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اطالعيه حزب در باره؛

جنگ بازنده ھا

معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"

يکماه پيش ھمه ناظران سياسى از "صحنه سرد
انتخابات" سخن ميگفتند .براين تاکيد داشتند بايد "تنور
انتخابات" را داغ کرد .در ايران اسالم زده و در ادبيات
اسالمى اين عنوان معادل محترمانه مردم فريبى و
کالھبردارى است .به ھر حال در حد مجاز به "تنور"
ھيزم ريختند .حاال دارند از آتشى سخن ميگويند که
دودش قابل مشاھده است! اين آتش که به زبان کنايه
توسط رفسنجانى خطاب به خامنه اى بيان شده است
اساسا تھديدى است که از ھر سو نظام اسالمى حس
ميکند .در باال گويا عده اى تازه بدوران رسيده ميخواھند
آخوند جماعت را به مرخصى بفرستند و در پائين مردم
ميخواھند کل نظام اسالمى را مرخص کنند.
احمدى نژاد "خودى" است ،رئيس جمھور است ،تير
خالص زن بوده و چيزى از سران و قاتلين درجه يک
نظام کم و کسر ندارد .او رسما در تلويزيون دولتى و
برنامه اى که ادعا ميشود  ۵٠ميليون بيننده داشته است،
سردمداران اصلى نظام را دزد و فاسد مينامد .اينھا البته
براى مردم خبر محسوب نميشود .نکته اينست که منبعد
مردم راحت تر و علنى تر ميتوانند عليه حکومت دزدان
حرف بزنند .احمدى نژاد در فيلمھاى انتخاباتى اش از
اداره جمھورى اسالمى بدست غير آخوندھا با بقول
خودش "اھل علم و عالمان" نام ميبرد .اين اظھارات تنھا
ھيزم "تنور انتخابات" نيست .برعکس" ،انتخابات" به
ھيزم جنگ وسيع ترى در درون جمھورى اسالمى تبديل
شده است .جنگ باالئيھا در ايران از دريچه "انتخابات"
به دروازه ھاى تعيين تکليف سياسى ميرسد.
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اسبھای مولتی ميلياردر و کارگران گرسنه!
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در صفحات ديگر؛ تظاھرات در لندن و

جنگ باالئيھا برسر بقا نظام در داخل و تثبيت موقعيت و
قدرت آن در سطح منطقه اى و جھانى
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"نه به احمدى نژاد"
سوال مھمترى وجود دارد!

استکھلم و آتاوا عليه نمايش انتخابات ،دستگيرى

 ٣۵فعال کارگرى در ترکيه .. ،و ستون آخر.
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آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

جنگ بازنده ھا ...
است .ناسيوناليسم و ايرانيگرى
يک وجه مشترک تبليغات ھمه
شان است .از اسالمى سوپر
متحجر تا "اصالح طلب" طرفدار
خمينى به ابزار ناسيوناليسم و
عظمت طلبى چنگ انداخته اند.
يک ھدف مھم و اساسى اين جنگ
تسويه حساب با مردمى است که
از ھمه آنھا بيزارند .قالب زدن به
اعتراض مردم ،وقت خريدن
براى نظام ،و سرکوب مستمر ھر
اعتراض آزاديخواھانه کمابيش
اجزا سياست واحد جناح ھاى
حکومت اسالمى بوده است .تشديد
شکاف در باال ھمواره محصول
فشار در پائين است و ھر عقب
نشينى باالئيھا به تشديد تعرض در
پائين منجر شده است .اين قانون
عام در کشورھاى اختناق زده
است که احزاب سياسى ممنوع اند
و جنبشھاى مستقل و آزاديخواھانه
امکان بيان واقعى خود را ندارند.
برخالف عوامفريبى حکومتيھا
مسئله اصلى امروز ايران نفس
"انتخابات" و برگزارى "سالم"
آن نيست .حتى جبھه نه به احمدى
نژاد در متن جنگ وسيعتر باالئى
ھا برسر سرنوشت جمھورى
اسالمى معنى دارد .دعواى
باالئيھا واقعى است ،توطئه و فيلم
نيست .جدال امروز تکرار
صفبندى دوره خاتمى و دو خرداد
نيست .دو خرداد مرد و تمام شد.
اين جدالى در اردوى راست
حکومتى است که بدنبال شکست
خاتميون و سرکار آمدن احمدى
نژاد صد فرقه شده است .کمپى که
امروز رفسنجانى و خاتمى و
موسوى و کروبى و ناطق نورى
و ديگران شاخص آنند" ،اصالح
طلب" نيستند بلکه با افراطيون
راست مسئله دارند" .عقالنيت و
اعتدال گرائى" اسم رمز کمپ
"عقالى نظام" در مقابل
افراطيون راست است و موسوى
در اين "انتخابات" شاخص آنست.
ھمه اينھا از "خطر"ى که نظام
را تھديد ميکنند حرف ميزنند و
ظاھرا اين خطر نه در پائين بلکه
در باال و در راس قوه مجريه

است! کمپ اعتداليون فکر ميکنند
تداوم اوضاع فعلى به تصفيه ھاى
درون حکومتى منجر ميشود و در
ته اين داستان از نظام چيزى باقى
نميماند .آنھا خواھان تثبيت نتايج
عربده کشيھا و تروريسم تاکنونى و
تامين امنيت نظام اند .راه حل را در
ديپلماسى و درجه اى سازش ولو
موقت با دنياى بيرون ميبينند .فکر
ميکنند از اين طريق ميتوان به
مردم معترض در داخل فائق آمد.
طرف مقابل و جناح اوباش احمدى
نژاد بر تداوم سياست تھاجمى و
گسترش سياست ميليتاريستى
اصرار دارند .ھدفشان را رھبرى
جنبش اسالمى در جھان و کسب
موقعيت ژاندارمى خاورميانه قرار
داده اند .از نظر اينھا حتى وعده
کنار آمدن با مردم کيان اسالم و
نظامشان را به باد ميدھد .سرکوب
شديد در داخل و تھاجم در خارج را
راه بھترى ميدانند .فکر ميکند اتفاقا
اين راه بقاى نظام است و چون
نظام و بقاى آن مھمتر است حتى
ميتوان از بخش "ناپيگير و
آمريکائى" آن عبور کرد .اين جنگ
قديمى تر است که امروز به مراحل
حساس خود رسيده است و
"انتخابات" دريچه باز شدن بيشتر
اين شکافھا شده است.
در پائين ،مردمى که اين وضعيت
باال را ديده اند و امروز موقتا زير
پرچم "نه به احمدى نژاد" کمابيش
خود را فرموله ميکند ،اساسا ضد
جمھورى اسالمى است .کافى است
وضعيت اجتماعات "انتخاباتى" را
در يکھفته اخير مرور کرد و تفاوت
شعارھا و ميزان جمعيت و روش
برخورد و ظرفيتھاى گسترش
اعتراض را ديد .در تناسب قواى
فعلى مردم زير چتر حمايت از
موسوى و کروبى عليه دولت
جمھورى اسالمى شعار ميدھند.
"مرگ براين دولت مردم فريب"
طى يکھفته به شعارى کھنه تبديل
شد چون سران اصلى نظام در
رسانه اصلى کشور به مردم فريبى
و دروغ گوئى و کالھبردارى و
دزدى ھمديگر اذعان کرده اند.
ھوش زيادى نميخواھد که با ادامه

اين اوضاع ،چيزى طول نخواھد
کشيد که اين شعار به شعار
مرگ بر جمھورى اسالمى تبديل
شود .و اين کمپ سوم خطر
واقعى باالى سر جمھورى
اسالمى است .اين طرفى است
که از حکومتيھا و اپوزيسيون
طرفدارشان تا رسانه ھا و دولتھا
تالش دارند به ھيئت سينه زنان
عاشوراى انتخابات اسالمى تنزل
اش دھند .ترديدى نيست بخش
قليلى از اين جمعيت وسيع
طرفداران واقعى باندھاى
حکومتى و بخشا نيروھاى اجاره
اى ھستند .اما بخش عظيم آنھا
مخالفين حکومت اسالمى اند که
از اين فضا استفاده ميکنند تا
حرف خود را بزنند و با عمل
"غير متعارف" خود کل
حکومت را عقب برانند.
باالئيھا نميتوانند از جنگ درونى
شان پا پس بکشند و دراين جنگ
به حضور سپرى کنترل شده از
مردم ولو موقتى نياز دارند.
پائينيھا نميتوانند با تشديد دعواى
باال در وضعيت امروز بمانند و
بسرعت از ھمه شان عبور
ميکنند .اين تناقض و "خطر"
واقعى اى است که از خامنه اى
و رفسنجانى تا طيف وسيعى از
سران و آخوندھاى سنگين وزن
آنرا ديده اند و راه حل را در
افسار زدن به احمدى نژاد و
کنترل اوضاع يافته اند .آيا موفق
ميشوند؟ آيا موفقيت امروزشان
در گرو سازشى موقت با پائين
است؟ آيا اصوال چنين سازشى
در جمھورى اسالمى با پائين
امکانپذير است؟ آيا اگر مردم
چند قدم جلو بيايند دوباره
بسادگى و با فرمان "آقا" به سر
جاى اولشان برميگردند؟ پاسخ
بروشنى منفى است .نه جمھورى
اسالمى امکان سازش با مردم را
دارد و نه وقتى توقع مردم باال
رفت ميتوان آنرا بسادگى پائين
آورد .وقتى "خطوط قرمز"
ديروز به نقل و نبات امروز
تبديل شدند ديگر راه فقط عقب
رفتن و يا بستن شمشير از رو
است .اينکه چه کسى در راس
قوه مجريه است ثانوى است.
ترديدى نيست ھر درجه عقب
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نشينى باالئى ھا اشتھاى تھاجم در
ميان پائينى ھا را تحريک ميکند.
ترديدى نيست شکاف باالئيھا و
تشديد دعواھايشان امرى خلق
الساعه نيست و پايه ھاى واقعى و
مادى دارد .از يکسو به منافع
روشن سياسى و اقتصادى باندھاى
درون حکومتى متکى است که به
تمام سرمايه ھا و امکانات موجود
چنگ انداخته اند و از سوى ديگر
ھدفش را قالب زدن به جامعه در
آستانه انفجار قرار داده است.
جامعه اى که از حکومت اسالمى
بيزار است و ھمين نخواستن است
که خود را در عوافريبى انتخاباتى
و افشاگرى حکومتى ھا از
ھمديگر منعکس ميکند .ترديدى
نيست ھيچ طرفى بسادگى زمين را
واگذار نميکند و يک معضل
اساسى تشديد بحران در باال
ھمينجاست .ترديدى نيست در
پائين ،مردمى که سى سال کوبيده
و بى حرمت شدند و سران اين
نظام را يکى بعد از ديگرى را
تجربه کردند ،از فرصت باد آورده
"کمپين ھاى انتخاباتى" پا پس
نميکشند .ترديدى نيست که زنان و
جوانانى که امروز براى موسوى
جيغ و داد ميزنند و ھر شب در
خيابان اند ،اگر اوضاع به نفع
طرف مقابل تغيير کند ،ھمانطور
که اعالم کرده اند "تھران را
قيامت ميکنند" .وضعيت سياسى و
فضاى "انتخاباتى" در ايران را
نميتوان با مدلھاى مشابه
کشورھاى متعارف سرمايه دارى
بررسى کرد .دراين جامعه ھر
بخشى و ھر جنبشى با کوچکترين
فرصت مانند آتشفشان سر ريز
ميکند .تمام ھنر حکومتيھا و نقاط
سازشى که سر راه اردوى
آزاديخواھى ميگذارند اينست که
اميدوارشان کنند اما اجازه دخالت
به آنھا ندھند .اميدوارشان کنند و
آمال شان را در چھارچوبھاى
حکومتى و قانونى قالب بزنند .اين
خط اما شکست خورده است .کافى
است يکى بگويد مردم حرمت
ندارند تا مردم بگويند مرگ براين
دولت مردم فريب! کافى است يکى
بگويد زنان بايد حرمت داشته
باشند تا زنان آپارتايد اسالمى را
در حضور کل حکومت لغو کنند.
کافى است يکى در مورد عدم
سختگيرى و جمع شدن اوباش
حرفى الکى بزند تا مردم در
و
استاديوم
صفحه ٣
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جنگ بازنده ھا ...
ميدانھا دسته جمعى برقصند.
وضعيت ايران بيان تمام قد اين
عبارت نغز مارکس است که؛
وقتى در باال ويلون ميزنند ،مردم
در خيابان ميرقصند!
اين جنگ بازنده ھاست .جنگ
حساب پس داده ترين جنايتکاران
سه دھه اخير ايران است .جنگ
اسالميونى است که از يکسو
نگران حذف و نابودى اند و از
سوى ديگر راھى برويشان باز
نميبينند .کارگران و مردم
آزاديخواه بايد شکاف باالئيھا را
قدر بدانند و از آن براى تھاجم به
ھمه شان استفاده کنند .تا ھمين
امروز سياست تشديد اعتراض در
فرجه "انتخابات" به جمھورى
اسالمى عملى شده است .اين
اعتراضات ،حتى آنجا که در
متينگھاى "انتخاباتى" در قالب
طرفدارى از يک کانديد خود را
نشان ميدھد ،بطور واقعى
طرفدارى از حکومت اسالمى و
فرد مربوطه نيست .بلکه رفتن
پشت يک فرد براى تھاجم به
وضعيت عمومى اى است که
رژيم اسالمى مستقر کرده است.
راھى براى عقب راندن آنست اما
در بيانى پراگماتيستى و متوھم.
مسئله اساسى اينست که نه اين
اعتراضات و نه اين نگرش
ھمينجا و در سيکل باطل "انتخاب
بين بد و بدتر" يخ نميزند .ھر
تغيير اوضاع و ھر تھاجم از ھر
سوى باندھاى حکومتى ،بسرعت
جبھه پائين را متحول و قطبى
ميکند و به اعتراض صريح تر و
علنى تر عليه کل نظام ھدايت
ميکند .واقعيت اينست که جوھر
اعتراض نسل جديد و اکثريت
مردم نخواستن جمھورى اسالمى
و سرنگونى طلبى است .اين
تمايل در تناسب قواى امروز خود
را به اين شکل بيان ميکند و بدون
ترديد در اين ايستگاه متوقف
نخواھد شد .
کارگران ،زنان ،جوانان ،مردم
آزاديخواه!

