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 ستون اول

 دي   ۶بعد از خيزش :   فاتح بهرامي   محسن ابراهیمی        
شاهد تقالهاي تـازه اي در مـيـان             

خامنه . جاحهاي حکومتي هستيم
اي بــه صــبــر و تــحــمــل دعــوت                

ميکند، عـده اي از اصـولـگـراهـا             
براي پادرمياني جلو افـتـاده انـد و         
عـده اي هــم هـمــچــنـان بــر طــبــل               

و از ســوي     .   سـرکـوب مـيـکـوبـنـد         

ديگـر بـيـانـيـه هـاي مـتـعـددي از                  
جانب سران جناح مـغـلـوب صـادر        
ــقــول خــودشــان                شــده اســت کــه ب

" خروج از بحران"راهکارهائي براي  
 

 بحران حکومتي
 "!آشتي ملي" و 

 
چنين سـرعـتـي    . همه چيز بسرعت پيش ميرود 

شاخص  همه انقالبها و همه لحظـات انـقـالبـي           
دو هفته پيـش، رژيـم اسـالمـي خـود را              .   است

براي يک حمله گسترده به صف انـقـالب آمـاده              
با آمار خود سـاخـتـه در بـاره حضـور             .   ميکرد

 دي، خودشان ٩دشمن شکن امت حزب اهللا در 
مـيـخـواسـتـنـد بـر دوش            .   را فريب داده بـودنـد     

نحيف يک عربده کشي سازمان يافته دولتي در  
 دي، پاسخ دندان شکني به خيزش سهمگيـن   ٩
از سرمقالـه هـاي     .  بدهند) روز عاشورا( دي ٦

خونين کيهان تا کريدورهاي خونين تر مجلس، 
از ژنرالهاي هراسان سپاه تا امامان جمعه تشنه 
خون، همه و همه چوبه هاي دار را نشـان مـردم        

قرار بود نمايندگان خـدا در زمـيـن،           .   ميدادند
. ، پاک کنـنـد  " لوث محاربين با خدا"زمين را از 

مردم را سـرجـايشـان بـنـشـانـنـد و انـقـالب را                      
قرار بود اقرباي خود در جـنـاح     .  خاموش کنند 

مغضـوب را تصـفـيـه کـنـنـد و حـکـومـت را                       
قرار بود همه چيز به خـوشـي و       .   منسجم کنند 

خرمي براي ادامه فسـاد و چـپـاول و جـنـايـت                  
اما، همه چيز، آنچنانـکـه   .   اسالمي فراهم شود  

همکاران . انتظار ميرفت،  يک باره زير و رو شد
سابق از هر دو جناح به همديگر چشمک زدنـد،      
دست دوستي مجدد به هم دراز کـردنـد، خـطـر             
قريب الوقوع سرنگوني را به همديگـر گـوشـزد          

يعني آشتي " آشتي ملي"کردند و همديگر را به 
به کـلـمـه روز        "   بحران.  " دو جناح دعوت کردند 

هر دو طرف به همديـگـر يـاد آوري        .   تبديل شد 
را "   بـحـران  " کردند  و اميد دادند که اگر وجـود          

" بحـران " برسميت بشناسيم راهي براي خروج از     
بـه  "   مرد بـحـرانـهـا      " مجددا اسم .   پيدا ميکنيم 

ميان آمد که گويا راه حل خروج از بحران را در     

 "خروج از بحران"آخرين تقالها  براي 
  دي۶مصاحبه با حميد تقوائي در مورد موقعيت جناحها پس از خيزش 

 ۳صفحه      
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اولــيـن سـئـوال مــن        .   ارائـه مـيـدهـنـد       
اينست که  کال ارزيابـي شـمـا از ايـن              

 تحوالت تازه چيست؟
 دي روز شـورش         ۶:   حميد تقوائـي  

عليه نظام جمهوري اسالمي بود و  با   
صداي رسا و با  قدرت تـمـام بـه کـل               
حکومت اسالمي و هر دو جـنـاحـش         
اعـالم کــرد روزهـاي آخـر حــکـومــت             

 .    منحوسشان را ميگذرانند
ــيــروهــاي                  مــردم در ايــن روز ن
بسيجي و سپاهـي و ديـگـر اوبـاشـان              
حکومتي را تارومار کردند و کـنـتـرل      

و ايـن نـه       .   خيابانها را بدست گرفتنـد   
تـنــهــا بــه مــعــنــي شـکــســت کــامــل             

 ماهه جـنـاح خـامـنـه اي            ۶تالشهاي  
براي سرکوب  و مرعوب کردن مـردم      
بود، بلکه همچنين به جناح مـوسـوي    
و طرفدارانش نيز نشـانـداد کـه مـردم            
خط قرمزهاي مبارزه مسالمت آمـيـز    
و قانونگرائي و حرکـت در چـارچـوب          
نظام وغيره را تماما  در هم شکـسـتـه      
اند و طوفاني در راهست که کل نظـام     
جمهوري اسالمي را از ريشـه خـواهـد        

 دي مانند يک پتک بر سر کـل  ۶.   کند
حــکــومــت اســالمــي فــرود آمــد و               
مــوضــعــگــيــريــهــا و بــيــانــيــه هــا و              
سخنرانيهاي اخير سران هر دو جـنـاح          
عکس العمل وحشـتـزده آنـان بـه ايـن              

 .  ضربه گيج کننده است
 جنبش انقالبي مردم از مـدتـهـا          
قبل، از همان مقطع کشته شـدن نـدا،        
از لـــحـــاظ ســـيـــاســـي عـــمـــلـــيـــات            
سرکوبگرانه اوباشان حکومتـي را بـه         

حتـي جـنـايـات       .   شکست کشانده بود 
کهريزک نيز به يک شکـسـت سـيـاسـي           

اما در روز   .  براي حکومت تبديل شد 
 دي  در عرصه درگيري و مقابله بـا    ۶

نيروهاي انتظامي، يـعـنـي از لـحـاظ             
و . نظامي هم حکومت شکست خورد

االن جانيان حاکم دارند تـلـفـاتشـان را          
دو روز قـبـل هـيـاتـي از              .   ميشمارند

مجلس به عيادت بـيـش از دويسـت             
نفر  از نيروهاي انتظامي مجروح شده 
که در بيمارستانهـا بسـتـري هسـتـنـد             

طبعا تعداد اوباشـانـي کـه در        .   رفتند
 دي ضــرب شـصــت مــردم را             ۶روز   

چشيده انـد بـايـد چـنـديـن بـرابـر ايـن                    
امــا حــتــي    .   بســتــري شــدگــان بــاشــد      

احتياجي به شمارش تـلـفـات دشـمـن             
گـزارشـهـاي تصـويـري خـود           .   نـيـسـت   

 دي  بـه روشـنـي و        ۶مردم از شورش    
بطور غير قابل انکاري نشان ميـدهـد       
کــه نــيــروهــاي انــتــظــامــي از مــردم             

 دي اعالم ۶.  شکست سختي خوردند 
کرد که انقالب مردم وارد فاز تـعـرض    

و فـــراري دادن اوبـــاشـــان مســـلـــح               
حکومتي از خيابانها شده است و اين       
واقعيت نه تنها جناح خامنه اي بلکه     
ــروهــاي                   ــي ــل ن ــل و ک ــاب ــاح مــق جــن
اپوزيسيـون حـافـظ نـظـام را نـيـز بـه                    

بـراه انـداخـتـن       .   وحشت انداخته اسـت    
 دي کـه حـاصـلـي          ۹تظاهرات دولتي   

ــجـــز بـــي آبـــروئـــي بـــيـــشـــتـــر                      بـ
سازماندهندگانش نداشـت، فـراخـوان       
خامنه اي به صبـر و تـحـمـل، اعـالم               
شـکـسـت و يـاس و سـرخـوردگـي از                  
جانب روح اهللا حسـيـنـيـان يـکـي از                  
دوآتشه ترين نمايندگـان اصـولـگـرا و           
استعفاي او، و حتي التـيـمـاتـوم هـاي           
توخالي علم الهدي و جنتي بـه سـران            
جناح مقابل که عرض يک هفته  توبه     
کنيد و گرنه مجازات ميشويـد هـمـه           
نمونه هائي از تـقـالهـاي مـذبـوحـانـه              
حکومتي است کـه در خـيـابـانـهـا از               

حکومـت  .  مردم شکست خورده است 
 دي زبوني و زميـن گـيـر      ۶در خيزش   

شدن نيروهاي مسلح خـود و  قـدرت            
عظيم مردم را تجـربـه کـرد و اکـنـون               
مانند  بيمار روبموتي  که راه عالجي      

 .  ندارد به هذيانگوئي افتاده است
 

 دي   ۶يـک پـيـامـد          :   فاتح بهرامـي  
تالشهاي عده اي نظير علي مـطـهـري        
ــوعــي                ــگــرا بــراي ن از جــنــاح اصــول
دلجوئي از جناح مقابل و رسـيـدن بـه         

سياسـتـي شـبـيـه        .   نوعي سازش است 
آنچه مدتها است رفسنـجـانـي دنـبـال            

در عـيـن حـال بـخـشـي از               .   مـيـکـنـد    
افراطيهـاي طـرفـدار خـامـنـه اي هـم                
هستند که همچنان عـلـيـه عـامـلـيـن             

رجز ميـخـوانـنـد و بـر          " فتنه عاشورا" 
مشخصا در . طبل سرکوب ميکوبند 

مورد ايـن دسـتـه بـنـديـهـا در مـيـان                   
 اصولگرايان چه نظري داريد؟ 

اين دسته بـنـديـهـا هـم          :  حميد تقوائي 
خود نشانه تشتت بيشتر در صـفـوف        
حکومتي است که زير فشـار انـقـالب        

گـيـجـي و      .   در حـال خـرد شـدن اسـت           
ــهـــا و                        ــذيـــان گـــوئـــي و حـــرفـ هـ
مــوضــعــگــيــريــهــاي ضــد و نــقــيــض          
خصوصيت اصـلـي تـقـالهـاي جـنـاح             

 دي   ۶غالب حکومت در دوره بعد از    
آن دسته از اصولگريان کـه  .  بوده است 

گمان ميکنند با رجز خـوانـي و قـمـه              
چرخاني ميشود کـاري از پـيـش بـرد             

خودشان هم . تنها خود را گول ميزنند
ميدانند که اين توپ و تشرها بـاروت      

از ديد مردم اين عربده کشيـهـا   .  ندارد
. نشانه ضعف و زبوني است تا قـدرت    

وقـتـي امـثـال جـنـتـي وعـلـم الـهــدي                   

التيماتوم يکهفته اي ميدهند و بعـد،        
عليرغم پاسخ سرباالئي کـه از طـرف          
مقابل دريافت ميکنند، به آن عـمـل          
نميکنند تنها استـيـصـال خـود را بـه             

از اين بگذريـم کـه     .   نمايش ميگذارند 
هـمـه شـان مــيـدانـنـد کــه حـتـي اگــر                   
ميتوانستند به التـيـمـاتـوشـان عـلـيـه              
جناح مغلوب عمل کنند مشکلـشـان    

مدتهاست بر همه ايـنـهـا    .   حل نميشد 
معلوم شده که جنبش اعتراضي مردم 
ربطي به تقالهاي سران جناح مقابل و 

. کال اپوزيسيون حـافـظ نـظـام نـدارد             
مردم در خيابانها بيش از دويست نفر    

ــي     " از     ــيـــجـ ــه     "   بـــرادران بسـ را روانـ
بيمارستان کرده اند و اينها مثـل دون       
کيشوت عليه  آسياب بادي مـوسـوي      

 !    و کروبي رجز ميخوانند
. خط ميانه نـيـز راه حـلـي نـدارد             

تالش براي ايجاد نوعي هـمـاهـنـگـي           
ميان جناحها با پذيرش اينکه احمدي  
نژاد هم خطاهائـي کـرده اسـت، و يـا                
معرفي مـرتضـوي بـعـنـوان مسـئـول              

کهريزک و اقـدامـاتـي از ايـن قـبـيـل                    
عقب نشيني هاي تاکتيکي جـنـاحـي         
است که استراتژي سـرکـوبـش کـامـال           

اين نـوع عـقـب      .   شکست خورده است 
نشينيها حتي از شرط و شروطـي کـه           
کروبي و موسوي براي خروج از بحران   

. مطرح کرده اند بسيار عقب تر اسـت       
اما مسـتـقـل از رابـطـه خـط مـيـانـه                   
اصولگرا با جناح مغلوب و دوري و          
نزديکي دار و دسته هاي حکـومـتـي،       
از نظر مردم اين تقالها تـنـهـا نشـانـه           
ضعف و زبوني کـل حـکـومـت و در               
نتيجه فراخواني بـه  تشـديـد مـبـارزه             

و هميـن  .   براي سرنگوني کامل آنست 
عامل جـنـبـش مـردم اسـت کـه ايـن                  
تالشهاي درون حـکـومـتـي را عـقـيـم              

 .  ميگذارد و بي اثر ميکند
 

در جـنـاح مـقـابـل هـم           :   فاتح بهرامي  
. شــاهــد حــرکــات جــديــدي هســتــيــم          

مــوســوي و کــروبــي و پــنــج نــفــر از                
طرفداران موسوي و بـقـول  خـودشـان           

اخيرا بيانيه هائي "   روشنفکران ديني " 
داده اند و خاتمي و رفسـنـجـانـي هـم              
صحبتهائي در رابـطـه بـا عـاشـورا و               

نـکـتـه    .   پيامدهاي آن مطرح کرده انـد    
مشترک و متفاوت با گذشتـه، يـا در           
هر حال با تاکيد بيشتري از گـذشـتـه،         
در اين اظهار نظرها اينست کـه هـمـه          
شان از  بحران نظام و ارائـه راه حـلـي               
ــراي خــروج از بــحــران صــحــبــت                   ب

البته اين خـط هـمـيـشـگـي          .   ميکنند
رفسنجاني بود و به نظر ميرسد بقـيـه       
هم به موضع رفسنجاني نزديـک شـده        

اين را چطور توضيح مـيـدهـيـد؟       .  اند

اين پيامها و موضعگيريها چه رابطه     
 دي دارد؟ و چه معنـي  ۶اي با حرکت  

سياسي و پراتيکي ميتوانـد  داشـتـه            
 باشد؟ 

ــقــوائــي    ــد ت رابــطــه ايــن   :   حــمــي
.  دي روشـن اسـت    ۶موضعگيريها با   

من قبال هم در مصاحبه اي  کـه در              
مورد اوضاع سياسي حـاضـر داشـتـم           

  ) ٣٢٩ضميمه انترناسيونال شماره   ( 
 دي   ۶اين نکته را توضـيـح دادم کـه           

فــقــط ضــربــه اي بــه جــنــاح غــالــب                
حکومت نبود، بلکه  پاسخ محکمـي   
به جـنـاح مـوسـوي و کـال نـيـروهـاي                  

 دي ۶. اپوزيسيون حافظ نظام هم بود 
به اينها نشان داد که خطر سرنـگـونـي        
کل نظام  نه تنهـا جـدي اسـت بـلـکـه                  
فوري و قريب الوقـوع اسـت و ديـگـر              

موسوي و   .   نميتوان با آتش بازي کرد  
کروبي هميشه تـالش داشـتـه انـد بـا               
فراخوانهايشان به تظاهرات قانونـي و      
مسالمت آميز و اسالمي، آنهم اغلب       
بعد از اينـکـه مـحـرز شـده اسـت کـه                  
مردم در روزهاي معيني به خيابانـهـا       
خواهند ريخت، و با تعـيـيـن شـرط و             
شروطـهـا  و خـط قـرمـزهـائـي بـراي                   
بعقب کشيدن تظاهـراتـهـا اوال نـقـش            
ترمز حرکات اعتراضي مردم را بازي       
کنند و ثانيا جنبش مردم را امـتـداد         
اختالفات خود با جناح غـالـب جـلـوه          
بدهند و از آن بـعـنـوان سـپـر دفـاعـي                 
ــل                  بــراي حــفــظ ســر خــود در مــقــاب
تهديدات جناح مقابل و اهرم فشـاري      
براي بـعـقـب نشـيـنـي وادار کـردن آن                 

 دي بـه ايـنـان نشـان         ۶.   استفاده کنند 
داد که از هر دو جنبه اين بازي بپايـان     

 .    رسيده است
 آذر هـم      ۱۶ آبـان و        ۱۳البته از   

روشن بود که براي جناح مغلوب جاي 
چنداني براي اين نوع مانورها نمـانـده       

 دي حجت تمام کرد و بـه       ۶است اما   
همه نشان داد که ديگر بازي با کـارت    
مردم در کشمکشهاي درون حکومتي 

 . امکان پذير نيست
 دي   مــردم بــا زيــر پــا                   ۶ در   
در شعارهـا  "  حرمت عاشورا"گذاشتن  

يعنـي درسـت       -و اشکال مبارزاتشان  
نقطه مقابل آنچه فعالين اپـوزيسـيـون         
حافظ نـظـام نـظـيـر سـازگـارا بـمـردم                  

و مهمتر از آن بـا         -توصيه ميکردند 
تعرض به نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر اوال               
نشان دادند که وقعي به خط قرمز هـا      
و چارچوبهاي مسالمت آميز و قانوني 
موسوي و طرفدارنش نـمـيـگـذارنـد و           
ترمز حفظ نظام تماما از کـار افـتـاده         
است و ثانيا دوره سربزير و مقيد جلوه 
دادن و مـنـتــسـب کـردن حـرکـتـهــاي                
اعـــتـــراض مـــردم بـــه مصـــالـــح و               

خواستهاي اپوزيسـيـون حـافـظ نـظـام            
بـه هـمـيـن       .   تماما به سر رسيده اسـت     

خاطر است که در گفتمان سران جنـاح      
مغلوب و هـمـچـنـيـن فـعـالـيـن بـرون                  
مرزي اپوزيسيون حافظ نظام خروج از 
بحران و ارائه راهکارهائي براي خروج       
از بحران عمده ميشود و در بـيـانـيـه               
هائي که ميدهند، گرچه خط سرکوب 
و جـنـايـات رژيـم را بـا لـحـن تـنـدي                      
مــحــکــوم مــيــکــنــنــد امــا اســاس               
انتقادشان اينست که جناح خامنه اي       
با اشـتـبـاهـات و نـدانـم کـاريـهـايـش                   
مردمي که گويا فقـط از انـتـخـابـات             
ناراضي بودند را به افراطي گـرائـي و         

هـم  .   مقابله با کل نظام کشانده اسـت        
در بيانيه موسوي و هم کروبي بعد از       
اعتراض به سرکوبگريهـاي نـيـروهـاي        
ــتـــظـــامـــي در روز عـــاشـــورا،                   انـ

 ۵راهکارهائي شبيه آنچه رفسنجاني    
ماه قبل در آخريـن نـمـاز جـمـعـه اش                
براي حل بحران حکومت مطرح کـرده     

جــنـاح مـقــابــل     .   بـود ارائـه مـيــشـود        
سرزنش ميشود که مسئول ايجاد اين   
بحران بوده است و در عين حال يکبار   
ديگر اعالم ميکنند که به جـمـهـوري       
اسالمي و قانون اساسي و ولي فـقـيـه         

ايـن اعـالم     .   متعهد و وفادار هستـنـد     
وفاداري به ولي فقيه در بـيـانـيـه هـاي         
موسوي و کـروبـي بـر مـتـن شـرايـط                 
حاضر مـعـنـي سـيـاسـي مشـخـصـي                

الــبــتــه از نــظــر اصــولــي و                   .   دارد
استراتژيک اينها هميشه واليت فـقـيـه       
را قبول داشته اند و در هيـچ دوره اي            
نـگـفــتـه انــد کـه خـواهـان جـمـهــوري                  

امــا .   اسـالمـي بـدون فـقـيـه هسـتـنـد               
امروز تاکيد مجدد اينـهـا بـه واليـت             
فقيه  در واقع جوابي اسـت بـه شـعـار             
مرگ بر اصل واليت فـقـيـه مـردم در              

 دي يک شـعـار غـالـب       ۶در .   خيابانها
کـه در ويـدئـو کـلـيـپـهـاي مـتـعـددي                    
ميبينيد همين شعار مـرگ بـر اصـل           

شــعـاري کــه از      .   واليـت فــقـيــه اســت       
خـامـنـه اي      " و   "   مرگ بر خامـنـه اي    " 

فراتر مـيـرود و  رهـبـر و             " قاتل است 
ستون فـقـرات و بـقـول حـکـومـتـيـهـا                  

حـکـومـت اسـالمـي را          " عمود خيمه " 
 -مستقل از اينـکـه چـه کسـي بـاشـد              

خــامــنــه اي بــاشــد يــا کســي مــثــل               
منتظري که کانديد اپوزيسيون حافظ     
نظام از موسوي و کروبي تـا شـيـريـن             
عبادي و سـازگـارا بـراي جـانشـيـنـي               

مـورد حـملـه قـرار             -خامنه اي بـود     
ايـن در واقـع شـعـاري اسـت              .   ميدهد

. عليه نظام و کليت جمهوري اسالمي 
در  چنين شرايطي اعالم تعهد جـنـاح       
موسوي به واليت فقيه به اين مـعـنـي       

 . . . آخرين تقال ها براي                               ۱از صفحه          

 ۳صفحه         
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آستين داشته و قبال در نـمـاز جـمـعـه              
 خرداد اعـالم کـرده     ٢٥بعد از خيزش   

بود و امروز هم تنـهـا راهشـان هـمـان           
غافل از آنـکـه، کشـمـکـش دو            !  است

جناح، بحران ميان دو جناح است کـه      
از بحراني عميقتر ناشي ميـشـود کـه          
يک طرفش کل نظـام حـاکـم اسـالمـي           
است و طرف ديگرش مـردم انـقـالبـي         

 . هستند
بيانيه موسوي و کروبـي، هـر دو          
اقداماتي در همين راستا، در راستاي     

در .   حل بحران ميان دو جنـاح بـودنـد        
اين بيانيه ها نه تـنـهـا ديـگـر از پـس                
گرفتن رايشان از احمدي نـژاد خـبـري            
نيست بلکه سرکرده تـقـلـب در آرا بـه            
عنوان رئيس دولت برسميت شناخـتـه     
شده است منتها رئيس دولتي که بايد 

" مجلـس و قـوه قضـايـيـه           " در مقابل   
چـه گشـاده دسـتـي         !   ( پاسخگو باشـد  

قوه اجرايـي فـاسـد      ! تحسين برانگيزي 
در مقابل قوه مقننه و قضاييه فـاسـد         

در اين دو بيانيه، در ). پاسخگو باشد 
روز "   ساخـتـار شـکـنـان       " عين حال، از   

ايـن  .   عاشورا ابراز انزجـار شـده اسـت         
يک عقـب نشـيـنـي آشـکـار از طـرف                 
جناح مغضوب فقط و فقط به خـاطـر     

 دي   ٦ترسشان از پيشروي مـردم در          
اين دو بيانيه در حقيقت هشـدار    .   بود

جدي به ولي فقيه بود که  احمـق جـان        
اسـالم در خـطـر        .   نظام در خطر اسـت     

بيانيـه  .   حکومت در خطر است.   است
خاتمي، ترس و واهمه جناح مغضوب 
از مردم و انقـالبشـان و سـرسـپـردگـي            

اين جناح به نظام اسالمي را بـخـوبـي       
اصل واليت فقيـه کـه     : " منعکس کرد 

در قانون اساسي است مورد قـبـول و           
: خـوب دقـت کـنـيـد         " .   احترام ماست 

ايـن يـک دهـن        " .   اصل واليـت فـقـيـه       " 
کجي آشکار به مردمي بود که در روز 

مـرگ بـر اصـل        " عاشورا فرياد زدنـد       
خاتمي خواست به نظـام  ".   واليت فقيه 

و رهبرش ببـاورانـد کـه بـا هـزار مـن                 
سريش هم نميتوان جناح مغضوب را     
به اين شعار ساختار شـکـن مـردم در             

مـرگ بـر اصـل واليـت           " دي، يعني   ٦
 . چسباند" فقيه

جناح حـاکـم کـه ظـاهـرا بـه ايـن                  
سـمـت مـيـرفــت کــه مـنــسـجـمــتـر و                  

حجت " متحدتر و قاطع تر و علي وار    
يک باره مـتـشـتـت تـر و          "   را تمام کند  

پراکنده تر و متزلزلتر و حسـنـي شـد            
ولـي فـقـيـه       ! ) .   البته تا اطالع ثانوي( 

