از                 
مردم گرفته است، يک انقالب اساسي       
است که زير و رو کند، تمام اين ارگان       
هاي حـکـومـت را درهـم بشـکـنـد و                  

. وضعيت را از بـنـيـان تـغـيـيـر دهـد                  
زماني هم که خاتمي آمـد، مـنـصـور           
حکمت يک اطـالعـيـه اي نـوشـت بـا                

و در زيـر      "   جنـگ بـازنـده هـا        " عنوان  
همان اطالعيه اعالم کرد که ما مردم   
را به انقالب عليه جمهوري اسـالمـي          

از ده سال پـيـش هـم،      .   فرا مي خوانيم 
در هيجده تير هـفـتـاد و هشـت، يـک                
جــنــبــش تــوده اي بــراي ســرنــگــونــي           
جمهوري اسالمي شروع شد کـه از آن       
زمان ادامـه داشـتـه و در پـنـج سـال                   
گــذشــتــه هــم، حــزب مــدام و بــطــور              
مشخص در کنگره ها و پلنوم هايـش     
از انقالب سخن گـفـتـه و قـطـعـنـامـه                
هايي را در جهت شـکـل گـيـري و بـه               
پيش بردن چـنـيـن انـقـالبـي تصـويـب               

حتي يک عده هـم بـا ايـن          .   کرده است 
خط موافق نـبـودنـد، از حـزب کـنـار               
رفتند و امروز هم همان ها ميگوينـد        
جنبش سرنگوني شـکـسـت خـورده و           

االن هم هيچ خبري نـيـسـت و يـا ايـن             
همانطور ! جنبشي مال بورژواها است 

که اشاره کرديد، عده اي هـم هسـتـنـد         
که انقالب از نظر آنها خشونت بوده و     
مي گويند اين راه حل مناسبـي بـراي       

اين مـخـالـفـت     .   جامعه نيست و غيره  
آيا شما چيزي را .   ها را شاهد بوده ايم   

که امروز در خـيـابـان هـاي تـهـران و                  
سراسر کشـور جـريـان دارد، بـعـنـوان               
حقانيت تحليل هـاي سـيـاسـي حـزب            
درمورد سير تحوالت جامعه و اينکه 
جــمــهــوري اســالمــي را بــا انــقــالب             
ميتوان انداخت و انقالبي در راه اسـت    
به حساب مياوريـد يـا ايـنـکـه نشـان               
دهنده حقانيت حزب  و کمونيست ها     
علي العموم است که هميشه خـواهـان       
انقـالب بـنـيـادي عـلـيـه ايـن اوضـاع                  

 هستند؟ 
الـبـتـه، مـوضـوع        :   حميد تـقـوايـي     

حقانيت، يک بحث اسـاسـي و اصـلـي            
است و همانطور کـه شـمـا هـم اشـاره               
کرديد، متأسفانه در جـامـعـه ايـران،            
حتي نيروهايي که بخودشان هـم مـي          
گفتند چپ و انقالبي، خيـلـي هـاشـان            
مي گفتند هيچ خبري نيست و اينکه       

کــه مــنـصــور    ( آن جـنــبـش انـقــالبـي           
حکمت بعد از هيجده تير مـعـرفـي و           

شکست خورده و ) بازشناسي اش کرد
ايـن تـازه     !   ديگر از آن خـبـري نـيـسـت          

وضعيت چپ ترين اين نيروها است و       
بقيه هم که اساسا با انقالب مـخـالـف       

در مقـابـل ايـنـهـا، حـزب مـا               .   بودند
همواره و بخصوص در ايـن سـالـهـاي             
اخير، اگر اشتباه نکنم از زمان کنگره    
چهارم، خيلي روشن و شـفـاف اعـالم            
کرد که تنها راه حل مطلوب، ممکـن        
و عملي بـراي آزادي مـردم و ايـنـکـه                
بتوانند جمـهـوري اسـالمـي را کـنـار              
بزنند، انقالب است و راه حـل عـمـلـي          

اعـالم کـرد بـا        .   ديگري وجـود نـدارد      
رژيم چنج و حرکت هـاي نـظـامـي در             
مرزها و حمله آمريکا يا اسـتـحـالـه و        
تغـيـيـرات تـدريـجـي و غـيـره، هـيـچ                   
اتفاقي نمي افتد و حتي هيچ رفـرمـي       

اين را همگان ديـدنـد و     .   هم نمي شود 
امروز هم دارند مي بينند که  حرف و   

بشارتي .   نظرات ما تماما درست بود 
که مي داديم و چشـم انـدازي کـه در                
مقابل جامعه مي گذاشتيم، واقعي و   

اين واقعيت را امروز همـه  . عيني بود 
دارند مي بيننـد امـا ايـن فـقـط يـک                  

واقعيت ديگر ايـن  .   بخش قضيه است  
است که ما فقط مـبـشـر و تـوضـيـح                

. دهنده و منتظران انقالب نـبـوده ايـم         
ما دست اندرکار شکـل دادن بـه ايـن             
انقالب بوديم و من به نکـاتـي از ايـن         

 . . . ريشه ها ي  انقالب                            ٤از صفحه          

 ٦صفحه      
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مسـائـل و     . شکل دادن ها اشاره کردم 
موضوعاتي که حزب مطرح کرد، بـه        
موضوعاتي تـبـديـل شـدنـد کـه وارد              

. سياست شدند و نـيـرو جـمـع کـردنـد             
يکي از برجسته تـريـن ايـن مسـائـل،              

ــغــو مــجــازات اعــدام اســت             ــن .   ل اي
خواست  جزئي از بـرنـامـه حـزب مـا               
است، براي آن مبارزه کرديم، کمـپـيـن          

حدود  –گذاشتيم و  آخرين حرکت ما  
يکماه قبل از سـر بـر آوردن جـنـبـش                 

ايـن بـود کـه بـطــور             -انـقـالب جـاري     
عملي، يک نوع رفراندوم را در مـورد          

از "   دالرا  دارابـي   " اعدام بر سر پرونده    
طريق تلويزيون کانال جـديـد سـازمـان         
داديم و جامعه هم جواب مثبت داد و 
اعالم کرد که با نفس مجازات اعـدام     

اين کاري بود که حزب .   مخالف است 
ايـنـکـه لـغـو مـجـازات            .   به پيش بـرد   

اعدام  را وارد سياست کند و اعالم و       
تبديلش کند به مطالبه يک جامعه اي 

هـمـيـنـطـور      .   که مي خواهد آزاد شود    
ايــن .   بــود در مــورد حــقــوق کــودک           

منصور حکمت بود کـه جـلـو آمـد و             
را تشـکـيـل      "     اول کـودکـان    " سازمان   

حزب هم در گير اين عرصه شـد،  .   داد
تبليغ کرد، مبـارزه کـرد و از طـريـق                
همين تلويزيون و مطبوعاتش حرفش    
را زد تا آنجا که از چهار يا پـنـج سـال          

مـثـل   ( پيش هم، حرکاتي اجتمـاعـي        
جشن آدم برفي ها که بـطـور وسـيـعـي          
بـخـصــوص در شـهـرهــاي کــردسـتــان             

در همين جـهـت صـورت        )   برگزار شد 
مــردم آمــدنــد و بــا  پــرچــم             .   گــرفــت

حرفشان را زدند و   " کودکان مقدمند" 
بـعـد ديـديـم بـه تـهـران کشـيـده شــد،                    

کــودکــان کــار و      " نــهــادهــايــي مــثــل      
شکل گـرفـت و در يـکـي از               "   خيابان

همين تجمعات روز جهاني کودک کـه     
) دو سال پـيـش    ( نسبتا وسيع هم بود     

يک قطعنامه راديکالي صادر و اعالم 
کردند اين دنيا وارونه اسـت، دنـيـايـي        
که حق کودک را زير پا لـه مـي کـنـد،           

هميـنـطـور    . بايد زير و رو شود و غيره 
اســت در مــورد مــقــابلــه بــا اســالم                

مـا  .   سياسي يا مقابله بـا سـنـگـسـار           
کميته بين الملـلـي عـلـيـه سـنـگـسـار               
تشکيل داديم که مينا احدي رهبر آن     