نفى احمدى نژاد و حکومت ھر قداره بند
اسالمى مھم است اما کل موضوع نيست .بايد
نفى احمدى نژاد را به نفى جمھورى اسالمى
ارتقا داد .اين "انتخابات" روز  ٢٢خرداد تمام
نميشود .چون طرفين دعوا از پيش نتيجه را
قبول ندارند .از نظر حکومت اسالمى و جناح
ھايش ،حضور و شرکت کنترل شده شما در اين
نمايش براى کسب مشروعيت نظام بسيار ھم
خوب است .ھمزمان نگرانند که نفرت عميق از
کل نظامشان سرباز کند و ورق را برگرداند.
عليرغم وعده ھا و عوامفريبى ھا ھيچکدامشان
سرسوزنى به اميال و آرزوھاى شما توجه
ندارند .با اين حال نگران اند .ميدانند ھمين
مردم بسرعت از شعارھاى امروز عبور
ميکنند .مسئله اساسى اينست که اين نيروى
موجود و معترض و شاداب و اميدوار روى
پاى خودش بايستد .از فرصت بايد بدرست
براى باز کردن فضا و شکستن اختناق و پس
زدن کل حکومت قمه کشان استفاده کرد .تنھا با
اين سياست ميتوان سدى ايجاد کرد که بعد از
پايان اين نمايش نتوانند بسادگى و زير فرمان
"رئيس جمھور منتخب" مجددا به جان مان
بيفتند .بايد از تشديد شکاف و جنگ باالئيھا
براى عقب راندن کل جمھورى اسالمى و
تقويت جنبش مستقل و آزاديخواھانه استفاده
کرد .بايد در اينروزھا شعارھا و خواستھاى
واقعى را فرياد زد .بايد ھوشيار بود ،ھر لحظه
ممکن است اوضاع با حرکتى از ھر سو عوض
شود .ھمين درجه باز شدن فضاى سياسى
جامعه و تحرک موجود محصول "انتخابات"
نيست ،محصول حضور سلبى شماست .رژيم
چنين برنامه اى را نداشت و اولين نگرانى اش
نيز "خارج شدن اوضاع از کنترل است"! آن
آتش واقعى که رفسنجانى دود آن را ديده است
آتش حضور وسيع نيروھاى معترض در
خيابانھا است که ظرفيت آنرا دارد به عروج
جنبش نفى حکومت اسالمى تبديل شود.
در اينروزھا آزادى زندانيان سياسى را ھمه جا
فرياد بزنيد! کارگر زندانى ،زندانى سياسى آزاد
بايد گردد را به شعار ھر اجتماعى تبديل کنيد!
در دفاع از برابرى زن و مرد و لغو رسمى
آپارتايد اسالمى صريح تر عمل کنيد! آزادى،
برابرى ،رفاه را به شعار ھر اجتماع تبديل
کنيد! از ابتکارات مختلف به نفع اعتراض
مستقل عليه کل حکومت استفاده کنيد! در
خيابانھا عليه سران رژيم از قول خودشان
حرف بزنيد! بگوئيد حکومت دزد و سرکوبگر
سرمايه داران نميخواھيم! حکومت ضد زن و
ضد کارگر نميخواھيم! جمھورى اسالمى
نميخواھيم! *

منصور حيات غيبی ،جعفر عظيم زاده ،سعيد
يوزی ،جلوه جواھری ،يونس ارژنگ ،امير
يعقوب علی ،محسن احمدی ،رحمان علی
دوستی ،منتظر قائم محمود ايرانی فرد،
اسماعيل اصحابی ،ھمايون جابری ،نعمت
ابراھيم نژاد داريوش عسگری ،يونس عبدی،
حميد ملک زاده ،پوريا پشتار ،علی پارسا،
ابوذر خادمی ،سيدغفور ميرزايی ،عليرضا
فيروزی ،مھدی زالل ،احد عسگری ،عيسی
عابدينی ،محسن ثقفی ،عليرضا ثقفی ،ميثم
جعفرنژاد محمد لطفی ،غالمحسين رجبی ،بھنام
ابراھيم زاده ،احمد داوودی و سجاد سبزعلی
پور  ،امير يعقوبعلی ،محسن احمدی ،رضا
علی دوستی ،منتظر قائم ،نيکزاد ،محمد ايرانی
فر ،اسماعيل عتابی ،ھمايون جابری ،نعمت
ابراھيم نژاد ،داريوش عسکری ،حميد
ملکزاده ،پوريا پيشتازه ،علی پارسا ،طاھا
ولی زاده ،ابوذر خادمی ،غفور ميرزايی،
ناصر ابراھيمی ،محمدعلی عزيزمحمدی،
حسين اکبری ،حسن شفا ،محمود گيالنی،
عبدﷲ وطن خواه ،عزيزﷲ ياری و مصطفی
حاتمی ،و ...

مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر و توده
اى کارگران است .کارگران در مبارزات
جارى به سنت عمل مستقيم مجمع
عمومى متکى شويد .جنبش مجمع
عمومى را گسترش دھيد!

صفحه ۴

يک دنياى بھتر

مردم اسالم و حکومت اسالمی را
نميخواھند!
على جوادى
آنچه در ايران ميگذرد بر خالف
تصور ژورناليستھای خام انديش
"داغ شدن صحنه انتخاباتی"
سر
از
مردم
نيست،
"آزاديخواھی"" ،برابری طلبی"
و يا "انساندوستی" موسوی و
کروبی به تحرک و وجد نيامده
اند .ظاھر تحوالت سياسی جامعه
بيانگر واقعيت وجودی و درونی
آن نيست .برای بررسی بايد به
عمق رفت .پوسته ھا و پرده
حجاب و اختناق را کنار زد.
جوھر اعتراضات گسترده مردم
در شھرھای مختلف دفاع از
کانديداھای حساب پس داده نيست.
تالش مردمی به کمين نشسته
برای تشديد شکافھای درونی
رژيم اسالمی ،کنار زدن ھارترين
جناح آن ،و گامی در جھت
سرنگون کردن دولت و نظام
اسالمی است .در يک کالم،
واقعيت جامعه را بايد از فرای
تحرکات سياسی و چھارچوب
درگيری جناحھای حاکم در ايران
مشاھده و بررسی کرد .جدالھای
کنونی دو سو ندارد .سه قطب
دارد .مردم سرنگونی طلب وزنه
اصلی اين تحوالت اند.
در بررسی اوضاع به مسائل
متعددی بايد پرداخت :فاکتورھای
تغيير شرايط کدامند؟ تشابھات و
تفاوتھای اين دوره از اعتراضات
مردم با دوران دوم خرداد
کدامست؟ وضعيت در باال
چيست؟ اوضاع در پايين چگونه
است؟ چشم انداز تحوالت آتی
کدام است؟
 -١بر خالف تصور جريانات دوم
خردادی و مدافعين شان ،مردم
برای حمايت از يک جناح از
آدمکشان اسالمی و "داغ کردن
تنور انتخاباتی" رژيم اسالمی به
ميدان نيامده اند .شادی و تحرک
مردم ،عليرغم ظاھر آن ،اساسا
در حمايت از يک جناح رژيم و

کانديداھايی که خود در دورانھای
متمادی در راس ارگانھای اجرايی
و مقننه و نظامی رژيم اسالمی بوده
اند ،نيست .مردم تفاوتھای
ميکروسکپی ميان موسوی و
کروبی خط امامی ديروز و رضايی
و احمدی نژاد خط امامی امروز را
ميشناسند .توھمی به ھيچکدام از
اين اوباش اسالمی ندارند .عالئم و
شواھد شکافھا و تضادھای عميق
درون رژيم را ديده اند .می بينند که
چگونه از ھراس مردم به جان
يکديگر افتاده اند .اين گاری
اسالمی در سربااليی است که
اسبھايش به جان يکديگر افتاده اند.
از اين رو در ابعاد وسيع و توده ای
دو باره به ميدان آمده اند .شادی و
خروش شان ناشی از آن است که تا
ھمينجا توانسته اند فضای سياسی
جامعه را به نفع خود تغيير دھند.
بار ديگر سياست به خيابانھا کشيده
شده است.
 -٢اين اعتراضات ناشی از
گسترش و بسط تصورات دوم
خرداديھا و سازمانھای ارتجاعی
شان به جامعه نيست .اين جنبش
ارتجاعی و شکست خورده دوم
خرداد و اصالح طلبی حکومتی
نيست که گويا "توده ای" شده و يا
دو باره قد علم کرده است .مردگان
دوم خرداد تماما دفن شده اند.
مدافعين چنين تصوراتی کمتر
شناختی از واقعيات جامعه در
شرايط اختناق و استبداد مذھبی
دارند .در بھترين حالت مکانيسم
حرکت توده ھای مردم در چنين
شرايطی را نمی شناسند .مردم
"اصالح طلب" نشده اند .اصالح
طلبی حکومتی يک پديده شکست
خورده و تمام شده است .بدون
ترديد نيروھای اين جنبش کماکان
تالش ميکنند دو باره رونقی به
کارشان دھند .تالش ميکنند قالب
ديگری برای کنترل و مھار
اعتراض مردم تعريف کنند.
ھوادارانی ھم دارند ،اما اکٽريت
عظيم توده مردم ،سرنگونی رژيم
اسالمی را شرط ھر تحول سياسی

انسانی و متمدنانه ای در جامعه
ميداند .خواست مردم سرنگونی
رژيم اسالمی است .مردم اسالم
و حکومت اسالمی و ھيچ جناح
حکومت اسالمی را نميخواھند.
تحرک کنونی مردم رای به
موسوی و کروبی نيست .حساب
دستجات حکومتی و اقليت
طرفدار آن را از اکٽريت توده
مردم سرنگونی طلب بايد جدا
کرد .رای مردم در اساس رای
"نه" به رژيم اسالمی است.
"نه" به اسالم و اسالميت و
حکومت مذھبی و فقر و فالکت
و بی حقوقی و آپارتايد جنسی و
نابرابری است .رای "نه" به
حکومت ضد شادی و رفاه و
موسيقی و زندگی است .اين
جوھر حرکت مردم است .حتی
اگر در پوسته ظاھری در دفاع
از جناحھا شکل گرفته است .اين
پوسته ھا بزودی در ھم خواھد
شکست .حتی کودن ترين
سردمداران جناحھای رژيم
اسالمی ھم چنين تصور خامی
از نيرويی که در حمايت ظاھری
از کروبی و موسوی جمع شده
است ،ندارند .تفاوت ميان گرمای
"تنور انتخاباتی" و "آتش
خانمانسوز" را ميدانند" .باران
ميخواستند ،سيل نسيبشان شد".
ھشدار رفسنجانی به خامنه ای
بی دليل نيست .نگران
"آتشفشان" اعتراض مردم
سرنگونی طلب ھستند .اين مردم
نيرو و لشگر آنھا نيستند .با ھر
نقص و ايرادی بخشی از اردوی
جنبش سرنگونی طلبی و
خواھان سرنگونی رژيم اسالمی
اند.
 -٣در بررسی تحوالت جامعه
بايد حساب سازمانھای سياسی
دوم خردادی و ارتجاعی اين
چنينی را از حساب توده ھای
مردم سرنگونی طلب جدا کرد.
آن سازمانھای سياسی و
جرياناتی که مردم را به شرکت
در مضحکه انتخابات اسالمی
دعوت ميکنند ،بخشی از نظام
اند .سياستشان اقدامی در جھت
مشروعيت بخشيدن به انتخابات
و کال ارگانھای نظام اسالمی
است .دارند به شعور و حرمت
مردم توھين ميکنند .اين رژيم
صد ھزار اعدام است ،رژيم قتل

شماره ١٠۴

ھای زنجيره ای و اعدامھای دسته
جمعی و طنابھای دار و سنگسار و
زندانی سياسی است .اين رژيم
تحقير و ستم بی نھايت بر زن
است .رژيم آپارتايد جنسی و جھل
و عقب ماندگی و خرافه است.
رژيم آدمکشان ضد کارگر و فقر و
فالکت است .دعوت برای شرکت
در چنين انتخاباتی يک عوامفريبی
صرف است .اما اقدام مردم تالشی
برای مشروعيت بخشيدن به نظام
اسالمی و ارگانھايش نيست.
حرکتی در جھت چوب الی چرخ
رژيم گذاشتن است .اين دو اقدام
اگر چه در يک نقطه باھم تالقی
ميکنند ،اما ھدف و سياستھای
تماما متفاوتی را دنبال ميکند .يکی
در تالش برای سد کردن و مھار
کردن اعتراضات مردم است.
ميخواھد جناح راست را کنترل
کند و نقطه سازشی با رژيم بدست
دھد .ديگری ميخواھد کل اين رژيم
را سرنگون کند .و در حالی که
وحشی ترين جناح رژيم در
حاکميت است ،اعتراض مردم به
رژيم در حال حاضر از مجرای
اعتراض به دولت و آرايش کنونی
آن ميگذرد اما اعتراضی به کل
رژيم است .مردم در "انتخابات"
شرکت نميکنند .اين انتخابات
نيست .دارند در يک زور آزمايی
رژيم را در عرصه ھايی به عقب
نشينی و شکست وادار ميکنند.
تئوری و يا تبيين ھای دوم
خردادی بر اين اعتراض غالب
نيست .مردم با علم به حقايقی پايه
ای نسبت به واقعيت رژيم اسالمی
دارند کار و بساط رژيم را بر ھم
ميزنند .اين اعتراضات در ادامه
خود به سرعت پوسته و قالب
کنونی را کنار خواھد گذاشت .ما
در عين حال که بيشترين تبليغات
را عليه عوامفريبی جريانات
"اصالح طلب حکومتی" و دنبالچه
ھای آن در
صفحه ۵