 دي  کـرد کـه     ١٩سخنراني غرايي در  
هيچ چيزي نبود جز اعترافـي غـرا بـر          
اينکه خودش هم ميداند پشـم رهـبـر           

فراموش نکنيد کـه ايـن     .   ريخته است 
 ٢٢همان رهبري است که در فـرداي            

خرداد با شمشير آخته در نماز جـمـعـه       
اين بار بـه قـمـه      .   تهران ظاهر شده بود  

چرخانان کرايه اي بيت رهبري که قرار    
بود هر جا اثـري  از انـقـالب بـود بـا                   
چماق و زنجـيـر و قـمـه خـود حـاضـر                  

غـبـار   " شوند تشر زد که فعـال  فضـا             
مــن بــرحـذر مـيــدارم       " اســت و     "   آلـود 

جـوانـهـاى عـزيـز را، فـرزنــدان عـزيــز                
انقالبىِ خودم را از اينكه يك حـركـتـى        

را خودسرانه انجام بدهـنـد؛ نـه، هـمـه             
و در همين اثـنـا،     " !   چيز بر روال قانون 

قاضي مرتضوي،  کالنتر خـون آشـام         
ــه دراز شــد؛ روح اهللا                    ــم ــي ــران ن ــه ت
حسينيان که اعدام جزو تـفـريـحـاتـش           
است و سفارش هزاران طناب دار داده   

الزم به . ( استعفا داد" مظلومانه"بود  
ذکر است که اين استعـفـا زمـانـي رخ            
داد که هـنـوز مـرکـب خـونـيـن طـرح                  
دوفوريتي  تسريع اعدام خشـک نشـده        
بود که مـبـتـکـرش هـمـيـن روح اهللا                  

نـمـايـنـدگـان تشـنـه خـونـريـزي               ) .   بود
مجـلـس اسـالمـي امضـاهـايشـان از              

. طرح دوفوريتي اعدام را پس گرفتند      
و يکباره فردي به نام علي مطهري از       
ــگــراي مــجــلــس            فــراکســيــون اصــول
ميداندار شد و علنا احـمـدي نـژاد را             
متهم کرد که بـه انـدازه سـران جـنـاح                

دسـت  "   فتنه" مغضوب در راه انداختن   
داشته است و بـه سـردبـيـر سـرسـپـرده               
کيهان پيشنهاد کرد چـنـد مـاهـي بـه            

 . مرخصي برود
مفسرين نگران از انـقـالب مـردم          
در صـف اپـوزيسـيـون حـافـظ نـظـام،                
مقـاالت زيـادي در سـتـايـش درايـت               
موسوي نوشتند که توانسته اسـت بـا        

عـقـب   !    اوضاع را آرام کنـد ١٧بيانيه  
راي مـرا پـس       "  از     ١٧نشيني بيانيه   

و برسميت شناسي دولت احمـدي  "   بده
نژاد را به  عنوان نشانه اي از درايت و     

بـا  .   واقع بيني موسوي در بوق کردنـد  
دمشان گردو شـکـسـتـنـد کـه درايـت              
موسوي، جناح مقـابـل را بـه تـفـرقـه               
انداخته است و شخصيتهاي ميانه رو     
و معتدل و عاقل طرف مقـابـل را بـه           

و مهمتر از   . جلوي صحنه آورده است 
همه، اوضاع را از کنترل راديکاليـسـم    

کل اپـوزيسـيـون      !   مردم در آورده است 
حافظ نظام با اين بيانيـه و اتـفـاقـات              
بعدي لحظاتي از کابوس انقالب رهـا       

آشـتـي   " شدند؛ لـحـظـاتـي بـه امـکـان               
و )   يعني آشتي دو جناح نظـام "   ( ملي

در نتيجه نجـات کـل نـظـام از دسـت               
. تعرض راديکال مردم اميدوار شدنـد      

و بـاالخـره، در صـف هـر دو جـنـاح،                  
آشـتـي دو     "   ( آشتـي مـلـي     " اميدها به   

، اميد به نجات نظام از بحـران     ) جناح
 .     افزايش پيدا کرد

از ايـن خـبـرهـا         .   نه خير حضـرات  
چرا؟ جواب را از زبان نماينـده  .   نيست

: ولي فقيه در سپاه  پاسداران بشنـويـد     
برخي آقايان ميگويند که بـه هـر دو          " 

طرف نصيحت مـيـکـنـيـم کـه کـوتـاه               
اما ما ميگوييم شما قضـيـه     .   بيايند

را اشتباه گرفته ايد زيرا درگيري ديگر 
. بين موسوي و احمـدي نـژاد نـيـسـت          

ادامه دهندگـان فـتـنـه از هـمـه چـيـز                  
يعني (عبور کرده اند و هويت انقالب 

، اسـاسـي   ) همان ضد انقالب اسالمي   
ترين ستون انقالب و آرمانـهـاي امـام          

آري، قضـيـه را       . "   را نشانه رفـتـه انـد        
. دقيقا همين اسـت   .   اشتباه گرفته ايد  

اين ميدان از همان اول نه دو بـازيـکـن          
اوليـن  .   بلکه سه بازيکن داشته و دارد  

و اصلي ترين و تعييـن کـنـنـده تـريـن               
بازيکن اتفـاقـا هـمـانـي اسـت کـه در                 
تفسيرهاي کودنانه اپوزيسيون حافـظ     

. مـردم انـقـالبـي      :   نظـام غـايـب اسـت        
مردمي که تعرض انقالبيش عليه کل 
نظامتان از همان اول شما را بـه تـنـور        

بازيهاي جناحي انداخته است و امروز 
هر جناحتان را به فرقه ها و دسته هـا          

. و باندهاي جديد تـجـزيـه کـرده اسـت           
اين بازيکن جسور و کاردان آخرين بار    

امـا مـوقـتـا       .    دي به ميدان آمد٦در  
دارد .   ميدان بازي را ترک کـرده اسـت         

عرقش را خشک ميکند، خستگي در   
دارد .   ميکنـد، نـفـس تـازه مـيـکـنـد              

آخرين بازي شورانگيزش با مقدسـات     
نظام در روز مقدس نظام، روز عاشورا 

دارد تاکـتـيـتـهـا و        .  را وارسي ميکند 
فنها و حيله و شـگـردهـاي دشـمـن را              
باال پايين ميکند تـا بـا شـگـردهـاي              

ايـن  . تازه تري حريف را بر زمين بـزنـد        
روز "   سـاخـتـارشـکـن     " بازيکن، يعنـي     

عاشورا دارد خود را بـراي شـکـسـتـن             
کل نظـام اسـالمـي آمـاده          ساختار  
قـبـل از     "   آشتي ملي" هر .  ميکند

هر چيز بايد اين بازيکـن را بـراي           
اما اين بازيکن . آشتي راضي کند

ايـن  .   سر آشـتـي بـا کسـي نـدارد             
مصمم . بازيکن مصمم است ببرد

براي اين بازيکن . است پيروز شود
برد -برد. باخت معنا ندارد-باخت

وارد بازي سـرنـوشـت    .   معنا ندارد 
سرنوشت زنان، جوانان، . شده است

کارگران، سرنوشت بيش از هفتـاد   
ميليون انسان، حـتـي سـرنـوشـت           

ايـن  !   مردم در خاورميانه و جهـان     
راه ديـگـري     .   بازيکن بـايـد بـبـرد        

آري، اين بازيکن، با قصـد    .   ندارد
پيروزي، خود را براي ورود مجـدد    

 بهمن آماده ٢٢به ميدان بازي در  
 . *ميکند

است که ما ميتوانـيـم ولـي فـقـيـه را                
ايـن ديـگـر اعـالم يـک            .   نجات بدهيم 

اصل ايدئولوژيک نـيـسـت بـلـکـه يـک               
موضعگيري مشخص سياسي و يـک      
پيام مشخص به خامنـه اي و جـنـاح            
غالب است که بـراي نـجـات عـمـامـه             
فقاهت در بـرابـر جـنـبـشـي کـه اصـل                 
واليت فقيه و نـظـام واليـت فـقـيـه را                 
قبول ندارد ناگزيريد بـه راهـکـارهـاي            

 .   ما تن بدهيد
 در مناسبات بيـن جـنـاحـي ايـن            
البته خود يک تعرض به خامنـه اي و          

. جناح اصولگرا، محسوب مـيـشـود       
ايــن بــيــانــيــه هــا از يــکــســو پــاســخ               
سرباالئي است به التيماتوم بي باروت  

افراطيون دوآتشـه    "     توبه يا مجازات" 
و ابلهي نظير شريعتمداري و جنتـي و      

علم الهـدي و از سـوي ديـگـر اعـالم                 
اينست کـه راه حـل بـحـران نـظـام در                  
دسـت مـا اســت و جـز تــمـکــيـن بــه                   

. راهکارهاي ما چاره ديگـري نـداريـد        
ميدانند کـه نـيـروي سـرکـوب ديـگـر               
کارآئي نـدارد و ايـن هـم زبـانشـان را                 
خطاب به جناح غالب دراز کرده و بـه       
آنـان امـکـان داده اســت کـه بـعـنــوان                 
کليدداران بحران نظـام ظـاهـر بشـونـد           
وهم وادارشان کرده است که بـا اعـالم         
ــه                 ــعــهــد و وفــاداريشــان ب مــجــدد ت
جمهوري اسالمي و قانون اسـاسـي و           
ولي فقيه، در شرايطي که شعار مـرگ     
بر اصـل واليـت فـقـيـه خـيـابـانـهـا را                    
برداشته، خطاب به ولي فقيه رسمـا و          
علنا حسابشان را از مـردم و شـورش           

و ايـن    .   خياباني آنان کامال جدا کنند    

روشن بود که .   کامال قابل انتظار بود  
بــا پــيــشــروي انــقــالب و تــعــمــيــق و              
راديکاليزه شدن آن براي همه جناحـهـا       
و همه مسئولين و مقامات امـروز و        
سابق و اسبق حکومت، با هـر درجـه           
اختالف و مناقشه اي، آنچه در صـدر        
و در درجه اول اهميت قرار مـيـگـيـرد           
حفظ نظام و راه حل خـروج از بـحـران           

 .مرگ نظام است
در واقع مـوسـوي و کـروبـي  در                
بيانيه هايشان خطاب به جناح غـالـب      

اوال " حکومت اعـالم مـيـکـنـنـد کـه               
متوجه باشيد که کل نـظـام بـا خـطـر                
سرنگوني مواجه است و شما مسئول       
اين وضعيت هستيـد و  ثـانـيـا بـراي                
جلوگـيـري از ايـن خـطـر از شـمـا بـه                      

کاري ساخته نيست، شـمـا      تنهائي  
کار را به اينجا رسانده ايد و حـاال       
براي حل مشکل بايد به سراغ ما      

بــيــائــيــد و راهــکــارهــاي مــا را            
اين تـمـام مضـمـون  و           " .   بپذيريد

معني  سياسي بيانيه ها و اظهار     
سردمداران جنـاح مـغـلـوب        نظرهاي  

 .    دي است۶در دوره بعد از خيزش 
  

آيـا ايـن نـوع نسـخـه             :   فاتح بهرامي  
پيچـي هـا راه بـجـائـي مـيـبـرد؟ آيـا                     

حکومت  ميتواننـد بـا     جناحهاي  
گرد آمدن  حول خط رفسنجاني     
نظام خود را از سـقـوط نـجـات             

 بدهند؟
به نظـر مـن ايـن        :   حميد تقوائي  

. تقالها بجائي نـخـواهـد رسـيـد         
اين بحران را مردمي ايجاد کرده 
اند که مدتـهـاسـت اپـوزيسـيـون           
حــافــظ نــظــام و راهــکــارهــا و            
توصيه هـاي  او را پشـت سـر                

" هـر نـوع نسـخـه           .   گذاشته انـد  

، بـحـرانـي کـه         " خروج از بـحـران    
جنبش مداوم و بالنده  مردم در     

خيابانها مسبب آن بـوده اسـت،          
نخواهد توانست مردم را آرام نه تنها   

بفرستد بلکه بحران را   کند و به خانه    
در شرايطي کـه    .   تشديد خواهد کرد 

کنترل خيابانها در دست هيچيک از     
جناحهاي حکـومـتـي نـيـسـت، هـر             
درجه از دوري و نزديکي باالئيهـا و       
هر نوع تغييري در مناسـبـات بـيـن          
جناحي تـنـهـا هـمـچـون زمـيـنـه و                 
فرصتي براي تشديد مبارزات مردم    

راه خـروج از      .     " عمل خـواهـد کـرد      
بـر سـر     نه توافق و سـازش       "   بحران

اين  يا آن مقاولـه نـامـه درون            
سـرنـگـونـي کـل        جناحي، بلکـه     

مردم بـه    .   جمهوري اسالمي است  
کمتر از ايـن رضـايـت نـخـواهـنـد             

 .*داد
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 ناصر اصغري
 يک قاضي"

"  قاطع و خوب
 !قرباني مي شود

يكي از اسناد پاك نشدني و " كهريزك"
بسيـار زمـخـت جـنـايـات جـمـهـوري                

البته خود ايـران بـراي       .   اسالمي است 
ســي ســال ســراســر كــهــريــزك و هــر                

اش از انـواع مـتـفـاوتـش بـوده                  نقطـه 
بحث در اين باره را جاي ديـگـر     .  است

امـا مـيـخــواهـنــد       .   بـايـد پـي گــرفـت        
سرانجام افتضاح كهريـزك را، كـه در            
دعواهاي بين خوديها بيشتر افشا شد 
و بسرعت برق دنيا را درنـورديـد، بـا             
قرباني كردن يكي از مهرهاي اصـلـي       
خودشان سر و ته اش را هم بياورنـد و       

ــه                كــاســه كــوزه     ــر ســر دردان هــا را ب
هاي خونين جمهوري اسـالمـي        دادگاه

در خـبـرهـا آمـده بـود كـه               .   بشكننـد 
گزارش هـيـأت تـحـقـيـق و تـفـحـص                " 

مجلس، تقصـيـر اصـلـي را مـتـوجـه               
سعيد مرتضوي؛ دادستان سابق تهران 
كه به دستور رييس وقت قوه قضايـيـه    
اختيار بـازداشـتـگـاه كـهـريـزك را بـر                 

سـعـيـد    . "   دانـد   عهده داشته است، مي   
مرتضوي مـعـرف حضـور قـريـب بـه               

. اتفاق خوانندگـان ايـن سـطـور اسـت             
آئينه و مظهر سي سال قتل و جنـايـت    

گـويـنـد       مـي .   جمهوري اسالمي اسـت   
زماني كه هاشمي شـاهـرودي رئـيـس          
قوه قضائيه جمهـوري اسـالمـي شـد،           

از هـمـان ابـتـدا تصـمـيـم داشـت کـه                  " 
هـاي     مرتضوي را نيز به دليل تـخـلـف       

بـي شـمـارش بـرکـنـار کـنـد، امـا در                    
مالقات با رهبري بـا مـخـالـفـت وي              

اي گـفـتـه         اهللا خامـنـه   آيت. مواجه شد 
يک قاضي قاطع و خوب داريـم،  :  " بود

ــار           او را هــم مــي           ــن ــرک ــد ب ــي خــواه
بــنــقــل از نــوشــتــه مــازيــار         "   ( کــنــيــد

" ) سعيد مرتضوي كيست؟" رادمنش  
حال هر انسان كنجكاوي به اين نكـتـه     

ــه                 مــي ــي ك ــه حــكــومــت ــديشــد ك ان
قاضي خـود را      "   ترين و بهترين  قاطع" 

كنـد، چـه چـيـزي          اينچنين قرباني مي  

صـحـنـه آشـنـائـي         !   ازش مانده اسـت؟   
همه حكومتهائي كه در آستانه .   است

فـروپــاشــي و ســرنـگــونــي انــد، بــراي             
رضايت قيام كـنـنـدگـان حـاضـرنـد از              

. بهتريـن هـايـش هـم قـربـانـي كـنـنـد                  
اي كـه انـقـالب كـرده و            منتها جامعه 

كل نظامي را كه به چـالـش طـلـبـيـده             
است را خـاطـي مـي دانـد، بـا حـتـي                  
قرباني شدن سر آن نظام نـيـز رضـايـت         

شــاهـد نسـبـتــا اخـيـر آن            .   نـمـي دهـد     
حكومت پـهـلـوي بـود كـه حـتـي بـا                   
قرباني كردن شاهنشاه آريـامـهـر هـم،           

انقالب ايران كـل  . عاقبتش بخير نشد 
دم و دستگاه جـمـهـوري اسـالمـي را               

عامهاي  مقصر كهريزك، خاوران، قتل
، قـارنـا، قـالتـان،         ٦٧ و   ٦٠سالهاي  

 سال جنـگ و خـانـه        ٨تركمن صحرا،  
خرابي و در كل سي سال كهريـزكـهـاي      

جمهوري اسـالمـي   . مختلف مي داند 
يـك قـدم از ايـن خـواسـت              .   بايد بـرود  

اين حكم انـقـالب     .   عقب نمي نشينيم 
 *٢٠١٠ ژانويه ١٢. است

 سهیال شریفی 
زلزله در هائيتي، 

 داستاني آشنا
  در دنيائي وارونه

بعد از ظهر روز سه شنبه زمـيـن لـرزه            
اي به مـقـيـاس هـفـت درجـه ريشـتـر                  
بــخــشــهــائــي از کشــور هــائــيــتــي و              

" پـورت او پـريـنـس        " مخصوصا شهر   
پايتخت آن را لـرزانـد و دهـهـا هـزار                  
مــنــزل مســکــونـــي و مــدرســه و                   
بيمارستان و اداره و مرکز کاري را بـا          
خاک يکسان کرده و هزاران نـفـر را در         

ــر ايــن آوارهــا مــدفــون نــمــود                   . زي
هـزاران  " خبرگزاريها از ارقامي مانند     

کشـتـه شـده      "     ده ها هزار نفـر " و  "   نفر
بـه گـفـتـه رئـيـس           .   سخن مي گـويـنـد     

جمهور هائيتي حتي بيم آن مـي رود          
" صـد هـزار    " که آمار کشته شدگان به     

سازمان صليب سرخ اعـالم  .  نفر برسد 
کرده است که ايـن زلـزـلـه بـر زنـدگـي                  

 ميليون نفر تاثير مستقـيـم   ٣بيش از   
همه  ايـنـهـا هـنـوز در            .  گذاشته است 

عرض مدت کمتر از بيسـت و چـهـار           
ساعت از وقوع ايـن فـاجـعـه اسـت و                
تقريبا همه صاحبنظران بر اين عقيـده        
اند که شرايط اقـتـصـادي و سـيـاسـي              
کشور طوري نـيـسـت کـه گـروهـهـاي               
امداد و ابـزار مـنـاسـب بـراي نـجـات               
کساني که زير آوار گـيـر کـرده انـد و                 
هنوز اميدي به زنده ماندنشان هسـت      
اعــزام شــونــد و يــا بــه زخــمــيــهــا و                  

ابـعـاد   .   بازماندگان فاجعه کمک شـود    
اين فاجعـه بـطـرز دردنـاکـي فـراتـر و                 
بيشتر از آنچيزي است کـه در تصـور            

فکرش را بکنيد، صـد  .   کسي بگنجد 
هزار نفر از فقيرترين مردم دنيا در يک 
جزيره کوچک، در سرزميني بحران زده 
کـه تـاريــخـي مـاالمــال از جـنــگ و                 
شورش و خشونت و تالش براي نجات 
از چنگال برده داران و استعمارگران و       
ديکتاتورها دارد،  ناگهان در عـرض         
مدت کوتاهي زندگيشان را از دسـت         

شواهد نشان مي دهد کـه    .   مي دهند 
آنهائي که فـوري کشـتـه شـده انـد در                
مقايسه با کساني که هـنـوز زيـر آوار            
درد مي کشند و يا ديگراني که بـايـد      
با بقاياي اين فاجعه، با بي خانماني و       
آوارگي و گرسنگي و بيماري دسـت و      
پنجه نرم کنند خوش شانس محسوب 

 . مي شوند
طبق معمول همه دارند در مـورد      
اينکه ساختار خانـه هـا بـد و آسـيـب               
پذير است و مـردم فـقـيـر هسـتـنـد و                  
امکان ساختن خانه هاي بهتر نـدارنـد         
و اينکه دولت به فـکـر شـهـرونـدانـش              
نيست و عليرغـم ايـنـکـه ايـن کشـور              
هميشه دستخوش گردبادها و حوادث 
طـبــيـعــي بــوده اســت، طــرحـي بــراي             
ساختن خانه هاي مقاومتر در دسـت        

. دولت نبـوده، صـحـبـت مـي کـنـنـد               
داستاني آشنا و دردنـاک تـکـرار مـي             

چيـز تـازه اي در ايـن سـنـاريـو                 .   شود
فقط يک آمار صد هزار نـفـري   .   نيست

ديگر به آمارهاي سرسام آور فـاجـعـه            
هاي پيشين افزوده مي شـود و چـنـد           
ميليون مردم بـي خـانـمـان و آواره و                
دربدر مي شوند و کودکاني که حـتـي       
با بودن پدر و مادرشان بسختي نـانـي      
براي خوردن داشتند، براي بقاي خـود         
طــعــمــه بــانــدهــاي مــواد مــخــدر و              

. تنفروشي و آدمـکـشـي مـي شـونـد              
کسي قيافـه هـاي دردنـاک قـربـانـيـان               
گردباد کاترين در منطقه نيـواورلـئـان        
آمريکا را فراموش نکرده است، همـه        
مي دانيم که بـازمـانـدگـان زلـزـلـه بـم                
هنوز هم دارند با عواقب اين فـاجـعـه            
دست و پنجه نرم مي کنند و تصاويـر     
زنان و مردان و کودکان گـرفـتـار شـده          
در فاجعه سونامـي هـنـوز کـامـال از               

صفحه تلويزيونهاي جهان پـاک نشـده         
ــه و ســيــل و گــردبــاد و                .     انــد زلــزــل

آتشفشان حوادث طبيعي هسـتـنـد و           
شايد کار زيـادي بـراي جـلـوگـيـري از               

الـبـتـه    ( وقوع آنها نـتـوان انـجـام داد              
اينکه چقدر بشر در بوجود آوردن ايـن      

، ) حوادث نقش دارد، جاي بحث دارد    
اما پيشرفت علم و تکنولوژي به بشر    
اين امکـان را داده اسـت کـه مـيـزان                 
تــلــفــات ايــن حــوادث را بــه حــداقــل             

ســاخــتــن خــانــه هــائــي بــا          .   بــرســانــد
زيرساختهاي بهتر، پيشبيني حـوادث     
و تـالش بـراي خـارج کـردن مـردم از                 
محل حادثه، آمادگي براي مقابله بـا        
اين حـوادث و سـازمـان دادن امـداد               
بــراي کــمــک بــه قــربــانــيــان حــداقــل              
کارهائي هستند که بـا امـکـانـات و              
داده هاي امروزي بشر براحـتـي قـابـل          
وصول هستند و مـيـتـوانـنـد مـيـزان                

.  تلفات را تقريبا به صفر نزديك كننـد   
چرا اين اتفاق نمي افـتـد؟ چـرا کسـي             
بفکر جلوگيري از ايـن حـوادث و يـا               
فراهـم کـردن امـکـانـات بـهـتـر بـراي                  
مقابله با آنها نيست؟ بخاطـر ايـنـکـه          
ساختن خانه هـاي بـهـتـر بـراي مـردم               
فقير بسود حاکمان در قدرت نيـسـت،     
بخاطر اينکه ثروتهاي جـامـعـه خـرج           
بــودجــه هــاي نــظــامــي و ســاخــتــن               
نيروگاههاي اتمي و غيره مي شـونـد،      
بـخـاطــر ايــنـکــه جــان انســان ارزشــي             
ندارد، بخاطر اينکه انسانـهـا تـبـديـل           

صد هزار نفر کشته، .   شده اند به ارقام   
سه ميليون نفر قرباني، هزاران نفر بـي   
خانمان و آواره، چند هـزار کـودک بـي           

واقعا وقت آن رسيده اسـت  . .. .   سرپناه
کـه بشـريـت بـراي عـوض کـردن ايــن                 

 .* دنياي وارونه  کاري  کند

 محمد شکوهی 
 خامنه اي -مرتضوي

 و جنايات کهريزک 
اوايل هفته اي که گـذشـت جـمـهـوري             

 ماه وقـت    ٦اسالمي بعد از نزديک به    
کشي و تالش براي ماستمالـي کـردن          
ابــعـــاد جـــنـــايــاتـــش در مـــاجـــراي             
بازداشتگاه کهريزک، باالخره مجـبـور       
شــد گــزارش جــنــايــاتــش را از زبــان              