کميته عليه اعدام که بسـيـاري     .   است
از خانواده هـاي بـازداشـت شـدگـان و              
زندانيان با اين کميته تماس مستقـيـم    
داشته يا از طريـق هـمـيـن تـلـويـزيـون                

. حرفشان را بگوش مردم رسانـده انـد         
در مــواردي هــم جــان افــرادي را از                
سـنـگــسـار نــجـات داده ايـم يــا جــان                 
صدها نفر را هم بعنـوان پـنـاهـنـده از               

چنگال جمهوري اسالمي نجـات داده       
و در همينجا براي حقوقشان جنگيـده     
ايم و وقـتـي کـلـيـه ايـن حـرکـت هـا،                     
مبارزات و فعاليت هـا را نـگـاه مـي             
کنيد، مي بـيـنـيـد يـک جـويـبـارهـاي                

داشته که اعتراضي در جامعه جريان 
حزب بنحـو خـيـلـي مـؤثـري، در              
پيشاپيش اين حرکات، معمـار و        
سازمانده آنها بوده و بـاصـطـالح          
ــل و                 ــائـ ــا، مسـ ــان هـ ــمـ ــتـ ــفـ گـ
موضوعات ومضـامـيـنـي را در           
جامعه دامن زده و به پـيـش بـرده         

مقابله با حجاب، آپارتـايـد   .   است
ــدام،               ــا اع ــه ب ــابل ــســي، مــق جــن
سنگسار، قصاص و نقش قوانيـن     
شرعي در کل سيستم قضـايـي و          
غيره، از اين دسته اند و حـزب نـه      
تنها اين موضوعـات و مسـائـل          
انساني را در دل جامعه برده بلکه    
برايشان مبارزه کرده و حرکتـهـاي       

. اعتراضي  سـازمـان داده اسـت           
آخرين نمونه هايش نقش حزب بود 
در گردهمائي اول ماه مه در پارک   
الله  و حضور حـزب در سـازمـان         

کنفرانس ساالنـه آي     ( جهاني کار   
که طي آن فـعـالـيـن حـزب          )   ال او 

وارد کنفرانس شدنـد و در واقـع،            
بـعــنـوان سـخــنـرانــان افــتـتــاحـيــه            
کـنـفــرانـس، اعـالم کــردنـد بـايــد             
جمهوري اسالمي را از سـازمـان          

گفتند اين .   جهاني کار اخراج کرد 
حکومتي اسـت کـه کـارگـران را              
دستگير و شالق مي زند و اينکـه      
زندانيان سياسي در ايران بايد آزاد 

 . شوند
ــايــي حــول ايــن                ــت ه ــرک ح
خواستهـاي انسـانـي در جـامـعـه             
شکل گرفت و حزب آن خواست ها 
را به سياست آورد و هـم اکـنـون،            
اين حرکت به يک جنبـش عـظـيـم            

امـروز هـمـان      .   تبديل شـده اسـت      
جويبارها و حرکت ها است که بـا       
اين حرکت و صف عـظـيـم مـردم            

اگر چـه  .   خودش را نشان مي دهد    
شايد اگر بخواهيد بطور تقويمي و 
مکانيکي نگاه کنيد، دنـبـالـه آن         
فعاليت ها نباشد و چنيـن بـنـظـر           
برسد که ايـن حـرکـت عـظـيـم از                
دعواهاي انتخاباتـي شـروع شـده         
است اما، خوب، دعواهـاي درون       
حکومتي بارها اتفاق افتاده بود و 
اينبار هـم مـي تـوانسـت اتـفـاق                
بيفتد و به اين حرکت عـظـيـم هـم          

فـقـط بـا تـوجـه بـه             .   منجر نشود 
ــه                  ــظـــر درجـ ــون و از نـ مضـــمـ

آزاديخواهي و انسـانـيـتـي کـه در            
همين حرکت ديده مي شود، و بـه         
همين علت هم توجه جهانـيـان را         
بخود جلب کرده است، مـي تـوان        
پي برد که اين حـرکـت ريشـه دار           

مردم دنيا فهميـده انـد کـه          .   است
ايــن، مــثــال، دعــواي دو دســتــه            
طالباني و بارزاني در کـردسـتـان          
نيست و يا دو قـوم و قـبـيلـه در                  

متوجـه شـده انـد کـه           .  افغانستان
اين، فرياد انسان هايي اسـت کـه          
آزادي مي خواهنـد، انسـانـيـت و           
رهايي مي خواهند و بر عليه کـل     
ايـن حــکـومــت اســالمـي کـه در             
مقابلشان ايستاده است، مـبـارزه       

 . مي کنند
 

مـمـکـن اسـت ايـن          :   اصغر کريمي 
سئوال مطـرح شـود کـه اگـر ايـن               
ــه آن               ــم، ادامـ ــيـ ــظـ ــت عـ حـــرکـ
جــويــبــارهــايــي اســت کــه اشــاره          
کرديد، خوب، چرا همان خـواسـت       
ها، مثال در دفاع از حقوق کـودک    
و کارگران و زنان يا عليه سنگسار 
و اعدام و غيـره، در خـيـابـان هـا               

 فرياد زده نمي شود؟ 
بـبـيـنـيـد؛ پـاسـخ          :   حميد تقوايي 

چنين سئوالي را در دو سطح مـي      
اول اينکه بنظر من، در   .   توان داد 

انقالبات، شعـارهـاي سـيـاسـي و           
. مربوط به دولت مطرح مي شود      

اگر فرض کنيد جـنـبـش دفـاع از            
حقوق کودک يا هـر کـدام از ايـن               
جنبش هايـي کـه اشـاره کـرديـد،             
ادامه پيدا مـي کـرد، کسـي آنـرا             
انقالب نمي ناميد و فـوقـش مـي       
گفتند يک جنبشي است مثـال بـر         
سر حقوق مدني که در غرب به آن    

ســيــويــل رايــتــس    " مــي گــويــنــد      
يا جنبش بر سر مدنيت " موومنت

اگر هم مربوط بـه  .   و حقوق مدني  
زنان بود، حداکثر مي گفتنـد يـک       
جنبش راديکال فمينيستي اسـت       
براي حقوق زنان و به اين ترتـيـب،        
اين حـقـوق را از يـک حـکـومـت                 
ــ که حاکمـيـتـش پـيـش            موجودي 
ـــ مـي                   فرض گرفـتـه شـده اسـت ـ

انقالب فقط اين نيسـت  .     خواهند
. که توده مردم به خيابـان بـريـزنـد        

ــ تـازه    اين، البته يک بخش است و 
ــ بخش تـعـيـيـن کـنـنـده اش هـم                 

مي توانست يک جمعـيـت   .  نيست
دو يا سه هـزار نـفـره در خـيـابـان                
باشند و انقالب باشد و بر عکس، 
مي توانست يک جمـعـيـت ده هـا          
ميليوني در خيابـان بـاشـنـد امـا            

ــد       ــاش ــب ــقــالب ن ــقــالب را،     .   ان ان

مضمون، هدف و سياستي که بـر         
آن حاکم است، تعيين مي کـنـد و       
بنظر مـن، يـک شـرط الزم بـراي               

" انـقـالب  " اينکه يک حـرکـتـي را           
بناميم، اين است که بر سر بـود و      
نــبــود حــکــومــت و در مــقــابــل            

جامعه اي مي آيد . حکومت باشد
و اعالم مي کند اين حکومـت را          
نـمــي خــواهــم و حــال، ايــنــرا يــا             

" مـرگ بـر ديــکـتـاتــور        " بصـورت    
مطرح مي کند يا مرگ بر شاه يـا     

ــه اي           "  ــر خــامــن ــ     "   مــرگ ب ــا ــ ي
ــ               همچنانکه امروز مـي بـيـنـيـم ـ

نــابــود بــاد جــمــهــوري      " بصــورت   
حـکـومـت اسـالمـي        " و  "   اسالمي

وقـتـي جـوانـان در         ". نمي خواهيم 
حـدود دو سـال       ( تهران "   آرياشهر" 