صفحه ۵
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مردم اسالم و حکومت اسالمی
را نميخواھند ...
"اپوزيسيون" به پيش ميبريم در
ھمان حال تفاوت ماھوی محتوا و
جھت حرکت توده ھای مردم
سرنگونی طلب را از اين
جريانات ارتجاعی جدا ميکنيم و
توضيح ميدھيم .روند اوضاع بار
ديگر درس تلخی به اين جريانات
دنبالچه رژيم اسالمی خواھد داد.
 -٤جدال جناحھای رژيم اسالمی
وارد فاز تازه و مرگباری شده
است .کشمکشھايشان تشديد شده
است .به فاکتورھای متعددی در
اين چھارچوب بايد اشاره کرد.
کل حکومت اسالمی انسجام و
تمرکز خود را به ميزان زيادی از
دست داده است .گسيختگی و
تشديد شکافھای درونی رژيم
اسالمی يک واقعيت جنگ جناحھا
است .يکديگر را تھديد ميکنند.
دست ھمديگر را در دزدی و
جنايت عليه مردم رو ميکنند.
ميدانند که آبرويی نزد مردم
ندارند ،از اين رو آبروی يکديگر
را نزد مردم می برند .ھر باند و
دار و دسته ای به سويی ميکشد.
آنچه برمال ميکنند اما تنھا گوشه
بسيار کوچکی از جنايت و
دزديھای کل حکومت اسالمی
است .بعالوه نقش خامنه ای در
تعيين توازن قوای جناحھا به
شدت تضعيف شده است.
رفسنجانی خط و نشان کشيده
است .تالش ميکند حساب خودش
را جدا کند .جناح راست نيازی به
خامنه ای نمی بيند .خامنه ای ھم
اھرم نفوذ چندان و نيرويی برای
بخط کردن جناحھا ندارد .ھر کدام
از جناحھای رژيم اسالمی به
درجاتی از اين نقطه ثقل و تعادل
رژيم فاصله گرفته اند .مردمی را
رو در روی خود می بينند که به
کمين شان نشسته اند .ھر فرصتی
برای مردم ميتواند فرصت آخر
برای رژيم اسالمی باشد .ميدانند
که روی کوھی از انزجار و
نفرت مردم قرار دارند .ھر جرقه
ای ميتواند کنترل اوضاع را از
دستشان خارج کند .دوم خرداديھا

و رفسنجانی چی ھا معتقدند که
تداوم سياستھای جناح راست و
حاکميت کنونی ،موقعيت رژيم
اسالمی را از آنچه که ھست شکننده
تر ميکند .ھشدار ميدھند که جناح
راست موقعيت و آينده رژيم را به
خطر انداخته است .ميدانند که ھر
درجه شدت گيری نزاعشان در
عين حال فرصتی به مردم برای
تعرض به کليت رژيم اسالمی
است .اين واقعيت را اکنون به
روشنی شاھدند .ترديدی ندارند که
شرکت مردم در "انتخابات" دوم
خرداد و تحرک کنونی شان بخاطر
وعده و وعيدھای اين جناح نبود،
بلکه از سر تالش مردم برای
تعميق شکافھای جناحھا و تضعيف
کل رژيم و سرنگونی طلبی است.
در طرف مقابل" ،عقالی جناح
راست" نيز از پيشرويھای خود در
اضطراب اند .آيا احمدی نژاد و اين
باند رژيم اسالمی را به يک رو در
رويی و تقابل با آمريکا و مردم
نخواھند کشاند؟ رو در رويی ھايی
که اگر قرار باشد از سطح تھديد
جنگی و تحريم اقتصادی و يا سطح
اعتراضات کنونی فراتر رود،
ميتواند کل رژيمشان را به فنا دھد.
اين جناح ھم در پيشبرد سياست
راست و قداره بندی خود محافظه
کار تر شده است .در حمايت از
احمدی نژاد بعضا مرددند .سياست
سرکوب مستقيم را تجربه کرده اند.
کشتند ،زدند ،زندانی کردند ،اعدام
کردند ،اما عليرغم اينھمه
وحشيگيری نتوانستند مردم را
مرعوب و يا وادار به سازش با
رژيم و خانه نشين کنند .از اين رو
کارت سرکوب عنان گسيخته شان
سوخته است .برگ برنده ای در
دست اين جناح نيست .برگ برنده
ای ھم وجود ندارد .اين جنگ
بازنده ھا است .وضعيت کنونی
بيان استيصال و العالجی کل
جناحھای رژيم اسالمی است .ھم
زدند و کشتند و ھم دم از اصالحات
زدند .ھر دو سياست کارکرد
موفقيت آميزی برايشان در سطح
جامعه و در رو در رويی با مردم
بدنبال نداشته است .ھر دو سياست

شکست خورده است .دعواھای
آتی ،سازشھای آتی در چنين
فضايی صورت ميگيرد .ھر دو
جناح امتحان پس داده اند .ھر دو
جناح ديده اند که قادر به تمکين
مردم سرنگونی طلب نيستند .از
اين رو سرگردانند .جنگ بازنده
ھا بيان کشمکش جناحھا و ارائه
چھارچوب واقعی ای از اين
تناقضات است .تشديد تخاصمات
درونی رژيم واقعيتی ناشی از
تشديد مبارزات مردم است.
- ٥دورجديدی از اعتراضات
توده ای برای سرنگونی رژيم
آغاز شده است .مردم در فردای
مضحکه انتخابات رژيم اسالمی
"خانه نشين" نخواھند شد .اين
"غول" از شيشه خارج شده
است .مدتھا است که از شيشه
خارج شده است .ھراس رژيم ھم
تماما از ھمين روست .تشديد
اعتراضات جامعه يک واقعيت
انکار ناپذير در تجزيه و تحليل
اوضاع اعتراضی کنونی است.
اين رويدادھا بيان واقعيتی است
که ما ھمواره بر آن تاکيد کرده
ايم .و آن اين است که مردم رژيم
اسالمی را نميخواھند .حکم به
سرنگونی آن داده اند .اين
اعتراضات گوشه ای از تقالی
مردم برای سرنگونی رژيم
اسالمی است .واقعيت اين است
که جمھوری اسالمی با بستن
شمشير خونين اسالم و قرار
دادن قداره بندی مانند احمدی
نژاد در راس حکومتش تالش
کرد ،تا مردم معترض را عقب
بنشانند ،سرکوبشان کنند .وادار
به تسليم شان کند .ھر اقدامی در
اين چھارچوب انجام دادند .اما
نتوانستند مردم را مرعوب و
خانه نشين کنند .مردم عقب
نشينی کردند .اما تالش برای
سرنگونی رژيم کماکان در
مرکز سياست و اذھان توده ھای
مردم قرار دارد .فاکتورھا و
عوامل شکل دھنده اين واقعيت
مادی و اجتماعی اند .کمتر از
سر سرنگونی طلبی حزبی و
بيشتر ناشی از تناقض ذاتی اين
رژيم با مختصات عمومی
زندگی مطلوب و مورد نظر
مردم است .توده مردم بنا به
فاکتورھای عام تری قضاوت
ميکنند .رژيم اسالمی بايد برود
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نه فقط به اين خاطر که رژيم
اسالمی است ،سرکوبگر و مستبد
و وحشی است ،ضد زن است،
ضد آزادی است ،بلکه عالوه بر
اين با نفس زندگی و مختصات داده
شده جامعه در تناقض است.
" -۶مضحکه انتخابات" اکنون به
مجرايی برای اعتراض به کليت
رژيم اسالمی تبديل شده است .اين
رويدادھا تاکيدی بر سياستی است
که ما در قبال اين مضحکه دنبال
ميکرديم .تشديد تخاصمات درونی
رژيم يک نتيجه بالفصل اين
واقعيت و "مجوزی" برای حضور
گسترده تر مردم در اين
اعتراضات است .اين اعتراضات
ھم اکنون به نتايج مھمی در توازن
قوای ميان مردم و رژيم اسالمی
منجر شده است .بار ديگر مردم
در موقعيت تعرض به رژيم
اسالمی قرار گرفته اند .دوران
عقب نشينی بسر آمده است .تمامی
شواھد حاکی از آن است که بر آمد
کنونی در فردای مضحکه
انتخابات ،اگر رژيم بتواند سالم از
مھلکه بيرون رود ،ادامه خواھد
داشت .اگر احمدی نژاد از
صندوقھا بيرون آيد جامعه شاھد
تشديد اعتراضات و راديکاليزه
شدن آن خواھد بود .اگر موسوی
بيرون آيد ،ھر تحرک و تالش
جناح راست در مقابله با وضعيت
جديد به دامنه درگيريھا خواھد
افزود و از طرف ديگر موسوی
نخواھد توانست مردم معترض را
به خانه نشينی و صبر فراخواند.
مردم در تعرض به تقالھای جناح
راست در نقطه مورد نظر دوم
خرداد و جناحش توقف نخواھند
کرد .ھرگونه سازشی مبنای
تعرض بيشتر به رژيم اسالمی
است .خارج شدن اوضاع از دست
جناحھای رژيم يک واقعيت محتمل
اوضاع آتی و گوشه ای از روند
سرنگونی رژيم اسالمی است.
پوسته ظاھری اين اعتراضات با
ھر درجه تغيير توازن قوا به نفع
مردم در ھم شکسته خواھد شد.
شعارھای طرفداری از موسوی و
کروبی به سرعت با شعارھا و
خواست مردم برای سرنگونی کل
نظام اسالمی و جايگزينی نظامی
متضمن آزادی و برابری و رفاه
تغيير خواھد کرد.
صفحه ۶
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اطالعيه حزب در باره؛

معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"
جمھورى اسالمى سه دھه است با
اتکا به جنايت عليه ھر جلوه
آزاديخواھى حکومت ميکند.
باندھاى اسالمى ھر اختالفى
داشته باشند و برسر مال و چپاول
ثروت و مقام ھر دعوائى داشته
باشند در بقا و تداوم اين نظام
عميقا اشتراک دارند .ھمه شان
تالش دارند با انواع عوامفريبى
مردم را براى اين نمايش
مضحک بسيج کنند" .انتخابات"
دراين حکومت حتى با نرمھاى
عقب مانده ترين کشورھاى
بورژوائى قابل مقايسه نيست .نه
فقط نيروھاى مخالف و احزاب
سياسى و سازمانھاى کارگرى
ممنوع و "منحله" اند ،بلکه
بسيارى از افرادى که پاره تن اين
نظام اند و براى سرپا نگھداشتن
اين حکومت جنايتھاى بيشمار
مرتکب شدند حق شرکت دراين
مضحکه اسالمى را ندارند.
"انتخابات" دراين حکومت
مجرائى است که يکى از عناصر
امتحان پس داده و جانى براى
دوره اى سکان ماشين سبعيت
اسالمى و استثمار سرمايه دارى
را عھده دار شود .در ايران

"انتخابات" صورت نميگيرد و
اساسا حق انتخاب به ھيچ معنى
محدودى ھم موضوعيت ندارد.
دراين مضحکه قرار است به
زعامت خامنه اى ميان جنايتکارانى
مانند احمدى نژاد و موسوى و
کروبى و رضائى يکى را
"انتخاب" کنيم!
ھمراه نيروھاى حکومتى طبق
معمول جريانات طرفدار رژيم در
اپوزيسيون آتش بيار اين معرکه اند
و عليه اھداف جنبش آزاديخواھانه
و ھر نوع ترقى و پيشرفت شمشير
ميزنند .دامنه آزاديخواھى اين
جريانات از آخوندھاى کپک زده و
حجره و بيت آنھا فراتر نميرود .آنھا
ميگويند ميان "بد و بدتر" ناچاريم
"انتخاب" کنيم تا در يک پروسه
تدريجى "ارزشھاى دمکراتيک و
مدنى" شکل بگيرد و تقويت شود.
بايد در پاسخ آنھا گفت اگر
شخصيتھاى "ارزشھاى مدنى و
دمکراتيک" شما مشتى جنايتکار
است که پرونده قتل عامھاى عظيم
را زير بغل دارند ،نميخواھيم ھزار
سال سياه اين ارزشھا شکل بگيرد.