. به افکار عمومي بدهـد " کميته ويژه" 
رژيم مجبور شد به يک عقب نشـيـنـي      
تحميلي از طرف مردم و بازمانـدگـان       

جنايات کهريزک و افکار عمومي تـن        
اما در عين حال که اعالم کـرد  .   بدهد

مرتضـوي هـم گـويـا در ايـن مـاجـرا                  
دست داشته، تالش سازمانيافـتـه اي         
را  براي خارج کردن جانـي مـرتضـوي        
از اتهام جناياتش در کـهـريـزک را در              

گـــزارش .   دســـتـــور خـــود گـــذاشـــت        
حکومتي فقط به اين اکتفـا کـرد کـه            

 نـفـري از پـرسـنـل نـيـروي                ١٢گـويـا     
انتظامي بوده اند که مقصر شنـاخـتـه       
شده و قـرار اسـت بـا ايـنـهـا بـرخـورد                   

گويا مرتضوي فقط اشتباهش . بشود
اين بوده كه زندانـيـان را بـه كـهـريـزك               
منتقل كرده و نه اينكه به جـنـايـت و            

عـلـيـرغـم     .   كشتاري دست زده بـاشـد       
اعتراف گزارش حکومتي به ارتکـاب   
جنايات توسط  نـيـروي انـتـظـامـي و            
برخي از مسئوالن رسيدگي به پرونـده      
هاي دسـتـگـيـر شـدگـان اعـتـراضـات               
خرداد و مردادماه،  باند خـامـنـه اي             
مي خواهند عاملين و آمرين اصـلـي       
اين جنايات را از زير اتهامـاتشـان در        
آورده و برايشان حتي ترفيع درجـه هـم      

تمام تـالش بـانـدهـا و دار و               .   بدهند
دســتــه هــاي دور وبــر مــرتضــوي و               
شکنجـه گـرانـي کـه در کـهـريـزک آن                  
ــور شــخــص                   ــه دســت ــات را ب ــاي جــن
مرتضوي و خامنه اي انجام دادند بـر      
اين معطوف شده که اين جاني را  تـا         
آنجايي که امکان بـرايشـان هسـت از           
موضوع کهريزک خارج کرده و برايـش   

مرتضـوي  .   حاشيه امن درست نمايند  
جنايتکاري اسـت کـه مسـتـقـيـمـا از               

. شخص خامنه اي دستور مي گـيـرد         
کسي که در دايره  باند رهـبـر و بـراي           
دفاع از رهبر براي خودش جايـگـاهـي      

نفوذ و قـدرت ايـن     .   درست کرده است  
جاني و حمايت خامنه اي از اقدامات  
و جناياتش، به اعتراف بـخـش هـايـي        
از مـقـامـات حـکـومـت و بـرخـي از                   
کسانيکه  با وي هـمـکـار بـوده انـد،                  
اعتراف مي کنند که مرتضوي فـقـط       
. و فقط از خامنه اي دستور مي گيرد

مرتضوي در رده چهره هاي سرکوبگـر   
و جانياني چون خلخالي؛ الجـوردي و         
ري شهري و گيالني است که در طـول      
اين سالها ابتدا دور خميني و بـعـدهـا         
دور وبر خامنه اي جمع شده و مـورد            
اعتماد وي بوده و با حمايـت شـخـص         
رهبر رژيم دست به جنايات بيشمـاري     

خــلــخــالــي  و      .   زده انــد، مــي بــاشــد       
ــات                   ــم در دهــه اول حــي الجــوري ه
جمهوري اسالمي فـقـط از خـمـيـنـي              

دستور کشتـار و    .   دستور مي گرفتند 
اعــدام هــزاران انســان انــقــالبــي و                  

الـگـوي   .   کمونيست و مـخـالـف رژيـم       
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کاري کـه خـامـنـه اي بـه مـرتضـوي                  
توصيه کرده و اين جاني در به اجرا در 
آوردنش و براي محبوبيت بيشـتـر در          
پيش رهبر حاضر به هر جنايتي بـوده        

. است، الجوردي و خلخالـي هسـتـنـد         
چنـد سـال پـيـش کـه خـامـنـه اي در                     
سخنراني تهيديد کرد و عربده کشـيـد      

اگر با انگـشـت اشـاره بـکـنـم           :  و گفت 
دشمنان واليت و جمهوري اسالمي را    

، "   نـابـود مـي کـنـنـد              ٦٠عين دهه    
مرتضوي در رديف اول اين سخنـرانـي    
در مـقـام دادسـتـان عـمـومـي تـهـران                 

ابعاد جنايات مـرتضـوي   . نشسته بود 
و پروندهايي که شخصا و بـه دسـتـور            
خامنه اي به آنها رسيدگي کرده سر به  

اينجا فقط  به چـنـد   . هزاران مي کشد 
نمونه برجستـه اشـاره اي کـوتـاه مـي               

رســــيـــدگــــي بــــه پــــرونــــده           .   شـــود 
 تير، پرونـده زهـرا     ١٨دستگيرشدگان  

کاظمي؛ پرونده مطبوعات و در راس    
در تــمــام ايــن      .   هـمــه آنــهــا کــهــريــزک      

جنايات شخصا قاضي حـتـي بـخـشـا           
شــاهــد جــنــايــات اعــدام بــوده و در               
شـــکـــنـــجـــه و قـــتـــل بســـيـــاري از               

به .  دستگيرشدگان  دست داشته است 
دســتــور ايــن جــانــي صــدهــا نــفــر از              
دستگير شدگان اعتراضات خـرداد و       
مردادماه امسال را در بـازداشـتـگـاه            
مخوف کهريزک وحشـيـانـه شـکـنـجـه           
کرده، مورد تـجـاوزات جـنـسـي قـرار             
داده و سرکوب هاي غير انساني را بـه   

عـروج ايـن جـانـي بـه            .   اجرا گذاشتند 
مــقــامــات بــاالي قضــا  وســيــســتــم            
دادرسي مـاشـيـن آدم کشـي رژيـم از               
معاون دادستان کل رژيـم گـرفـتـه تـا                
دادستان تـهـران تـا مشـاور قضـايـي               
خامنه اي همه و همه پاداش جنايـات     
بي شمار اين جاني در دفاع از خامنـه      

. اي و جمهوري اسـالمـي مـي بـاشـد             
مرتضوي محصول سيستم دادرسي و  
قضايي فاشيستي اسالمي اسـت کـه          
زير دست خامنه اي تـربـيـت شـده در             
مقاطـع حسـاس در اوج قسـاو ت و                
شقـاوت وبـي رحـمـي بـه سـرکـوب و                  
اعـدام و شــکــنـجــه مـخــالــفـان رژيــم              

با اين كارنامه .   پرداخته و مي پردازد   
جنايت و عليرغم اعتراف كميـسـيـون       
مجلس به متهم بودن او، خـامـنـه اي        
ميخواهد مرتضوي را سالم از ماجـرا    
خارج کرده و چـنـد مـقـام و مسـئـول                

 نـفـري را کـه        ١٢درجه چندم يعني آن  
اعالم کرده اند، بهشان برخورد نـمـوده     
و رو بـه جـامـعـه اعـالم نـمـايـنـد کـه                     
خاطيان و مقصرين را دستگيـر کـرده       

و براي شان پرونده درست خواهند کرد 
که آخر و عاقبت ايـن پـرونـده هـا هـم               

احــتــمــاال بــه يــکــي        .   مــعــلــوم اســت   
دوتايشان عين سعيد امامي واجـبـي        

چـنـد   .   مي دهند كه نوش جان كـنـنـد      
نفررا ناچارنـد از مسـئـولـيـتـهـايشـان               
بردارند و بقيه را هم قـرار انـفـصـال از            
خدمات دولتي با پرداخت حقوق مـي   

اين طرح  باند خامنه اي بـراي     .   دهند
مختومه اعالم کردن پرونده جنـايـات       
ــي                 ــرونــده قــطــور جــان کــهــريــزک و پ

 . مرتضوي مي باشد
اما مردم ايران و افکار عـمـومـي       
و بويژه بازمـانـده گـان جـنـايـاتـي کـه                 
مرتضوي طراح و مجري آن بوده است 
هنوز زنده هستتند و در مبارزه با اين   

مرتضوي متـهـم رديـف اول        . . جانيان
جنايات کهريزک بوده و بايد دستگـيـر    

براحتي نـمـي شـود      .   و محاکمه بشود  
چنايت کرد و پشت رهبر رژيم سنـگـر       

بايد خامـنـه اي و مـرتضـوي           .   گرفت
 سال جنايـت بـر     ٣٠عالوه بر ارتکاب  

عليه بشريت،  بـلـکـه بـطـور ويـژه در                 
رابطه با ارتکـاب جـنـايـات کـهـريـزک              

تا جمهوري . دستگير و محاکمه شود
. اسالمي هست کـهـريـزک هـم هسـت            

پرونده کهريزک تا زمانيکه جـمـهـوري        
. اسالمي سرنـگـون نشـده، بـاز اسـت            

براحتي نمي شـود  .   هزاران شاکي دارد 
 . از زير آن در رفت

 هدف،
  اساس

  نظم سرمايه داري
 یاشار سهندي 

کروبي نيز با تاسي از پنج تن آل عـبـا       
بيانيه صـادر کـرده و پـنـج خـواسـتـه                 
مطرح کرده است تا شايد مردم کوتـاه   
آيند وبه هـمـيـن شـيـخ اصـالحـات و                 

ايشان تاکـيـد   .  مهندس رضايت دهند 
کرده که به اصل واليت فقيه اعـتـقـاد          

هماني اصلي که مردم در   . قلبي دارد 
ايشـان   .  دي خواستار مرگ آن شدند٦

از جناح برادر خواستند توبه کـنـنـد و       
ايضا از مردم نيز خواسته توبه کـنـنـد        
که به روي بـرادران انـتـظـامـي دسـت               

اکبـر  !   ورزيدند"  خشونت"بلندکردند و  
مـعـرف حضـور      "   ضد انقالبي" گنجي  

ايشان  در مصاحبـه بـا     .   همگان است 
بي بي سي ميگويد سپاهي بـوده کـه         
ــه و کــارش آمــوزش                ــداشــت ســالح ن
عقيدتي وسياسـي بـوده و در ضـمـن              

راسـت و    .   مخلص منتظري هـم بـوده      

دروغش با خودش، ايشان مـيـگـويـد          
حکم اعدامش نيـز صـادر شـده بـوده             
چـون اعـتــراض کـرده کـه ســپـاه کــار                
سياسي ميکند که قرار نبوده اينـکـار    

سپاهي که بنيانش را گنجي . را بکند 
و سازاگارا براي همين گـذاشـتـنـد کـه            

. پيش بـرد " ژ ث"سياست را با تفنگ  
اما ايشان براي تنـبـيـه سـر از وزارت              

بله ايـن گـنـجـي       !  ارشاد در آورده است 
ــا از                    ــلــم بــرده ت شــيــخ  " دســت بــه ق

از .   نيز دفاعي کرده باشـد "   اصالحات
اين کـه بـگـذريـم، ايشـان در تـوجـيـه                  
بيانيه پنج تن تاريک انديشان دينـي و     
ــراض                   ــل اعــت ــاب ــاع در مــق ــز دف ــي ن

کـه رسـمـا      "   سکوالرهاي ديـن مـدار      " 
ايشـان را بـه سـفـسـطـه گـري مـتـهــم                    

حـق  " مـا بـراي خـود          :   کردند، گفتـنـد   
نمي خواهيم فقـط مـيـخـواهـيـم         "   ويژه

: " به فرموده ايشان .   نباشد"   خشونت" 
مسئله، مسئله بازي است، نه چـيـزي       

 دي بازي ٦و معتقدند که روز ." ديگر
بوده که رژيم سازمان داده تا دست بـه      

يـعـنـي مـردم بـازي          .   خشونت بزند 
بعد هم از رژيم گله کردند ! خوردند

که شما هـنـوز وقـت داريـد پـس               
دســـت دســـت نـــکـــنـــيـــد؛ اگـــر           
ميخواهيد سرکوب کـنـيـد، خـب          

بعد از مـردم خـواسـتـنـد            !   بکنيد
عليه نيروي نظامي و انـتـظـامـي           
اقدامي نکند چون اوال خشـونـت         
است بعـد هـم ايـن نـيـروهـا الزم                

و نيز . همه کشورها دارند. هستند
فرمودند کـه کـروبـي و مـوسـوي              

اظهار کردند ما دنباله " هشيارانه"
مثال رژيم را دارند .   ( رو مردم هستيم 

و ديگر اينکه آوردند !) فريب ميدهند
رژيــم ايـران، رژيـم تــوتـالـيــتـر و               " کـه    

بلکه ديکـتـاتـوري    ."  فاشيستي نيست 
است اين با آنـهـا فـرق دارد و ديـگـر                  
اينکه جمهوري اسالمي تک نيسـت و     
نبوده بلکه فرانکو و پينـوشـه و رژيـم          

اگـرکـمـتـر     آپارتايد افريقاي جـنـوبـي         
نکشته باشند و کـمـتـر سـرکـوب            
نکرده باشند بيشتر نکرده اند؛ اما 

پـس  (!! )   مردم در آنجا بخشيدند  
. چرا ما کاسه داغتر آش بشـويـم          

ايشان مـيـخـواهـد درسـي کـه در              
. مکتب سپاه فرا گرفته پياده کند    
. ميخواهد مردم را به بازي گـيـرد       

اما ترس از مردم را مـيـشـود در           
بند بند نوشـتـه ايشـان و نـوشـتـه              

. سکوالرهاي دين مدار نيز يافـت      
 دي شيپور آغازين عبـور مـردم     ٦

و تـرس  .   بود"  جنبش سبز"از روي  
نه تنها بر جناح حاکم مسـتـولـي           
شده است بلکه اين ترس در بيانيه  
هاي پنج ماده اي و پنج نـفـري را        

آقاي گنـجـي   .   کردميشود مشاهده   
مطابق قرارداد "ميگويند در اسپانيا  

از سر تقصـيـرات فـرانـکـو        "   فراموشي
دموکراسي و حقوق "چرا که . گذشتند

يـعـنـي    . "   بشر بر عدالـت تـقـدم دارنـد          
اينکه همه کساني که ميگويند نـمـي         
بخشيم و فراموش هم نمي کنيم ضـد     

به اين ميگـويـنـد    .   حقوق بشر هستند  
درس آموزي در حوزه علمـيـه قـم کـه              
افتخار گنجي اين است که وقـتـي در          
سپاه بوده بيشتر وقتش در قم بوده در    

ما امـا، از      !    خدمت آيت اهللا متوفي 
سر حقوق انسان است که نمي بخشيـم     

اين جنبشي . و فراموش هم نمي کنيم
است که از دو دهه پيش مشخصا بـر          
عليه يکي از ابزارهاي خشـن دولـتـي           
يعني حکم اعدام مبارزه ميکند، پس 
نسبت دادن خشونت بـه ايـن جـنـبـش             

. انقالبي حرف بي پايه و اسـاس اسـت      
دوم اينکه نمي خواهيم نبـخـشـيـدن و          
فراموش نکردن درس عـبـرت کسـي           
باشد، چون ايـن چـيـزهـا بـراي کسـي                

امـا، الزم    .   درس عـبـرت نـمـي شـود           
است که چنان ضربه کاري به جـنـبـش       
ضد انقالبي و ضد انسـانـي اسـالمـي            

. وارد آيد که ديگر نتواند سر بلند کند
جنبـشـي کـه امـثـال گـنـجـي مـربـي                    

اگر فرانکو . عقيدتي آن بوده و هستند
و پينوشه و سردمداران آپارتايد نژادي 
در افــريــقــاي جــنــوبــي مــحــاكــمــه و             
بازخواست نشدند، براي ايـن بـود کـه           
اساس نـظـام سـرمـايـه داري کـه ايـن                  
خشونتها دولتي را سـازمـان مـيـداد            

. قرار بود دست نخورد و نخورده است
اما ما در ايران ميخواهيم اساس ايـن    
نظام خشونت بار را از بين ببريـم پـس      
ــه ايــن                      ــم ک الزم اســت نشــان دهــي
جنبشهاي مـرتـجـعـانـه چـه ظـرفـيـت                

فـيـزيـکـي و       -مهيبي از نـابـود کـردن        
. زندگي انسـانـهـا را دارنـد            -معنوي

 دي بـه    ٦جنبش  و تظاهرات توده اي  
همه جهانيان اعالم کرد که ايـن آغـاز         

جنبـشـهـاي ضـد بشـري          فروپاشي   
است و نشان داد که اين جنبشـهـا      
بر نيروهاي انتظامي تکيه دارنـد        
که يک ذره هم رحم ندارند و نشـان         
داد که صادر کنندگان بيانيه هاي  
پنج ماده اي و پنج نفري نـيـز يـک       
ذره از انسانيت بويي نبرده اند کـه     
هنوز که هنوز است از ايـنـکـه در          
سازماندهي يک نيروي سرکوبـگـر    

خشن دست داشـتـنـد يـک         بي نهايت   
ذره هم احساس پشيماني نمي کـنـنـد          
که بماند افتخار هم  مـيـکـنـنـد و بـر               
اصــل واليــت  فـــقــيـــه هـــم قســـم                    

 .*  ميخورند
  

 كارگران نفت
 مي توانند رژيم 

 را بزير بكشند
 ناصر اصغري

در گزارشـي تـحـت      "   هم ميهن" سايت  
سايه سنـگـيـن اعـتـصـاب بـر            " عنوان  

ــزرگــتــريــن پــروژه كشــور            ــه "   روي ب ب
سـتـاره   " وضعيت احداث پـااليشـگـاه         

اشـاره مـيـكـنـد كـه بـه              "   خليج فارس 
كـار احـداث ايـن        .  خواندنش مي ارزد 

پااليشگاه كه با هدف تـولـيـد روزانـه            
 مـيـلـيـون لـيـتـر بـنـزيـن در سـال                    ٣٥

 آغاز شد و طبق گفـتـه مـديـر       ١٣٨٦
عامل اين پااليشگاه، با گـذشـت ايـن       

 درصد پيشرفت فـنـي     ١٧مدت تنها  
 ١٣٩٠داشته كه قـرار بـود در سـال              

در .   مورد بهره بـرداري قـرار بـگـيـرد            
هاي متمايل به جناح احـمـدي         گزارش

نژاد، هدف بهره برداري از ايـن پـروژه           
 ٢٧ و پيشرفت فني نـيـز     ١٣٩٢سال  

 .درصد اعالم شده است
كار احداث اين پروژه، همانند هـر    
كار ديگري و به دليل قطعه قـطـعـه و            
قراردادي كردن كارگـران، بـه چـنـديـن            

در .   پيمانكار خرد سپـرده شـده اسـت         
" هـم مـيـهـن      "بخشي از گزارش سايت  

هاي رسيده  بر پايه گزارش: "آمده است 
، " بـيـنـا   " و   "   تهران جنوب"هاي   شرکت

دو پيمان کار اصلي اين پروژه بيش از     
سه ماه است که دستمزد کـارکـنـان و           

. انـد    مهندسان خود را پرداخت نکـرده   
همچنـيـن بـه دلـيـل پـرداخـت نشـدن                  

 پـيـمـان کـار خـرد ايـن             ١٠مطالبات  
پروژه، اکثر اين پيمان کاران نيـز بـراي      
سه تا پنج ماه اسـت کـه از پـرداخـت              
حقوق مهندسين خود عاجز مـانـده و       
در شرف ورشکـسـتـگـي کـامـل قـرار              

 تـعـدادي از مـهـنـدسـيـن              .گرفته انـد   
مشاور پروژه ستاره خلـيـج فـارس در            
گفت و گو بـا خـبـرنـگـار هـم مـيـهـن                  
اظهار داشتند بـا تـوجـه بـه پـرداخـت               
نشدن دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه، قصـد               
دارند تا از ادامه فـعـالـيـت خـودداري            

سـايـت   " .   اعتصاب" اين يعني "   .کنند
مزبور هم مثل هـر سـايـت خـودي و                
نيمه خودي رژيـم، وحشـت از گـفـتـن              

دارد؛ "   اعـتـصـاب   " و   "   كـارگـر  " كلـمـه     
منتها آنها را با لفافه دلبخـواه خـود،           

خـودداري  " و   "  مهندسين"، "كاركنان" 
مــي پــيــچــانــد؛    "   از ادامــه فــعــالــيــت     

بخصوص آنجا كه پاي كارگر نفت بـه       
اين گزارش نكات مهمـي  ! ميان بيايد 

را دارد كه هر يكي خود حامل نكات    

 بازتاب هفته

 ۶صفحه      



 ١۳۸۸ دي ۲۵ انترناسيونال 

در براندنبرگ توردر مركز برلين، يك   
چوبه دار برپا شده بود ، چنـد آدمـك           
در اندازه هاي بزرگ از طـنـاب هـاي           

اعـتـراضــي   .   دار آويـزان شـده بــودنـد         
چيزي كه تـا    .   عليه اعدامها در ايران 

كنون براي ما يك موضـوع  بسـيـار            
دور بود و فقط از برخي عكسهـا در          
جريان اعدامهـا قـرار مـيـگـرفـتـيـم،              
يكباره در مركز شهر برلين اين چوبه       
ــحــو                    ــه ن هــاي دار، مــوضــوع را ب
وحشتناكي  بـراي مـا نـزديـك كـرده              

مينا احدي با انرژي و احساس ، . بود
 . عليه اعدامها فراخوان ميدهد

چهارشنبه، هـرهـفـتـه روز سـيـاه            
چهارشنبه ها در ايـران تـعـداد        .  است

 . زيادي اعدام ميشوند
مينا احدي و شهـرام روغـنـي از         
حزب سبز آلمان اين ميتينـگ را در         

 ژانـويـه فـراخـوان         ۱۳روز چهارشنبه  
داده اند،محل ميتينگ پاريزر پالتز     

 . در براندنبرگ تور است
مينا احدي مسئول نـهـاد اكـس         
مسلم و سخنگوي كميته عليه اعدام 
،  صدايش را كمي صاف ميكـنـد و        
در ســرمــاي شــديــد بــرلــيــن، و بــاد              
شديدي كه در خيابانهاي پهن اينـجـا         
مـيــوزد دســتــهــايــش را كــمــي گــرم            

 .ميكند و شروع به سخنراني ميكند
 بيست سال بيشتر است كـه هـر          
چهارشنبه براي او ميتوانـد يـك روز           
سياه باشد ، چرا كه نگاه ميكنـد آيـا      

 . امروز هم كساني اعدام شده اند
 تعـداد حـاضـريـن مـيـتـوانسـت             

او لبخند .   بسيار بيشتر از ينها باشد   
مـعــنــي داري بــر لــب دارد، گــويــي             
ميگويد بـيـش از ايـنـهـا بـايـد مـي                  
آمديد، در مورد يك موضوع بسيـار    
مــهــم حــرف مــيــزنــم نــجــات جــان              
انسانها، يك هليكوپتـر كـه بـر فـراز             
آسمان دور مـيـزنـد، بـه مـا مـجـددا                
يادآوري ميكند كه  منتـظـر حضـور        
تعداد زيادي در اين ميتينـگ مـهـم           

 . بايد ميبوديم
او دســتــش را بســوي پــارلــمــان           
آلـمــان و ادارات مــربـوط بـه دولــت               
آلمان،  دراز ميكند ، مالقات او بـا       
مقامات وزارت خارجه كمـي عـقـب         

.  افتاده و او زيـاد مـتـاسـف نـيـسـت               
سيـاسـتـمـداران در آلـمـان؟ او شـانـه                 
هايش را باال مي اندازد و مـيـگـويـد      
ميخواهد با مردم عادي حرف بزنـد،    
با مردمي كه به حـرفـهـاي او گـوش              
ــيــر قــرار                  ــاث مــيــدهــنــد و تــحــت ت

كساني كه به تقويم نـگـاه      .   ميگيرند

نميـكـنـنـد بـگـويـنـد وقـت نـداريـم،                   
كسانيكه به دليل منافع اقتصادي و     
سياسي ، چشم خود را بـر جـنـايـات            

 . نمي بندند
سي سال است كه در ايران اعـدام        

اعـدام قـتـل      .   جزو قانون ايـران اسـت       
ــتــي اســت ، حــكــومــت                عــمــد دول
اسالمي ميكوشد قدرت خـود را بـا        
اين اعدامها حـفـظ كـنـد،  از نـظـر                  
مينا احدي در ايران ماهها است كـه          
يك انقالب عليه حكومـت اسـالمـي       