حکومـت اسـالمـي      " شعار )   پيش
را سـر    "   نمي خواهيم نمي خواهيم   

دادند، در واقع، جـزئـي از هـمـان            
جنبشي بودند که امروز به خيابان 

ــمــي  " امــروز، آن      .   آمــده اســت    ن
به يک فرياد " خواهيم نمي خواهيم

روشـن  .   عمومي تبديل شده اسـت    
است که وقتي يک جـامـعـه بـراي            
انقالب بلند مي شود، حکومت را 

ايـن، نـقـطـه       .   هدف قرار مي دهد   
بايـد ايـنـطـور       .   قوت انقالب است 

باشد و اساسا انقالب بر سر قدرت 
سياسي است اما، مي تواند هم به 
نقطه ضعفش تبديل شود بـه ايـن        
دليل که خيلي از کسـانـيـکـه بـا              
حکومت دعوا دارند و با اينحـال،   
منظورشان از انقالب و رويارويـي      
بــا حــکــومــت، آزادي و رهــايــي           
جامعه نيست هم، بـر ايـن اسـب             
سوار شوند و آنـهـا هـم بـگـويـنـد                

اگر جامعه بر روي . حکومت برود
کـه امـروز در       "   مرگ بر ديکتاتـور  " 

خيابان ها سر داده مـي شـود، ابـهـام              
مـرگ بـر     " داشته باشـد يـا در مـورد             

و نداند منظـور از    "   جمهوري اسالمي 
رفتن جمهـوري اسـالمـي، رفـتـن چـه              
چيزهايي است و اينطور فکر کند کـه       
اگر آخـونـدهـا بـرونـد و کـراواتـي هـا                   
بيايند، ديگر تمام اسـت و وضـعـيـت            
بهتر مي شود، خوب، در ايـنـجـا ايـن        
نوع رويارويي با حکومت مي تـوانـد         
به حـرکـتـي کـامـال بـر ضـد انـقـالب                   

مي خواهم بگويم که در   .   تبديل شود 
عين حال که نشانه گرفتن حکـومـت،         
قانونمندي هـر انـقـالب اسـت و اگـر                
چنين نباشد اساسـا انـقـالب نـامـيـده             
نمي شود، در عين حـال، مـي تـوانـد            
نقطه ضعف انـقـالب هـم بـاشـد اگـر،               
جامعه آن هدف سيـاسـي را بصـورت           
يکسري اهداف روشن آزاديخـواهـانـه،       

انساني و برابري طلبانه بـراي خـودش        
جامعه اي که بلند .  جا نينداخته باشد 

مــرگ بــر   " مـي شــود و مــي گــويــد             
، بايد بداند که در واقـع بـه       " ديکتاتور

اين طريق تمام مظاهر ديکتاتـوري را     
 ...  هدف گرفته است و 

 
حـمـيـد تـقـوايـي، آيـا             :   اصغر کريمي 

منظورتان اين است که آن جويبـارهـا،     
در دفاع از حقوق کودک يـا کـارگـر و             
عليه اعدام و سنگسـار و غـيـره، هـم             
اکـنــون بــايــد بــيــايـنــد و شــعـارهــا و                

 مطالباتشان را مطرح کنند؟ 
ببينيد؛ به نظر مـن در    :   حميد تقوايي 

ايران اساسا  اين حرکت ها هـيـچـگـاه           
يک جنبش مدني و مطالباتـي نـبـوده       

مثال در کشوري مثـل فـرانسـه      .   است
ــوق کــودک                      ــنــبــش دفــاع از حــق ج
قوانيني را به مجلس مي بـرد، البـي        
ــابــان هــا هــم                       ــد، در خــي مــي کــن
اعتراضاتي مي کند اما هيچ حـرفـي       
در مقابل دولت و وضع موجود ندارد   
و تمام حرفش اين است که مي خواهد 
يک مطالباتي را بدست آورد و غـيـره          
اما، در ايران شمـا يـک فـعـال حـقـوق                 
کودک را پيدا نمي کنيد که فکر کـنـد         
مي تواند جمهوري اسالمـي بـاشـد و          
کــمــتــريــن خــواســت هــاي  او بــراي                
برخـورداري کـودکـان از يـک زنـدگـي               

شـمـا يـک فـعـال          .   انساني عملي شـود   
جنبش کارگري را پيدا نمي کنيـد کـه      
فکر کند مي تواند جمهوري اسالمي       
باشد و دستمزد کارگران به ميزان رقم     

خط فقر را هشتصد و   (خط فقر باشد  
پنجاه هزار تومان اعـالم کـرده انـد و             
حداقل دستمزد را دويسـت و شـصـت         

شما نمي توانـيـد هـيـچ       ). هزار تومان 
کارگري را پيدا کنيد که بـگـويـد مـن          
فقط مي خواهم عليـه ايـن دسـتـمـزد              

و اين حقـوق دويسـت و       (زير خط فقر  
مـبـارزه کـنـم،       )   شصت هزار تومانـي   

قـانـون کـار را درســت کـنــم و هـيــچ                   
. دعوايي هم با ايـن حـکـومـت نـدارم            

مي خواهم بگويم که در ايران مسئلـه        
کامال برعـکـس اسـت و آن جـنـبـش                
هايي که مي بـيـنـيـم بـر سـر بـدسـت                   
آوردن خـواسـت هـاي مـعـيـنـي بـود،                 
شـکـل نسـبــتـا تـدافـعــي بـه مصــاف                
طـلـبـيـدن کـل حـکـومـت بـود در آن                    
موازنه اي که آنزمـان اجـازه مـي داد             

 ... حرفش را بزند 
 

منـظـورتـان ايـن اسـت          :   اصغر کريمي 
که همان خواست ها هم امروز شـکـل        

بـخـود   "   مرگ بر جمـهـوري اسـالمـي      " 
 است؟ گرفته 

 . . . ريشه  ها ي  انقالب                         ۵از صفحه          

 ٧صفحه      
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همين امروز هم مـي  .   بله: حميد تقوايي 
بينيد که آن فعالين و مدافعـيـن حـقـوق         
کــودک، حــقــوق کــارگــر و مــدافــعــيــن            

. آزاديهاي مدني در خيابان ها هسـتـنـد     
آنـهـا هسـتـنـد کـه دارنـد مـي گـويـنــد                     

حکومت اسالمي نمي خـواهـيـم نـمـي          " 
آن جواني که بر روي پشت بـام  " . خواهيم

يـا  "   مرگ بر ديـکـتـاتـور      "ها دارد فرياد  
سر مي دهد، همان " مرگ بر خامنه اي"

ــيــش در                  کســي اســت کــه يــکــســال پ
حکومت اسـالمـي     " فرياد زد " آرياشهر" 

آن زناني که " .   نمي خواهيم نمي خواهيم 
بـه  "   نـدا " امروز در خيابان ها هستند و       

نماد و مظهر مبارزه شان تـبـديـل شـده            
بارها بر سـر  است، کساني هستند که    

حجاب با حکومت دست بـه يـقـه          
شــده، مــبــارزه کــرده و اســاســا              

هـم بـر سـر        "   آريـاشـهـر   " موضـوع    
حرفم اين . همين مسئله شروع شد

است کـه جـامـعـه مـي خـواسـت                
منفجر شـود و آن اعـتـراضـات،             
اشکال مناسب آندوره، متـنـاسـب      
با تـوازن قـواي آنـدوره و اشـکـال               
تدافعي ترِ جنبشي بود که امـروز       
ديگر بطـور کـامـال تـعـرضـي در              

با اينـحـال، ايـن      .   خيابان ها است  
نکته را بايد به ياد جامعه آورد و        
اين معيار و استاندارد را به دست    
جامعه داد که وقتي مـي گـويـنـد          
حکومت نباشد، بدين معـنـاسـت کـه         
زنداني سياسي نباشد، اعدام نـبـاشـد،     
تبعيض جـنـسـي و حـجـاب اجـبـاري               
نباشد و بـي حـقـوقـي کـارگـر و فـقـر                    

جامـعـه بـايـد ايـنـرا بـدانـد و                 .   نباشد
باصطالح بايد در مـبـارزه سـيـاسـي،             
هدف سياسي خودش را بـه مـعـنـاي             
واقعا آزاديخواهانه و برابري طلبانه و        
اينکه بطور واقعي، زدن کـدام مـوانـع         