مرگ بر نظامى که جز قاتلين و
سرکوبگران آزادى و رفاه مردم
نميتوانند در آن "انتخاب" شوند.
اپوزيسيون مجاز ملى مذھبى نيز
ميگويند بايد مطالباتمان را در
مقابل "کانديدھا" بگذاريم .جنبش
آزاديخواھانه و سوسياليستى از
اين حکومت مطالبه اى
درخواست نميکند بلکه با اتکا به
مبارزه مستقل خواستھا و
شعارھاى خود را طرح و يا
تحميل ميکند.
موضع حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى بعنوان جريانى انقالبى
و کمونيست و ضد اسالم و
سرنگونى طلب اينست که نبايد
دراين مضحکه شرکت کرد.
نبايد با شرکت در اين نمايش به
حکومت جانيان حتى مشروعيت
صورى داد .سياست ما در موسم
مضحکه انتخابات ادامه سياست
کلى تر ما در قبال اين نظام
است .در ايندوره معين بايد فشار
سياسى و افشاگرى از ماھيت اين
حکومت و مجيزگويانش را
تشديد کرد .ھدف عمومى يک
سياست انقالبى و کمونيستى
مقابله با کل حکومت ،تشديد
شکافھاى آن ،و تضعيف و عقب
راندن کل آنست .اھداف تاکتيکى
و استراتژيکى ما ھيچکدام در
حکومت اسالمى و "انتخابات"
اش متحقق نميشوند .جامعه بايد
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از اين سيکل باطل بيرون بيايد و
با اساس جمھورى اسالمى و نظام
سرمايه دارى تعيين تکليف کند.
تحميل ھر نقطه سازشى به اين
مبارزه و با ھر توجيھى ھدفى جز
بقاى حکومت اسالمى و تداوم
فالکت و بردگى طبقه ما ندارد.
کارگران نيازى ندارند از ميان
قاتلين مشھور و بانيان فقر و
استثمار وحشيانه و بيحقوقى يکى
را براى تداوم اسارت خود
"انتخاب" کنند .زنان نيازى ندارند
به کليد دار جديد نظام آپارتايد
اسالمى و زن ستيزى اسالمى
"راى" دھند .نسل جديدى که اسالم
و جمھورى اسالمى با تمام وجوه
زندگى اجتماعيش در تناقض
عميق است نياز ندارند سردسته
اوباش و سرکوبگران و شکنجه
گران را "انتخاب" کنند.
به معرکه گيرى اسالمى انتخابات
"نه" محکم بگوئيم و نيرويمان را
براى سرنگونى اين نظام و برپائى
جامعه اى آزاد و مرفه و خوشبخت
بميدان آوريم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٩ارديبھشت  ١٩ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

مردم اسالم و حکومت اسالمی را نميخواھند ...
 -٧سير تحوالت جامعه چه در پايين و چه در باال از پيش محتوم نيست .اما عليرغم اين مالحظات ،تشديد تحرک در پايين و شکاف در باال يک
مشخصه اصلی اوضاع سياسی در شرايط آتی است .اين تقابالت نه آخرين دور اعتراض مردم است و نه آخرين کشمکش و نزاع باندھا و جناحھای
رژيم اسالمی .تکانھای شديدتری در راھند .نقطه عطفھای تاريخی تری در راھند .جدالھا و نبردھای تعيين کننده تری در راه خواھد بود .اين دوره
برای ما نه فقط دوره سرنگونی رژيم اسالمی بلکه دوره بسيج و به ميدان کشيدن طبقه کارگر برای ايجاد يک صف مستقل کارگری و حزبی و تداوم
مبارزه تا برقراری حکومت کارگری و خلع يد سياسی و اقتصادی از سرمايه است.
ما طبقه کارگر و ھمه مردم آزاديخواه و برابری طلب را در مبارزه برای سرنگونی رژيم و تحقق يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانی به اتحاد
حول پرچم کمونيسم کارگری و پيوستن به حزب اتحاد کمونيسم کارگری فرا ميخوانيم* .

کارگران وطن ندارند!
زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!
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"انتخابات" و خارج کشور
پرچم "نه" به جمھورى اسالمى را برافراشته تر کنيم!
بار ديگر سفارتخانه ھاى رژيم
اسالمى ،نھادھاى "اقتصادى" و
"فرھنگى" که توسط رژيم ھدايت
ميشوند ،نيروھاى اپوزيسيون
طرفدار رژيم ،ژورناليستھا و
رسانه ھاى محلى و بين المللى ،و
حتى دولتھاى غربى با درجه اى
احتياط ديپلماتيک وارد بازى
مضحک "انتخابات" رژيم
اسالمى شده اند .جمھورى و
نھادھايش در بيش از  ١۶کشور
تالش متمرکزى را شروع کردند
که ايرانيان مقيم خارج را پاى
صندوقھاى "راى" بکشند.
مضاف بر سفارتخانه ھا در
گذاشتن
زمزمه
جاھائى
صندوقھاى "راى" در مراکز
ايرانيان شنيده ميشود .ھمان طيفى
که در خارج در دوره خاتمى به
جوش و خروش افتاده بود بار
ديگر به خط شدند .تفاوت اينست
که ادبيات و تبليغات شان را با
کانديدھاى حکومتى ھماھنگ
کردند و ضد تبليغاتشان را عليه
مخالفين حکومت مرتجع اسالمى
با تکيه به ادبيات ضد کمونيستى
عھد عتيق تشديد کرده اند.
جمھورى اسالمى ھيچوقت روى
"آرا" ريخته شده در خارج کشور
حسابى باز نکرده است .ھيچوقت
"آرا" چند ده نفر در ھر کشور،
که عمدتا يا ابواب جمعى رژيم و
دانشجوى بورسى اند و يا توده اى
و اکثريتى ھاى ھميشه طرفدار
حکومت اسالمى ،تاثيرى در
"نتيجه انتخابات" نداشته است.
ھدف سياسى اين اقدام حکومت
اسالمى و طرفدارانش مھمتر
است .ھدف اينست که جمھورى
اسالمى را "دولت ايران" و
رئيس اوباشان حکومتى را
"منتخب مردم" جلوه دھند .ھدف
اينست که صف مخالفت با
حکومت اسالمى و خط مشى
سرنگونى طلبى و انقالبيگرى را
حاشيه اى کنند .اين جماعت نقش
شان اينست که چھره تروريستى
و سرکوبگر و ضد جامعه

جمھورى اسالمى را در متن
سياست بند و بست با دولتھاى
غربى روتوش کنند .براى اين ھدف
ناسيوناليسم و
سياسى از
"ايرانيگرى" و "وطن" گرفته تا
بالماسکه "تغيير" و "ما ميتوانيم"
اسالمى و زنان سمبل آپارتايد
اسالمى بکار گرفته ميشود .براى
اين جماعت ،مستقل از اينکه
طرفدار کدام اوباش حکومتى ھستند
و حتى عليه ھمديگر چه ميگويند،
ھدف اصلى تر نفس "اھميت
انتخابات" رژيم اسالمى و نفس
مقابله با مخالفين اين حکومت است.
خود رژيم اسالمى و سفارتخانه
ھايش در ماھھاى اخير تالش فشرده
اى را براى حضور مجدد در
کشورھاى مختلف شروع کرده
است و تعدادى سايت و راديوى
محلى و روزنامه بازارى را در
اختيار گرفته و خريده است .اين
نھادھاى مفلوک براى دريافت سکه
اى چرکين تريبون شان را در
اختيار رژيم گذاشته اند و وقيحانه
عليه مخالفين حکومت اسالمى
شانتاژ ميکنند .ھمه اين اقدامات
مقدمات مضحکه "انتخابات" بود.
اميدوارند در دعواى قديمى
حکومت اسالمى و اپوزيسيون و
کارگران و مردم انقالبى و
آزاديخواه سنگرھائى را در خارج
کشور فتح کنند .بايد تالش رژيم
اسالمى براى حضور علنى در
خارج و برپائى مضحکه
"انتخابات" اش را در اين
چھارچوب ديد و دراين چھارچوب
به تقابل آن رفت.

ميگويند بايد "ترس مردم از
حکومت و ترس حکومت از
مردم را ريخت"! "بايد باھم
بود"! ھمين ھدف با حکومت فقر
و اختناق بودن دليل نبودنشان با
طبقه کارگر و اکثريت مردم
محروم است .اينھا با حکومت
جنايتکار اسالمى به زبان
"تعامل" و احترام حرف ميزنند
و با اپوزيسيون انقالبى و
کمونيست با زبان اتھام و بد
دھنى! تمام تبليغات و تالشھاى
توطئه گرانه شان در خدمت
اينست که موانع رژيم را کنار
بزنند و مانع را مخالفين و
انقالبيون ميبينند .سياست ما
جنگ با رژيم اسالمى و جدل با
اپوزيسيون از جمله ھواداران
مفلوک شان است .مقابله با
حضور جمھورى اسالمى در
خارج ،ادامه تالش ما در داخل
براى سرنگونى آنست.

در خارج کشور بسيج ھرچه
گسترده تر مخالفين سياسى و مردم
آزاديخواه و سکوالر عليه مضحکه
"انتخابات" و حمايت قدرتمند از
جنبش طبقه کارگر و مردم
آزاديخواه است .حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى براى پيشبرد اين
سياست در خارج کشور عموما و
در فرجه "انتخابات" خصوصا
تالش ميکند .مخالفين حکومت
اسالمى و ايرانيان پيشرو عليرغم
ھر اختالف و تفاوتى ضرورى
است در تالشى ھماھنگ مانع
حضور رژيم اسالمى در خارج
کشور شوند .ما جريانات سياسى
مخالف و مردم آزاديخواه را به
اجتماعات مقابل سفارتخانه ھاى
رژيم اسالمى در  ٢٢خرداد برابر
با  ١٢ژوئن دعوت ميکنيم .راه
نجات جامعه ايران با جمھورى
اسالمى غير ممکن است .اين
حکومت جنايتکاران حرفه اى را
بايد سرنگون کرد .در روز
"انتخابات" پرچم "نه" به
جمھورى اسالمى را برافراشته تر
کنيم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٢خرداد  ٢ –١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

يک سياست انقالبى و مسئوالنه
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد پستنچی(

مسئله کليدى اينست که جنگ ما
مردم آزاديخواه با جمھورى اسالمى
تمام نشده و ادامه دارد" .نه" گفتن
به تماميت اين حکومت و منافع
سياسى و اقتصادى اى که نمايندگى
ميکند ثقل تقابل ماست .ما ميگوئيم
بايد رژيم اسالمى سرمايه داران را
انداخت و سفارتخانه ھايش را در
خارج بست .طرفداران حکومت

x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد!
Bank : Wells Fargo Bank – N. America Routing Number : 121
000 248 Account Number: 36 48 46 88 52

يک دنياى بھتر

صفحه ٨

تشديد تخاصمات
بعد از ″انتخابات″
سعيد مدانلو
جمھوری اسالمی بعد از تنبيه
توده ايھا ،مسلمانتر و مطيع
ترشان کرد .ھر کدام از اين
آشغال کلّه ھای اسالمی که برنده
بازی "انتخابات" باشد فرقی
نميکند .سرنوشت جمھوری
اسالمی در خود ،روند معينی را
دنبال ميکند .جمھوری اسالمی
رو به سرنوشتی ميرود که برايش
مقدر است .اگر نيروی قَدَر
سرنوشت
ديگری از پايين
جمھوری اسالمی را طور ديگری
تعيين نکند ،عاقبتش بی برو
برگرد سناريوی سياه است .تمام
آنھايی که به اين دور تسلسل
افتادن جمھوری اسالمی دارند
مدد ميرسانند دارند به سرنوشت
مقدر جمھوری اسالمی يعنی به
تباھی و سياھی کمک ميکنند.
توده ايسم ناگزير است تا آخر اين
تباھی با جمھوری اسالمی برود.
در نبود جمھوری اسالمی چيزی
برای  ″اصالح کردن ″برايشان
باقی نميماند.
اين دور دوم اوجگيری تخاصمات
داخل حکومت است .جمھوری
اسالمی بابت ھربار عبورش از
بحرانھاى سياسی ،شکننده و
شکننده تر ميشود .حکومت
اسالمی بواسطه مجموع نوسانات
سياسی و اقتصادی بدنبال بيست
و ھشت سال سياست سرکوب و
ب پايين و چانه زنی در باال
ارعا ِ
بيشتر از اين گنجايش سياسی
ندارد .ظرفيت چانه زنی در باال
تکميل است″ .مصباح يزدی ″از
پابوسان ويدئو دار ″مقام معظم″
است .مصباح در جلسه ای فتوا
صادر کرده و با استناد به آياتی
در سوره ″بقره ،″مستقيما ً از
قرآن ″کد ″آورده که تقلب در
رأی واجب الوجوب است .اين
ديگر زبانحال زينب در کربال
نيست .فتوا و گفته ھای به بيرون
درز داده شده او تصوير روشنی
ازعمق تخاصمات به دست ميدھد.
دعوا بر سر مدرک کردان نبود.
ب◌َ بو ″اينجا خفّت و
اين ″قالتاق َ

حقارتش را نشان مردم دادند.
مدارک ″عاليه ″ھمگيشان تقلبی
است .اين را کردان بھتر ازھمه
ميداند″ .حاج محسن ″ھم مدرک
دکتريشان را از ″جبھه ″آوردند.
کردان فکر کرد وقتی ھمه اش
تقلبيست ديگر مھر و امضاء به چه
درد ميخورد .دعوا بر سر اين بود
که وازرت کشور دست چه کسی
باشد″ .انتخابات ″در پيش بود.
منتھا جناح حاکم يک تلفات داد
درعوض يکی قالتاقتر از کردان
سرکار گماشت.
خامنه ای ديگر نميتواند نقش ″مقام
معظم ″را در دستگاه سياسی ″شل
کن سفت کن ″بارگاه اسالمی ،خوب
اجرا کند .رئيس جمھور″منتخب
بداخالق ،″رقيب ديگر و بويژه ″
غايبين و آبروھای اسالم و امام و
نظام ″را جلوی انظار مردم دزد و
کالش خطاب ميکند .اينھا انتخاب
شده ھای حکومت برای دعوا
ھستند .مشکل رفسنجانی ديگر ″
گنجی ″نيست که راحت قورتش
بدھد تا جايی که ھمپالگيھای گنجی
ھم از اين بابت مالمتش ميکنند.
گنجی امام را با اشقيا عوضی
گرفته بود .رکن معروف به ″بدتر″
حکومت مافيا بدون تعارف جلوی
او و دار و دسته اش درآمده.
احمدی نژاد ھرچه دروغگو باشد
اين حرفش کامالً درست است که
تکرار ميکند ،او نتيجه بيست و
چھارسال حکومت آنھاست .دولت
احمدی نژاد بنا به اعتراف ھمۀ ″
اصالح طلبان ″داخل و خارج
حکومت ،ھمطراز مرکز فرماندھی
چھل دزد بغداد و مصداق بارز ″
اقتصاد اسالمی سرمايه ″و دستاورد
بيست و ھشت سال حکومت
اسالمی است .غير از اين است؟
ناطق نوری ھفت خط و رفسنجانی
اين مالی خرزرنگ که زمانی
خودش اينھا را مأمور ميکرد اينجا
و آنجا آدم بکشند و از اين بابت
خودش را در بھشت با ″حسن
مجتبی ″ھمسايه ديوار بديوار به
حساب مياورد حاال خود پروده