يـك انـقـالب عـلـيـه           " در جريان است  
حكومـت اسـالمـي عـلـيـه قـوانـيـن                 
اسـالمــي عــلـيــه اعــدام و آپـارتــايــد             
جنسي، عليه سنگسار،  ميلـيـونـهـا         
نفر به خيابان آمده  و ميگويند كافي 
است، جنايت كافي است ، حكومـت   
اسـالمـي بـايـد بـرود،  اعـدام بـايــد                   

: مينا ادامه مـيـدهـد     ."  ممنوع شود 
فراخوان من بـه هـمـه سـازمـانـهـا و                 
احزاب بدون توجـه بـه جـهـت گـيـري               
سياسي آنها اينست كـه بـايـد عـلـيـه             

 . اعدامها كاري كرد
. مـن بـارهـا در بـرلـيـن بـوده ام                 

بارها با سياستمداران حرف زده ام ،        
با اعضا كميسـيـون حـقـوق بشـر بـا                
وزارت امور خـارجـه بـا بسـيـاري از               
اعضـا حـزب ســوسـيــال مسـيــحــي،            
ليبـرال و سـوسـيـال دمـكـرات و بـا                  

بـنـظـر مـن كـافـي           .   سبزها و چپـهـا       
با اينـهـا ديـگـر حـرف زيـادي             .   است

براي من كافي است با . ندارم كه بزنم 
سيـاسـتـمـداران در اروپـا حـرف زدن               

آنچه كـه مـن       .   ديكر كمكي نميكند  
هميشه ديده ام، نگاه سرد اينها، بـي        

گويي  براي آنها اين . تفاوتي آنهاست
جنايات مهم نيستند،  مـهـم روابـط         
سياسي و اقتصادي و منافع سياسي   

و من خيلي .   و اقتصادي  اينها است 
وقــتــهــا ايــن جــملــه را مــي شــنــوم               
متاسفانه ما وقت نداريم و نميتوانيم 

 . كاري بكنيم
ولي مينا احدي بـه ايـن مـوانـع             

او و هـمـرزمـانـش         .   اهميتي نميدهد 
شجاعانه به فـعـالـيـتـهـايشـان ادامـه             

ما سعي ميكنيم جوانان .     " ميدهند
را نجات دهيم، ما ميتينگ در دنيا  

 . سازمان ميدهيم 
فراخوان من اينست كه شمـا هـم      
سعي كنيد با سـيـاسـتـمـداران حـرف             

 . " بزنيد و آنها را تحت فشار بگذاريد
مينااحدي سپس كامال شخصي 
حرف ميزنـد او از ارتـبـاط تـلـفـنـي                 
خانواده محكوميـن بـه اعـدام و يـا              
حتي خود محكومين به اعدام حرف  

صـدا  " خاله مينا" ميزند كه كه او را  
 ميزنند و او با احساس تمام ميگويد

قلب من پر ازاست از خاطراتي "   
و صداهايي كه از سلولهـاي مـرگ و        
يا خانواده هاي محكومين به اعـدام        

در قـلـب مـن صـداي         .   طرح كرده اند 
نوجوانان اعدامي حك شده است كـه        

با اميد و با عالقه به ما ميـگـويـنـد         
بـراي نـجـات مـن از           .   كاري بكـنـيـد    

 "  سلول مرگ كاري بكنيد
اين براي مينا دردناك است كه مردم 
در ايران هم به اين رسيده اند كه دولتهـاي     
: اروپايي كمكي نميكنند و او مـيـپـرسـد       

چه چيز مهمتـر از ايـنـسـت كـه زنـدگـي                 
انسانها را نجات دهيم؟ او كامال معتقد       

اعدام بزرگتريـن نـقـض حـقـوق          " است كه   
بشر است چه چيز بدترو وحشتناك تـر از         
ايـنـسـت كـه  حــق حـيـات را از كســي                     

اين مجازات نيست ، چـرا كـه         .     بگيرند
بعد از آن ديگر اين انسان زنده نيسـت تـا           
چيزي ياد بگيرد اعدام قتل عمد دولـتـي         

 " است
در " او با اطمينان كامل مـيـگـويـد            
مـا  .  ايران يك رنسانس عليه اعدام هست 

.  همه طعم تلخ اعدامها را لمس كرده ايـم    
همه ما در خانواده هاي خودمان كسي را 

امـروز يـك گـفـتـمـان           .     از دست داده ايـم    
ايـن  . انتقادي قوي عليه اعدام وجود دارد 

اين يـك شـانـس بـزرگ         .   خيلي مهم است 
 " است براي آينده در ايران

ما ..  " مينا احدي لبخندي ميزند و
افتخار ميكنيم ما تعداد زيادي را نجات 

ما در ايران بهمراه مـخـالـفـيـن        .     داده ايم 
اعدام فرهنگي را سـاخـتـيـم كـه شـديـدا               

مجـازات اعـدام را       . مخالف اعدام است 
. و عليه آن مبارزه ميكنـد  قبول ندارد   

اين مهـم اسـت دريـك كشـور مـثـل                
 ". ايران
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مهمتـري از وضـعـيـت سـيـاسـي               
مـوقـعـيـت جـنـاحـهـاي           ايران، از   

رژيم، موقعيت رژيم در منطقـه،   
وضع كارگران اين پروژه و غـيـره        

منتها يك نكته اساسي كه . دارد
اينجا نهفته است، اين است كـه       
احـمـدي نـژاد در بـرابـر تـحـريـم                 
كشورهاي صادر كننده بـنـزيـن،        
خيال مي كرد بـا اتـمـام كـار            
ساختن ايـن پـااليشـگـاه، در          
برابر بحـران كـمـبـود بـنـزيـن             
مصون مي ماند و گفته بـود     

ــه     ــاظ         "   كـ ــحـ ــزودي از لـ بـ

تحريمهاي احتـمـالـي بـنـزيـن          
ــيـــم شـــد         . " مصـــون خـــواهـ

نپرداختن دستمزد كارگران و     
هاي بـيـن      تشديد ماجراجوئي 

المللي جمهـوري اسـالمـي        
ــاي             ــمــه ــحــري ــر ت ــه خــط ك
اقتصادي بر عليه ايران را،      
كه قربانيان اصلي آن مـردم   
عادي هستند، شـدت مـي       
بخشد، مهمتـريـن داليـلـي        
هســتــنــد كــه كــارگــران و           
ــداث             ــار احـ ــل كـ ــنـ ــرسـ پـ
پااليشگاه مزبور را در پاي 

اعتصاب رفـتـن و از كـار            
انداختن جمهوري اسالمـي     

كـارگـران   .   ملتزم مي كـنـد     
نفت اينبار هم بـايـد نـقـش          
رهبري جامعه و به سرانجام 
رساندن كار انقالب جاري را 

كارگران نفت نه . بازي كنند
تنها مي توانند اين پروسـه     
سرنگوني رژيم را تسـهـيـل       
كنند، بلكه باعث دلگرمي 
بخش هـرچـه بـيـشـتـري از             
جامعه و مشخصا جنـبـش     

ميدان آمدن و بـه  در به   كارگري  
چالش كشيدن جمهوري اسالمي 
بشونـد و نـقـش بسـزائـي بـازي               

 . *كنند
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نوشته حاضر يک مکاتبه درون حزبـي    
حـول نــظـرات انــتـقـادي و سـئــواالت              
سهراب وفا،  يکي از کادرهاي حزب،    

اين نوشته ها قبال در اخـتـيـار         .   است
. همه کادرهاي حزب قرار گرفته اسـت  

ــادداشــتــي                 رفــيــق ســهــراب در در ي
خواسته بود بداليلي که توضيـح داده        

. است اين نامه ها علنـي چـاپ شـود          
رهبري حزب با اين پيشنهاد موافقت       
کرد و ايـن نـامـه هـا در ايـن شـمـاره                     

 .انترناسيونال منتشر ميشود
 حميد تقوائي         

 
 نامه سهراب وفا

 با درود و سالمي رفيقانه
دليل اين نوشته اين است کـه  در دو            
جلسه پالتاکي که رفيق حميد بـرگـزار         
کرد بعلت نداشتن وقت کافي در بيـان    
نظراتم تصميم گرفتم آنرا کتبا با شمـا    

 .رفقاي حزبي در ميان بگذارم
فکر ميکنم در شـرايـط انـقـالبـي           
مثل شرايط امروز ايـران يـک جـريـان             
کمونيست کارگري بايد با تمام قـد و          
قواره اش و نظراتش وارد اين مـبـارزه       

نه اينکه خود .   و تالظم سياسي بشود  
را رقيق شده و سـيـاسـت مـدارانـه بـه               

 . جامعه معرفي کند
بنا بر شواهد تاريخي هـر مـوقـع           
که کمونيستهااينگونه پا بـه انـفـالب          
گذاشته انـد سـرنـوشـت غـم انـگـيـزي                
داشته اند و تبديل به چيز ديگري شده   

هرچند به اسـم    .اند بغير از کمونيست  
 .کمونيست و چپ

براي هـمـيـن اسـت کـه مـنـصـور                
حکمت اسـرار داشـت کـه کلـه خـر و                 
کمونيست و مـاکـزيـمـالـيـسـت بـايـد                

 .باشيم
متاسفانه من حرکتهاو مواضعي 
را در حزب مي بينم که نگران کـنـنـده     

 .است
مثال بجاي اينکه ضد مـذهـب و         

ميشـويـم   " اکس مسلم "بي خدا باشيم  
يــا خــود را     . تـا اجــتــمــاعــي بشــويــم         

سکوالريسم ميدانيم در صـورتـي کـه        
 مـا مـيـگـويـم          ٤در مصوبه کنـگـره       

مذهت زدايي از جـامـعـه را يـکـي از             
 .اهدافمان ميدانيم

فراموش نکـنـيـم کـه ايـن روزهـا              
خيليـهـا سـکـوالر شـده انـد از مـلـي                   

مـا  .   مذهبيها تا پرغربيها و ديـگـران      
 بايد

 .  راديکالتر باشيم

در مورد حجاب ما خواهان لـغـو       
در و ديـواررا  (حجاب اجباري شده ايم  

از شعار حـجـاب اجـبـاري لـغـو بـايـد                  
از مقاله رفـيـق شـهـال       .   گرددپر کنيد   

حــجــاب )   ٣٢٨در انــتـر نـاســيــونـال           
اجباري ديگر چه صيغه اي اسـت؟ از           
کي حجاب اختياري اشکالي نـدارد ؟     
ما همانـي هسـتـيـم کـه مـيـگـفـتـيـم                    
ــجـــــــــاب ســـــــــوزان راه                        حـــــــ

ميگفتيم حجـاب مـظـهـر       . مياندازيم  
بـه  " نـه " اسارت و بـنـدگـي زن اسـت و              

چـه شـده اسـت کـه نـاگـهـان                . حجاب   
 طرفدار  لغو حجاب اجباري شده ايم؟

ــش                    ــوشــ ــاب را پــ ــجــ ــا حــ يــ
ــم       ــي ــدان ــه             . مــي ــن اســت ک ــل اي مــث

سربندهاي سيکهاي هندي را پـوشـش    
در حالي که ايـنـهـا مـظـهـر و             .  بدانيم

وقـتـي   . نشانه و تعلق مـذهـبـي دارنـد          
حجاب را پوشش بدانيم و در ضـمـن             

نـتـيـجـه     . خواهان آزادي پوشش باشيم    
آن ميشود که حجاب را بـه رسـمـيـت             

 .ميشناسيم به عنوان پوشش
منظور من اين نيست کـه مـثـل            
دوران رضا شاه با زور حجاب را از سر 

درمورد کودکان حجـاب  ( زنان برداريم 
اما بعنـوان يـک     )   ممنوع خواهد بود    

به "نه"کمونيست کارگري بايد خواهان 
 .حجاب باشيم 

متاسفانه بجايش ميـرويـم پشـت        
حـجــاب مــردانـه و آنــرا يــک حــرکــت              

 .راديکال هم ميدانيم
درست مثل آن است که يکـنـفـري      
اعتصاب غذا کرده است ما آنرا تائيد 

در .   و يک حـرکـت راديـکـال بـدانـيـم                 
صورتي که مـا هـمـيـشـه پـيـشـنـهـاد                 
دادهــايــم کــه اعــتــصــاب غــذا روش            

امـا در    . درستي براي مبارزه نيـسـت        
 .مورد حجاب مردانه آنرا تائيد کرديم

در صــورتــي کــه خــيــلــي ســاده              
ميتوانستم از حرکت اعـتـراضـيـشـان          
حمايت کـنـيـم امـا بـر سـر گـذاشـتـن                   

 .حجابشان را نقد کنيم 
در زماني کـه ديـوار بـرلـيـن فـرو               
ميريخت و اعالم کردن که کمونيست       

اين کمونـيـسـت کـارگـري        . مرده است  
بـود کـه پــرچـم سـوسـيــالـيـسـم را در                   
دســتــش گــرفــت و گــفــت زنــده بــاد                

 .سوسياليسم و حکومت کارگري
 من در تعجبم که چرا درسـت در       
زماني که معتقديم در ايران انـقـالبـي          
در حال شکل گـيـري اسـت و تـاکـيـد                 
داريم که جامعه چپ و ضد مـذهـبـي            

است خواهـان سـکـوالر و حـکـومـت              
 انساني شده ايم ؟

رفـقــا بــراي رســيـدن بـه جـامــعــه              
ــســم                  ــي ــال ــد از ســوســي ــاي ــي ب انســان

حکومت انساني هيـچـگـونـه       .گذشت  
بار طبقاتي نـدارد بـلـکـه يـک صـفـت               

آقاي رضا پهلـوي هـم خـواهـان         .است  
انساني بودن است و اغلب از اين لغت  

اينجا اصـال قصـد       .(استفاده ميکند  
 )توهين به کسي را ندارم 

رفيق حميد مـيـگـويـد اشـکـالـي             
دارد که بگويد حـکـومـت انسـانـي و              
انقالب انساني مي خواهيم ؟اشکالي      
دارد که بگوييم انساني فکر ميکنيـم     
و ميخواهيم عمل کنيم ؟رفيق حميـد     
ميـگـويـد سـرتـان را کـرده ايـد تـوي                   
کــتــابــهــا و از ســيــاســت هــم چــيــزي              

 .نميدانيد
من ميگويم حميد جان اشـکـالـي     
ندارد که از انسان حرف بزني و يـا هـر       
حــرف ديــگــري کــه دوســت داشــتــه              

اشکال آنجاست که چرا امـروز     . باشي  
که شرايط به نفع ماست و جامعه چپ 
و انقالبي است شما از انساني بودن و      
سـيـاسـت داشـتـن حـرف مــيـزنـيــد؟و               

 تئوري و کتابها چيز بدي شده اند؟
رفيق عزيز با هـمـرنـک جـمـاعـت             
شدن و سياستمدار شدن نـمـيـشـود در         
شرايط انقـالبـي نـيـرو جـمـع کـرد بـر                   
عکس بـا مـاکـزيـمـالـيـسـت بـودن و                  
نماينده چپ جـامـعـه بـودن مـيـشـود              

بـقـول   )   . منظورم آنارشيستي نيست  ( 
منصور حکمت جـامـعـه در شـرايـط             
انــقــالبــي چــپ خــودش را بــزرگ و                

 . انتخاب  ميکند
ــنــد مــاکــه از               رفــقــاي مــيــگــوي
سوسياليسم و حکومت کارگري دست 
نکشيده ايـم و هـنـوز هـم شـعـار مـا                   

 .است 
سوال من اين اسـت کـه چـرا سـر               
بزنـگـاه شـعـار حـکـومـت انسـانـي و                  
انـقـالب انسـانـي را بـه آنـهـا اضـافــه                   

 کرديد؟
ــه         مــيــخــواهــيــد ســيــاســتــمــداران
رفتارکنيد ؟رفقا اين روش اجتـمـاعـي     
شدن آخر عاقبت خوبي ندارد بـنـا بـر             

 .شواهد تاريخي 
موضوع ديگري کـه مـرا نـگـران           

در مــورد رفــرانــدم در         . کــرده اســت      
شـرايـط پـيـروزي انـقـالب           " قطعنامه   

 است" ز"بند "جاري و تعيين نظام آتي 
حزب پـس از      : در آنجا ميگوييم  

سرنگوني جمهوري اسالمي بر قـراري    
حمهوري سوسـيـالـيـسـتـي را بـه راي               

حـزب  . عمومي مردم خواهد گذاشت     
براي تامين شرايـطـي مـيـکـوشـد کـه             
جامعه بتواند ازادانه و اگاهانـه نـظـام          

 .مطلوب خود را انتخاب کند
اگـر انـقـالبـي       .   اين يعني رفراندم    

شده است و ما قدرت سـيـاسـي را بـه            
کمک مردم گرفته ايم ديگر چه لزومي   
دارد که دوباره رفراندم بگيريم و نطـام        
مطلوب را انتخاب کنيم ؟مگر مردم     
با پاهايشان و در خيابانها به مـا راي       

 نداده اند؟
ــه و                 ــوئ ــکــاراگ ــي ــا مــگــر ن ــق رف

 ساندنيستها را فراموش کرده ايد؟
اگــر در فــرداي گــرفــتــن قــدرت             
ــوري                  ــهـ ــمـ ــالم جـ ــي و اعـ ــاسـ ــيـ سـ
سوسياليستي تـحـت فشـاردولـتـهـاي           
خارجي و شـرايـط ديـگـري کـه فـعـال                
نميدانيم شايد مجـبـورشـديـم بـعـد از             

اما سـوال  .   مدتي رفراندم برگزار کنيم  
اين است چرا امروز خـود داوطـلـبـانـه           
پيشنهاد اين کار را مي دهيم؟ نکـنـد    
بازهم ميخواهيم اجـتـمـاعـي شـويـم؟           
رفقا رفراندم يک تـاکـتـيـک راسـت در              

 .ايران بوده است 
موضوع ديگر جنبشـهـاي  بـجـز          

) جنبش کارگري( کمونيست کارگري  
است که به تازگي حرفي از آنهـا نـمـي        
زنيم و اگر هم راجع به شيرين عـبـادي         
و ديگـران حـرفـي زده شـود رفـقـايـي                  
ميگويند چرا اينها را بزرگ ميکنيـد      
عددي نيستند کـه مـا وقـت بـرايـش               

 .بگذاريم ويا در موردشان حرفي بزنيم
 اين رفقا مـتـاسـفـانـه شـخـص را              
مي بينند اما وابستگي  جنبشي اين    
افراد را نمي بينند و يا اگر مي بيننـد    

 .برايش ارزشي قائل نيستند
وقتي ميگويم چپ در ايران :   رفقا

دست باال را دارد بدين معني نيـسـت         
يـا  . که جنبشهاي ديگر وجود نـدارنـد      

فـقـط   .   اينکه خيلي ضعيف هستـنـد        
نيروي خود را ديدن و نيروي دشمن را     
نديدن يا دست کم گرفتن رهبريت ايـن    

بلکه بـا  . انقالب را نسيب مانمي کند 
ســـازمـــانـــدهـــي وتشـــکـــل قـــوي و            
کمونيسـتـي چـه در داخـل و چـه در                   
خارج ميتواند شانس ما را در گرفتن       
قدرت سياسي و رهبريـت ان افـزايـش         

 .دهد 
الزم به تذکر است که اين نـوشـتـه       

لطفا در . فقط براي رفقاي حزبي است     
صورت امکان فقط براي رفقاي حزبي 

 بفرستيد 
سالي پر از شادي . سال نو مبارک   

و عشق و سالمتي در پـيـش داشـتـه              
 باشيد 

  ١/١/١٠  سهراب وفا 
 

 پاسخ حميد تقوائي
 سهراب عزيز

 .با سالم، سال نو تو هم مبارک
قبل از هر چيز خوشحالم کـه نـظـرات          

ايـن بـمــن     .   انـتـقـاديـت را نـوشــتـه اي            
فرصت ميدهد که سياستـهـاي حـزب          
در اين دوره را بيشتر باز کنم و خيلـي        
از جنبه ها که احيانا در تـوضـيـحـات        
تا کنوني ناگفته و يـا مـبـهـم مـانـده                 

بنا برين اين نوشته صرفا .   روشن شود 
جواب به انتقادات تو نـيـسـت بـلـکـه               
توضيح سياستها و متد حزب در ايـن   

و بـه هـمـيـن دلـيـل             .   دوره نيز هسـت    
ممکن است نـوشـتـه کـمـي مـفـصـل                

 .       شود
در نامه ات نکـات مـتـعـددي را             
مطرح کرده اي و بر اساس آن نـتـيـجـه           
ــراي                   ــتــه اي کــه گــويــا حــزب ب گــرف
اجتماعي شدن از راديـکـالـيـسـم اش             
دست کشيده و رقيق و سـيـاسـتـمـدار            

من به نکات مشخـصـي   .  شده و غيره 
که گفته اي يک بيک جواب ميـدهـم و       
در ضمن اين بـحـث امـيـدوارم پـاسـخ            
انتقاد عمـومـي حـزب رقـيـق شـده و                

 . غيره را هم گرفته باشي
اوال .   در مورد اکـس مسـلـم         -۱

اکس مسلم حدود دوسال قبل تشکيل 
و اعالم شـد و اگـر هـم رقـيـق اسـت                     
ربطي بـه شـرايـط انـقـالب حـاضـر و                  

امـا اکـس     ! ديپلمات شدن حزب ندارد 
مسلم نـه آن زمـان رقـيـق بـود و نـه                     

پراتيک و فـعـالـيـتـهـاي اکـس            .   امروز
مسلم، که اميدوارم دنبال کرده باشي، 
کامال منطبق بر نقد عميق مذهب و    
بويژه اسالم، هم بعنوان اسالم سياسـي    
و هم بعنوان يک مذهب و از مـوضـع           
اته ئيستي، و منطبق با سيـاسـتـهـاي         

مـمـکـن    .   حزب در اين زمـيـنـه اسـت          
اکـس  " است بگوئي در هـر حـال اسـم             

اسم خوبي نيست و با مواضـع  "  مسلم
ــه مــذهــب                  راديــکــال مــا نســبــت ب

اما من و فـکـر مـيـکـنـم              .   نميخواند
ــري                  ــقــاي رهــب خــيــلــي از ديــگــر رف
مشخصا بـه ايـن دلـيـل بـا ايـن اسـم                   
موافقت کـرديـم کـه ايـن سـازمـان و                 
کمپيني براي کمونيستها نيست بلکه   
براي کساني است که  اسـالمشـان را            

کسانيکه در اسـالم    .   کنار گذاشته اند  
مرتد محسوب ميشونـد و خـونشـان          

اکس مسلـم بـا تشـکـيـل          . حالل است 
يک سازمان علني و تعرضي اين تابـو     
را ميشکند و ميگويد ميشود اسالم     
را ترک گفت و بر عليـه اش فـعـالـيـت            
کرد و دول اسـالمـي و دول اروپـائـي               

 يک مکاتبه درون حزبي
 انقالب، راديکاليسم  ما، و گيجي چپ سنتي

 ۸صفحه      
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مدافع آنها هم هيچ غلطي نميتوانـنـد       
يعني کسـي نـبـايـد مـجـبـور             .   بکنند

باشد مثل سلمان رشـدي و تسـلـيـمـه             
نسرين و غيره زير زميني بشود چـون        

 . اسالمش را ترک گفته و مرتد شده
بنابراين تـا آنـجـا کـه بـه عـنـوان                 

مربوط ميشود اين اسم " اکس مسلم"
در خود به چالش کشيدن اسالم يعنـي     

اکـس  " مذهبـي اسـت کـه مـيـگـويـد                
از اين نقطـه  .   ها را بايد کشت"   مسلم

نظر اين اسم نه تنها رقيق نيست بلکه   
. بسيار افراطي و راديکال هـم هسـت          

اما البته اگر اين سازمان را سـازمـان         
کمونيستها براي مبارزه با مذهب در    

که چپ فـرقـه اي تـنـهـا          ( نظر بگيري  
) اين جور سازمانـدهـي را مـيـفـهـمـد            

آنوقت البته ايـن نـام اصـال مـنـاسـب               
و ( کمونيستها اکـس مسـلـم         .   نيست

نـيـسـتـنـد      )     اکس هر مذهب ديـگـري     
بلکه ضد خدا هستند، و دقيقا بهمين 
دليل خود را موظف ميبيننـد کـه از        
جنبه ها و در عرصه هـاي مـخـتـلـف              
کمپينها و سازمانهاي متعددي عليه    