ــد آزاد و رهــايــش کــنــد،                  مــي تــوان
بشناسـد تـا بـتـوانـد انـقـالبـش را بـه                    

 ...  پيروزي برساند 
 

هـمـانـطـور کـه اشـاره            :   اصغر کريمـي  
کرديد، بويژه احزاب بـورژوايـي و دسـت         
راستي اسـاسـا در هـمـه جـاي دنـيـا و                    
بخصوص در اين بيست سي سال اخيـر،    
همـواره تـبـلـيـغ کـرده انـد کـه انـقـالب                     
خشونت است و غيره و حتي برخي چـپ        
هاي ايران و جريانات سياسي مختـلـف         
مي گفتند که بعد از انقـالب پـنـجـاه و               
هفت، اساسا ديگر دوره انـقـالب تـمـام             

آيـا ايـن حـرکـت مـردم، در              !   شده اسـت  
واقع، بطالن چنين خط و خـطـوطـي را             

 نشان مي دهد؟ 
انـقـالب ايـران تـا         .   بلـه :   حميد تقوايـي  

مـن  .   ورق را برگردانده استهمينجا   
تيتر " اکونوميست"هرگز نديده بودم  

بزند و از خيزش انقالبي مـردم يـک           
اين رسـانـه   .   جامعه اي سخن بگويد 

و "   بـي بـي سـي       " و "   سي ان ان" ها، از  
ــ     "   نيوزويک"  ــ مثـال ـ و غيره، هميشه از 

هاي قومي مي گفتند يا از      درگيري  
اين نوع تيتر هـا و خـبـرهـا و مـن                 
امروز خبري را خواندم که مي گفـت   
ــر                  ــالب در عصـ ــقـ ــک انـ ــن يـ ايـ

عصر شبکه هاي وسيـع  " (توئيتري" 
کـه اخـبـار      ماهواره اي و اينـتـرنـتـي          

. اسـت )   بوسيله آن رد و بـدل مـي شـود           
اين، انقالب عصر ماهواره و ايـنـتـرنـت         
است و نقطه قوتش در هـمـيـن اسـت و              
اساسا به همين خاطر هـم دنـيـا را فـرا               

بايد تـوجـه کـنـيـم کـه چـه              .   گرفته است 
حرکت عظيمي صورت گرفته اسـت کـه         
ــ که نمـي دانـم تـا           يک شخص کانادايي 
ــ بعد از  چه اندازه راجع به ايران مي داند 

يک ترانه شورانگيز و با " ندا"کشته شدن 

احساسي خوانده که تلـويـزيـون مـا هـم              
" جـان بـايـز     " دارد پخش مي کنـد و يـا          

خواننده چپ معروف آمريکايي و فعـال        
دوره مخالفت با جـنـگ ويـتـنـام، پـيـام             
همبستگي براي مـردم ايـران فـرسـتـاده             

يک بحثي را هم در يـک روزنـامـه      .   است
آلماني خواندم و بـارهـا هـم در هـمـيـن                 
تلويزيون توضيحش دادم که مي گـفـت        
اين تز که مي گفتند مردم دنـيـا ارزش             
هاي جهانشمول ندارند و هـر کسـي بـا              

آن چيـزي  (   فرهنگ خودش خوش است    
که به آن مي گفتند نسبيت فرهنـگـي و        
بخصوص در مورد ايران و جوامع اسالم 

، دود شد و به هوا رفت؛  در ايـران       ) زده
هم، مردم بـراي هـمـان خـواسـت هـا و                  
آرمان هايي مي جنگند کـه مـا مـردم           
آلمان و اروپا و بنابرايـن، بـايـد از آنـهـا             

 ... حمايت کرد 
حتي رسانه هايي هـم کـه     :   اصغر کريمي 

هميشه مي گـفـتـنـد انـقـالب خشـونـت               
است و غيره، هم اکنون دارند بـر عـلـيـه           
خشونتي که رژيم بر ضد مردم بکار مي 
برد، حرف مي زنـنـد و تـأثـيـر مـبـارزه                 
مردم يا فشار مردم را بر روي آنـهـا هـم         

 . مي بينيم
براي اينکه همگـان  :   حميد تقوايي 

دارند مي بينند که ايـن، انـقـالب          
اين ضد .   نيست که خشونت است   

انقالب است که خشونت اسـت و          
بلـه،  .   خشونت را تحميل مي کند    

عصر اينترنت و ارتباطات ديـگـر       
به کسي اجازه نمي دهد اين حرف   

تـا وقـتـيـکـه کـنـتـرل             .   ها را بزند  
رسانه ها دست دولت ها بود، مي 
توانستند اين تصاويـر را بـدسـت          

اآلن ديگر خود آن جـوانـي         .   دهند
که دارد در خيابـان مـي جـنـگـد،            
همه روزه با دوربين و تلفنش فيلم     
و عکس ديجيتال مي گيرد و يـک    
ساعت بعد تمام دنـيـا شـاهـد آن             
است و ديگر همه دارند مي بينند   
که اين مردم براي حقوق پـايـه اي         
شان به خيـابـان آمـده انـد و ايـن                 
حکومت دارد به آنها شليـک مـي         

به همين دليل هم هست کـه    .   کند
چنـيـن   "   ندا" آن صحنه کشته شدن   

تأثير عظيمي مي گذارد و نشـان         
مي دهد که اين، فقط يک صحنـه      
فاجعه آميز بلحاظ انساني نيست 
بلکه جنبه ديگرش اين اسـت کـه          
ــ چقدر بـر حـق             ــ بواقع  مي بينند 
است آن دخـتـري کـه در خـيـابـان               

است و آن دخترها و زنـان جـوانـي        
که در خيابان هستند و اين بر حق    
بودن را، آن خواننده کـانـادايـي در       
قلب خودش حس مي کند و مـي         
بــيــنــد کــه آن آزادي کــه آن مــي               
خواهد، همان است که اين هم مي 

 ... خواهد 
 

و به يک معنا نفـس  :  اصغر کريمي 
احترام به انقالب هم در دنـيـا جـا         

 . مي افتد
اينرا امـروز    .   دقيقا:  حميد تقوايي 

در يــک مصــاحــبــه ديــگــري هــم           
تــوضــيــح دادم کــه اگــر از نــظــر             
سياسي هم در نظر بگيريد، از پس 
از قضيه فروپاشي شوروي و بلوک       
شرق تا امروز، يک نوع تقابلي در    
دنيا شروع شد که هـيـچـکـدامـش       
هـيــچ ربــطـي بـه  ايــن خــوانـنــده                

، جوان آلمانـي و    "جون بايز"کانادايي،  
در يـک    .   کل مردم شريف دنيا نداشت    

بود و اينکه مي زنـم  "   بوشيسم" طرف  
و مي کوبم به اين بهانه کـه تـروريسـم          
اسالمي در دنيا است و يک طرف هـم     
خود اسالميون بودند، جنبش مافوق      
ــ تـازه       ارتجاعي اسالم سياسي بود که 
ــــ بـعــضــي از کســانـي هــم کــه مــي                   ـ
خواستند بر عليه آمريکا باشند، رفته 
بودند زير عباي همين اسالميوني که     
در جوامع خودشان صد برابر بـيـشـتـر         

مـي  از بدترين ديکتاتوريها جـنـايـت          
اکـثـريـت عـظـيـم مــردم           .     کـردنـد  

جهان، نه خودشان را با ايـن مـي            
راه حـلـي   .   ديدند و نه با آن ديگري  

حرکتي هـم نـمـي        . هم نمي ديدند 
ديدند و اگر انقالبات مخملـي در        
اروپاي شرقي صورت مي گـرفـت      
هم، هيچ کس را به وجد نمي آورد    
ــ به ايـن دلـيـل کـه مـي                  ــ اساسا 
خـواســت از سـرمــايـه داري نــوع            
شوروي به سرمايه داري نوع بازار       