ھايش دالرھايش را شماره کرده
دارند .خود کرده را تدبير نيست.
آقا محسن رفسنجانی که توی آن
مملکت صاحب خيلی چيزھاست
به احمدی نژاد اعتراض کرده که
احمدی نژاد و گنگ مربوطه
روزگاری نه چندان دور خيلی
برای ″بابا ″احترام قائل بودند.
حاال چرا اينمھمه دريده شدند؟
اتفاقا ً ھمه داستان ھمين جاست.
حاال ديگر موقع سھم خواھيشان
است .ديگر احترام قائل نيستند.
رسم گانگستريسم ھمين است.
اسالمی و غير اسالمی ندارد .آقا
محسن و حاج محسن دوتايی
کنار ھم منافعشان درخطر افتاد.
رفسنجانی به ھمدستی پسر
آخوند خزعلی ″افشاء ″کرد که
حسين
و
نژاد
احمدی
شريعتمداری دکتر سامی را
کشته اند .اين قبل از خط و نشان
کشيدن احمدی نژاد برای آنھا در
تلويزيون جمھوری اسالمی بود.
معموالً توی ھر زبانی برای
اينجور تالفيھا يک اصطالح
خاصی وجود دارد .اينھا انگار ″
تازه کشف کردند ″که دکتر
سر
احمدی نژاد الت عربده کش ِ
گذر است .دکتر سامی يک
صدای معترض و راديکال بود
و در جامعه احترام داشت .در آن
شرايط سياسی به آن صورت و
در محل کار کشته شدنش ھر
انسان شريفی را سخت آزرده
خاطر کرد .آنزمان رفسنجانی
پيش احمدی نژاد و شريعتمداری
سخت احترام داشت.
ھردو محسن باھم به فاميلی ″
گنگ رفسنجانی ″متعلقند .حاج
محسن وزير جنگ بابای آقا
محسن است .او ھرچند که
دکترايش را ھم در″جبھۀ ھق
عليه پاتيل ″اخذ نمود در رشته ″
اقصاد مدرن ″نيز نظريات
ترکش نخورده و با ديانتی دارد.
حاج محسن وسط کمپينی که
ھرکه بيشتر شل بدھد بيشتر رأی
مياورد ،رفته تند و تند ھرچی
آيت ﷲ غاشيه توی سوراخ سنبه
ھای قم و سراسر مملکت بوده
از سوراخش بيرون کشيده و
نشان مردم داده .انواع ريش
دوشاخه ،ريش پھن ،عمامه
بزرگ و عمامه قيطونی .ايشون
که چاکر ھمۀ پھلوونھای″قديم″

شماره ١٠۴

است در رشته ورزش ھم برای
مملکت ″برنامه ″دارد .از ″جبھه″
که برگشتند تا حاال داشتند برای
امروز مملکت ″برنامه ″ميريختند.
البته حاج محسن حواسش ھست.
او آيت ﷲ ھا را نشان مردم
نميدھد .نشان ″سپاه پاسداران
سرمايه اسالمی ″ميدھد .آيت ﷲ
ھا مراجع فکری بخش بزرگی از
″سپاه پاسداران سرمايه ″اند″ .
انتخابات ″و انتخاب شدن چندان مد
نظر حاج محسن نيست .او دارد
خودش را برای اوضاع بعد از آن
آماده ميکند .اصل ″برنامه ″حاج
آقا ھمين است.
احمدی نژاد و گنگھای مربوطه که
درگذشته نه چندان دور احترام
زيادی برای رفسنجانی و ناطق
نوری قائل بودند ،دارند به سران
جمھوری اسالمی و ياران اوليه
امام ياغی ميشوند″ .مقام معظم″
درموضع قناسی گيرکرده .امکان
بيعت گيری از دو و حتی سه
طرف به مراتب غير محتملتر از
گذشته است .احمدی نژاد و
گنگھای مربوطه ،بدنه و بخشھای
پايينی سپاه پاسداران ،بسيج و
بعضا ً قوای انتظامی را به شدت
تحت تأثير خود دارند .لمپنيزم
ناشی از تالشی بخشی از جامعه
نيز در کسوت بسيج و لباس
شخصی ،بيشتر بدست تيپ احمدی
نژاد ارگانيزه ميشود .نه تنھا
ازميان برداشتن آنھا برای گنگ
رفسنجانی ممکن نيست بلکه
وجودشان بالواسطه به حيات و
مماتشان بسته است .کنار گذاشتن
احمدی نژاد به ھيچ عنوان به
معنی کنار گذاشتن احمدی نژاديسم
و پايان کار آنھا نيست .اگر″
انتخابات ″را از سر بگذرانند و
جنگ و جدل بر سر نتيجه و
اتھامات دوجانبۀ در تقلبات با توجه
به وضيعت مناسبتر گنگ احمدی
نژاد در رکب زنی به حريف″ ،به
خير ″گذشت و نتيجه نھايی به
نحوی حاصل
صفحه ٩
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صفحه ٩

تشديد تخاصمات
بعد از ″انتخابات... ″
شد .بعيد است اميدوار باشند
فرصتی دست بدھد تا بنشينند
زيانھای قابل مالحظه وارده به ″
نظام مقدس ″در خالل ″انتخابات″
را شماره کنند.
چه بخواھند چه نخواھند احمدی
نژاد رئيس جمھور حکومتشان
است .القاب و صفات شنيعی که
به او نسبت ميدھند اگر از جانب
مردم بود برايشان چندان مسئله
ای نبود .وقتی خودشان تا ايندرجه
لمپن بودنش را به رخ مردم
ميکشند ،ديگر تف سرباال بدون
يکدرجه انحراف است .دراثنای
 ″شور و حالھای انتخابات ″اينبار
برخالف دوره ھای گذشته که پای
سپاه پاسداران و قوای نظامی
چندان در ميان نبود ،بارھا نامش
به ميان کشيده شد .جماعت ″
اصالح طلب ″تا کنون بارھا
راجع به دخالت سپاه در امر ″
انتخابات ″اظھار نگرانی کرده
اند″ .مجاھدين انقالب اسالمی″
اخيراً يک بيانيه چندين صفحه ای
در مذمت دخالت سپاه پاسداران
در ″امور سياسی ″و  ″انتخابات″
انتشار داده است.
از اصولگرای تيپ حاج محسن
گرفته تا خاتمی در گنگ ھاشمی
رفسنجانی ثبت نام کرده اند.
کروبی ھنرش اين است که
بخشھای ″ليبرال فقھی ھا ″و تيپ
بازرگان و نھضت آزادی ،جبھه
ملی و کالً ملی -اسالمی ِ ″غرب
ديده ″را به دنبال گنگ رفسنجانی
و شرکاء ريسه کند .با اين وجود،
شيخ کروبی اين روزھا برای
توده ايھا زيادی ″ليبرال ″ميزند و
دوز خط امامی اش کم است.
سھمشان را چھار ساله نميتوان
داد .طبق محاسبات احمدی نژاد ″
بيست سال ″ديگر طلبکارند.
ناطق نوری و دزدھای دور و بر
او ھم اينروزھا دارند زرداب تلخ
قورت ميدھند .مسئله رأی و ″

انتخابات ″تا آنجايی که به جمھوری
اسالمی مربوط ميشود ،بنا به
مضمون اظھارات احمدی نژاد
چيزی بجز سھم خواھی نيم ديگری
از مأموران و آدمکشان ديروز
رفسنجانی و ناطق نوری و طوايف
و شرکاء از ″انقالب اسالمی″
نيست .احمدی نژاد آنھا را خوب
ميشناسد که در مقابلشان تا اين حد
دريده ظاھر ميشود .شوخی ھم
ندارد .وانگھی بخش قابل مالحظه
ای از ميليتاريسم اقتصادی -سياسی
جمھوری اسالمی پشت گنگ
احمدی نژاد است .جنگ اينھاست با
رفسنجانی و گنگھای توابع و ″
اصالح طلب ″ش .ھر دو به
پشتوانۀ ميليتاريستی حکومت
اسالمی و تنھا نگھدارندۀ دستگاه
اسالمی در قدرت ،نياز مبرم دارند.
با سرکار آمدن ھر جناحی
صفبنديھای جديد داخل حاکميت با
تھديدھا ،افشاگريھا و سازشھای
ناپايدار ادامه يافته و باالخره شاخ و
شانه کشيدنھا و زد و خوردھای ″
فيزيکی ″در ميانشان باال ميگيرد.
ھمزمان ،جنبشھای اعتراضی و
مطالباتی راديکالتر و قطبی تر
ميشوند .موسوی و کروبی برای
مقابله با رقيب به باال رفتن تب
سياسی جامعه تن داده اند و اين
اتفاقا ً به ضررشان تمام ميشود.
راحت نميشود مردم متوقع تر شده
را به خانه ھايشان فرستاد .جوانان
نوار سبز به دست در خيابان برای
″انتخاب ″شدن آقا ميرحسين
ميرقصند .آقا مير حسين! ميتوانند
برقصند؟ يا قرار است تنھا ھمين
چند روز را برقصند؟ آقا
ميرحسين! نشانه بردگی زن روی
سرش زيادی سُر ميخورد .سُر
بخورد بيافتد ھمچنان که حلقه گوش
بردگان افتاد يا کمافی السابق با ″
توسری ″سرجايش محکمش
ميکنيد؟ يا شايد تنھا قصد داريد با
روسری گلدار و کيف دستی ″
ساخت وطن ″م ّزينش کنيد!
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ھمۀ ″اصالح طلبھا ″از دم به آن معترفند ،ميليونھا انسان در آن مملکت
ھرروزه از فرط نداری رنج ميبرند و صدمه ميبينند .ميرحسين و يا ھر
کسی که گماشته شود با اقتصاد سرمايه اسالمی که به فلکزده ترين
وضع ممکنش درآمده و تشکيالت مافيايی سياسی و اقتصادی موجود و
تخاصمات فزاينده و پرده دريده در برابر ھم ،ناگزير است يا خود تسلط
ميليتاريسم را دوچندان کند و يا دست را به آنھايی که عھده دارش
ميشوند واگذار نمايد .حکومت اسالمی را بدون زندان و ارعاب چگونه
ممکن است نگاھداشت؟
بازداشت و رھا کردن حسن عباسی رئيس ″دکترينال امنيت جمھوری
اسالمی ″که به بخش فرماندھی سياسی ميليتاريسم جمھوری اسالمی
متعلق است بی پاسخ نخواھد ماند .اين اولين بار است که جماعت ″
اصالح طلب ″درمقابل رقيب ،قدرت ″قانونی ″و زور بازويش را
امتحان ميکند .دست برقضا ھمين حاال خبر رسيد که سپاه پاسداران
ميرحسين موسوی را تھديد کرده .شاخ و شانه کشيدنھا و تھديدھای
متقابل به سرعت رو به ازدياد است و اخبار تازه ای از اين بابت منتشر
ميشود .به نظر ميرسد تقابل تندتر برای جمع و جورتر کردن اوضاع
آخر معرکه ″انتخابات ″شروع شده باشد.
قبل از نمايش ِ
مقدمات از ھم گسيختگی ارکان سياسی ،اقتصادی و نظامی جمھوری
اسالمی فراھم است و در ادامه به نقطه تعيين کننده نزديک ميشود .عمر
سازشھا و چانه زنيھای جناحھای حکومتی کم دوام تر و جدالھا دامنه
دارترخواھد شد .اينکه حکومت اسالمى تا کجا حضور منحوسش را
تداوم ميدھد به طبقه کارگر ايران و انسجام حزبيش بستگی دارد .حزب
منصور حکمت سر ِ شکست خوردن ندارد .حزب و فعالين داخل آن با
اندوختن تجربه کار در شرايط سخت پليسی و ھمه کارگران
سوسياليستی که نظرات و منويات حزب ما ھر روزه برايشان اھميت
بيشتری پيدا ميکند ،خود را برای دوران شکل گيری سريعتر قطب
بنديھای سياسی در جامعه آماده ميکنند* .