نــه تــمــام   .   مـذهــب ســازمـان بــدهـنــد        
فعاليتهاي حزب ما عليه مـذهـب بـه          
اکس مسلم محدود ميشود و نه اکس 
مسلم تمام فعاليتهاي ضـد مـذهـبـي           
يک سازمان کمونيستي  را در دستـور    

منتقدين اين کمپيـن  . خودش گذاشته 
به رفقاي حزبي که در اين کمپين فعال  
اند به طـعـنـه و تـحـقـيـر مـيـگـويـنـد                     

و با اين کار بـه نـظـر        "  مسلمان سابق" 
مــن نشـــان مـــيــدهـــنــد خــودشـــان               

چپ سنتي . هستند" کمونيست سابق"
که نميفهمد کمونيستها براي پيشبرد      
ــل                     ــکـ ــوع تشـ ــا نـ ــان ده هـ ــرشـ امـ

اکس . غيرکمونيستي درست ميکنند
مسلم سازمان کـمـونـيـسـتـهـاي ضـد              
مذهبي نيست بلکه سـازمـانـي اسـت         
که حزب ما درست کرده براي تسهيل       
خروج از اسالم، دفـاع از کسـانـي کـه             
اسالم را ترک ميکنند و کال شکستـن     
اين تابو که اگر مسلماني زير ديـنـش           
زد مجبور باشد تقيه کند و يـا مـثـل         

. سـلـمـان رشـدي زيـر زمـيـنـي بشـود                 
همانطور که ما سـازمـان فـدراسـيـون            
پناهندگان را نه براي کمـونـيـسـتـهـاي          
پناهنده  بـلـکـه بـراي دفـاع از هـمـه                    
پناهندگان و کساني که امرشان دفـاع   
از پناهنده است درست کرديـم  اکـس         
مسلم هم  سازماني است بـراي دفـاع           
از هــمــه کســانــي کــه از کشــورهــاي              
اسالمزده  گـريـخـتـه انـد، مـنـتـقـد و                  
مخالف اسالم اند و ميخواهند ظرفي  
براي اعالم علني اين امـر و تشـويـق             

ديگران به ترک اسالم و نـقـد اسـالم و               
. مقابله با اسالم سياسي داشته باشند  

و در اين جهـت اکـس مسـلـم بسـيـار                 
نه تنها .   افراطي و راديکال عمل کرده  

در برخورد به اسالم و اسالم سـيـاسـي          
اتـه  .   بلکه در نقد مذهب بـطـور کـلـي          

ئيسم و زدن مذهـب، هـمـه مـذاهـب،             
يک رگه قـوي در فـعـالـيـتـهـاي اکـس                 

سازمان آلماني جـوردانـو   ( مسلم بوده  
برونو که يک پاي اصلي ايـن کـمـپـيـن              
است يک سازمان  اته ئيسـت فـعـال و         
شناخته شده در آلمان و اروپاسـت کـه           
نه مسلمان سابق بوده و نه مسـيـحـي         

و امروز اکس مسلـم بـعـنـوان       ! ) سابق
يک کمپين و سازمان ضد مذهبي  در 

و در کـارش      .   رسانه ها شناخته شـده     
. بويژه در آلـمـان بسـيـار مـوفـق بـوده               

 . اميدوارم مساله روشن باشد
گــفــتــه اي       .   ســکــوالريســم     -۲

سکـوالريسـم کـافـي نـيـسـت و بـايـد                  
مذهب زدائي از جامعه را در دسـتـور      

آنهم به اين دليل که نيروهاي .  گذاشت
ديگر هم امروز سکوالر شده اند و ما     

 . بايد فراتر برويم
نکته اول اينکه مذهب زدائـي از         

بـعـد سـيـاسـي         .   جامعه دو بـعـد دارد       
جدائي کامل  مذهب از دولـت  :   يعني

و سيستم آمـوزشـي و قـوانـيـن، لـغـو               
مذهب رسمي، عدم ذکر مذهب و در      
نظر نگرفتن مذهب در تعريف هويـت      
افراد در امر استخدام و تـحـصـيـل و              
کال شرکت در فعاليتهاي اجتـمـاعـي،      
مقابله با صنـعـت مـذهـب از طـريـق               
مصادره کردن موقوفـات و مـحـدود          
کردن بساط مفتخوري مالها و بستن 
مالياتهاي سنگين و غيره، برسمـيـت        
نشناختن مذهب کودکان، جلوگـيـري       
از شعائر مذهـبـي کـه بـاعـث لـطـمـه                 
جسمي و روحي به افراد و به حيوانات 

هـمـه   .   ميشود و مواردي از اين قبيل      
اين موارد  ميتواند و بايد به صـورت      
قانون در آيد و  مـا از هـمـان فـرداي                  
بقدرت رسيدن در جامعه اين قـوانـيـن       

 . را جاري ميکنيم
بعد ديگر مبارزه با مذهـب بـعـد          
فرهنگي و عقيدتي است که بايد  بـا            
روشنگري و آگاهگري به جنگش رفت 
و نه با قوانين و معيارهاي حقوقـي و      
هــر درجــه قــاطــي کــردن ايــن دو بــا                

نظير مثـال مـمـنـوع کـردن          (   يکديگر
به کل مبارزه ما عليه مـذهـب     )   قرآن

 .  ضربه ميزند
در شرايط ما و وجـود جـمـهـوري         
اسالمي و اسالم سيـاسـي مـبـارزه بـا            
مذهب جنبه ديگري هم پيدا ميکـنـد     

که آن هم سياسي است ولي از مقـوـلـه      
. جدائي مذهب از دولت فرا تر ميرود    

و اين جنبه که بسيار هم در ايـن دوره        
مهم و تعيين کننده است مـبـارزه بـا             
يک جنبش فوق ارتـجـاعـي اسـالمـي            
است که ستون فقراتش در ايران اسـت        
و دامنه اي بيـن الـمـلـلـي پـيـدا کـرده                 

حزب ما در تمام ايـن ابـعـاد و          .   است
جنبه ها فعال بوده است و مبارزه همه 
جانبه اي را با مذهب بـه پـيـش بـرده               

 . است
 مـذهــب زدائــي از جــامــعـه هــم            
يعني همين پـيـشـبـرد مـبـارزه چـنـد                 

بـنـابـريـن ايـنـکـه          .   بعدي عليه مذهب 
چون ديگران سکوالر شده اند بـايـد از        
سکوالريسم فراتر برويم و از جـامـعـه           
مذهب زدائـي کـنـيـم  را مـن خـوب                  

اوال اين پيشفرض را .   متوجه نميشوم 
که ديگران هـم امـروز سـکـوالريسـت            

درسـت  .   شده اند را مـن قـبـول نـدارم             
است که وقتي منصور حکمت اولـيـن    
بار کلمه سکوالريسم را در نوشته اش  
بکار برد خيلي ها هنوز مـعـنـي ايـن             
لغت را هم نميدانستند و اينکه امروز   
همه سکوالر شده اند پيشرفت و نفوذ       
چپ و مشخصا تبليغات ضدمذهبي     
ما را نشان ميدهد اما سـکـوالريسـم         

به مـعـنـائـي کـه بـاال تـوضـيـح                (   ما  
" تومني هفتصـدنـار  "باصطالح )  دادم

با سکوالريسم احزاب و جـنـبـشـهـاي           
ــنــهــا      .     ديــگــر فــرق مــيــکــنــد          ــه ت ن

سکوالريستهاي وطني نظير سروش و 
غيره بلکه حتي سکوالرترين نيروهاي 
راست جهاني هم احکامي نظير لـغـو          
مذهب رسمي، محدود کردن  صنعت 
مذهب، برسميت نشنـاخـتـن مـذهـب          
کودکان و امروزه حتي جدائي مذهـب   
از آموزش و پرورش را قبول ندارنـد و      

بنا برين اوال هـنـوز       .   مطرح نميکنند 
کسي، بايد گفت متاسـفـانـه، در ايـن            
عرصه بپاي ما نرسيده است و ثـانـيـا          

که بايد بکوشيم   –اگر هم چنين شود   
و اميدوار باشيم که سکوالريستها هر 

  -چه پيگيرتر و راديـکـال تـر بشـونـد             
ايــن جــاي خــوشــحــالــي اســت و نــه                

 .      نگراني
 ثانيا  مبارزه در دو بعد مـبـارزه         
سياسي  ومبارزه عقيدتي با مـذهـب          
دو سطح متفاوت و مـوازي مـبـارزه            
کمونيستها عليه مذهـب اسـت و نـه            
آلـتــرنـاتــيـو يـکــديــگـر و يــا مــراحــل               
پيشرفته تـر و عـقـب مـانـده تـري از                  
يکديگر که بشود از يکي بـه ديـگـري        

اته ئيسم سطح راديکالـتـر   . فراتر رفت 
چـه بسـيـار اتـه         .   نقد مذهـب نـيـسـت       

ايستهائي که بـا مـذهـب سـيـاسـي و                
بويژه در اين دوره بـا اسـالم سـيـاسـي               

از حزب تـوده و اکـثـريـت         .   ساخته اند 
يـک حـزب     . (   پي. دبليو. بگير تا اس 

و هـمـه     )   تروتسکيستي در انگـلـيـس     
چپ هپروتي دنيـا و تـا مـنـشـعـبـيـن                
خودمان که اسالم حسن نصراهللا را بـه   

او مي بخشد و "   ضد آمريکائي گري " 
همه ايـنـهـا      .  زير علم اش سينه ميزند 

از نظر عقيدتي اته ايست و ضـد خـدا         
هستند اما از نظر سيـاسـي نـه تـنـهـا             
نقدي بر نيروهاي اسالمي ندارند بلکه 

بـودن  "   ضـد امـپـريـالـيـسـت            " بخاطر  
اسالميستها برخورد حمايت آميز نيز  

در هر حال به نظر من نـقـد اتـه      .   دارند
ايستي مذهب و نقد سياسي مـذهـب         
ــد و مــا                     ــاوت ان ــف دو عــرصــه مــت
کمونيـسـتـهـاي کـارگـري در هـر يـک                 
راديکال ترين و عميق ترين نقـدهـا را         

 . داريم که منحصر بفرد است
در مورد حجـاب اجـبـاري و           -۳

از اينکه شهال توصيه کـرده  .   اسالمي
حـجـاب اجـبـاري       " بر ديوار ها شـعـار        

را بنويسند نتيجه گرفتـه اي     "   ممنوع
که مخالفـت بـا حـجـاب اسـالمـي و                
شعار بدور انداختن و سوزاندن حجاب   

من مـنـطـق ايـن         !   را کنار گذاشته ايم   
در .   نوع نتيجه گيريها را نـمـيـفـهـمـم            

مورد شعار حکومت انسانـي هـم در          
بيرون حزب اين علم را هـوا کـرده انـد          
ــوري                 ــهـ ــمـ ــار جـ ــا شـــعـ ــهـ ــنـ کـــه ايـ
سوسياليستي و حکومت کارگـري را       

جواب من در هر دو ! کنار گذاشته اند 
اين موارد اينست که هم اين شعـار را      

لغو حجاب اجباري .   ميدهيم وهم آنرا 
خـودت هـم     ( برنامه کار آتي ما است     

نـوشــتـه اي کــه نــمـيــخـواهــيـم مـثــل                
و )   رضـاخــان کشــف حــجــاب کـنــيــم         

مخالفت با حجاب اسالمي هم اساس 
تبليغات و کمپـيـنـهـاي هـر روزه مـا               

و در شعارها بايد هر دو ايـنـهـا     .   است
 مـارس    ۸هـمـيـن      .   منعـکـس بشـود     

امسال قرار است تم تبليغات وکمپين   
امروز پيام . ما برگرفتن حجابها باشد 
 مـارس را      ۸مينا احدي بمـنـاسـبـت         

حجابها را پرت کنيـد  " ديدم با عنوان  
ــان حــکــومــت اســالمــي را                  ــنــي و ب

 مــارس   ۸پـيـام مـا در          " .   بسـوزانـيـد   
پارسال و چهار شنبه سوري هم  همين  

در .   بود و در بسياري از موارد ديـگـر    
نـوشـتـه هـاي حـزبــي هـم بــارهـا ايــن                  
مخالفت با حـجـاب اجـبـاري و بـدور             
انداختن حجاب را مطرح کـرده ايـم و          

من از نوشـتـه هـاي      ( توضيح داده ايم   
خودم مقاله حجاب سلول انفـرادي زن       
و مصاحبه با هفته نامه آزادي زن در      
دوره سردبيري مهرنوش را بـيـاد مـي         

رفقاي ديگر هم از جـملـه خـود        .     آورم
رفيق شهال بارها و در مـنـاسـبـتـهـاي             

 ).مختلف در اينمورد نوشته اند
 کــال بـــايـــد گـــفـــت حـــزب در               
مـوقــعــيــتـهــاي مــخــتـلــف در مــورد            
موضوع واحدي شعارهاي متـفـاوتـي        
را مطرح ميکنـد و ايـن بـه مـعـنـاي                 
تناقصي در کار حزب و يـا جـانشـيـن             

. کردن اين شعار با آن شـعـار نـيـسـت              
اين مساله از شعار هم فراتر ميرود و       
در مورد مواضع و سياستهاي حـزب        

مثال ما هم گفته ايم .  هم صادق است 
از حق جـدائـي مـردم کـردسـتـان اگـر                 
خودشان بخواهند دفاع ميکنيم و هم   
خواستار جدا نشدن آنـهـا در شـرايـط             
حاضر هسـتـيـم و هـم الـبـتـه اسـاسـا                   
مخالف ملت و مليت و مليت سـازي   

هــمـه ايـنــهـا را هــم بـا هــم               !   هسـتـيـم   
ميگوئيم و رابطه همه شان را هـم بـا             

در مـورد    .   يکديگر نشـان مـيـدهـيـم         
جمهوري سوسياليستي و حـکـومـت         
کارگري و حکومت  انسانـي هـم ايـن          

کـه پـائـيـنـتـر واردش           (   صادق اسـت     
و  در مـورد مـخـالـفـت بـا                )   ميشوم

حجاب اجباري و حجاب اسالمي هـم        
براي ما بـر خـالف  فـرقـه            .   همينطور

ــار ابــزار                 ــک، شــع ــوژي ــدئــول هــاي اي
نيـسـت،   "   اعالم موضع"و " مرزبندي" 

ابزار پراتيک ونفوذ در جامعه و جـمـع       
آوري نـيـرو اسـت و از هـمـيـن رو بـه                     
شعارها و پراتيک متنوع و چند جانبه 

 .  در عرصه هاي مختلف نياز داريم
ايـن را بـا       .   مردان مـحـجـبـه        -۳

اعتصاب غذا مقايسه کرده اي و مـن      
نفهميدم شباهتش در چـيـسـت؟ عـده          
اي مرد در اعتـراض بـه تـحـقـيـر يـک               
دانشجوي بازداشـتـي کـه رژيـم ادعـا             
کرده بود ميخواسته با حجاب بر سـر        
کردن فرار کند حجاب به سر کرده انـد      
و عکس گرفتـه انـد و روي سـايـتـهـا                 

اشـکـالـش در چـيـسـت؟           .   گذاشته اند 
به نظر من کامال بر !  دفاع از حجاب؟ 

اين شکستن تـابـوي حـجـاب         .  عکس
تمام فلسفه اسالمي و سيـاسـي   .   است

. حـجــاب  در زنــانـه بــودنـش هســت              
گوهر عـفـت زن را       " حجاب قرار است   

حفظ کـنـد و       "   از گزند مردان نامحرم   
بسته بندي اسالمي زن بعنوان کـاالي        

ما تا کـنـون بـا هـمـيـن           .  جنسي است 
بحثها حجاب اسالمـي را نـقـد کـرده             

وقتي عده اي مرد در يـک اقـدام          .   ايم
اعتراضي حجاب به سر ميکنند کـل       
اين حکمت و فلسفه اسالمي حـجـاب       

هـمـيـن طـور آن          .   را در هم ميشکنند  
شوونيستي اي را      –فرهنگ مذهبي   

که حجاب و کال هر لباس زنانه اي را         
ايــن يــکـنــوع درهــم      .   نـنـگ مـيــدانـد      

شکستن عملي آپـارتـايـد جـنـسـي از              

 . . . يک مکاتبه دروني حزب                                 ۷از صفحه          

 ۹صفحه      
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همانطور کـه اگـر       .   جانب مردان است  
مردي  از در عقب اتوبوس سوار شود   
و در قسمت زنانه بـنـشـيـنـد عـمـلـش              
تاييد زنـانـه مـردانـه کـردن اتـوبـوس                 

در جنبش (  نيست، نفي عملي آنست  
ضد آپارتايد در آفريقاي جنوبي سفيد       
پوستان بعنوان اعتراض به آپارتايد به    
رستورانهاي خاص سياهان ميرفـتـنـد       

مـن نـمـيـگـويـم         ) .   و غذا ميخـوردنـد    
کسـانـي کـه ايـن عـمـل را کـرده انــد                    
آگاهانه همه اينها را در نـظـر داشـتـه              

ولـي ايـن مـهـم نـيـسـت، عـمـال                  .   اند
به ايـن    .   کارشان اين معاني را ميدهد 

دليل من مخـالـفـت بـا ايـن اقـدام را                 
البته حـزب شـعـار و        .    اصال نميفهمم 

تـاکــتـيــک خــودش يـعــنـي بـرداشــتــن             
حجابها را دارد و همـيـشـه هـمـيـن را              
مطرح کرده است ولـي مـخـالـف ايـن              
اقدام مردان مـحـجـبـه هـم نـيـسـت و                 
بخصوص آنرا آلترناتيو و جانشيـن از         

اين .   سر برداشتن حجاب زنان نميداند  
اقدام عملي بود در جهت سست شـدن        
حجاب و تابوي حجاب در جـامـعـه و        

و مـمـکـن اسـت ده هـا              .   نه مغاير آن  
عمل اعتراضي ديگر از اين نـوع هـم            

ما مجاز .   در اين دوره صورت بگيرد   
نيستيم با هر عملي که عين سيـاسـت    

. و شعار حزب نبود مخـالـفـت کـنـيـم          
ايـنـهــم يـک فـرق ديـگـر مـا بــا چــپ                     

 .  هپروتي است
. در مورد حکومت انسـانـي       -۴

اوال ايـن شـعـار جـانشـيـن جـمـهـوري                 
ايـن را هـم در         .   سوسياليستي نيسـت  

قرار مربوطه صريحا گفته ايم وهم در       
. همه اعالميه ها  و نوشته هاي حزب 

ما شعار حکومت  وجمهوري انساني   
را به شعارهاي تا کنـونـيـمـان اضـافـه              
کرديم دقيقا باين دليل که ميخواهيـم   
کاري کنيم  انسانيت با کمـونـيـسـم و           
ــوري              ــهـ ــمـ ــم، و جـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ سـ
سوسياليستي بـا حـکـومـت انسـانـي            

همانطور کـه امـروز در         .  تداعي شود 
ايران آزادي و بـرابـري بـا مـا تـداعـي                 

 . ميشود
ثانيا حکومت انسـانـي بـرخـالف         

. نظر تو بار طـبـقـاتـي قـوي اي دارد                
انساني بودن سوسياليسم و جمـهـوري     
سوسياليستي تنها يک صفت نيست،      

به اين علـت  .   يک واقعيت عميق است   
که بطور واقعي و عملي تنـهـا طـبـقـه          
کارگر ميتواند رهـا کـنـنـده انسـان و              
. برقرار کننده يک جامعه انساني باشد

بورژواز ي هم از انسانيت دم مـيـزنـد             
اما توخالي و عوامفريبانه و بـيـمـايـه         

همانطـور کـه آزادي و بـرابـري             .   است

بورژوائي و همينطـور سـوسـيـالـيـسـم            
. بورژوائي هم تـوخـالـي و پـوچ اسـت             

نفس سـرمـايـه داري بـا انسـانـيـت و                  
آزادي و برابري مغاير است نه تنها بـه        
خاطر استثمار و تـبـعـيـض طـبـقـاتـي              
بلکه بويژه در اين دوره براي اينکه در         
عمل و در نـظـر بسـيـار وقـيـح تـر و                     
صريحتـر از گـذشـتـه  کـال انسـان و                    
انسانيت را کنار گذاشته، از جـامـعـه           
مدني هم حتي دست شستـه و رسـمـا         
وعلنا مليت و مذهب و قـومـيـت را             
اساس نظـر و سـيـاسـت و عـمـلـکـرد                  

در همـه جـاي     .   خودش قرار داده است  
اما حتي اگر  هـمـه تـبـلـيـغـات            .   دنيا

بورژوازي هم حول انسان و انسـانـيـت           
ميبود ما باز وظيفه داشتيـم افشـا و        
رسوايش کـنـيـم و ايـن عـرصـه را از                   

اساس سوسياليسم . دستش دربياوريم
و .   انسان است و نه اساس کاپيتاليسم 

همين را بايد باز کرد و توضيح داد و      
شعار انـقـالب انسـانـي و حـکـومـت                
انسـانـي ايـن بـعـد تـبـلـيـغـات و ايـن                      
توضيح سوسياليستي انسانيت را در     

 . صدر فعاليت ما قرار ميدهد
جنبه ديگر بار طبقاتي اين شعـار    
در ايــن واقــعــيــت اســت کــه  امــروز               
مبارزه طبقاتي دقيقا بـر سـر هـمـيـن             
هـويــت انســانــي و جـامــعــه انســانــي            

زمـانـي مـارکـس       .   متمرکز شده است  
ميگفت ما از جامـعـه مـدنـي فـراتـر              
ميرويم و خـواهـان جـامـعـه انسـانـي                

طرح سـيـاسـي ايـن خـواسـت           .   هستيم
امروز که بورژوازي حتـي از جـامـعـه             
مدني هم عقب نشسته صد برابر دوره  

 . مارکس ضرورت و موضوعيت دارد
نکته ديگر اينکه امـروز بـعـد از            
تجربه شوروي آنچه توده مردم و افکار 
عمومي از سوسـيـالـيـسـم مـيـفـهـمـد               
تجربه  شکست خورده سرمـايـه داري        

سوسياليسم کارگري کـه  . دولتي است 
ما نماينده اش هستـيـم بـايـد بـا ايـن                

يـک  .   مانع روبرو شود و آنرا کنار بزند      
جنبه مهم گفته اساس سوسـيـالـيـسـم           
انســان اســت مــنــصــور حــکــمــت در            
اينست که حساب ما و سوسيالـيـسـم        
ما را از سوسياليـسـم بـورژوائـي، کـه           
اســاس اش ضــديــت بــا آمــريــکــا و               
صنعتي شدن و رشد نيروهاي مولده و 
ــود غــيــر از انســان و                     هــمــه چــيــز ب

شعاري مـثـل     .   انسانيت، جدا ميکند 
جمهوري سوسيالـيـسـتـي جـمـهـوري           " 

کـامـال در ايـن جـهـت            "   انساني اسـت  
بــخــصــوص در شــرايــطــي کــه         .   اســت

مسالـه قـدرت سـيـاسـي بـه خـيـابـان                  
کشـيــده شــده، مــثــل شــرايـط امــروز            

ايران، شعار و سياسـت تـبـلـيـغـي کـه               
انسانيت و انسانگرائي سوسيـالـيـسـم         
وحکومت و نظام سوسـيـالـيـسـتـي را          
برجسته کند در پراتيک حزب اهمـيـت    

 .  تعيين کننده اي پيدا ميکند
نـکـات گـفـتـنـي زيـادي در اايــن                
مورد هسـت کـه در ايـنـجـا فـرصـت                 

مـن در    .   پرداختن به همه آنها نيـسـت      
کنگره سميناري در اين رابطه داشـتـم        
که بزودي ويدئو آنرا آپلود ميکنيـم و          
لينک آنرا در اختيار همه رفقاي کـادر          

 . قرار ميدهيم
در مــورد بــه راي گـذاشــتــن             -۵

همانطـورکـه   .   جمهوري سوسياليستي 
گفته اي جـمـهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي                
بقدرت انقالب روي کار خـواهـد آمـد          

در ايـن    .  آنهم انقالبي تحت رهبري ما 
ــوع                 ــاش هــر ن ــن ب صــورت مــطــمــئ
رفراندومي به جمهوري سوسياليستي   

بـاالي نـود در صـد          .   راي خواهد داد   
. جامعه به رهبر انقالب راي مـيـدهـد      

مردمي که با پـاهـايشـان بـه مـا راي              
داده اند با دسـت هـم هـمـيـن کـار را                   

ممکن است بگوئي اگر .  خواهند کرد 
اينطور است پس ديـگـر چـه لـزومـي               
دارد مساله راي مردم را در قطعنامه     

اين ديگر يک امر تبليغـي  .   طرح کنيم 
اين  اعالم اعـتـمـاد بـه       .   سياسي است 