مـا هـيـچ حـرکـت          .   آزاد گذر کنـد   
جهاني را از بعد از دوره جنـبـشـي     

و "   هيـپـيـسـم    " که به آن مي گفتند   
جنبش دهه شصت در دنيا شاهـد        
نبوده ايم و فقط در آندوره بود کـه        
دنــيــا از حــرکــت اعــتــراضــي آن           
جنبش جواناني کـه بـا آهـنـگ و            

رقص و گل بر عليه جنگ ويتنـام         
به مقابله با آمريکا مي رفت، بـه      

هم اکنون هم، يـک    .  وجد آمده بود 
فضاي جهاني شبيه آنزمان درست 
ــ نه ديگر  ــ بقول شما  شده است که 
کسي از انقالب بد مي گويد و نـه     

گـويـا   .   ديگر گيج و مبهوت است    
راه را پيدا کرده اند و ايـن چـيـزي            
است که ما همواره از آن با عنوان      

نام برده ايم بـر    جبهه يا جنبش سوم    
عليه تروريسم نوع غرب و بـر عـلـيـه            

جـامـعـه ايـران، دارد         .   اسالم سيـاسـي   
. نشان مي دهد که اين مـمـکـن اسـت       

هنوز مي توان پرچم آزادي   .   مي شود 
" بوشيسـم "را بلند کرد و با اينحال، نه  

بود و نه اسالمي و حزب اللهـي و نـه             
. طرفدار انـقـالب مـخـمـلـي و غـيـره                 

جالب است که ديگر کسي حتـي اسـم        
. انقالب مـخـمـلـي را هـم نـمـي آورد                 

زمـانـي مـي گـفــتـنـد رنـگ انـقــالب                 
مـا چـنـيـن       ( مخملي ايران، سبز است  

و هم اکنون، جنـبـش   )  مقاالتي مي ديديم 
ايران را يک انقالب واقعي عليه حکـومـت     

مـي دانـنـد کـه ايـن            .   اسالمي مي داننـد   
انقالب، يک اتفاق واقعي است و انـقـالب         

مي دانند که ايـن،    .  عميق اجتماعي است 
انقالب بر سر آزادي، برابري و رهايي است   
و يک مدل تازه و قرن بيست و يکمي اسـت     
که بنظر من، نه تنها بـا پـيـروزي خـودش            
بلکه با پيشرويهاي خودش، موازنه قوا را    

کل دنيا به نفع ايران و به نـفـع     در  
آزاديخواهـي و بـرابـري طـلـبـي             
تغيير خواهد داد و به اين معنا، 

، ارتجاع غربي، شرقي "بوشيسم"
و اسالمي و غـيـره، کـامـال بـه               
حاشيه مي روند و آزاديخواهي،   
برابري طلبي و خيزش اجتماعي 
براي رسيدن به اين خواست هـا،       
مدل و الگوي بسياري از جوامع 

 .  خواهد شد
حـمـيـد تـقـوايـي،         :   اصغر کريمي 

هنوز سئواالت متعددي دارم و       
امـيــدوارم در فــرصــت ديــگــري         
بتوانيم آنها را با شما در مـيـان           

با تشکر از شما کـه در      .   گذاريم
 . اين گفتگو شرکت کرديد

 
 . *متشکرم: حميد تقوايي

 . . . ريشه  هاي انقالب                                ٦از صفحه          

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 منتشر 304این مصاحبه قرار بود به عنوان ضمیمه شماره  
 انترناسیونال. شود که در این شماره چاپ شده است

 !موسوی بھانه است، کل رژیم نشانه است
 !نه بد میخواھیم نه بدتر، فقط دنیای بھتر

 !سید علی پینوشه، ایران شیلی نمیشه
 !خامنه ای حیا کن، سلطنت را رھا کن

 !مرگ بر دیکتاتور
 ! مرگ بر جمھوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
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 گزارشي از لندن
 ٢١ جوالي، برابر با   ١٢روز يكشنبه  

تير، شـهـر لـنـدن شـاهـد يـك تـجـمـع                     
آزاديخواهانه و يـك راه پـيـمـائـي در                 

 . حمايت از مبارزات مردم ايران بود
 ده هـا نـفــر از آزاديــخـواهــان بــا               
تجمع در ميدان ترافالگار، بزرگتـريـن      
ــن                      ــري ــر رفــت و آمــدت و يــكــي از پ
مـيــدانــهــاي لــنــدن، بـه افشــاگــري از             
جـنــايــات جــمــهـوري اســالمـي ايــران           
پرداختند و در حـمـايـت از مـبـارزات           
مردم در ايران و جـلـب هـمـبـسـتـگـي                
جهاني از اين مـبـارزات اقـدام بـه راه              

 .پيمائي كردند
ــمــهــا و                     در ايــن تــجــمــع پــرچ
پالكاردهايي با شعارهايي چون مرگ      

 ساعـت  ٢بر جمهوري اسالمي بمدت    
. توجه مـردم را بـه خـود جـلـب كـرد                  

صدها اطالعيه افشاگرانه از جنايـات      
جمهورياسالمي در ميان مردم پخش    
شــد و شــعــارهــائــي چــون مــرگ بــر               
جمهوري اسالمي، حكومت اسالمي     

سرنگون سرنگون، مرگ بر حكـومـت      
ضد زن، مرگ بـر حـكـومـت اعـدام،               
مرگ بر حكومت سنگسار، عمـدتـا،        
بزبان انگليسي و گاها بـزبـان فـارسـي          

جـلـيـل    .   در ميدان طنـيـن افـكـن شـد           
جــلــيــلــي، دبــيــر تشــكــيــالت حــزب            
كمونيست كارگري در بـريـتـانـيـا، كـه          
يكي از سازماندهندگان اين آكسـيـون      
بود، از طريق يك بلندگوي قوي مـدام     
سخنراني كرد و مردم را به حمايت از      
و اعالم همبستگي با مبارزات مـردم   

ايشان همچنين ده   .   فراخواندايران  
خواست فـوري جـنـبـش انـقـالبـي             
مردم ايران را بزبان انگلسي بـراي       

تــعـدادي از    .     مـردم قــرائـت كـرد       
ــردن              ــنـــد كـ ــلـ ــا بـ رهـــگـــذران بـ
پالكاردهائي كه نشان از جنايـات   
جمـهـوري اسـالمـي داشـت و يـا               
پالكاردي كه بر آن عكس خامـنـه      

" تحت تعقيـب " اي با جمله درشت   
نـقـش بسـتــه و بــا چــنـد لــحـظــه                 

طـريـق   ايستادن در كنار ما و يا از      

صـحـبـت كـردن حــمـايـت خـود را از                  
مبـارزات مـردم ايـران بـراي آزادي و               

تعداد ديگـري از    .  برابري اعالم كردند 
شركت كنندگان نـيـز در ايـن تـجـمـع                

هـاي افشـاگـرانـه       اقدام به سخنراني    
 .كردند

 عصر راهپيمايي از   ٥ساعت  
راه .   ميدان ترافالگـار شـروع شـد        

پيمايان با عبور از خيابانهاي پـر        
رفت و آمد و با حمل پالكاردها و     
سر دادن شعارهائي مسيري بطول   

 كيلومتر را طـي كـردنـد و بـه               ٤
در مقابل سفارت جمهوري تظاهرات 

شعـارهـائـي كـه       .    اسالمي ادامه داند 
در مسير راه پيمائـي سـر داده شـد و              
توجه هزاران نفر از عابرين را بـه خـود       

 :جلب كرد از جمله عبارت بودند از
“Down with Islamic 
Regime of Iran! 
“Islamic regime down, 
down” 
“Fascist regime down, 
down” 
“Islamic regime No, No” 
“Fascist regime No, No” 

همچنيـن يـك گـروه مـوزيـك در               
طول راه پيمائـي شـعـار دهـنـدگـان را              
همراهي ميكرد و براي آهنگين كردن    

 .شعارها كمك ميكرد
در ميسر راه پيمائي سخنرانيهاي 
كوتاهي در افشاي جنايات جمـهـوري       

ــالمـــي       و ضـــرورت اعـــالم          اسـ
همبستگي جهانـي از مـبـارزات          

بـارهـا   .   مردم ايران انـجـام گـرفـت        
اعالم شد كه جمـهـوري اسـالمـي           
مردم ايران را نمايندگي نميكـنـد،    
ــد از               ــاي ــدارد و ب مشــروعــيــت ن