عليه نمايش انتصابات اعتراض کنيد!
روز  22خرداد برابر با  12يونی ،دھمين دوره نمايش انتصابات جمھوری اسالمی
برگزار ميشود .از ما کارگران و زنان و جوانان و مردم سرکوب شده ميخواھند با
"رای" خود به اقتدار و مشروعيت نظام اسالمی کمک کنيم! از ما ميخواھند ميان چھار
جنايتکار مشھور يکی را برای تداوم اسارت و بردگی خود برگزنيم! اين دعوتی است
که از خامنه ای و سران جمھوری اسالمی و کانديدھايش تا اپوزيسيون طرفدار رژيم
در آن ھمصدا ھستند!
پاسخ ما اينست که مرگ بر جمھوری اسالمی! موسوی و رضائی و کروبی و احمدی
نژاد در موضع انتخاب شدن نيستند ،بلکه بايد ھمراه با سران و دست اندرکاران سه
دھه جنايت و اختناق در دادگاھھای عادالنه و علنی منتخب مردم محاکمه شوند .ما
دراين مضحکه شرکت نميکنيم و ھمراه با ميليونھا کارگر مبارز و زن و جوان
آزاديخواه به انتصابات "نه" ميگوئيم! با وجود پديده منحوس جمھوری اسالمی
انتخابات معنی ندارد و فقط يک نمايش عوامفريبی است.
ايرانيان آزاديخواه!
روز  12يونی ساعت  9صبح از طرف کميته ھماھنگی اعتراضات عليه انتخابات
رژيم تظاھراتی جلوی سفارت برگزار ميشود .صدايتان را عليه ارتجاع اسالمی در
ايران و نمايش انتصاباتش بلند کنيد! ھمراه با دوستان و خانواده تان در مقابل سفارت
رژيم تروريستی جمھوری اسالمی اجتماع کنيد! دسته جمعی عليه اين نمايش اعتراض
کنيم و خواستھای واقعی کارگران و مردم آزاديخواه ايران را فرياد بزنيم!

مرگ بر جمھوری اسالمی!
به حکم اقتصاد ″ورشکسته به
تقصير ″جمھوری اسالمی که ديگر

نه به انتصابات) -کميته ھماھنگی تظاھرات ـاستکھلم(
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"نه به احمدى نژاد"

سوال مھمترى وجود دارد!
سياوش دانشور
با نزديک شدن به موعد مضحکه
"انتخابات" رژيم اسالمى و بويژه
بدنبال مناظره کانديدھاى اين
نمايش ،که به صحنه رو کردن
گوشه ناچيزى از جنايت و دزدى
و فسادى منجر شد که سراپاى اين
نظام با آن تنيده شده است ،فضاى
سياسى جامعه قطبى شده است.
يک نتيجه قطبى شدن فضاى
سياسى در اينروزھا دست باال پيدا
کردن منطق "بد و بدتر" است که
بطور مشخص در تمايل راى
سلبى "نه به احمدى نژاد" خود را
نشان ميدھد.
نيروھاى طرفدار اين خط در
حکومت و حاشيه آن تا
اپوزيسيون پرو رژيم و رسانه
ھاى بين المللى فارسى زبان که
جھت سياست خارجى دولتھاى
آمريکا و اروپا را پيش ميبرند ،به
زبانھاى مختلف اين منطق را
تاکنون تبليغ و بعنوان "تنھا راه
مردم" بيان کرده اند .اين بخش
منفعت روشن و استراتژيکى در
تسرى اين منطق به حرکت توده
مردم دارند .از نظر آنھا نتيجه
بايد اين شود که نھايتا بخش وسيع
ترى از مردم در "انتخابات"
شرکت کنند ،راه حل را "تعامل با
رژيم" ببينند ،جريان طرفدار
سازش و مذاکره با غرب در
رژيم تقويت شود ،و جامعه و
مردم عاصى از خط مشى نفى
جمھورى اسالمى و حرکت
انقالبى دورى جويند .اين پالتفرم
سياسى منطق "بد و بدتر" بويژه
در ايران است .اما ضرورتا
منطق توده مردم که بيشترشان دل
خوشى از جمھورى اسالمى
ندارند به اين محاسبات متکى
نيست .چه بسا مردم با محاسباتى
عکس اينھا به ھمين نتيجه
ميرسند .کسى که خواھان رابطه
با آمريکاست ،يا ميخواھد شر
اوباش خيابانى از سر زنان کم
شود ،يا حتى توھم ايجاد کار و
شغل و معيشتى را دارد ،ممکن
است راه تحقق اينھا را دراين

منطق ببيند و يا خود را براين
اساس قانع کند .منطق و حرکت
سلبى مردم در مقاطع مختلف به
محاسبات بسيار ساده تر و بخشا به
توھمات متکى است" .نه به احمدى
نژاد" تنھا خط آگاھانه طرفداران
جمھورى اسالمى و حاميان
موسوى و کروبى و رضائى و
رفسنجانى و ديگران نيست ،خط
بخشى از مردم ھم ھست که فکر
ميکنند تداوم دولت احمدى نژاد
ديگر قابل تحمل نيست .و از آنجا
که آلترناتيو بالفصلى ندارند
ميگويند دراين ميان "موسوى بھتر
است"!
وضعيت اين روزھا بشدت متناقض
است .از يک طرف کل نظام و در
راس آن خامنه اى و سران رژيم
بشدت نگران اوضاع اند .تشديد اين
فضاى قطبى به معنى گسترش
خطى کمپ ھواداران کانديداھا
نيست ،بلکه ممکن است بسرعت
کنترل اوضاع را از دست ھمه شان
خارج کند .نگرانى حکومت دقيقا
ھمينجاست .از سوى ديگر
جمھورى اسالمى نياز دارد اين
"انتخابات" را وسيله اى براى
تحکيم موقعيتش در سطح داخلى و
بين المللى کند .بدرجه اى افسار
اوباش سرکوبگر را کشيده اند ،از
مزاحمت براى زنان و حجاب نه
فقط خبرى نيست بلکه خود کانديدھا
در رقابت با ھمديگر از انواع مد و
"بد حجابى" ديروز استفاده ميکنند.
مردمى که ھر روز زير فشار
سرکوب و باتوم و بازداشت و
جنگ و گريز خيابانى با اين
سرکوبگران بودند دارند بدرست از
اين فرصت استفاده ميکنند .دختران
و پسران در ميدانھا و خيابانھا و
استاديومھا و ھر محل تجمعى باال و
پائين ميپرند ،ميرقصند و شعار
ميدھند .پرچم سبز اسالمى موسوى
فورا به قالب و رنگ مد مانتو و
روسرى و موى سر و مانيکور
تبديل شد .جامعه به زبان و روش
خود از ھر دريچه اى به نفع تشديد
فشار در پائين استفاده ميکند .اين

فضا با خود ھمواره اين سوال را
ھر ساعت شديدتر طرح ميکند
که بايد جلوى احمدى نژاد را
گرفت و بقولى "سبيلش را دود
داد" .مردمى که جانفداى
موسوى و کروبى و ديگران
نيستند ،مردمى که ميدانند خامنه
اى و خمينى و اسالم سرور ھمه
اين چھار مسلمان مرتجع و
آدمکش است ،مسئله شان آمدن و
رفتن اين و آن نيست ،مسئله شان
خود جمھورى اسالمى است.
مخالفت آنھا با احمدى نژاد به
معنى دفاع از موسوى نيست.
آنھا ميخواھند کسى را جاى
احمدى نژاد بگذارند که تا تبديل
شدن به احمدى نژاد دوم و چه
بسا بدتر کمى زمان تنفس داشته
باشند .به عبارت دقيقتر با
حرکت سلبى شان و تشديد
شکاف در باال فرصتى براى
خود در پائين بخرند.
ترديدى نيست ھيچ آدم عاقلى در
بدترين شرايط ھم خواستار اين
نيست که از خيل جنايتکاران
بخشى سر کار باشد که خشن تر
و وحشى تر است .ھمه ،چه آنھا
که در منطق بد و بدتر اسير شده
اند و چه آنھا که کل پديده
جمھورى اسالمى را نميخواھند،
مايل نيستند احمدى نژاد تير
خالص زن سرکار بماند .با
اينحال مسئله مرکزى سياست
ايران ماندن يا رفتن احمدى نژاد
نيست .اينگونه طرح مسئله عميقا
گمراه کننده و دو خردادى و توده
ايستى است .مسئله اين بود و
ھست که فرجه "انتخابات"
حکومت آدمکش اسالمى،
برخالف ميل باطنى سران
رژيم ،به وسيله اى تبديل شد که
ناچار شدند براى درجه اى
مقبول شدن نزد مردم دست روى
خواستھا و مطالبات جامعه و
جنبشھاى اجتماعى بگذارند .آنھا
مجبور شدند از شعارھاى کلى و
پوچ فاصله بگيرند و ھرچند به
شکل اسالمى و مسخ شده اما در
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باره معضالت جامعه و مطالبات
انباشت شده آن سخن بگويند .اين
به سادگى نتيجه اعتراض و فشار
در پائين است که باالئيھا را به
تحرک و صفبندى وادار کرده
است و يا دعواھايشان را تشديد و
تعميق کرده تا جائى که ناچارند
گوشه اى از راھزنى و دزدى و
شرکت در جنايت و فساد ھمديگر
را رو کنند .شعارھائى ھم که در
خيابانھا و مراسمھاى انتخاباتى سر
داده ميشود ،شعارھائى که
مرزھاى جناح ھاى حکومتى را
درمينوردد ،تداوم ھمان فشار در
پائين و تالش براى تشديد شکافھا
در باال است.
از نظر منطق توده مردم حرکت
سلبى امروز عليه احمدى نژاد
ايجاد فضا براى کمى تنفس و
مقدمه حرکت وسيعتر و صريح تر
عليه پديده تضعيف شده تر
جمھورى اسالمى است .با اينحال
اين اقدام دولبه است .اين سياست و
تاکتيک نھايتا به بقاى حکومت
اسالمى نيرو ميدھد .درست است
که بخشى از قاتلين را از اريکه
قدرت دولتى پائين ميکشد و پشت
صحنه ميفرستد اما به کل حکومت
اسالمى سوبسيد سياسى ميدھد.
بھترين سياست و عمل اينبود و
ھست که يکپارچه به اين مضحکه
نه گفت و عليه ھمه شان بميدان
آمد .بھترين سياست ابطال
شناسنامه جمھورى اسالمى و بزير
کشيدن پرچم آنست .در اين دور
نمايش جمھورى اسالمى به ھر
مسئله اى چنگ انداخت تا بساطش
را رونق دھد .وطن وطن و
تبليغات تند ناسيوناليستى و آريائى
از زبان ھمه کانديدھا جارى است.
از کلمات و شعارھاى جنبشھاى
اساسا ضد جمھورى اسالمى تا
توسل به شعر و سرودھائى که
سرايندگان و صاحبان سياسى اش
را اعدام کرده است .ھمه اينھا به
خاطر اين بود که "موج سوم" راه
بياندازند! اين حکومت تنھا به
سرود انترناسيونال طبقه کارگر
چنگ نيانداخته است .ھمه اينھا
ميگويد که خود سوژه ،يعنى
تبليغات اسالمى و جمھورى
اسالمى بشدت کھنه اند و خادمان
و بانيان آن نيز بر آن واقفند .اما
اگر از جزئيات اين فضا بگذريم،
مسائل و نگرانى
صفحه ١١
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سوال مھمترى وجود دارد ...
ھاى اساسى فقط اين نيست که به
احمدى نژاد راى ندھيم و موسوى
پيروز شود .اين سوال ما و مردم
نيست ،اين سوال جناحى از
حکومت است .سواالت اساسى تر
و پايه اى تراند.
سواالت واقعى امروز
اگر اتفاق خاصى رخ ندھد ،با
توجه به حمايت بخش اعظم
جمھورى اسالمى از مير حسين
موسوى و خط وحدت طلبانه و
ناسيوناليستى که او نمايندگى
ميکند ،موسوى جانشين احمدى
نژاد خواھد شد و کار احمدى نژاد
بعنوان رئيس جمھورى اسالمى
تمام است .چرا؟ احمدى نژاد نه
محصول "حزب پادگانى" ابداعى
حزب توده بود و نه کودتاى يک
جناح عليه جناح ديگر .پديده
احمدى نژاد بعنوان يک خط مشى
محصول يک توافق در درون
رژيم بعد از شکست دو خرداد
بود .پالتفرم سياسى احمدى نژاد
رفتن به سمت مدل پاکستانى
جمھورى اسالمى بود که منصور
حکمت در تحليلھاى مربوط به
روند اوضاع سياسى ايران بعنوان
يک احتمال از آن سخن گفته بود.
در اين روند قرار بود به زعامت
"رھبر" و بدليل "تھديد شدن
نظام" ،آقايان آخوندھاى مفت
خور با حفظ اموال مسروقه به
پشت صحنه بروند و سپاه
پاسداران و زعماى نظامى به
فرمان آقا جلو صحنه بيايند و
"امنيت" را برقرار کنند .احمدى
نژاد به اين سمت رفت اما در
نيمه راه با مقاومت وسيع در
درون حکومت روبرو شده است.
يک خط در رژيم اينبود که بدنبال
مفتضح شدن و شکست دو
خرداد ،بايد سياست بسيج
نيروھاى اسالمى در منطقه و
تروريسم و بمب ساختن و
سرشاخ شدن با غرب را پيش
برد .يک سياست تعرضى و چند
جانبه که بتوان براساس آن امتياز
گرفت که نھايتا ھم امنيت