اعـالم  .   نفس ما از همين امروز اسـت       
. اينستکه اکثريت جامعه با ما اسـت    

آيـا  " منصـور حـکـمـت در سـمـيـنـار                 
"  کمونيسـم در ايـرن پـيـروز مـيـشـود               

گفت اکثريت جامعه با ما است و اگر   
سه ماه فرصت فعاليت آزادانه داشـتـه       

او .   باشيم جامعه بما راي خواهـد داد       
هم داشت اين اعتماد به نفس حزب و      
اينکه جامعه اگر آگاه شود و حقيـقـت     
را بداند ما را انـتـخـاب مـيـکـنـد، را               

 .اعالم ميکرد
نکته ديگر اينکـه رجـوع بـه راي           
مردم پس از يک انقالب نوعي تثبيت    
قانوني و حـقـوقـي دولـت بـرآمـده از                 

هـمـانـطـور کـه        .     انقالب  هـم هسـت        
قـانـون اسـاســي بــر آمــده از انـقــالب                
تثبيت حقوقي برنامه سيـاسـي حـزب        

در مورد ما برنامه يک ( رهبر انقالب  
و مـا از امـروز         .   اسـت )   دنياي بهـتـر   

اعالم ميکنيم که اين پـروسـه را طـي         
 . خواهيم کرد

و باالخره نـکـتـه آخـر ايـنـکـه بـا                  
اعالم اين نکته ميگوئيم که هـر نـوع         
دولتي که بخـواهـد بـجـاي جـمـهـوري             
اسالمي بيايد بـايـد راي مـردم را بـا                
خودش داشته باشد و اين در شرايطـي     
که به هر دليـلـي جـمـهـوري اسـالمـي              
بيفتد و هژموني نداشته باشيم نوعـي     
مـتـعـهــد کـردن نــيـروهـاي ديــگـر بــه                

خواست مردم و نوعـي کـمـک بـه بـاز             
شدن فضاي سياسي و گـفـتـمـان نـوع             
دولت آتي است   براي اينکه حزب ما    
هـم بـتــوانـد در  شـرايــط مســاعــدي                
آلترناتيو خودش را طرح و تبليغ کنـد     

يعني ايجاد همان فرصت سه ماهـه   (   
مورد نظر منصور حکمت در سمينار 

ــروز                 "  ــي ــران پ ــيــســم در اي ــون ــا کــم آي
و به انتـخـاب اول جـامـعـه          " )   ميشود

 . تبديل شود
در ضمن مقايسه با ساندنيستـهـا    

مشکـل آنـهـا      .  قياس مع الفارق است 
انتخابات نبود بلکه اين بود که ربطي   

 .      به کمونيسم کارگري نداشتند
. در مورد جنبشـهـاي ديـگـر        -۶

ميگوئي اين کـه چـپ دسـت بـاال را                
دارد نبايد موجب بشود جـنـبـشـهـاي         
ديگر را نبينيم و دشمن را دسـت کـم             

به نظر من مسالـه بـر     . بگيريم و غيره 
سر کـم بـهـا دان و يـا پـربـهـا دان بـه                        

اخـتـالف   .   جنبش هاي ديگـر نـيـسـت        
مساله بر سر درک و     .  اساسي تر است 

ــقــالب و کــال                      ــاخــت مــا از ان شــن
. جنبشهاي اعتراضي تـوده اي اسـت         

چپ سنتي انقالب حـاضـر را دنـبـالـه             
جنبش ملي اسالميون و يا متـاثـر از       
آن و آلت دست آن ميبيند و به هـمـيـن     
خاطر حاضر نيست حتي آنرا انـقـالب         

و ما از روز اول گـفـتـيـم ايـن              .   بنامد
انقالب است و نـفـس شـروع آن را بـه               
معناي غلبه افق و آرمـان مـا، چـپ               
جامعه، بر آلترناتيوها و جـنـبـشـهـاي           

ايـن اسـاس اخـتـالف         .   ديگر دانستيـم  
ــت ــن             .   اسـ ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ــنـ ــزب مـ از حـ

کـه مـيـگـويـد ايـن           )   ناحکمتيستهـا ( 
حرکت ارتجاعي است و فراخوان خانه    
نشيني ميدهد تا بقيه که آنرا جنـبـش    
سبز و دو خرداد درخيابان ميداننـد و        
بخاطر شعار اهللا اکبر و يا ميرحسيـن     

که ديگر اين روزهـا بـايـد بـا         ( و غيره   
ذره بين در کـلـيـپـهـائـي کـه از داخـل                
مـيـايـد بـدنــبـال چـنـيــن شـعـارهـائــي                 

کل حرکت مردم را دو دسـتـي   )   گشت
به موسوي تقديم ميکنـنـد، يـا ادعـا          
ــون و                ــيــ ــالمــ ــد اســ ــنــ ــنــ ــکــ ــيــ مــ
ناسيوناليستهاي پروغرب دسـت بـاال      
دارند و يا احزاب جنبشهاي ديگر هـم      
انقالبي و سرنگوني طلب شـده انـد و           
غيره و غيره، همه در اين تحويل دادن  
جنبش مردم به اپوزيسيون راست وجه 

اسـاس ايـن بـرخـورد         .   مشترک دارنـد   
چپ ضعيف اسـت و راسـت       " همان تز   

و صــاحــبــخــانــه ديــدن         "   قــوي اســت   
جنبشهاي ديگر و حـاشـيـه اي ديـدن              

ــي و            .   خــود اســت     ــب شــکــســت طــل
اپوزيسيون اپوزيسيون بودن اسـاس و       

شـعـارهـاي    .   جوهر اين ديـدگـاه اسـت        

عملي و موضعگيريها و تاکتيکهـاي    
اين چپ اساسا مرزبندي با  نيـروهـاي      
اپوزيسيون ديگر است که به گـمـان او       

. جامعه و خيابان را در دسـت دارنـد            
بــخــش مــنــســجــمــشــان مــثــل حــزب         

کـه نـام بــي مسـمــاي          ( مـنـشـعــبـيـن        
) حکمتيست را بخودشان گذاشته انـد   

به اين نتيجه ميرسد کـه کـل حـرکـت             
ارتجاعي است و بايد مردم  در خـانـه       
بنشينند و بخـش فـعـالـتـرش بـه ايـن               
نتيجه ميرسد کـه ايـن يـا آن حـرکـت                
اعتراضي و شعار و نـحـوه اعـتـراض             
مردم ارتجاعي است و مدام مشـغـول      
مرزبندي با مردمي مـيـشـود کـه بـر             
اساس فرمولها ومقوالت هپروتـي او       

ايـن چـپ فـرقـه اي           .   رفتار نکرده انـد    
اصوال اهل خيابان نيست، اهـل شـنـا           
در قسمـت گـود اسـتـخـر نـيـسـت، و                   
تئوري برايش نهي از منکـر اسـت تـا          

انـقـالب در بـرابـر         .   راهنماي پـراتـيـک    
چشم مـا دارد کـل نـظـام جـمـهـوري                  
اسالمي را دود مـيـکـنـد و بـه هـوا                   
ميفرستد و اينها هنوز در شش و بش    
آنند که آيا اين انقالب است يا جنبـش   

من در کنگره هم گـفـتـم    !    راست است 
که  کسي که ايـن جـنـبـش عـظـيـم را                
انقالب نميداند تـنـهـا درک هـپـروتـي              
خودش و باسمه اي بودن انقالبيـگـري         

 !خودش را نشان ميدهد و بس
اين تبيـيـن شـکـسـت طـلـبـانـه و                 
راست از برخورد به جـنـبـش تـوده اي            

حزب منشعبين .   اخير شروع نميشود  
که  نماينده منسـجـم ايـن خـط اسـت              
هميشه بر اينکه چپ ضعيف اسـت و       
ــاکــيــد                 ــاال را دارد ت راســت دســت ب

و هـر حـرکـت تـوده اي را               .   ميـکـرده  
. بحساب جنبشهاي ديگر ميگذاشته    

در مقطع شورش تبريـز گـفـتـنـد کـار              
ناسيوناليسم آذري است و در شـورش       
اهواز گفتند گفتند کار االحواز اسـت       
و شورش مردم در شهرهاي کردستـان        
را هم بحـسـاب نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد                 
گذاشتند، و در همه اين مـوارد مـثـل        

خـر  " دادند کـه    " رهنمود"امروز بمردم  
ايـنـهـا    !     و در خانه بنشـيـنـيـد    "   نشويد

حتي اين اواخر کشف کرده بودند  کـه     
 يـک حـرکـت اسـالمـي و              ۵۷انقالب  

 تـيـر     ۱۸ارتجاعي بوده  و يا شورش       
تحت نفوذ راسـت  )   در دهسال پيش(   

مدام . پروغرب اتفاق افتاده بوده است
تکرار کردند که جـنـبـش سـرنـگـونـي              
وجــود خــارجــي نــدارد و جــمــهــوري            
اسالمي تـثـبـيـت شـده و در آخـريـن                   
شــاهــکــارشــان هــم   کــارگــران را از               
مراسم اول مه پارک الله، که فـراخـوان      

کانال جديد و ده نهـاد کـارگـري بـود،               

 . . . يک مکاتبه دروني حزب                                 ۸از صفحه          

 ١۰صفحه         
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اين ديد به تئوري سـه    .   برحذر داشتند 
جنبش منصور حکمت آويزان شده تـا     
هــر حــرکــت اعــتــراضــي تــوده اي را             
تخطئه کند و جا را براي سناريـوهـاي         

دولت حجاريانـي و     ( مطلوب خودش   
بحران آفريني در مرزها و گارد آزادي      
که قرار است با گرفتن خانـه سـه نـفـر               

 . باز کند) کار را تمام کند و غيره
در اساس همين ديـد، الـبـتـه  بـا               
غلظت کمتري، مـبـتـال بـه کـل چـپ                

گرچه ديگر نـيـروهـاي    . بيرون ما است 
چپ سنتي  به اين نوع نـتـايـج سـوپـر              
راست وسوپر پاسيفيستي منشعبـيـن      
نميرسند ولـي هـمـه کـم و بـيـش در                    
اساس و از نظر متد همين نوع نگرش 

به همين دليل هم هست کـه  .  را دارند 
همه شان هنوز مشغول استـخـاره انـد           
که باالخره جنبش حـاضـر را انـقـالب           

و ظـاهـرا هـنـوز خـيـر           ! بنامند و يا نه 
جمهوري اسـالمـي دارد زيـر          !   نيامده

فشار يـک انـقـالب عـظـيـم سـرنـگـون                 
ميشود و اينهـا هـنـوز انـدر خـم يـک                 

نگران فرمولها و تـعـاريـف      . کوچه اند 
وقــتــي !   ( کـتــابـي خـودشــان هســتــنـد         

ميگويم چپ کتابي منظورم اين نـوع        
رجوع به کتاب است، يـعـنـي تـئـوري           
بعنوان علم نهي از منکر  و نه بعنوان   

البته اخـتـالف بـر        !).  رهنمود پراتيک 
. سر تعـاريـف و اسـم گـذاري نـيـسـت                

بحث بر سر پراتيک و دخـالـتـگـري و               
افق و سقف اين دخالتگري و تـوقـع و        
انتظار از خود و جـامـعـه در دل ايـن                 

کسي که حاضر نـيـسـت    .   طوفان است 
انقالب را بـزبـان بـيـاورد          حتي اسم   

طبعا نقشي هم بـراي رهـبـري آن            
براي خود قائل نيسـت،  خـود را            
صاحب و رهبر انقالب نميبـيـنـد،      
کــاري هــم بــراي رفــع مــوانــع آن             
نميکند، افـق پـيـروزي را جـلـوي             

در نتـيـجـه    .. جامعه نميگذارد و   
يا مثل منشعبـيـن خـانـه نشـيـن             
ميشود و يا حداکثـر اپـوزيسـيـون        
نيروهائي که تصور ميکند مـردم       

در مـقـابـل      .   را تحت کنترل دارند   
مائي که ميخـواهـيـم رهـبـر ايـن              
انقالب بشويم و آنـرا بـه پـيـروزي            
برسانيم با صداي بلند و از هـمـان       
روز نخست اعالم مـيـکـنـيـم ايـن            
انقالب ما کمونيستها است و نـه        
هيچ نـيـرو و جـنـبـش ديـگـري و                 
مانيفسـتـش را در کـنـگـره مـان               
اعالم ميکنيم و بـه هـفـت زبـان               

 !     منتشر ميکنيم
سياست را بـا     حزب ما هم اين   

ما با . انقالب حاضر آغاز نکرده است

ديدن اولين نشانه ها در جـامـعـه ، از          
 کـه بـا اولـيـن جشـن آدم                ۱۷پلـنـوم     

برفيها در سننـدج مـقـارن شـده بـود،              
گفتيم اين کمونيسم کارگري است کـه      

و از آن     .   در جامعه سر بلند مـيـکـنـد       
 -پس روند چپ شدن اعتـراضـات را           

از مبارزات کارگران نساجي کردستان 
ــا             ۱۶تــا     ــري ت ــراب  آذرهــاي آزادي ب

شورشـهـاي شـهـري در آذربـايـجـان و                
خوزستان و کـردسـتـان تـا اعـتـصـاب              
واحد و  مبارزه معلمان و مطرح شدن    
شعارهاي سوسيـالـيـسـم بـپـا خـيـز و                 
ســوســيـــالــيــســـم وبـــربــريــت و تـــا                 
کميپينهـائـي مـثـل رفـرانـدوم عـلـيـه                
اعدام و اول مه پارک الله که بـه مـدد         

 -کانال جديد انجام شد و غيره و غيره  
گام بگام  دنبال کرديم و  پي گرفتيم و 
به تريبون و سخنگـوي  ايـن جـنـبـش             

 . تبديل شديم
شيوه امروز ما در قـبـال انـقـالب          
در امتداد شيـوه هـمـيـشـگـي مـا در                

مـا   .     برخورد به مبارازت مردم اسـت     
از سالها قبل  بر چپ بودن جـامـعـه و       
زنده بودن جنبش سرنگوني و احتمـال        
باالي انقالب صحبت کرده ايم، گفـتـه    
ايم رژيم رفتني است، راست ضـعـيـف        
است، از هر خيزش توده اي حـمـايـت            
کرده ايم، انقالب را فراخوان داده ايم و  
حاال که انقالب عمال شکل گرفتـه بـا      

ايـن  .   همين روش به سراغش ميـرويـم      
انقالب همه تئـوريـهـا و کـاسـه کـوزه               

و بخصـوص شـاخـه      ( هاي چپ سنتي    
را به هم ) مدعي کمونيسم کارگري آن

ريخت و بر عکس خط و استراتژي ما 
مـا قـبـول نـداريـم کـه             .   را تاييد کـرد    

ما و بقيه نـيـروهـاي      انقالب شانس   
اپوزيسيون را به يک ميزان افزايش 

انقالب جشن ما اسـت و    .   ميدهد
نه نيروهاي جنبشهاي ديگر حتـي   

من در کـنـگـره    . اگر برانداز باشند 
هم گفتم که همانطور که جنـگ و      
ــس                 ــج شــان ــن ــم چ ــا و رژي کــودت
اپوزيسيون راست را بيشتر و کـار       
ما را بسيار سخت تر ميکند، در    
شرايط انقالب کامال بـر عـکـس          
زمين به نفع ما و به ضـرر راسـت       

ما معـتـقـديـم     .   شيب پيدا ميکند 
نفس اين انقالب به ضرر احزاب و   
شخصيتهاي جـنـبـشـهـاي ديـگـر            
اسـت و آنـهـا را بـيـش از پـيــش                   
منزوي و بي ربط مـيـکـنـد کـمـا              
اينکه امروز ميبينيم چطور هـمـه        

 دي بوحشت افتاده اند و ۶شان از  
به تبليغاتي افتاده انـد کـه فـقـط             
موجب بي آبروئي و بيربط تر شدن 

بيشترشان به حرکت مردم خواهـد     
احزاب و نيـروهـاي راسـت و         .   شد

ضـد ايـن انـقــالب        مـلــي مــذهـبــي       
هستند و با هـزار زبـان دارنـد ايـن را                 

کار ما اينست کـه هـمـيـن       .  ميگويند
ضديت آنها را بـرجسـتـه کـنـيـم و بـه                  

کار ما اينست کـه  .   مردم نشان بدهيم 
هر مانع و سدي کـه ايـنـهـا در بـرابـر                  
انقالب قرار ميدهند در هم بشکنيم و 

کار ما اينسـت کـه مـدام        .   کنار بزنيم 
تاکيد کنيم اين يک انقالب راديکال و    
انساني و چپ است، اين تحت تـاثـيـر          
ما کمونيست کارگريها اتفاق افتـاده،     
زمينه اش را مـا سـاخـتـه ايـم، مـدام              
تاکيد کنيم که جامعه آلترناتيو ما را     
انتخاب کرده و همـه شـمـا نـيـروهـاي               
جنبشهاي ديگر به اين حـرکـت مـردم          
بي ربط ايد و انقالب مردم همه شـمـا       

اين انقالب ما . را به کناري خواهد زد
است و مـا بـايـد بـعـنـوان رهـبـري و                     
صاحب اين انقالب  در برابر رژيم قرار  
ــيــروهــائــي کــه                  ــم و هــمــه ن بــگــيــري
ميخواهند انقـالب را بـه تـحـريـف و               
شکست بکشانند نقد و افشا ومنزوي 

از . کنيم و از سر راه مردم بکنار بزنيم 
روز اول  خط ما همين بوده است و راه 
کسب رهبري انـقـالب و بـه پـيـروزي               

 . رساندن آن چيزي جز اين نيست
امـيـدوارم روشـن      .   سهراب عـزيـز    

شده باشد که بحث نه بر سر کم و يا پر  
بها دادن به جنبشهاي ديگر است و نه   
رقيق و يا غليظ کردن سيـاسـت و نـه           
برخورد افراطي و ماکسيماليسـتـي و      

مساله . يا ديپلماتيک و سياستمدارانه
بر سر دو درک و تـلـقـي مـتـفـاوت از                  
جنبشهاي توده اي و انقالب و نـحـوه            
. برخورد و دخالتگري در انقالب است

يعني دقيقا تفاوتي کـه دو انشـعـاب            
و حـتـي     (   بعد از مـنـصـور حـکـمـت             

 در دوره مـنـصـور          ۹۹استعفاي سال   
ما را   .   آن داشته ايمبر سر )   حکمت

انقالب سوار گفتـنـد و رفـتـنـد و               
حاال در بـرابـر يـک انـقـالب زنـده                
زمين گير شده انـد و بـه هـذيـان               

و هميشه هم اين . گوئي افتاده اند 
ــاس               ــبـ ــات در لـ ــانـ ــذيـ ــوع هـ نـ
اصولگرائي  و افـراطـي گـري و               
راديکاليسم و کارگر پناهي خـود       

اين ديگر .   را توجيه ميکرده است   
ميشود گـفـت يـک سـبـک کـار و                

سـرخـپـوش    " سنت کالسيـک چـپ        
است و همه جدائيها "  معبد تاريخ 

از حزب ما هم تا بحال با هـمـيـن           
نوع تـوجـيـهـات صـورت گـرفـتـه              

بقول دوستي راهنماي چـپ    .   است
و .   زده اند و به راست پيچيـده انـد     

عمل و پراتيـک سـيـاسـيـشـان بـه              

 .  سرعت دستشان را رو کرده است
در مقابل، واقعيات هميـشـه مـا         
را تاييد کرده است و انـقـالب حـاضـر          

 .  کوبنده ترين اين واقعيتها است
   شاد وموفق باشي

  ۲۰۱۰ ژانويه ۷حميد تقوائي 
   

 نامه دوم سهراب وفا
 با سالم و درودي رفيقانه 

قبل از هر چيز مـيـخـواهـم از حـمـيـد               
عزيز تشکر کنم که کتبا جواب نـامـه      

خوشحالم که در اول     .   ام را داده است  
قـبـل از هـر        " نامه اش قيد کرده است   

چيز خوشحالم که نظرات انتقاديت را       
 " نوشته اي

مـن فــکـر مـيــکـنـم يـک جـريــان                 
کمونيست کـارگـري و دخـالـتـگـر بـا                
ديالوگ و نقد سالم وبقولي پا خـوردن     
نظرات است که منـسـجـم و شـکـوفـا              

 ميشود 
يکي از نقطه قوت مـا ايـن اسـت         
که عضو حزبي هستيم که ميـتـوانـيـم       
انتقادات و نـقـطـه نـظـراتـمـانـرا بـيـان                  

 .کنيم 
به نظرمن بايد به جامعه ايران در     
اين شرايط انقالبي نشـان داد کـه مـا            
چگونه حزبي هستيم و با سازمانها و     
احزاب چپ سنتي فرسنگـهـا فـاصـلـه          

 . داريم 
بدين منظور پيشنهاد ميکنم که     
نامه و جوابيه رفيق حميد را در نشريه 
انترناسيونال چاپ و در سـايـت روزنـه         

در نتيجه بـا پـخـش ان         . گذاشته شود   
در سطح جامعه به خيلي از سواالت و 

 .ناروشنيها جواب ميدهيم 
البته اميدوارم حـمـيـد در مـورد            

 ٦جنبشهـاي ديـگـر کـه در قسـمـت                 
ــبــي در                تــوضــيــح داده اســت مــطــل

راه کسب رهبري انـقـالب و بـه           " مورد
و يا هـر عـنـوانـي         "پيروزي رساندن آن  

که خودش انتخاب ميکند بنويسد و      
جوانب مختلف انـرا بـررسـي کـنـد و               

 .موضوع رابسط دهد 
اين موضوع مهمي است کـه مـا        
بايد دراين شرايط در مورد ان بيشـتـر       

 .صحبت کنيم و بنويسيم 
البته من با تمام جـوابـيـه حـمـيـد            
عزيز موافق نيستم اما بـه خـيـلـي از            

روشنيهاي که داشـتـم      سواالت و نا    
 .جواب داد 

اين را نبايد فراموش کـرد بـه        
غير از پايگاه طبقاتي انسانها که 
باعث مـيـشـود مـثـل هـم فـکـر                 

خود انسان بعلت داشـتـن       . نکنند  
تفکر و تـجـارب مـخـتـلـف هـمـه                

زيـبـاي   . مثل هم فکر نـمـيـکـنـنـد          
 . انسان بودن در همين است 

در نتيجه مـن و حـمـيـد ويـا               
ديگر رفقا نبايد صد در صد مثل      

بـراي  اما ميتوانيـم    . هم فکر کنيم  
اهــدف مشــخــصــي در کــنــار هــم و              

و . رفيقانه در حزب همـکـاري کـنـيـم             
براي رسيدن بـه هـدفـمـان کـه هـمـانـا                  
آزادي برابـري و سـوسـيـالـيـسـم اسـت                

 .مبارزه کنيم 
رفيق اصغر گرامي لطفا اين نامه را 

 . براي رفقاي کادر بفرستيد 
 .     شاد و عاشق باشيد 

 سهراب وفا
 ۱۰/ ۱۱/۱   
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Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

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

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

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد 
واریز میزان و مشخصات مبلغ 

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

 . . . يک مکاتبه دروني حزب                                 ٩از صفحه          
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به موجب سندي که اخـيـرا مـنـتـشـر            
شده و ضميمه اين نامه است، شصت     
و هــفــت تــن از ســران و مــقــامــات                
جــمــهــوري اســالمــي در بــانــکــهــاي          

 کشــور جــهــان       ۱۹مــتــعــددي در          
حسابهاي شخصي چندين ميلـيـون و      

اين اولـيـن بـار      . ميليارد دالري دارند 
. نيست که اين حسابها افشا ميشـود       

اما  انتشار اين ليسـت در شـرايـطـي              
که حکومت دزد و جـانـي جـمـهـوري            

اسالمي در حال فروپاشي است، تنها     
فرصت ديگري است تا از جانب مردم 

 :ايران  به شما اخطار کنم
همه اين اموال متعلق بمـردم   -۱

ايران است و مقامات حکومتي ايران 
ــا دزدي و جــعــل و اخــتــالس و                      ب

. کالهبرداري آنرا تصاحـب کـرده انـد         
حزب کمونيست کارگـري و مـردم و            
دولت آينده ايران  هرنوع هـمـکـاري و       
کمک و تسهـيـل ايـن نـقـل و انـتـقـال                   

اموال مردم ايران را از جانب هر بانک       
و موسسه مالي و در هر جاي جـهـان        
صورت بگيرد، همدستي با سارقـيـن        
حاکم بر ايران ميداند و آنرا مـحـکـوم       

