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 کنفرانس مطبوعاتی حزب سوسياليست کارگران
 

 
 .       کسا نيکه امتيازاتی در انقالب برای خود قائلند اتکايشان به بيسواد ترين قشر جامعه است: احمد شاملو

 
 
 

در اجتماعی که از طرف اعضای حزب کارگران سوسياليست ترتيب يافت پيرامون مسائل مختلف از جمله                                    
 .و مساله قانون اساسی سخنرانی و اظهار نظر شدسانسور  محموالت پستی 

 
 .در اين گردهمائی احمد شاملو، غالمحسين ساعدی، بابک زهرائی و هرمز رحيميان شرکت داشتند

 
 تن از اعضای اين حزب را         ١۶ابتدا رحيميان يکی از دبيران حزب کارگران سوسيالسيت چگونگی زندانی شدن                

 نفر قبلی که در         ٩ز اين عده صرفا بخاطر پخش اعالميه هائی درباره                       نفر ا    ٧تشريح کرد و يادآور شد که             
 . خوزستان زندانی شده اند، به زندان افتاده اند

وی افزود در شرايطی که قانون اساسی به بحث گذاشته شده و جز اين هيچگونه مساله ديگری نيست کسانی که                               
 نفر  ٩د، در هر صورت هيچ دليلی برای دستگيری اين          نظرياتی مخالف قانون اساسی پيشنهاد کنند دستگير می شون        

 .وجود ندارد
 

دولت با شورای انقالب جداست و دولت دخالت             : سپس دکتر غالمحسين ساعدی در مورد مساله خوزستان گفت              
و تنها  . در واقع اين يک خدعه است و کامال موضعشان مشخص است که دارند از کدام طبقه دفاع می کنند                      . ندارد

بنظر من تنها با افشاگری نبايد پرداخت، دولت سکوت می کند و                 . قاومت شديد در مقابل اين قضيه است         راهش م 
 .هيچ چيز هم نمی گويد

 
وی با اشاره به گروههای فشار گفت آنها که ناگهان در مسير راهپيمايی ها و اجتماعات  ظاهر می شوند و آنها را                           

 و شعارهايشان هم مشخص است و عموما آدمهای هم سن و سال                     بهم ميزنند، اعضای گروهی سازمان يافته اند          
 . هستند و تشکيالت دارند

 
شما گفتيد يک مشت آيات عظام، قطب زاده، بنی صدر حق صحبت کردن دارند : در اينجا از آقای ساعدی سوال شد

های گروهی وسيع تر منظورم  رسانه : ساعدی جواب داد. ولی شما اکنون در مقابل رسانه های گروهی قرار داريد   
 . مانند راديو و تلويزيون می باشد

 
آقايانی که امتيازاتی در انقالب برای خودشان قائل هستند، اتکايشان به ناآگاه               : سپس احمد شاملو طی سخنانی گفت      

ر آنها اتکا می کنند به کسانی که مار کشيدن را به عنوان سواد قبول می کنند و اگر ما                             . ترين افراد جامعه است     
وی گفت اگر پيش نويس قانون اساسی تصويب شود خواهيد ديد که هفتاد درصد همين                          . بنويسند قبول نمی کنند     

 .قانون اساسی را به راست گرايش خواهند داد
 

اين گردهمايی، اسمعيل زاده وکيل دادگستری دولت را مسئول حمالتی دانست که به دفاتر سازمانهای مترقی می                         
 .حماد شيبانی عضو چريکهای فدايی پرداخت و خواستار آزادی ايشان شدشود و نيز بدفاع از 

 
 تن از اعضای حزب کارگران سوسياليست با اشاره           ١۶در اين جلسه بابک زهرائی نيز با ذکر جزئيات بازداشت              

چپ را به حرفهای تهرانی جالد ساواک گفت همه گفته های او از قبل تهيه شده و می خواهند  بدين وسيله نيروهای                 
توده مردم اگر بطور دمکراتيک اين مسائل را بحث             : وی درباره مسائل سياسی جامعه ايران گفت         . سرکوب کنند 

کنند از صنايع گرفته تا کشاورزی و مسکن و بهداشت به اين نتيجه خواهند رسيد که ثروت کشورهای امپرياليزم                          
 . ير عام المنفعه بکار بيندازنددر اين مملکت و ثروت سرمايه داران را بايد بگيرند و در مس



  ا نقالبی ايرانسوسياليست اتحاديه جوانان سايت
http://www.javaan.net 

 

 
اين نشان می دهد که هم         » نه شرقی نه غربی    « وی گفت از شعارهائی که در ايران داده می شود اين است که                       

 .شرقی است و هم غربی و دقيقا کاری که دارند می کنند بازگشت به قرون وسطی است
 

 .١٣۵٨ تيرماه ۶، چهارشنبه ١٠٧۴٣روزنامه کيهان، شماره   
 
 
 