.  مجامع بين المللي اخـراج شـود        
صدها اعالميه در حمايـت     همچنين  

از مبارزات مردم ايران در ميان مردم   
 .پخش شد

 
 زنده باد مبارزه انقالبي مردم ايران
 مرگ بر جمهوري اسالمي ايران 

 زنده باد آزادي
 زنده باد برابري

 
 جليل جليلي

 ٢٠٠٩ جوالي ١٥لندن 

فعالين حزب كمونيست كارگري 
 جـوالي در      ١٠ايران روز جمعه    

ميدان ترافالگار لندن، بزرگترين 
و يكي از پر رفت و آمـد تـريـن             
ميدانهاي شهر لنـدن، اقـدام بـه          
قراري يك مـيـز اطـالع رسـانـي            

 .كردند
روي اين ميز اطالعيه هـاي       
كمپين همبستگي با مردم ايران 
بزبانهاي انگليـسـي و فـارسـي،          

 ١٠اطالعيه حزب تحت عنوان     
ــران،            ــوري مــردم اي خــواســت ف
بزبانهاي انـگـلـيـسـي، فـرانسـه،           
آلمانـي و فـارسـي، نـامـه هـاي               
حــمــيــد تــقــوايــي لــيــدر حــزب           
كـمـونسـيـت كــارگـري ايـران بــه             
دبيركل سازمان ملل مبـنـي بـر        
اخراج جمهوري اسالمي ايران از 
سازمان ملـل و مـجـامـع بـيـن              
المللي، به بانكها و مـوسـسـات        
مالي جهان مبني بر بلوكه كردن 
حسابهاي بانكي سران جمهوري    
اسالمي و خـطـاب بـه سـازمـان            

پزشكان بدون مرز قرار داشتـنـد       
كـه از هــركـدام يــك نســخـه بــه               
مراجعه كنندگان بـه مـيـز داده           

 .ميشد
در قسـمـت جـلـو ايـن مـيـز               
پوستر بزرگي با عكس خـامـنـه         
اي كه بر باالي آن بزبان انگليسي 

يـعـنـي    "   وانـتـد  " نوشته شده بـود      
تحت تعقيب، و روي آن با رنـگ   
قرمز عالمـت ضـربـدر كشـيـده            
شده بود، نظر عابرين را به خـود      

 .جلب ميكرد
در كنار ميز يك بـنـر بـارچـه         

 متر قرار داشـتـه     ٢اي به بلندي  
كه روي آن با خط درشت و بزبان 
انگليسي متني نوشته شده بـود      
: كه ترجمه فارسي آن چنين است

 ٢٠٠٩در مــاه ژوژئــن ســال          "   
ميليونها نفر از مردم ايران براي    
ــه                 ــان دان ب ــراي پــاي آزادي و ب
حكومت اسالمي به خـيـابـانـهـا         

 . آمدند
مردم دنيا، در حـالـي کـه از           

سرکـوب خشـن و بـي رحـمـانـه               
معتـرضـيـن تـوسـط جـمـهـوري             
اسالمي خشمگين شده انـد، از        
شهامت مردم و خـواسـتـه هـاي           

.  انساني آنها به شـوق آمـده انـد          
دنيا اينبار تصوير متفـاوتـي از         
ــر             ــران گــرفــت، تصــوي مــردم اي
مردمي کـه بـعـد از سـي سـال                 
حاکميت اسالم سياسـي حـاضـر       

 . نيستند در برابر آن زانو بزنند
افـقــي كــه ايـن جــنـبــش در             
مـقـابـل مـا مـردم جـهـان قــرار                
ميدهد خوشبينـانـه و امـيـدوار          

افـقـي كـه پشـت         .   کنـنـده اسـت     
اسالم سياسي را مـيـشـكـنـد و             

 رهـنـمـون      ٢١ايران را بـه قـرن           
اين جنبشي اسـت کـه        .   ميشود

بايد مورد حمايت جهانيان قرار      
 ."گيرد

اين بنر نيز نظر تعداد زيادي   
 .از عابرين را به خود جلب كرد

مردمي كه به مـا مـراجـعـه           
ميكردند با كنجكاوي و با يـك        

حـالـت احـتـرام جـويـاي آخـريـن               
اطــالعــات از مــبــارزات مــردم        

يكي از مراجعـه  .   ايران ميشدند 
كنندگان داوطلبانه قبول كرد كه 
اطالعيه همبسـتـگـي بـا مـردم           
ايران را بزبان اسپانيولي ترجـمـه       
كــنــد تــا ايــن اطــالعــيــه را در             
روزهاي بعد بزبان اسپانيولي هم 

 .روي ميز داشته باشيم
يكي از مراجعه كنندگان كه   
تـازگــي از مســافـرت بــه ايــران            
برگشته بود در مـورد شـهـامـت          
مردم ايران و اينكه مـردم ايـران          
هميشه خواهان تغيير هستند و      

. سكوت نميكنند حـرف مـيـزد        
وقتي در جواب يكي از مراجعه     
كنندگـان كـه پـرسـيـده بـود آيـا                
اميدي هست تغييراتي در ايران    

كـمـتـريـن     " انجـام گـيـرد گـفـتـم             
تغييري كه در هـمـيـن يـك مـاه             
گذشته انجام گرفته اين است كه  
تصوير مردم جهان از مردم ايران 
عوض شده است و ديـگـر مـردم        

ايران را با اين چشم كه آنها عده      
اي مسـلـمـان و طـرفـدار دولـت              
" اسالمي هستند، نگاه نميكنند

او اين گفته مرا كامال تاييد كرد 
و بعد از برداشتن چند اطالعيـه       
مـقــداري هــم كــمـك مــالــي بــه            
صندوق جمع آوري كمك مـالـي        

 .انداخت
 ساعت صحبت رو در رو        ٥

با مردمي كه بعضي هايشان از       
سر كار برميگشتنـد و بـعـضـي          
هايشان تـوريسـهـايـي از ديـگـر            
كشورهاي جهان بودند، يـكـبـار       
ديگر ثابت كرد كه مردم دنيا بـا    
نگراني و احسـاس مسـئـولـيـت           
اخبار مبـارزات مـردم ايـران را           
دنبال ميكنند و آماده اند از اين 

 .بارزات حمايت كنند
 

پيروز باد مبارزات مردم ايران 
 براي آزادي و برابري

 سرنگون باد جمهوري اسلالمي
 

 جليل جليلي
 ٢٠٠٩ جوالي ١٠لندن 

 تجمع و راهپيمائي در حمايت از مبارزات مردم ايران

 گزارشي از برگزاري يك ميز اطالع رساني در لندن

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم ... 
 !سوسياليسم به چه منجالبی بدل ميشود“ خطر”و بدون 
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 در پاسخ به  فراخوان حزب کمونيست 
کـارگــري بــراي بــزرگـداشــت دهــمـيــن           

 تير، تشکيالت کـانـاداي   ١٨سالگرد  
حزب، آکسيون بزرگي در ميـدان مـل        

در ايـن    .   لستمن تورنتو سـازمـان داد      
اکسيون، که بمدت چند ساعت ادامـه   

مـنـظـمـا شـعـارهـاي مـرگ بـر                داشـت    
جمهوري اسالمي، مرگ برخامـنـه اي،        

مرگ بـرحـکـومـت ضـد زن، مـرگ بـر                 
حکومت ضد کـارگـر از بـلـنـدگـوهـاي               
قدرتمند پخش ميشد و توسط جمعيـت   

. بلند تکرار ميـشـد    حاضر با فرياد    
پرچمهاي سرخ حاوي شعـارهـاي    
آزادي برابري، مرگ بر جمهوري     
اســالمــي، و شــعــارهــايــي در            

اعدام و شـکـنـجـه و           محکوميت  
براي آزادي زندانيان سياسي به ايـن        
تظاهرات جلوه شـکـوهـمـنـدي داده           

در جريان آکسـيـون، کـادرهـاي       .   بود
 ١٨باره جايگاه   حزب، منظما در    

ــه آغــاز اعــالم                ــه مــثــاب تــيــر ب
موجوديت علني جنبش انقالبي 
بــراي ســرنــگــونــي ســخــنــرانــي         