 .               ميکند
از باز کردن حساب شخصي   -۲ 

بـراي ســران و مــقــامــات جــمــهــوري           
ــه  .   اســالمــي خــودداري کــنــيــد         هــم

اطالعات مربوط  به حسابهـاي ذکـر        
شده در اين ليست بايد علني شـود و          

دسـتـرس تــحـقـيــقـات قـانــونـي قــرار              
اين حسابها بايد فـورا بسـتـه        .   بگيرد

.  شده و موجوديهاي آن مسدود شـود    
متعلق به مردم ايـران اسـت و       اين اموال  

 .بايد به آنان بازگردانده شود
حزب کمونيست کـارگـري ايـران        -۳

محق است که از همه ابزارهاي قانوني که   
در اختيار دارد براي جلوگيري از انـتـقـال          
اموال مردم ايران به کشـورهـاي ديـگـر و            
افشاي طرفين دخيل در نقل و انتقال ايـن      

اين اختالس و دزدي     . اموال استفاده کند 
محسوب ميشود و از نـظـر مـردم ايـران             
محکوم است و بايد تحت پيگيرد قانوني     

 .      قرار بگيرد
در انتظار عکس العمل و اقـدامـات         

 . فوري شما هستم
 حميد تقوائي  

     دبير کميته مرکزي  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۰ ژانويه ۱۴
 :  ضميمه

 خالصه گزارشي از حساب هاي بانکي سران جمهوري اسالمي ايران در بانک هاي خارج از کشور
   CNNiReportدرج شده در سايت 

 )با تشکر ويژه از يکي از طرفداران جنبش سبز که در يکي از بانک هاي مالزي مشغول بکار است( 
  ميليون دالر در بيروت٠,٧ ميليون دالر در سوئيس ، ١٧ ميليون دالر در ترکيه، ١٣ ميليون دالر در دبي، ٢٥: غالم حسين الهام -١
  ميليون يورو در مالزي٤ ميليون دالر در بانک اسالمي شارجه، ١١: پناهيان. ح.س -٢
  ميليون دالر در دبي،٢/٤ ميليون يورو در آلمان ، ٤٥: مسعود کاظمي -٣
  ميليون دالر در دبي، يک حساب نامعلوم در سوئيس٢٣ ميليون يورو در بلژيک ، ١١ ميليون دالر در کويت، ٢/٥: علي هاشمي بهرماني  -٤
  ميليون يورو در ترکيه٨ ميليون دالر در کويت ، ١٧ ميليون دالر در دبي ، ١٢: محمد محمدي -٥
  ميليون دالر در بانک اسالمي شارجه١٤ ميليون يورو در سوئيس ، ٤٥ ميليون يورو در بلژيک ، ١٨: مهدي احمدي نژاد -٦
  ميليون پوند در انگليس١٢٢ ميليون يورو در آلمان ، ٦٥ ميليون دالر در ترکيه، ٧: نازيه خامنه اي  -٧
  ميليون يورو در مالزي٣ ميليون دالر در ترکيه، ٢٤ ميليون يورو در امارات متحده عربي ، ١٤: صادق محصولي  -٨
  ميليون دالر در قطر ، يک حساب نامعلوم در سوئيس٧٦٦ بيليون يورو در آلمان، ٢/٢، ) بلوکه شده (  بيليون پوند در انگليس ١: مجتبي خامنه اي  -٩

  ميليون دالر در امارات متحده عربي٧ ميليون يورو در اتريش، ٤٥ ميليون دالر در کويت ، ١٥: حسين معاديخواه -١٠
  ميليون دالر در ايتاليا،٢/١ ميليون يورو در بلژيک ، ٢/٣: عيسي کالنتري  -١١
  ميليون يورو در ايتاليا٤٢ ميليون دالر در امارات متحده عربي ، ١٢٢: حسين طائب -١٢
  ميليون دالر در قطر٧/١٣ ميليون دالر در اتريش، ٩٢: مسعود حجاريان کاشاني  -١٣
 )بلوکه شده(  ميليون دالر در آلمان ١٢٢ ميليون دالر در ترکيه، ٦٥ ميليون دالر در امارات متحده عربي ، ٣٢: سردار احمد وحيدي  -١٤
  ميليون دالر در کويت٣٢ ميليون دالر در کويت ، ١/٧ ميليون يورو در ايتاليا، ٥/٢: عباس کدخدائي  -١٥
  ميليون يورو در اسپانيا٥٥ ميليون دالر در شرکت سهامي النخل ، ٢٢١ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ١٨٤: مجتبي مصباح يزدي -١٦
  ميليون يورو در آلمان١١٠ ميليون دالر در آفريقاي جنوبي ، ٧٥ ميليون پوند در بانک برکلي انگليس، ٦٥ ميليون دالر در ترکيه، ١٧ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٤٥: علي مصباح يزدي -١٧
  ميليون دالر در ترکيه، يک حساب نامعلوم در سوئيس١٧ ميليون دالر در کويت، ١٠٣ ميليون دالر در امارات متحده عربي ، ٦٥ ميليون دالر در مالزي ، ٣٢٠: حسين فيروز آبادي -١٨
  ميليون دالر در سوئيس٢٢ ميليون يورو در ترکيه، ٢/٥ ميليون دالر در ترکيه، ١٦: پرويز فتاح -١٩
  ميليون دالر در مالزي٨ ميليون دالر در بيروت، ٢/١١ ميليون دالر در کويت، ٣٩ ميليون دالر در دبي ، ٥/٦٦: حسن شجوني  -٢٠
  ميليون دالر در مالزي ، يک حساب نامعلوم در سوئيس٢١٩ ميليون دالر در ترکيه، ٤٢ ميليون دالر در شرکت سهامي النخل، ٤٢٠ ميليون يورو در آلمان ، ١٢٠ ميليون دالر دربلژيک، ١٧٢: ح عسگر اوالدي  -٢١
  ميليون دالر در مالزي٣٢ ميليون دالر در ژاپن، ١٥٠ ميليون دالر گارانتي شده است، ٢٠٠ ميليون دالر در دبي، يک حساب نامعلوم در ترکيه که به مقدار ٢٨٨: حسين جنتي  -٢٢
  ميليون دالر در دبي١١٢ ميليون دالر در قطر، ١٤ ميليون دالر در مالزي ، ٢٥: سکينه خامنه اي  -٢٣
  ميليون دالر در دبي٤١ ميليون يورو در ايتاليا، ٣٢ ميليون يورو در آلمان ، ٢/٥: اسفنديار رحيم مشائي -٢٤
  ميليون دالر در اسپانيا٥٦ ميليون دالر در بيروت، ٤/٢ ميليون دالر در دبي، ٤/٤٨: ح محمدي عراقي  -٢٥
  ميليون دالر در مالزي٥٦ ميليون يورو در اتريش، ٦ ميليون يورو در آلمان، ٢٤٤: علي اکبر واليتي -٢٦
  ميليون يورو در ايتاليا٤٣ ميليون دالر در آلمان ، ٤٨ ميليون دالر دردبي، ١٢١ ميليون دالر در شرکت سهامي النخل، ٢٤١: محمد محمدي ري شهري  -٢٧
  ميليون يورو در بلژيک٦٥ ميليون دالر در امارات متحده عربي ، ٣٥: محسن هاشمي بهرماني -٢٨
  ميليون دالر در مالزي٩/٥ ميليون دالر در قطر، ١١: معصومه هاشمي ثمره -٢٩
  ميليون يورو در مالزي١١٢ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ١٦ ميليون يورو در اتريش، ١٨٥: علي الريجاني -٣٠
  ميلون دالر در بانک بيروت٢/٥ ميليون دالر در امارات متحده عربي ، ٩: عباس آخوندي -٣١
  ميليون دالر در مالزي٩٢ ميليون دالر در کويت، ٤٤ ميليون دالر در بلژيک، ١٢٩: محسن رفيق دوست -٣٢
  ميليون يورو در اسپانيا٨٢ ميليون دالر در مالزي، ٣٠: حميد حسيني -٣٣
  ميليون پوند در انگليس١١ ميليون دالر در ترکيه، ٣ ميليون دالر در کويت، ٧ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ١٤: محمد حسيني -٣٤
  ميليون دالر در کويت٤/١١ ميليون دالر در ترکيه، ٢/٣: محمود حسيني -٣٥
  ميليون دالر در مالزي١٢٤ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٧٦ ميليون يورو در اسپانيا ، ٢٨: مجتبي هاشمي ثمره -٣٦
  ميليون دالر در مالزي٢/٧ ميليون يور در اتريش، ٧٦: کامران دانشجو -٣٧
  ميليون دالر در آفرقاي جنوبي١٢١ ميليون دالر در کويت، ٦٥ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٩٨: احمدرضا رادان -٣٨
 ١۲صفحه        ميليون يورو در پرتغال٢٣ ميليون دالر در هند، ٥ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٢٢: يداله جواني -٣٩

 :نامه سرگشاده حميد تقوائي به بانکها و نهادهاي مالي  جهان
 !حسابهاي بانکي مقامات چپاولگر جمهوري اسالمي را مسدود کنيد
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 . اين سخنان را با دقت بخوانيد
 يک دوره زنـدان      ۱۳۸۰خود بنده در سال " 

وقـتـي از زنـدان بـيـرون            .   را تجـربـه کـردم      
آمدم، يکي از همـيـن آقـايـان اطـالعـاتـي             
پيش من آمد و به مـن گـفـت کـه سـعـي                   

مـن در    .   کنم ديگر فعاليت سياسي نکـنـم     
آن زمــان بــراي ايشــان مــثــالــي زدم کــه               
متاسفانـه آن مـثـال هـنـوز هـم مصـداق                  

به او گفتم که جـمـهـوري اسـالمـي          .     دارد
مانند يک قلعـه اسـت کـه جـمـعـي در آن                   
زندگي مي کننـد و جـمـعـي هـم بـر ايـن                     

گروه هاي قـانـونـي مـانـنـد           . قلعه حاکمند 
نهضت آزادي و سـايـر احـزاب قـانـونـي،                 
مانند خندقي هستند که دور تـا دور ايـن          

رسـالـت و وظـيـفـه          .     قلعه کنده شده است   
ما به عنوان يـک گـروه اپـوزيسـيـون ايـن                  
است که هر کسي که از رفـتـار حـاکـمـان                 
قلعه نـاراضـي بـود و خـواسـت از قـلـعـه                    
بيرون برود، طبيعتـا مـي افـتـد در درون               
نيروهاي اپوزيسيون و مـا وظـيـفـه داريـم             
نگذاريم آنها به سـمـت نـيـروهـاي مـقـابـل              
بروند که نيروهاي برانداز هستند و آمـاده        

جذب اين نيروها هستند تا عـلـيـه قـلـعـه             
من آن روز بـه آن مـامـور          .     فعاليت کنند 

امنيتي گفتم که سعي نکنيد ايـن خـنـدق          
چون وقتي شـمـا ايـن کـار را             .   را پر کنيد  

بکنيد، آنهايي که از درون اين قـلـعـه فـرار        
مي کننـد بـر اسـاس جـاده اي کـه شـمـا                     
برايشان ترسيم کـرده ايـد، مسـتـقـيـم بـه                  

االن .     سمت نيروهـاي بـرانـداز مـي رونـد            
هم همين پـيـام روشـن و شـفـاف را مـي                    

در شرايط بـعـدي و در       .   شود به آقايان داد  
فرداي امروز کـه ايـن نـيـروهـاي پـايـبـنـد                 
قانون حضـور نـداشـتـه بـاشـنـد، کسـانـي                 
سردمدار اعتراضات مـردمـي خـواهـنـد            
شد که ممکن است اسـاسـا اعـتـقـادي بـه            

آن وقت اسـت کـه نـه          .   نظام نداشته باشند  
ــه از                        ــود و ن ــد ب ــاج، نشــان خــواه از ت

 " ما نگران اين هستيم. تاجنشان 
امير خرم، از اعضـاي رهـبـري نـهـضـت           ( 

 )آزادي
چه صادقانه، چه گويا، چه دقـيـق       

اما چند توضـيـح   .  و البته چه شرم آور 
 . را به اين تصوير بايد اضافه کرد

اوال، کســانــي کــه در آن قــلــعــه              
زندگي ميکنند يـعـنـي مـردم شـروع             

. کرده اند قلعه را از درون فتـح کـنـنـد         
مگر نديـديـد غـرش ضـد عـاشـوراي              
مــردم در روز عــاشــورا را؟ مــگــر                 

 دي   ٦نشـيــديــد قـلــعــه نشـيــنــان در              
ديکتاتور بدونه، : "رعدآسا فرياد زدند 

؟ نه خـيـر، کسـي از          " بزودي سرنگونه 
آنها فرار نميکند که به تـور مـنـدرس            
فسليهاي خندق نشين ملي اسـالمـي        

جـاي فـراريـان عـوض شــده           .   بـيـافـتـد    
قلعه نشينان دارند قلعه را فتـح  .   است

ميکنند و حاکمين قـلـعـه دنـبـال راه               
مگر خبر پناهنده شـدن    .   فرار هستند 

کنسولها و ديپلماتهاي اسالم که قـرار   
بود پرچم اهللا را در غرب به اهتزار در     
بياورند به گـوشـتـان نـرسـيـده اسـت؟                
مگر ليست  نمايندگان چپاولگر خـدا      
در زمين با ارقام دزديهاي نجومـي و       
بانکها را نديديد که هميـن هـفـتـه بـه              
رسانه هاي جهان راه پيدا کـرد؟ فـکـر          
ميکنيد اينهمه پـول را بـراي خـاطـر              
مالئـکـه مـقـرب خـدا در بـانـکـهـاي                  
سويس و مالزي و امارات انبار کـرده       
اند؛ يا اين همه پول را نيـاز دارنـد کـه           
بساط قاچاق الستيک و مواد مـخـدر      
در آن دنيا راه بياندازند؟ آنـجـا کـه بـه            
لطف پروردگار به ايـن کـارهـا نـيـازي             

آنجا که قرار است زير نظـارت   .   ندارند
همه جـانـبـه خـدا، در مـيـان شـيـر و                     
عسل، مفت و مجاني، بساط لفت و       
ليست و تجاوز بـه بـاکـره گـان را راه                 

نه خـيـر، ايـن پـولـهـا بـراي              !   بياندازند
استفاده در کشورهايي اسـت کـه ايـن           
جانيـان قـرار اسـت بـه آنـجـاهـا فـرار                   

قلعه نشـيـنـان    !  نه خير حضرات.  کنند
 دي کاري کردنـد کـه حـاکـمـيـن             ٦در  

قلعه، امروز در اوج تشتت و جـبـونـي        
بسر ميبـرنـد و در مـقـابـل عـظـمـت                  

 دي، ايـن      ٦شورش قلعه نشينـان در        
دار و دسته حاکم بر اين قلعه هستـنـد         

 .که در فکر فرارند
ثانيا، کسـانـي کـه در آن خـنـدق               

 دي چـرتشـان       ٦چرت ميـزدنـد و بـا           
کــامــال پــاره شــده اســت در مــيــان                
ساکنـيـن آن قـلـعـه بـي آبـروتـر از آن                      
هستند که حتي در صـورت فـرار بـه              

مردم .   دامن اين آبروباختگان بيافتند   
چهره تک تک شما .  شما را ميشناسند 

. در ذهــن مــردم نــقــش بســتــه اســت            
يادشان است که ابولـهـول اسـالم روي            

. دوش شما بـر سـر مـردم حـاکـم شـد                
يادشان است که سنجابي چگونه و بـا      
چه حماقت و وقاحت و زبوني در بـاره      

آفتاب برآمده از شرق يعنـي خـمـيـنـي         
 !جالد و فاسد حرف زد

ثالثا، تا دير نشده است از آن خندقهـا    
بيرون بياييد و بـيـش از ايـن در خـدمـت                 

اين بـه   .   حاکمين فاسد و قاتل قلعه نباشيد 
مگر نـديـديـد کـه سـحـابـي              . نفعتان است 

يکي از ساکنين بسيار قديمي و کهنه کـار    
همين خندق همين چندي پيش خطاب بـه       

مصلحـت مـا در       " مردم استغاثه کرد که      
اين نيست که پاي آقاي خامـنـه اي را بـه              

و "   ميان کشيده و شعار عليه رهبر بدهـيـم   
 . البته با دهن کجي مردم استقبال شد

سـاخـتـار    " باور کنيد که با تظاهـرات       
 دي، سـاخـتـار      ٦و ضد  عاشوراي  "   شکن

حـاکـمـيـن     .   اين قلعه به هم ريـخـتـه اسـت           
امروز و ديروز قلعه بـيـشـتـر بـه جـان هـم                  

حاکمين قلعه روحيه باخته انـد    .   افتاده اند 
به خـودتـان   . و ساکنين آن روحيه گرفته اند 

مدتي اسـت کـه     . دارد دير ميشود.  بياييد
اعتراضات مردم بدسـت کسـانـي افـتـاده            

. " اساسا اعتقادي به نظام ندارنـد " است که   
مدتي است که مردم اوضاع را به سـمـتـي          

تـاج، نشـان خـواهـد         نـه از      " ميبرند که    
نـگـرانـيـتـان      " !   ماند و نه از تاجـنـشـان      

 .*بجاست امابسيار دير شده است

 !فسيلهاي خندق نشين
 محسن ابراهيمي

  ميليون دالر در کويت٩/٤٠ ميليون دالر در مالزي، ٦٥: غالمرضا فياض -٤٠
  ميليون يورو در ايتاليا٧ ميليون يورو در ترکيه، ١٧ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٢٣: عليرضا فياض -٤١
  ميليون دالر در کويت٤٢ ميليون دالر در مالزي ، ١٩ ميليون يورو در بلژيک ، ١٢: علي مبشري -٤٢
  ميليون دالر در مالزي٦٦ ميليون دالر در امارت متحده عربي، ٢٤ ميليون يورو در امارات متحده عربي، ١٤٢: محمد نقدي -٤٣
  ميليون دالر در ترکيه٦/٥ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٣/٢: فرهاد دانشجو -٤٤
  ميليون دالر در جمهوري چک٧ ميليون دالر در ترکيه، ١١: خسرو دانشجو -٤٥
  ميليون دالر در امارات متحده عربي٢٨ ميليون دالر در مالزي ، ٢/٤: حميد حسيني  -٤٦
  ميليون دالر در بانک برکلي شعبه آفريقاي جنوبي٤٢ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٨٦ ميليون دالر در لبنان، ١٢٠: محمدباقر خرازي -٤٧
  ميليون دالر در کويت٤٤ ميليون دالر در ترکيه، ٧/٥: مهدي هاشمي ثمره -٤٨
  ميليون دالر در امارات متحده عربي١٤ ميليون پوند در انگليس، ١٨ ميليون يورو در آلمان ، ٣٢ ميليون دالر در مجارستان، ٦٢: حميد رساي -٤٩
  ميليون دالر در امارت متحده عربي١١٠ ميليون دالر در کويت، ٢١: حسين موسوي اردبيلي -٥٠
  ميليون دالر در امارات متحده عربي٤/٢٢ ميليون يورو در اتريش، ٧: علي مبشري -٥١
 ٦٠٠ ميليون دالر در مالزي ، ١٥٦ انگليس، HSBC ميليون يورو در بانک ٦٥ ميليون دالر در شرکت سهامي النخل، ٥٤ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٢٢٥: حسين شريعت مداري -٥٢

 ميليون دالر در بانک سنت پيترزبورگ روسيه
  ميليون دالر در هند٧ ميليون دالر در مالزي، ٦٤ ميليون دالر در امرات متحده عربي، ٥٦: حسين شاهمرادي -٥٣
  ميليون دالر در مالزي٤٣ ميليون دالر در ژاپن، ٢٤: کامران دانشجو -٥٤
  ميليون دالر در بانک سنت پيترزبورگ روسيه٨ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٤٨ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٥٥: داود احمدي نژاد  -٥٥
  ميليون دالر در مالزي، حساب محرمانه در سوئيس٧٦ ميليون دالر در لبنان ، ١٢٧ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٨٤: عبداله عراقي -٥٦
  ميليون دالر در مالزي٨٠ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٤٥: بهاء الدين حسيني هاشمي  -٥٧
  ميليون دالر در عربستان سعودي٤٥ ميليون دالر در عمان، ٥٢: محي الدين فاضل هرندي -٥٨
 ميليون دالر در آفريقاي ١١٨ ميليون دالر در مالزي، ٢٦٧ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ١٢٤ ميليون دالر در شرکت سهامي النخل، ١٤٣ ميليون يورو در بلژيک ، ٤٥٠: احمد جنتي  -٥٩

 جنوبي، يک حساب نامعلوم در سوئيس
  ميليون يورو در آلمان، يک حساب نامعلوم در سوئيس٥٥ ميليون دالر در ترکيه، ١٥٥ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٣٥: علي جنتي -٦٠
  ميليون دالر در مالزي، يک حساب نامعلوم در ترکيه٢٠ ميليون دالر در امارات متحده عربي، ٣٨: حسين صفار هرندي -٦١
  ميليون يورو در آلمان، يک حساب نامعلوم در سوئيس١٢٠: مرتضي رفيق دوست -٦٢
  ميليون دالر در مالزي١٢ ميليون دالر در ترکيه، ٤٣: م ح پارسا -٦٣
  ميليون دالر در ترکيه١٦ ميليون دالر در قطر، ٤٣: فاطمه عسگر اوالدي -٦٤
  ميليون دالر در مالزي ، يک حساب نامعلوم در سوئيس٢٠٠ ميليون دالر در کويت، ٨٥ ميليون دالر در شارجه، ١٢٥: علي اکبر محتشمي -٦٥
  ميليون دالر در امارات متحده عربي١٤ ميليون يورو در اتريش، ١٢ ميليون يورو در آلمان، ٢٢: ياسر بهرماني هاشمي -٦٦
  ميليون دالر در امارات متحده عربي٤٣ ميليون دالر در مالزي، ٤/٢ ميليون دالر در ترکيه، ١٢: غالمعلي حداد عادل -٦٧
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سرعت تـحـوالت سـيـاسـي در ايـران               
جـامـعـه    .     بسيار تنـد و سـريـع اسـت           

بسرعت به حلقه هـاي اصـلـي رسـيـده           
يکي از اين حـلـقـه هـا مسـئلـه           .   است

مسئله اي کـه      . حجاب اسالمي است 
بود و نبود رژيم اسـالمـي بـه آن گـره                

بـحـث بـر سـر حـجـاب             .   خورده اسـت   
اسالمي و تعيين تکليف کردن بـا آن           

. امروز به جلو صحنه رانده شده اسـت       
بــه گــزارش ســايــت جــهــان نــيــوز در              
نوزدهم دي نيروهاي سرکوبـگـر رژيـم          
اسالمي تعداي از زنان را در خيابانهـا    

کشـف حـجـاب و يـا داشـتـن               "   بجرم" 
. دستگير کرده اند! حجاب نامتعارف 

فاطمه گوارايـي از عـنـاصـر جـنـبـش               
اسالمي در مصاحبه بـا راديـو         -ملي

ايـن  :   "   فردا در اين زميـنـه مـيـگـويـد          
مسله را از دو جهت ميشـود بـررسـي        

طـرف  يـکـسـري         کرد يک اينکه از  
ــن             ــيـ ــه نشـ ــارجـ ــل خـ ــافـ ــحـ مـ
سـازمـانــدهـي شــده کـه اسـاســا            
مورد قبول فعاالن زن نمي تواند 

از سوي ديگر ، جـهـت       . . .   باشد
ديگر بحث اين است که اين يـک   
اقـدام ســازمـان يـافــتـه اسـت ،              
تالش ميشود تا بنام آنهايي کـه   
حاال در داخل ايران يا در خـارج     
از کشور حضور دارند بنام اينها 
اقداماتي صورت بگـيـرد تـا بـا          
بهره بـرداري تـبـلـيـغـاتـي از ان                
بـتــوانـنــد بــه بـرخــي از اهــداف             
خــــودشــــان جــــامــــه عــــمــــل          

افرادي را دستگـيـر   . ... بپوشانند
ميکنند مـي اورنـد کـه ايـنـهـا              
بعضا در دادگاه و مصاحبه هاي 
تلويزيوني بگويند ما وابسته بـه   
گروه هايي هستيم کـه جـامـعـه            
ايـران نسـبـت بـه انـهـا حســاس               

ايشان ميگويد کشف ! ".  پذيره؟
حجاب زنان در خيابان يا متعلق 

است و " محافل خارجه نشين"به 
يا توطـئـه رژيـم بـراي سـرکـوب              
بيشتر، کـه در هـر دو صـورت              
مورد قبول ايشان و يارانش نمي 