جمھورى اسالمى تضمين شود و
ھم سھمش در منطقه بعنوان يک
قدرت برسميت شناخته شود .اين
خط فرجه اى مى بايد ميداشت و در
ايندوره "بال ديگر نظام" حق
نداشت نق نق و انتقاد کند .يادتان
باشد ،زبان اين ژورناليستھاى
معصوم دو خردادى بيرون مو در
آورد که از حضراتى مانند عبدى و
باقى و ديگران بپرسند که چرا
ساکت اند و در مقابل کارھاى
احمدى نژاد چيزى نميگويند؟ پاسخ
بسادگى اين بود که "دوره انتخابات
نيست و ايشان تازه آمدند و بايد
فرصت داد" .بال ديگر نظام تنھا
وقتى ميتوانست زبان بگشايد که
شکست اين خط مسجل شده باشد.
اين خط حاکم توافق درون حکومت
بود .البته اين توافقات بعدتر و وقتى
تدريجا زمان آن تمام شد و يا از
نظر بخشھائى تمام شده تلقى ميشد
توسط خودشان بخشا عنوان شد.
اولين اپوزيسيون احمدى نژاد ھمان
اردوى راست بود و نه دو
خرداديھا.
امروز خط احمدى نژاد خيرش را
رسانده است .در سطح بين المللى و
منطقه اى احمدى نژاد به
پيروزيھاى براى اسالم سياسى و
جمھورى اسالمى نائل شده است.
در گل نشستن کشتى جنگى آمريکا
در عراق و موضوع بحران
اقتصادى جھان سرمايه دارى ھم به
نفع جمھورى اسالمى عمل کرد.
نان سياسى بمب ھا و موشکھاى
تروريسم دولتى آمريکا و اسرائيل
در عراق و افغانستان و لبنان و
فلسطين به جيب گشاد اسالم سياسى
و مشخصا جمھورى اسالمى
ريخت .امروز به حکم شرايط عينى
و ابژکتيو دو طرف ،دوران
ديپلماسى تروريستھا است .دوران
سازش و بند و بست و تالش براى
"عاديسازى" و "مشارکت منطقه
اى" است .احمدى نژاد فرد مناسب
اين کار نيست ،ھمانطور که جرج
بوش نبود .جمھورى اسالمى
امروز نيازمند اينست که

دستاوردھاى تاکنونى اش را
تثبيت کند ،ضعف دشمن را به
نقطه قدرت خود تبديل کند ،و در
موقعيتى بھتر تعرض بعدى را
شروع کند .گرفتن تضمين امنيت
نظام و بقا جمھورى اسالمى و
ختم تخاصم با آن ھمواره سوال
کليدى کل جمھورى اسالمى بوده
است .سوالى که عليرغم
سياستھاى جديد اوباما و دولت
آمريکا در قبال جمھورى
اسالمى ھنوز در ھاله اى از
ابھام قرار دارد .موسوى به اين
معنا کانديد نظام و چه بسا خامنه
اى است .کانديد وسيعترين بخش
جمھورى اسالمى اعم از جناح
راست تر و جناح موسوم به دو
خرداد و اصالح طلب است.
"عقالى نظام" دسته جمعى
ميخواھند از شر احمدى نژاد
خالص شوند.
مسئله اما فقط به موضوعات
استراتژيک مربوط نيست .منافع
مالى و تعريف قدرت و ساختار
قدرت و اينکه آينده جمھورى
اسالمى چگونه باشد خود يک
موضوع مھم دعوا است .با پايان
و شکست پديده دو خرداد،
راست حکومتى چند پاره شد.
شکافھا در اردوى راست تشديد
شد و تخاصمات ميان شان
شديدتر از تخاصم ھمه شان با
دو خرداديھا شد .جرياناتى در
جمھورى اسالمى از جمله
آخوندھا خود را کم ارج و قرب
ديدند و حتى مرتبا مسخره شدند.
روندى شبيه روند پاکستانى شدن
جمھورى اسالمى تدريجا در
جريان بود که با مقاومت
رفسنجانى روبرو شد .رفسنجانى
سمبل خيل آخوندھاى جمھورى
اسالمى است .اگر امروز
رفسنجانى بيشتر از ھى کس
مورد حمله احمدى نژاد است از
اينجا ناشى ميشود و اگر موسوى
در ھر يکدقيقه فيلمھاى تبليغاتى
اش سه بار خدمت اين و آن
آخوند غول پيکر ميرود به ھمين
دليل است .ترکيبى که پشت
موسوى بخط شده است ،چه در
باال و چه در پائين ،ترکيبى
تاکتيکى براى نفى احمدى نژاد و
خطى است که در آينده آن جائى
براى خود نميبيند .ھمين
موضوع را احمدى نژاد با زبانى

شماره ١٠۴
ديپلماتيک بيان کرده است؛
"روحانيون محترم اند اما مملکت
را بايد علمى اداره کرد و بدست
عالمان داد!"
اين جنگ ،چه در ھمين دوره پيش
برود و چه به تاخير بيافتد ،از
مصافھاى تعيين کننده در باالى
جمھورى است که با تصفيه خونين
ھمراه است .تنھا امکانى که
ميتواند مانع کل اين پديده شود نه
"انتخاب" موسوى و نوع موسوى
بجاى پديده احمدى نژاد بلکه
سرنگونى انقالبى حکومت اسالمى
است .ھمينجا بايد تصريح و تاکيد
کرد که مسئله کودتا در جمھورى
اسالمى ،بويژه بحث توده ايستى
"کودتاى انتخاباتى" از پوچ ترين
حرفھاست .کودتاى يک جناح اگر
پيروز نشود جمھورى اسالمى
رفتنى است .در فرداى کودتاى
شکست خورده اين مغضوب کودتا
نيست که روى دست مردم
ميچرخد بلکه اين ارکانھا و
مھارھاى قدرت کل نظام است که
زير پاى ضد کودتاى مخالفين و
کارگران بزير کشيده ميشود.
وانگھى ،جناح مقابل و ائتالفى
امروز ھمانقدر کودتاچى ميتواند
باشد که احمدى نژاد و شرکا .اينھا
يک مجموعه باند سياسى و نظامى
ھستند که در موقع خودش ظرفيت
بسيار کارھا را دارند.
"انتخابات" چه ميشود؟
سوال امروز اين نيست که تقلب
ميشود يا نميشود .سوال اين نيست
اگر تقلب نشود موسوى پيروز
است و اگر بشود احمدى نژاد.
سنگربنديھا و تھاجم ھاى سياسى
به سران جنايتکار و درجه يک
رژيم از ناطق نورى تا رفسنجانى
و خاتمى و موسوى و نزديکان
خامنه اى و آيت ﷲ ھاى سنگين
وزن رژيم وسيع تر از اين
حرفھاست .سوال اينست که جريان
احمدى نژاد و راست افراطى به
طرق "دمکراتيک" و اسالمى
سرنوشتش را به تعداد آرا گره
ميزند؟ اگر از پيروزى خود
مطمئن نباشد ،که بنظر نيست ،چه
اقدامى ميکند و مھمتر چه اقدامى
ميتواند بکند؟ طرف مقابل براى
اين وضعيت چه
امکاناتى دارد و
صفحه ١٢

صفحه ١٢

يک دنياى بھتر

شماره ١٠۴

"نه به احمدى نژاد"
سوال مھمترى وجود دارد ...

تظاھرات در مقابل سفارت
جمھورى اسالمى در اتاوا

تا کجا ميتواند پيش برود؟ اگر احمدى نژاد و شريعتمداريھا
و عباسى ھا و موتلفه اسالمى و بخشى از فرماندھان سپاه
که به امکانات سياسى و اقتصادى و نظامى وسيعى چنگ
انداخته اند ،حاضر نباشند قدرت را تفويض کنند چه راھى
در مقابلشان ھمين امروز باز است؟

زمان :جمعه  ١٢جون  ،٢٠٠٩از ساعت  ٩صبح
مكان :مقابل سفارت جمھورى اسالمى در اتاوا
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سياست را با پيش بينى نميتوان پاسخ داد اما اين جريان
براى موفقيت ناچار است دست به تصفيه ھاى وسيع درون
حکومتى بزند .طرف مقابل براى مقابله اگر مجراى
"انتخابات" کافى باشد ،بسرعت شريانھاى خطر را قطع
خواھد کرد و اگر اين مجرا جوابگو نباشد بنام نامى دفاع
از نظام و "خطرى" که ھمه احساس کردند ،با ھمان زبان
به مقابله برخواھد خواست .نگرانيھاى جمھورى اسالمى
در ايندور نمايش انتخابات از اين جنس اند؛ اول اينکه اين
فضاى افشاگرى از ھمديگر و حضور وسيع مردم در
خيابانھا ممکن است بسرعت اوضاع را از کنترل خارج
کند و سرنوشت نظام را به گردونه طوفان انقالبى
بياندازد .دوم ممکن است جناح ھاى درگير از ھر سو
حاضر نباشند قدرت را با نتيجه اين نمايش واگذار کنند .تا
امروز ھر دو طرف پيشبرد سياست خود را در نفى طرف
مقابل جستجو کرده اند.
حرکت سلبى مردم در اين نمايش ،بويژه مردمى که دل
خوشى از کل اين نظام ندارند ،حرکتى پراگماتيستى است.
ھيچ کسى مايل نيست احمدى نژاد يک روز بيشتر بماند.
حتى اگر ھمه چيز به "خير و خوشى" بگذرد و احمدى
نژاد ساقط شود ،بقدرت رسيدن موسوى ھيچ آينده اى براى
مردم نه فقط ندارد بلکه بسرعت توھمات دود خواھند شد و
ھوا خواھند رفت .نه کار و شغل براى کارگر و بيکار
بوجود خواھد آمد ،نه حقوقى ولو تحقيرآميز و اسالمى به
زنان خواھد رسيد و نه تغييرى ملموس در قلمرو سياست
و اقتصاد و فرھنگ در جمھورى اسالمى ايجاد خواھد شد.
ھيچ نوع گشايش سياسى و اقتصادى دراين نظام از
مجراى "انتخابات" نميگذرد .شرکت دراين مضحکه ،حتى
آنجا که اجبارى وجود دارد يا محاسبات غلط و منطق غلط
تر بد و بدتر بر آن حاکم است ،نھايتا به نفع کل اين نظام و
به ضرر جنبشھاى آزاديخواھانه تمام خواھد شد .مساله
اساسی اين است که بعلت شرايط سياسی و بحران عميق
رژيم اسالمی شکاف ھا در باال عميق تر شدند .سوال
کليدى اينست که بايد براى چنين اوضاعى آماده شد و
آلترناتيو کارگرى را بميدان کشيد.
پشت اين شالھاى سبز و کارناوال کاريکاتور گونه سبک
آمريکائى و فقير و مستضعف پناھى و امام امام ھمه اينھا
دريائى از نفرت و خون و دشنه ھاى تيز شده قرار دارند.
*

كارگران و مردم محروم ايران ھيچگونه نفعى در مضحكه
انتخاباتى جمھورى اسالمى و بقاى اين رژيم نداشته و
نخواھند داشت!
ايرانيان مقيم كانادا،
اين را ھمه ميدانيم كه رژيم جمھورى اسالمى از سركوبگرترين،
ضدكارگرترين و زن ستيز ترين حكومتھاى سرمايه دارى در جھان امروز
است" .انتخابات" اين رژيم توھينى به كل مردم ايران و آزاديخواھان جھان
است .در يك جامعه ھفتاد ميليونى چھار نفر و آنھم افرادى كه خود از آمرين و
مجريان جنايات اين رژيم بوده اند را به عنوان "انتخاب" در مقابل كارگران و
مردم به تنگ آمده ايران قرار داده اند .به "انتخابات" اين رژيم نه تنھا بايد
قاطعانه نه گفت بلكه بايد ھر جا و ھمه جا به آن اعتراض كرد و در مقابلش
ايستاد.
كارگران و مردم ستمكشيده در سرتاسر ايران خوب ميدانند كه در فرداى اين
نمايش انتخاباتى باز ھم بيحقوق تر و محروم تر خواھند شد چرا كه  ٣٠سال
حكومت جمھورى اسالمى و رئيس جمھورھاى مختلف آن را شاھد بوده اند و
بجز افزايش محروميت ،فقر ،فساد ،تبعيض ،ستم ،سركوب و كشتار چيز
ديگرى نديده اند.
"كارزار پشتيبانى از مبارزات كارگرى در ايران" ھمگام با كارگران و
انسانھای آزاده ،احزاب و جريانات چپ و مترقى از عموم دعوت ميكند که در
اين حرکت اعتراضی عليه مضحكه انتخاباتى جمھورى اسالمى شرکت نمايند.
)وسايل نقليه جھت رفت و برگشت موجود است .لطفا با آدرسھاى زير تماس
بگيريد(.