 . ميکردند
در ابتداي برنامه بابک يـزدي   

ــادا                ــان ــر واحــد شــرق ک ــي  -دب
تشکيالت خارج کشور حـزب و       
عضو کميته مرکزي ايـن حـزب بـه            

همه شرکت کـنـنـدگـان خـوش آمـد             
گفت و سپس در مورد  چگونگـي و     

. پيشبرد برنامه  تـوضـيـحـاتـي داد          
بـابــک يــزدي ســپــس اشـاره اي بــه              

 تـيـر   ۱۸مبارزات مردم ايران از  
 هـفـتـه      ۳تا کـنـون بـه ويـژه در              

آنـگـاه ايشـان مـجـري          .   کـرد گذشته   
برنامه که يدي محمودي عضو کميته 
مــرکــزي حــزب و دبــيــر فــدراســيــون            
سراسري پناهمدگان ايراني در تورنتـو      

از اين به بعد .   کردهست را معرفي    
هدايت برنامه تا پايان آن که حدود 

 ساعت به طول انجاميد را يدي  ۳
يـدي  .   داشـت محمودي بـه عـهـده          

مـحــمــودي در ابــتــدا آخـريــن اخــبــار             
مبارزات مردم در داخـل ايـران را بـه              
نقل از اطالعيه هاي حزب بـه اطـالع          

سپس سخـنـرانـان را      .   حاضرين رساند 
. براي ايـراد سـخـنـرانـي دعـوت کـرد               

عالوه بـر سـخـنـرانـان حـزب، تـعـداد                 
ديــگــري هــم از جــريــانــات چــپ  و                 
ــي،            ــادايـ ــرانـــي، کـــانـ ــواه ايـ آزاديـــخـ
افـغـانســتـانــي و عـراقـي در لــيـســت                
سخنرانيها بودند که در ايـن اکسـيـون       

 . صحبت کردند
سخنران حزب کمونيست کارگري  
در اين برنامه محسن ابراهيمي عضو  

سيـاسـي حـزب و سـردبـيـر             دفتر  
. نشــريــه انــتــرنــاســيــونــال  بــود         

سخنراني محسن ابراهيمـي کـه      
با استقبال گرم شرک کـنـنـدگـان          
مواجه شد با فـاصـلـه کـمـي از              
. تلويزيون کانال جديد  پخش شد

محسن ابراهيمي  در بخشي از       
صــحــبــت خــود بــه شــعــارهــاي         
اعتراضات مردم در هفته هـاي        
اخير اشاره کرد و گفت که مـردم    

هشياري تمام به ميان شـکـاف       با  
در باالي حکومت پريدند و سعـي      

از اختالف باند رفسـنـجـانـي و          کردن  
موسوي و خاتمي با باند خامنه اي و      

نژاد بيشترين استفاده را به    احمدي  
تالشهـاي  . نفع مبارزه خود بکنند 

زيادي شد که مبارزه مردم  علـيـه     

حکومت اسالمي را به طـرفـداري       
مردم از موسوي تعبير کننـد امـا      
شعارهاي مردم نشان داد کـه ايـن      

. يک تصوير وارونه و دروغ اسـت          
شعار موسوي راي مرا پس بگـيـر       
حتي چند روز دوام نـيـاورد و بـه              
سرعت به شعار مـوسـوي بـهـانـه            
است، کل رژيم نشانه است تبديل       
شد و بعد از مدت کوتاهي شعـار         
مرگ بـر خـامـنـه اي، مـرگ بـر                 
ديکتاتور همه گير شد و بـاز هـم            

بعد از مدت کوتاهي شعار مـرگ      
بر جهوري اسالمي در خـيـابـانـهـا        

مـردم بـا ايـن        .   طنين افـکـن شـد      
شعارها حرف دلشان را گفتند کـه    
ميخواهند کل اين نظام تبه کار و    

مـحـسـن    .     فاسد را سرنگون کنند 
ابراهيمي همچنين گفت که يک 
کار مهمي که در خارج کشـور       
ميتوان و بايد انـجـام داد ايـن           
اســت کــه بــايــد ســفــارتــهــاي         
اسالمي يعني النه هاي ترور و    
جاسوسي حکومت اسالمي در 

مخصوصا . خارج تعلطيل کرد
مـردم ايـران،     امروز که مـبـارزه       

سمپاتي عظيمي در مـيـان مـردم         
جهان بوجود آورده است، اين کـار       

 .  شدني است
ــروغ            ــادرهــاي حــزب، ف از ک
ارغوان و محمد کـاظـمـي هـم بـه            

که با زبان انگليسي صحبت کردند 
 . استقبال حاضرين مواجه شد

در خالل برنامه  و بين سخنرانـيـهـا        
عالوه بر اينکه يدي محمودي شعارهاي 

کـوبـنـده بــرعـلـيـه جــمـهـوري اسـالمــي                
ميداد، فريدون فـرهـي و امـيـر زاهـدي               
ترانه هاي انقالبي مي خـوانـدنـد کـه بـا             

. استقبال وسيع جمعيت مواجه مـيـشـد        
در اين اکسيون تعداد زيادي اطـالعـيـه         

 خـواسـت     ١٠عـنـوان     حزب تـحـت       
فوري مردم در ميان جمعـيـت پـخـش         

 . شد
 تشکيالت خارج کشور

 – حزب کمونيست کارگري ايران  
 واحد شرق کانادا

 ۱۳۸۸ تير ۱۹ ،۲۰۰۹ جوالي ۱۰

  تير در تورنتو۱۸گزارش مراسم 

 چادر اطالع رساني به همران نمايشگاه عکس در فرانکفورت آلمان 
  در حمايت از مبارزات مردم ايران

 کمیته فرانکفورت تشکیالت آلمان حزب کمونیست کارگري ایران در حمایت از اعتراضات و مبارزات جاي مردم 
 . بر علیه جمهوي اسالمی اقدام به برگزاي چادر اطالعاتی به همراه نمایشگاه عکس و میز کتاب می کند

 ما ازهمه انسانهاي آزادیخواه، مبارز و مخالف جمهوي اسالمی دعوت می کنیم که از این برنامه ها دیدن کرده همبستگی و 
    حمایتشان را از مبارزات مردم اعالم نموده و رژیم جمهوي اسالمی را به خاطر سرکوب خونین و دستگیرهاي گسترده مردم

 .محکوم نمایند  در جیان مبارزات جاي
 :و تایخ هاي زیر در مرکز شهر فرانکفورت برگزار می شود این برنامه ها در روز  

 20.00 تا 17.00از ساعت    ژوئیه28 و سه شنبه 27 ،دوشنبه 25 ، شنبه 23 ،پنجشنبه 21، سه شنبه 17جمعه
 

 در مرکز شهر فرانکفورت واقع در آدرس
 Hauptwache- Zeil 

 روبروي کافه آم هاپت واخه
 0172 9716227   تلفن تماس

  آلمان-تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگري ایران  



  ١٣٨٨ ژوئيه ١٧ انترناسيونال 

 : تلفن تماس و شماره حسابهاي کمک مالي
کمک ھاي خود را میتوانید بھ این حسابھا واریز کنید و یا از طریق تماس 

با واحدھا و مسئولین حزب در کشورھاي مختلف تماس بگیرید و 
 . راھنمائي 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 خارج :  اگر از ایران ارسال میکنید

شماره تلفن بھ حساب ھاي فوق واریز کنید، و یا با 
  تماس بگیرید تا راه ھاي دیگر را بھ ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨

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

 يک دنياي بهتر    
 برنامه حزب 
  را بخوانيد 

و در سطح وسيع 
 توزيع کنيد 
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قتل مـروا الشـربـيـنـي بـه دسـت يـك                  
راســيــســت و عضــو يــك ســازمــان               
نئونازيست در آلمان ، موجي از نفرت 
و انزجار را در آلمان و در دنـيـا دامـن            
زده و در ايــن مــيــان ســازمــانــهــاي               
تروريست اسالمي و احـمـدي نـژاد و             
حكومت اسالمي ميكوشنـد از ايـن          
واقعه سو استفاده كرده و اشك تمساح 
بريـزنـد و از قـبـل ايـن زخـم، ارتـزاق                    
سياسي كرده و براي خود رزق و روزي     