از عالقه وافـر ايشـان بـه          .   باشد
" مـعـمـوـلـه     " استفاده از ادبـيـات       

امنيت چي هاي رژيـم اسـالمـي       
که بگذريم، بايد گفت کـه خـانـم        
گوارايـي و کـل جـنـبـش مـلـي                
اسالمي ديگر نمي توانند با حقه 
هاي اسالمي حجـاب را آويـزان        

. گردن زنان جامعـه نـگـه دارنـد           
ملي اسـالمـيـون سـبـز، وزارت            
اطالعات را لولوي سـر خـرمـن          

کرده اند تا سياستهاي ارتجاعي 
خود در قبال حجاب اسالمي را      

وزارت اطـالعـات     .   توجيه کنند 
در اين لحظات آخر مـرگ رژيـم          
اسالمي اگر زورش بـرسـد بـراي         
سرکوب و متوقف کردن جنبـش   
مردم، ممکن است دست به هـر      

امـا آيـا دخـتـران         .   اقدامي بزنـد  
جواني که در خرداد ماه گذشـتـه     
تـف بــه حــجــاب کــردنــد و بــي             
حجاب در خيابانها رقصـيـدنـد،       
عوامل وزرات اطالعات بودند؟  
صدها هزار زناني که در هـمـيـن      
يکسال اخـيـر در سـراسـر ايـران             

بد حجابي توسط عوامل " بجرم"
رژيم دستگيـر شـدنـد، از نـگـاه             
اسالمي فاطمه گوارايي، به کدام 
جبهه متعلق  هستند؟  بـا ايـن         
تقالها نمي توان صورت مسئله    

اما اين مـوضـع   .   را تخفيف داد  
رندانه فاطمه گوارايي از گـلـوي        

. راديو فـردا هـم پـايـيـن نـرفـت               
ايشان مجبور شدند پرده هـا    باالخره  

را کنار بزند و سياسـت جـنـبـشـش را              
در قبال واقعه عظيم حجاب سـوزان و     
حجاب برگيران که عنقريـب در ايـران          

. بوقوع خواهد پيوست، اعالم نـمـايـد        
خـانــم  :   "   راديـو فـردا ســوال مـيـکــنـد           

اکنون بيـش از سـي سـال          :  گوارايي،   
است که جمهوري اسالمي که حجـاب   
اجباري را براي دختران و زنان در يـک          

خـواسـتـه هـاي       .   کشور اعمال ميکند  
ــرانــي در ايــن مــيــان چــه                  ــوان اي بــان
ميشود، مطالباتي که پس از اجباري  
شدن حـجـاب در راه پـيـمـايـي بـزرگ                 

 اسفند ماه ١٨دختران و زنان ايران در  
 يعني حدود يـکـمـاه پـس از           ٥٧سال  

بـهـمـن نـمـود يـافـت؟              ٢٢انقالب  
فاطمه گوارايي  اينبـار ديـگـر بـه           

ايشـان  .   صراحت سخن مـيـگـويـد      
حجـاب اجـبـاري      "   ميگويد ما به  

ــم ، حــجــاب          "   اعــتــقــاد  ــداري ي ن
يک مـقـوـلـه اخـتـيـاري             "   برايشان  

" ناشي از اعـتـقـادات هـر کسـي             
است ، اما کل اين اجبار و اختيار  
فاطمه گواراريي يک اما دارد کـه         

اين اما همان  پرچم جنبش مـلـي       
اسالمي در مـواجـهـه بـا مسـئلـه            

اما اينـرا  :   "   حجاب اسالمي است 
شما در نظر بـگـيـريـد کـه بـافـت                
جامعه ما يک جـامـعـه مـذهـبـي            

من فکر ميکنم در شرايطي . است
که اساسا جنبش مـا بـا مسـالـه              

دمــکــراســي مــواجــه      -آزاديتضــاد   
هست و درست در يـک پـيـچ حسـاس            
تاريخي قرار گرفته که فکر ميکنم که 
االن مسله مشترک براي همه مـا ايـن           
هست که اين پيچ را با توجه بـه تـمـام        
حساسيتهايي که وجود دارد، بدرستي 

پـس از نـظـر ايشـان           . . . . . " .   بگـذارنـد  
جامعه مذهبي است و تمام آن بـحـث         
اجبار و اخـتـيـار بـراي اعـالم هـمـيـن                 
موضع بود که در حال حاضر حـجـاب     
را نبايد عمده کرد، فعال بايد به بـازي     

دمکـراسـي سـيـد و شـيـخ               -استبداد
ــيــوســت   ــاالخــره چــه روزي            .   پ امــا ب

ميتوان زبان  گشود و در باره حـجـاب     
حرف زد؟ فاطمه گوارايي   ما را  بـه          

مـن  :   " حوالـه مـيـدهـد      "   سبز" روزهاي  
فکـر مـيـکـنـم اگـر يـکـروز  بـرسـيـم                      
بزمانيکه جامعه ايران بتواند چـه       
قـوه مـقـنـنـه خـودش را چـه قـوه                   
مجريه خودش را چه قوه قضايـيـه       
خودش را در يک شرايط آزاد بدور        
از فشــارهــايــي کــه وجــود دارد،            
تعيين بـکـنـد، در آنصـورت حـق             

هـاي  خيلي از چيزها به عهده توده   
االن  طـيـف       .   مردم گذاشته مـيـشـود     

وسيعـي از زنـان ايـران بـا گـرايشـات                 
مختلف، در زنـدان هسـتـنـد، يـعـنـي               
شما از گرايشات سـکـوالر و اليـيـک              

مـذهـبـي    -ميبينيد تا گرايشات ملي   
تا گرايشات روشنفکر ديني، و اينـهـا       
اساس مسله اي را به اين عـنـوان  نـه           
برايشان مهم هست نـه وارد ايـن فـاز             
ميشوند، بلکه آنچيزي که االن مـهـم         
هست عبور بسالمت جنبش سـبـز از       

امروز ". اين مرحله تاريخي اش هست
يک رستاخيز عظيم ضد مـذهـبـي در          

بـزودي زبـانـه       .   ايران در جـريـان اسـت        
" آقـا " آتش حجاب سوزان به زير ريـش     

مـردم بـا مسـئلـه         .   هم خواهد رسـيـد     
حجاب در اثنا و در پروسه سرنگـونـي     
رژيم اسالمي، تعيين تکليف خواهند   

اين رستاخيز عظيم بدست همان .   کرد
صــورت "   بـي شـنــاسـنــامـه اي        " زنـان    

خواهد گرفت، که سـالـيـان مـتـمـادي             
براي بدور انداخـتـن حـجـاب بـا رژيـم               

کـلـک االن نـوبـت         .  اسالمي جنگيدند 
ديگر شاه است، حجاب مهم نيست،       

. زيادي کهنه و نخ نما شده است   
اين سمبل تـحـقـيـر، ايـن نـمـاد               
ســرکــوب و جــنــايــت جــنــبــش           
اسالمي بر متن قيام مردم نابود 

. و بــکــنــاري زده خــواهــد شــد           
جنبش زنان در ايران راديکـالـتـر     
از آن اسـت کـه  بـراي بـرچـيـدن                 
بساط اسالمي حجاب، بـدنـبـال       
روزهــــاي آفــــتــــابــــي و آرام               

فاطمه گوارايي و   "   قانونگذاري" 
اين . ملي اسالميون، روانه گردد

آخوندهاي مونث بزودي خواهند 
ديد کـه وجـود  حـجـاب و کـل                 
سمبلهاي اسالمي در جامعه نـه    
اعتقادات مردم، بلکـه نـتـيـجـه            

سـرکـوب سـي سـالـه           تحمـيـل و       
مردم توسط  ماشين جنايت رژيم      

 .* بوده استاسالمي 

 حجاب و عليا مخدره هاي آخوند
 

 محمد رضا پويا 

 !ده خواست فوري مردم
  

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

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

  
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عـامـلـيـن کشـتـارهـاي                -١ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 تومان
  
ايـنـهـا خـواسـتـهـاي          .   اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است   

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

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

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

  
 حزب كمونيست كارگري ايران                      

 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥
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عمر جـمـهـوري اسـالمـي بـه شـمـارش                 
هر روز خبر استعفاي مقام .   افتاده است 

. و کنسولي از اين رژيم را مـي شـنـويـم        
در دوهفته گذشته پنج ديپلمات ايـرانـي         
در چهار کشور نروژ، آلمان، انگلـيـس و       

. فرانسه تقاضاي پناهـنـدگـي کـرده انـد           
روح اهللا حسينيان نماينده مجـلـسـشـان         

و علي مـطـهـري    .  نيز اعالم استعفا کرد 
وحشـت زده     نمايـنـده ديـگـر مـجـلـس،              

احمدي نژاد را بـعـنـوان عـامـل ديـگـر                 
نام برد، البته به خاطر " اغتشاشات اخير"

و .    زياده روي هايش در سرکوب مـردم        
اينکه نصايح ولي فقيه شان را به گـوش        

از سـوي ديـگـر جــالد          .  نـگـرفـتـه اسـت       
معروف قاضي مرتضوي را هـم دارنـد           
بعنوان متـهـم رديـف اول کـهـريـزک بـه                 

داد و فريـادشـان از      .  محاکمه ميکشند 
تظاهرات ميليوني مردم در روز عاشورا 

ميگويند اين منافقين و . بلند شده است
مارکسيست ها بودند که در اين روز فتنه 

اگر چه اينها ادعا کرده  بودند که . کردند
مردم شرکت کننده در ايـن تـظـاهـرات،           
رقمي نبوده اند، اكنون از زخـمـي شـدن          

 نفر از نيروي انتظامي شـان خـبـر          ٢٣٠
خود همين خبر ابعاد اتفـاقـي     .  ميدهند
 دي روي داد و جنگ و مقـابلـه   ٦که در   

مردم با نيروهاي سرکوبگـر رژيـم را بـه            
 دي ٦خالصه اينکه،   .  نمايش ميگذارد 

حسابي اينها را به رجزخواني و هـذيـان           

امـروز  .  گويي و سرگيجه انداختـه اسـت      
کمتر مفسر خبري در سطح جـهـانـي را            
مي بينيد که از پايان عمر اين رژيم سخن 

در .  سنگ روي سنگ بند نيست. نگويد
اين اوضاع رژيمي که زير آوار سـرکـوب       
کهريزک کمرش خم شده اسـت،  آخـريـن            
تقالهايش را مـيـکـنـد، تـا بـراي خـود                 
زماني بخرد تا بلکه فرصت انتقال دزدي 

. هايشان و يا شايد فرار را داشته باشند    
شايعاتي هم که اين روزها در مورد سران 
اين رژيم  پخش ميشود، جالب اسـت و       

ميگوينـد  .  بيانگر همين حال و هواست    
خامنه اي خانواده اش را به روسيه انتقال 
داده است، بقيه هم صف كشيده انـد كـه      
خانواده هايشان را به مکاني امن انتقال 

در چنين فضا و بلبشويي است که . دهند
اين رژيم از سرکوب بعنوان آخرين حربـه      

احـکـام   .  حرف ميزند و عربده ميـشـكـد       
اعدام صادر ميکند و اقدام به دستگيري 

از محاربه با خدا و حکم اعدام  .  ميكند
البته همين حرفها را هم . سخن ميگويد

با لکنت و هزار ترس و لرز به زبان مـي      
از جـــملــه وقـــتــي از اعـــدام                .  آورنــد 

دسـتـگـيــرشـدگـان ســخـن مـيــگـويـنــد،              
مستقيما جرات ندارند  صف ميليـونـي      
مردم شرکت کننده  در اين تظاهرات را      
که کوچه به کوچه با نيروهاي انتظـامـي       
رژيم جنگيدند و بعضا خلـع سـالحشـان       
کردند، را مورد خطاب قرار دهند، بلکه 
چندين نقب ميزنند و باز هم مجـبـورنـد      
تحت لفافه اينکـه دسـتـگـيـرشـدگـان از             

بوده اند که البته اسـلـحـه    " اشرار منافق "
يا گفتن  ايـنـکـه    ...  حمل ميکرده اند و   

بايد حکم مقتضي باشد و البته يکي از    
اين احکام نيز اعدام خواهد بود و غـيـره     

در چـنـيـن وضـع و           .  حرفشان را بـزنـنـد      
حاليست کـه رژيـم دسـت بـه سـرکـوب                 

و مثل مار زخمي شده سرش را   .  ميزند
البته روشن اسـت کـه     .  به ديوار ميکوبد 

ميکوشنـد آخـريـن کشـتـارهـايشـان را              
زندانيان را زير شکنجه و ضرب و . بکنند

شتم قرار دهند، اما بدون شک بـا مـوج         
شــديــدتــري از اعــتــراض مــردم روبــرو            

از جمله در همين فاصـلـه مـا      .  ميشوند
شاهد دستگيري هايي از کارگران و از          

در همين . بخش هاي ديگر جامعه بوديم
 دي مادارن عـزادار  ١٩تجمع روز شنبه    

در پارک الله که بنا به روال شنبه هـا در     
 تن از مادران  ٣٠اين پارک جمع بودند،     

عزادار دستگير شدند که بعد از تهديد و 
ضرب و شتم و فشار ، ناگزير همه آنها را 

 دي نـيـز جـمـهـوري        ١٥در .    آزاد کردند 
اسالمي رضا رخشان از کارگران نيشکر 

 ٦هفت تپه را دستگير کرد و هم اکنون    
نفر از کـارگـران ايـن کـارخـانـه فـريـدون                 
نيکوفر، علي نجاتي، مـحـمـد حـيـدري           
پور، جليل احمدي، قربان عـلـيـپـور، در          

اين در حاليست که در تظاهرات . زندانند
هاي همين هشت ماهه اخير چندين هزار 

 ٦نفر دستگير شده اند و در تـظـاهـرات          
دي گفته مـيـشـود بـيـش از هـزار نـفـر                    

از سوي ديگر . بازداشت و زنداني شده اند
جمهوري اسالمي ميکوشد احکام اعدام 
را به جلو بکشد و هم اکنون خطر اعـدام   
فرزاد کمانگرمعلم معترض و محبـوب     
شـهـر کـامــيـاران  و حـبـيـب لـطـيـفــي                     
دانشجويي فعالي كه به دليل فعاليتهاي 
سياسي اش دستگير و حکم اعدام گرفته 

در يک کالم اوضاع . است، وجود دارد 
جنگي سرنوشت ساز . حساسي است

در شـرايـطـي کـه       .  در مقابل ماست  
رژيم دارد چنين وا ميرود، بـايـد بـا          
تمام قوا در مقابل اين تقالهاي آخر        

مـقـابـل اعـدام هـا          .  رژيم بايسـتـيـم    
بايستيم و با تجمعات هر روزه جلوي 
دستگيري ها را بگيريم و کاري کنيم 
که رژيم ناگزير به آزادي همه زندانيان 

همانطور کـه  .  سياسي از زندان شود   
اعـدام در ايـن       مردم سيرجان سکوي     

شهر را به آتش کشيدند و از تـيـر اعـدام        
باال رفتند و براي نجات جان کسانـيـکـه      
قـرار بــود اعــدام شــونـد کــوشــيــدنــد و               

. جنگيدند، بايد در همه جا چنين کنـيـم     
جمهوري اسالمي بايد بوضوح بفهمد كه 
هر جنايت و شكنـجـه و دسـتـگـيـري و               

تعرضي گريبانش را خـواهـد گـرفـت و              
چهارشنبه .  برايش گران تمام خواهد شد    

ها که به روز اجراي احکام اعدام از سوي 
رژيم تبديل شده است، را به روز اعتراض 
عليه اعدام تبديل کـنـيـم و در مـقـابـل               
مراکز سرکوبشان جمع شويـم و جـلـوي            

هر شنـبـه هـمـراه بـا          .  اعدام ها بايستيم  
مادران عزادار در پارک الله تجمع کنيم و 
انزجار خود را از جنايـتـهـاي ايـن رژيـم              

به تجمعات خـانـواده هـاي        .  اعالم کنيم 
دستگير شدگان اخير و زندانيان سياسي 
بپيونديم و به هر طريق که ميتوانيم جمع 
شويم و شعار زنداني سياسي آزاد بـايـد         

تنها با قدرت متحد و . گردد را سردهيم
سازمانيافته، با تجمعات و اعتراضات      

گسترش مبارزاتمان اسـت    هر روزه و    
که ميتوانيم مقابل اين دسـت و پـا          
زدن هاي آخر رژيم بايستيم و بسـاط    
جنايت و کشتارشان را براي هميشه     

از هـمـيــن رو حــزب         .  جـمـع کــنـيـم      
کـمــونــيــســت کــارگــري ايــران طــي         
اطالعيه اي به سازماندهي کمـيـتـه       
هاي انقالب در مـحـالت و ايـجـاد             
آمادگي براي مقابلـه بـا نـيـروهـاي             
سرکوب رژيم و تشکيل کميته هـاي      

و مراکز کار اعتصاب در کارخانجات 
.  و برپايي اعتصابي سراسري فـراخـوانـد       

بايد سـريـعـا دسـت بـه کـار شـويـم  و                       
همه شواهـد  . انقالبمان را سازمان دهيم 

حاکي از اينست که روزهاي قيام در پيش 
زدن ضربه نهايي است، با تمام قوا براي 

  .*آماده شويم

 تقالهاي آخر رژيم اسالمي 

هفت ماه است كه جمهوري اسالمي در    
زير فشار جنـايـاتـش در شـكـنـجـه گـاه                

هفت . مخوف كهريزك دست و پا ميزند 
ماه اسـت دارنـد تـالش مـيـكـنـنـد كـه                   
خودرا از زير فشار ايـن پـرونـده خـالص           

ــا            .   كــنــنــد  ــد ت تــقــالي بســيــاري كــردن
تالش زيادي . جناياتشان را كتمان كنند

كردند تا توحش و شـكـنـجـه و قـتـل و                
تجاوزها را به چنـد مـامـور بـي نـام و                  
نشان و دون پايه منتسب كنند و مساله 

خامـنـه اي     . را فيصله يافته اعالم كنند 
گفت كه در كهريزك به عده اي ظلم شـد          

قـابـل   "   ظـلـمـي كـه بـه نـظـام شـد                " اما   
كـهـريـزك    "   خـودسـريـهـاي    " مقـايسـه بـا        

به شكنـجـه گـرانشـان جـايـزه و              .   نيست
افشاگري از جنايات . ارتقاء درجه دادند

كهريزك را دشمني با نظام و مستـوجـب    
 . عقوبت خواندند

اما انقالب ما مردم مـجـبـورشـان          
كرد كـه قـدم بـه قـدم بـا خـفـت عـقـب                        

كـمـيـسـيـون ويـژه بـررسـي             .   " بنيشينـنـد  
، قتل سه نـفـر   " بازداشت شدگان كهريزك  

يعني محسن روح االمـيـنـي، مـحـمـد             
كامراني و جوادي فر را در زير شكنجـه        

مـتـهـم اول      .   برسمـيـت شـنـاخـتـه اسـت           
كهريزك را دادستان منفور تهران سعيـد      
مرتضوي يكي از عزيز دردانه هاي ولي  

بـه هـمـراه او بـه           .   فقيه اعالم كرده است   
 نفـر  ١٢اعمال جنايت و شكنجه توسط  

از دست اندركاران نيـروي انـتـظـامـي و             
شمار ديـگـري از شـكـنـجـه گـران قـوه                   

اين گـزارش  . قضائيه اعتراف كرده است 
تا همينجا يك عقب نشيني و يك غلط    
كردم از جانب خامـنـه اي و حـكـومـت             
سي سال اعدام و شكنجه و جنايت زيـر       
فشار اعتراضات و انـقـالب مـا مـردم              

اما ما مردم به اين عقب نشينـي  .   است
اينها به شكنجه و .  ها رضايت نميدهيم 

قتل و وحشي گري اعتراف كرده اند اما  
 دي يـكـي از اعضـاي هـيـئـت             ٢٢روز  

رئيسه مجلس اسالمي اعـالم كـرد كـه          
 نفر بودنـد  ١٢متهمان نيروي انتظامي " 

كه به سرعت دادسراي سازمان قضايـي        
نـيـروهـاي مســلـح بـه اتــهـامـات آنـهــا                 

اين يعني تالش و تقالي ." رسيدگي كرد
مذبوحانه جمهوري اسالمي براي اينكه      
مساله را همينجا خاتمه يـافـتـه اعـالم            

امـا  .   كند و پرونده كـهـريـزك را بـبـنـدد             

حرف ما مردم اينست كه اوال تا هميـن        
حد كه به جنايت و شـكـنـجـه و وحشـي           
گري اعـتـراف كـرده ايـد بـايـد سـعـيـد                    
مرتضوي و ساير قاتلين و شكنجه گران 
و آمرين از باال تا پايين در دادگاههـاي      
علني با حضور هيئتها و خـبـرنـگـاران            

مـخـتـومـه     .   بين المللي محاكمه شـونـد   
پرونده با بازي مسخره و      اعالم كردن   

دادسـراي  " كثيف بـرپـايـي مـخـفـي            
و امثال ايـنـهـا را      "   سازمان قضائي 

 . بهيچوجه نمي پذيريم
ثانيا، ما مـردم مـيـدانـيـم كـه               
ابعاد جنايات وحـوش درنـده خـوي           
ــار              ــزك بســي ــهــري حــكــومــت در ك
وحشيانه تر از آن بود كه در گـزارش       

شـمـار   .   مزبور منعكس شـده اسـت      
عزيزان مان كه در همين شـكـنـجـه           
گاه و در اين چند ماه قرباني شـدنـد      
بالغ بر دهها نفر ميشود كه با نام و      

اجــازه .   نشــان شــنــاخــتــه شــده انــد        
نخواهيم داد كه جمهوري اسـالمـي         

مـا  .   از زير ايـن جـنـايـات در بـرود            
تنها يـكـي   مردم ميدانيم كه كهريزك   

از دهها شكنجه گاه جمهوري اسـالمـي       

ما مردم ميدانيم كه هـم اكـنـون         .   است
هــزاران نــفــر از فــرزنــدانــمــان بــه جــرم               
تظـاهـرات و آزاديـخـواهـي در اويـن و                 
گوهر دشت و عشرت آباد و زنـدانـهـا و         
شــكــنــجــه گــاهــهــاي مــتــعــدد وزارت           
اطالعات و نيروي انتظامي و نهادهـاي   
مــنــفــور ديــگــر زيــر فشــار وحشــيــانــه            

كهريزك سمبل همه زنـدانـهـاي      .   هستند
جمهوري اسالمي و كل سـيـسـتـم ضـد              
انساني قضائي و انتظامـي و حـقـوقـي            

كهـريـزك را بـر سـر           . اين حكومت است 
يـاد  .   اين حكومت خراب خواهـيـم كـرد       

تك تك قربانـيـان ايـن حـكـومـت را بـا                  
. تمام گرامي خواهـيـم داشـت       شكوه  

جالدان و در راس آنها شخـص ولـي          
فقيه شان را به مـحـاكـمـه خـواهـيـم            

همه زندانيان سياسي و همه   .   كشيد
دستگير شدگان تـظـاهـراتـهـا بـايـد            

پرونده جنـايـات در     .   فورا آزاد شوند  
تـمـام   .   همه زندانها بـايـد گشـوده شـود           

افرادي كه مستقيم و غير مستـقـيـم در            
شكنجه و دستگيري و تجاوز و جنـايـت    
دست داشته اند بايد معرفي و محاكمـه   

اين يکي از هدف هاي فوري مـا  .   شوند

مبارزه و انـقـالب مـا يـك           .   مردم است 
پايه و محور اساسيش آزادي مخالـفـت       
كردن، آزادي بـي قـيـد و شـرط بـيـان،                   

انـقـالب   .   آزادي تجمع و تظاهرات اسـت   
ما يك پايه اساسيش اينست كـه ديـگـر       
هيچگاه در اين مملكت زنداني سياسي   

. و زندانهاي سياسي وجود نداشته باشـد   
ما جمهوري اسالمي را به غـلـط كـردن       
انداخته ايم و تمام اين اهداف را هـم نـه          
بعنوان خواستهايي از حكومت منـفـور       
جمهوري اسالمي، بلكه بعنوان فـرمـان       

. انقالب اعالم و عمـلـي خـواهـيـم كـرد              
حكومت سركوبگران و شكنجه گـران و        
قاتالن را به زير ميكشيم و تمام سران و    
دست اندركارانـش را بـه جـرم جـنـايـت                
عليه بشريت در دادگاههاي مـردمـي و       
علني و منصفانه به محاكمه خـواهـيـم         
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