احمدي نژاد از نقض حقوق .   بياندوزند
بشر حرف ميزنـد و خـواهـان تـحـريـم               

حـملـه بـه      " آلمان ميشود و در مـورد         
در فـرانسـه و آلـمـان           "     زنان محـجـبـه    

حرف زده و از سازمانهاي حقوق بشـر     
 .  دعوت به اعتراض ميكند

ــك فــاشــيــســت               ــژاد ي احــمــدي ن
اسالمي است و در پـرونـده اش تـيـر                
خالص زدن و اعدام و سنگسار و قتل  

اين فرد منفور، . هزاران نفر ثبت است
به راحتـي دسـتـور قـتـل عـام داده و                   
هولوكاست را انكار ميكند و فـرمـان    

قـاتـل مـروا      .   قتل يهوديان را ميدهـد    
الشربيني عضو سازمان فاشيستي و       
نئونازيست آلماني است اين سـازمـان        
طـرفـدار احـمـدي نــژاد و خـمـيـنـي و                   

چــرا كــه   .   جــمــهــوري اســالمــي اســت     
ــژاد و حــكــومــتــش ضــد                احــمــدي ن
كمونيست ضـد هـمـجـنـسـگـرايـان و               

بيگـانـه سـتـيـز و مـنـكـر قـتـل عـام                      
 .ميليونها نفر به دست نازيها است

در آلمان سازمانهاي اسالمي اين      
جنايت را وسـيلـه اي بـراي حـملـه بـه                  
منتقدين به اسالم و اسـالم سـيـاسـي              
قرار داده و خواهان بسته شدن دهانهـا    

آنهـا از اسـالم فـوبـي حـرف              .   شده اند 
ميزنند و ميحواهند بـه چشـم مـردم            
خاك بپاشند، مردمي كه دو ماه قبـل    
خبر فساد و پولشويي اين سازمانها و 
تالش آنها براي ترور منتـقـديـن را از             
طرف سازمان امنيت آلمان شنـيـده و         
منتقدين سـرسـخـت ايـن سـازمـانـهـا               
هسـتــنــد ايــن بــار مــورد حـملــه ايــن               
سازمانهاي بـي آبـرو قـرار گـرفـتـه و                 
دعوت مـيـشـونـد كـه دهـان خـود را                 
بستـه و بـه مـذاهـب و بـويـژه اسـالم                     

 . انتقاد نكنند
در پاسخ به اين تقالها در آلـمـان،         
مينا احدي با روزنامـه هـاي آلـمـانـي            
مصاحبه كرده و اعـالم كـرد كـه سـو               
اســتــفــاده ســيــاســي از ايــن جــنــايــت            
دلخراش براي حمله بـه مـنـتـقـديـن و              
براي دسـت انـدازي بـيـشـتـر جـنـبـش                 
اسالمي به زندگي مردم بايد ممـنـوع       

ايـن مصـاحـبـه هـا در دهـهـا                .   بـاشـد  
رسانه آلماني منعكس شد و در پاسخ   
به رجزخواني احمدي نژاد مينا احـدي      
يك بيانيه شديداللحـن صـداركـرد كـه           

در ســايـت اومــانـيــســتـهــاي آلـمــانــي            
 منعكس شد

 
 .   آلمان  -كلن

 سايت اومانيستهاي آلماني
 

 ! احمدي نژاد بايد خجالت بكشد              
مــدافــع حــقــوق انســانــي و مســئــول            
سازمان اكس مسلم در آلـمـان مـيـنـا           
احدي ، يك شكايت نامه تـنـد عـلـيـه              
احمدي نژاد نوشته، كه بدنبال قتل يك 
زن جــوان مصــري در شــهــر درســدن              
آلمان، خواهان تحريم برلين،  از سـوي      

 . سازمان ملل شده است
احمدي نژاد بايـد دهـانـش را آب            
بكشد، وقتي در مورد حـقـوق انسـان          

اينرا مـيـنـا احـدي  بـا              .   حرف ميزند 
عصبانيت ميگويد و ادامه مـيـدهـد         
فـردي مـثــل احـمــدي نـژاد وقـتـي از                 

حـرف مـيــزنـد بـايــد         "   حـقــوق انســان   " 
. خجالـت بـكـشـد و خـفـقـان بـگـيـرد                  

سازمانهاي آلماني نئونازيست و نـئـو      
فـاشــيـســت از دوسـتــان و طـرفــداران              

اينرا مينا احدي .   احمدي نژاد هستند  
احمدي نژاد . ميگويد و تاكيد ميكند

و حكومت اسالمـي بـيـگـانـه سـتـيـز               
هســتــنــد و يــك ســيــاســت آشــكــارا              
راسيستي را نـمـايـنـدگـي و پـراتـيـك                 

ميليونها نفر مـعـتـرض بـه        .   ميكنند

حكومت و تـظـاهـرات كـنـنـدگـان در              
عوامل و يـا دسـت نشـانـده              " ايران را   
نام نـهـاده بـه آنـهـا شـلـيـك                 "     خارجي

احمدي نژاد با درخواستهاي . ميكنند
خودش  ميكوشد از فاجعه  قتل مروا 
الشربيني سو استفاده سياسي كنـد و         
تـوجــه هــا را از مـوقــعــيــت ايــران و                 
مـبــارزات مــيــلــيــونــي مــردم عــلــيــه          
حكومت ، به جايي ديـگـر مـعـطـوف          

در ايران تحت حاكميت احـمـدي    .   كند
نــژاد و حــكــومــت اســالمــي حــقــوق           

در .   انساني زير پا لگد مال مـيـشـود          
ــد                ــواهـــنـ ــيـــخـ ايـــران هـــزاران زن مـ
حـجـابــهـايشـان را پـرتــاب كـنــنـد، و                 
ميليونها نفر در خـيـابـان هسـتـنـد و               
نيروهاي سركوبگر دسـتـور دارنـد بـا            
تمام قوا عليه مردم بايستند و آنها را       

 . سركوب كنند
در ايران تحت حاكميت حكومـت   
اسالمي هزاران نفر به قتل رسيده اند،    
همين روزها مـمـكـن اسـت مـحـبـت               

 ساله و مادر دو بچه ۳۱محمودي زن 
بدليل اينكه در جريان دفاع از خـود،           
در مقابل مردي كه قصد تجاوز به او     
را داشت، متهـم بـه قـتـل شـده اسـت                
همـيـن روزهـا اعـدام شـود، فـردا در                 

 نفر را بـه اتـهـام      ۱۳زاهدان قرار است   
از رسـانـه هـاي        .   ارتداد اعـدام كـنـنـد       

حكومت فراخوان داده ميشود مـردم       
در اين مراسم شنيع و وحشيانه  قـتـل       
عمد دولتي  حضـور بـهـم رسـانـده و                 

امـروز  .   شاهد قتل اين افراد بـاشـنـد           
مراسم گراميداشت يـاد يـك قـربـانـي            
ديـگـر حـكـومــت اسـالمــي سـهــراب             

 سـالـه بـود، كـه بـه جـرم                 ۱۹اعرابي  
شركت در تظاهرات با شليك گلوله به    

 . قتل رسيده است
اين بخشي از بيانيه ميـنـا احـدي        
است كه توسط فيونا لورنتز نويسنـده        
و منتقد مذهب، خالصه شده و   در        
سايت اومانيستهاي آلماني منعكـس    

 .شده است
 لينك برخي از مصـاحـبـه هـا ي            
مينا احدي در مورد قـتـل دلـخـراش             
مروا الشربيني و سو استفاده سياسـي   
سازمانهاي اسالمي كه در روزنامـه هـاي        
مهمي همچون فرانـكـفـورتـر آلـگـمـايـنـه،              
فوكوس، دي تسـايـت و يـا فـايـنـانشـنـال                 
تايمز منعكس شده در سـايـت روزنـه          

  . قابل دسترس است
www.rowzane.com 

 ! احمدي نژاد بايد خجالت بكشد

     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

 مينا احدي