سرنگون باد رژيم ضد كارگر جمھورى اسالمى
کارزار پشتيبانی از مبارزات کارگری در ايران  -تورنتو
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صفحه ١٣

گزارشى از تھران
پدرام نوانديش
امروز دوشنبه  18خرداد 1388
ساعت  20به وقت تھران در
ميدان انقالب ھستم .امروز
طرفداران مير حسين موسوی
قرار بر اين داشتند که از ميدان
راه آھن تا ميدان تجريش زنجيره
ای انسانی ايجاد کنند  .و ھم
اکنون که اين گزارش را تھيه
ميکنم مردم از شرق ميدان انقالب
به سوی خيابان آزادی به صورت
پراکنده در حرکتند .تعدادی دختر
و پسر جوان عکس ھايی از مير
حسين موسوی که نخست وزير
دوران جنگ بوده است را در
دست دارند .و برخی از آنھا با
رنگ سبز صورت ھای خود را
روی
نقش داده اند .بر
پالکاردھای کوچکی که در دست
دارند نوشته ھائی به چشم می
خورد مبنی بر اين که ما دولت
دروغگو نمی خواھيم .آمار ھای
دروغی و ...
منظور نوشته ھا موضوع
آمارھايی است که در شب ھای
قبل در خيمه شب بازی تلويزيونی
از سوی احمدی نژاد ارائه شده
است .احمدی نژاد که به تير
خالص زن در ميان مرد م و
ديکتاتور کوتوله شھرت يافته
است در اين به اصطالح مناظره
مدعی است که مردم در رفاه
زندگی کرده و ھر گونه ستمی را
از سوی باند حاکم خود منکر شده
است .در اين ميان باند مقابل يعنی
مير حسين موسوی که مستقيما در
جنايات خرداد  67يعنی قتل عام
زندانيان سيا سی نقش داشته،
مظلوم نمايی کرده و اين بار
سعی در تکرار دوم خردادی
ديگر را دارند .اين بار با
افشاگری روی در رو سعی در
انداختن تقصير جنايات جمھوری
اسالمی بر گردن طرف مقابل را
دارند .
ھر دو باند جنايت کار در اين
گونه مناظره ھای مضحک از

تنھا چيزی که حرفی به ميان
نياورده و سعی در پنھان داشتنش
را دارند؛ سرکوب کارگران در
جای جای ايران است .در قتل و

عام زندانيان سياسی در  30خرداد
 1360و خرداد  1367است .از
کشتار کارگران معادن خاتون آباد،
از سرکوب کارگران گرسنه نيشکر
 7تپه ،از سنگسار زنان ،از
ھزاران اعدام و از بی حقوقی ھای
زنان که با نام اسالم و قرآن
صورت ميگيرد ،نه تنھا حرفی به
ميان نياورده و دريغ از اشارتی
کوتاه
.
اين که رفسنجانی و خانواده اش چه
مقدار مال اندوزی کرده اند؟ اين که
ناطق نوری چقدر ثروت اندوخته؟
و سئواالتی از اين دست ھيچ کدام
خطری آنچنان برای نظام منحط
اسالمی نيست .چرا که اينھا را مرد
م ھمه ميدانند و نقل بسياری از
مجالس گشته است و تا آنجا که
رفسنجانی از اين به اصطالح
افشای مفسدين اقتصادی توسط
احمدی نژاد زياد آشفته نگشته و
اشعار می دارد که اين ھا قابل
اغماض است و چيزھايی که نظام
را به خطر اندازد را نميتوان گذشت
کرد.
در ميانه به اصطالح مناظره ولی
خيمه شب بازی اننتخابات که
ميرفت کار به صورت جدی برای
حکومت خطر ساز شود ،خامنه ای
پا در ميانی کرده و ھشدار داد که 4
نفر مسايل نظام را در نظر بگيرند.
احمدی نژاد برای بيرون کردن
رقيب از ميدان ،ضرب و شتم

جوانان و دختران و پسران را
در سالھای نخست وزيری مير
حسين موسوی در خيابانھای
تھران به ميان آورده .در مقابل
باند در شرف تسخير کاخ
رياست جمھوری مير حسين
موسوی با دليل اين که ھمين باند
احمدی نژاد در آن سال ھا دست
به چنين خشونت ھايی زده
ھمچنان سعی در مظلوم نمايی
کرده و حتی در چنين شرايطی
در برابر ھر گونه خطری که
نظام اسالمی را تھديد نمايد خود
را يک "انقالبی" خواند .مير
حسين به درستی احساس خطر
کرده است .جمھوری اسالمی در
خطر است .مير حسين خود را
منجی حکومت اسالمی می داند
و به دنبال کشاندن تودھای
جوانان و کسانی را دارد که از
احمدی نژاد متنفرند .وظيفه
کارگران پيشرو و کمونيست
ھای کارگری اينست که که عليه
کل اين مضحکه فعال باشند و از
شرايط کنونى براى تشديد
مبارزه عليه جمھورى اسالمى
استفاده کنند.
جمعيت در دسته ھای چند ده
تايی ھمچنان در حال باز گشت
است و بعضی از آنھا پالکاردھا
ی خود را به سوی مردمی که
نسبت به اين مراسم ھا بی تفاوت
است و تعداد انبوھی را نيز
شامل ميشود گرفته و تکان می
دھند .و جوانان با شعار ھايی به
تمسخر احمدی نژاد می
پردازند  .شعارھايی ھمچون:
يک ھفته؛ دو ھفته؛ محمود حمام
نرفته و کسانی ديگر خنده
سرميدھند .دستفروشان بی
نگاھی حتی به دسته ھای
رھگذر مشغول فرياد کردن
برای فروش بساط خود ھستند.
گروھی کوچک شايد  20نفر در
پياده رو سمت چپ شروع به
شعار دادن ميکنند و در ميان
شعارھايشان به طرفداری از
مير حسين موسوی می پردازند.
فرصت می کنم به سوی  4نفر
از جوانانی که با رنگ سبز
صورت ھايشا ن را سبز کرده
اند ميروم و از آنھا می پرسم که
چرا به طرفداری از مير حسين
شعار ميدھند؟ که با جواب
ھايشان لبخندی زده و آنھا نيز
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خود لبخندی بر لب می آورند.
يکی آز آنھا می گويد آخه او سيد
است .اون ديگری ميگويد شکل
آدميزاد است .و ديگری می گويد
ما ميخواھيم احمدی نژاد نباشد .از
اونھا ميپرسم شماھا ميدانيد مير
حسين موسوی نيز مثل احمدی
نژاد است و او نيز به سرکوب
جوانان پرداخته است؟ جوانان که
ظاھرا به خاطر سن شان برای
اولين بار است که در انتخابات
شرکت ميکنند اظھار بی اطالعی
می کنند .برای دقايق کوتاھی در
ميانشان قرار گرفته و به افشای
آنچه که بر کارگران و زحمتکشان
گذشته است و بخش عمده ای به
زمان تصدی نخست وزيری مير
حسين موسوی بر ميگردد ،می
پردازم .جوانان ازم می پرسند
پس بايد به کی رای بدھند و آيا من
نيز رای خواھم داد؟
به تشريح مواضع حزب اتحاد
کمونيست کارگری پرداخته و از
آنھا می خواھم نه در پای صندوق
ھای رای بروند و نه از ھيچ
کوششی برای سرنگونی حکومت
اسالمی دريغ کنند .ما کمونيست
ھای کارگری صراحتا بر نفی
افتضاح انتخاباتی اسالمی تاکيد
ورزيده و کارگران را برای
اقداماتی که جمھوری اسالمی را
پس از سرکوب  11ارديبھشت به
عقب نشينی وادار سازد فرا می
خوانيم .نبايستی از ھيچ فرصتی
گذشت .ما کمونيست ھای کارگری
ميگوئيم که بايد طورى عمل کرد
که بعد از اين نمايش ما قويتر
شويم .با جوانانی که در ميانشان
قرار گرفته بودم دست داده و به
طرف دانشگاه تھران حرکت
ميکنم .به آنھا پيشنھاد ميدھم که از
پدرانشان بپرسند که در سالھای
دھه  60چه اتفا قی افتاده است؟
ساعت نزديک به  9شب است.
درب ورودی دانشگاه بسته است و
مقابل آن پر تردد .جوانانی در
مقابل دانشگاه تجمع کرده اند .
ھمچنان سعی دارم که با تعدادی از
آنھا مصاحبه کنم  .به طرف چھار
راه ولی عصر ميروم  .به تعداد
ديگری از جوانان نزديک ميشوم.
از آنھا می پرسم :ببينم شما چرا
در اين تبليغات
صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

گزارشى از تھران...
انتخاباتی شرکت کرده ايد و چرا
موسوی؟
يکی از آنھا می گويد خوب شما
چرا به احمدی نژاد رای می
دھيد؟

عوض شده است .موسوی آزادی
خواه است .به کسی که گفت
موسوی عوض شده است نگاه کرده
می گويم :کاری ندارد موسوی

پاسخ می دھم من که به ھيچ کدام
از آنھا رای نمی دھم .دو باره
تاکيد می کنم من اصال رای نمی
دھم و دنباله حرفم می پرسم
خوب چرا حاال شما رای می
دھيد؟ آنکه از من پرسيد که من
چرا به احمدی نژاد رای ميدھم ؛
جواب می دھد :موسوی آزادی
می آورد  .وضع اقتصا د را
خوب ميکند .ادامه می دھد
موسوی با دست خالی جنگ را
اداره کرد .آنگاه ميگويد سن ما که
قد نمی دھد ولی شما که بوديد.
کی ھمه چيز را کوپنی کرد؟

بگويد اين کارھا را کرده است و
آماده محاکمه شود.

چون فرصت کوتاه است از آنھا
خواھش ميکنم که برای چند لحظه
از ھيجاناتشان کم کنند و گوش
کنند .از اون ھا می پرسم آيا از
خرداد  1367چيزی شنيده اند؟
ھمان ميگويد :نه ما نمی دانيم.
شما بگيد .آنگاه به تک تک شان
رو کرده ادامه می دھم:

نمی توانم يک جا زياد توقف کنم.
بال فاصله با آنھا دست می دھم و
حرکت ميکنم .از تعداد جمعيت
کاسته شده است .مو تور سوارانی
که مربوط به دارو دسته جنايت کار
احمدی نژاد ھستند مدام در حال
تردد می باشند و صداھای
ناھنجاری توليد می کنند.

عزيزانم ،اين چھار نفر که ظاھرا
کانديد شده اند ،ھمگی دستانشان تا
آرنج به خون جوانان اين کشور
آلوده است .اينان قاتلين زندانيان
سياسی در خرداد  1367ھستند.
از محسن رضايی گرفته که در
يک روز مردم حاشيه نشين اکبر
آباد اسالم شھر را به گلوله بست
تا مير حسين موسوی که در آن
زمان نخست وزير بوده و وزارت
اطالعات نيز از زير مجموعه
ھای دولت ايشان بوده است و تا
ھمين احمدی نژاد که خودتان می
دانيد که به تير خالص زن
مشھور است و نيز کروبی که
خود حکومتی و از نزديکان
خمينی بوده است در آن زمان.
يکی از آنھا می گويد :موسوی

جوان اشاره شده می گويد :می
توانند باشند .می پرسم پس چرا
در انتخاباتشان شريک شويم؟
مجددا ھمان جوان ادامه می دھد
که بين بد و بدتر بايستی بد را
انتخاب کرد .از او می پرسم
مرگ معمولی و مرگ بر اثر
کتک ھر دو مرگ است  .می
گويند بايد بميری .حاال انتخاب
کن کدام را انتخاب می کنی؟
مگر ھر دو مرگ نيست .اصال
چرا بايد مرگ را انتخاب کرد؟
چرا بايد اينان را بر اريکه قدرت
گذاشت بمانند؟
صدای شعار دادن جوانان من را
به نزديک چھار راه فلسطين
ميکشاند .تعداد نزديک به 600
نفر در حال عبور از چھار راه
فلسطين با صدای بلند فرياد می
زنند :مرگ بر طالبان؛ چه در
کابل چه تھران.

ساعت از  9شب گذشته است.
ديوارھای دانشگاه تھران که تمام
ميشود نزديک سينما سپيده يک ميز
وجود دارد  .جمعيت کوچکی
اطراف آن جعمع شده اند و تعدادی
دختر و پسر جوان مشغول نوشتن و
امضا ء طوماری ھستند  .از جوانی
می پرسم :چی ھست اين؟ ھيچ بابا
يادگاری مينويسند برای موسوی.
می توانيد شما ھم بنويسيد .به طرف
جوانی که اين را گفت رو ميکنم و
می گويم :پس من می نويسم که
موسوی سرکوبگر زندانيان سياسی
در خرداد  1367است  .شما چه
نظری داريد؟
دوباره ادامه می دھم  :اين چھار
نفر و اربابانشان جنايت کارند.

شعار ھای گوناگونی فرياد زده
ميشود :مرگ بر ديکتاتور،
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دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد،
زندانی سياسی آزاد بايد گردد .اين
حرکت تا در دانشگاه تھران ادامه
می يابد .دانشجويان در مقابل درب
دانشگاه تجمع می کنند .سرود يار
دبستانی من را سر داده و با دست
زدن به سمت ميدان انقالب حر
کت ميکنند .در ميدان انقالب از
تعداد دانشجويا ن کاسته ميشود.
ياد رفقای کار گری که ھم اکنون
در زندانھای مخوف جمھوری
اسالمی زير شکنجه مزدوران
ھستند آنی من را رھا نمی سازد.
بايد شعار کارگرزندانی ،زندانی
سياسی آزاد بايد گردد بيشتر دراين
فضا طرح شود .جمھور ی
اسالمی ای که مير حسين موسوی
قصد دارد بار ديگر سکان دارش
شود اول به کارگران حمله ميکند.
اين حکومت را بايد انداخت .با
احمدى نژاد و بدون احمدى نژاد
بدرد ما نميخورد* .

قرق خيابانھا توسط نيروھاى امنيتى و نظامى
کامران پايدار
از ساعت  6صبح امروز چھارشنبه بيستم خرداد ماه ميدان آزادی تھران
و حوالی فرودگاه مھرآباد ،خيابان آزادی تا حد فاصل ميدان انقالب و از
ميدان انقالب تا ميدان فردوسی و از ميدان فردوسی تا ميدان امام حسين،
در اين مسير سراسری که اصلی ترين خيابان تھران است ،بخصوص
مناطق دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه تھران و کليه خيابانھای اصلی
و فرعی اطراف توسط ھزاران نفر از انواع نيروھای مزدور انتظامی،
پليس ضد شورش و عوامل اطالعاتی و لباس شخصی ھای اوباش
اسالمی به تصرف در آمده است .مزدوران از تردد ھر گونه وسيله نقليه
جلوگيری نموده و برخی از مسافرين فرودگاه مھراباد نيز بعلت بسته
بودن خيابانھا به پرواز ھای خود نرسيده اند .اين خيابانھا مرکز جوالن و
چنگ و دندان نشان دادن ارازل و اوباش طرفداران احمدی نژاد و
موسوی به يکديگر است.
اختالفات و شکاف بين باندھای حکومتی برای سھم بيشتر از قدرت و
دزدی و جنايت بسيار باال گرفته .سردمداران حکومت بشدت نگران و
در کارند تا اوضاع در کنترلشان باشد! با گسيل نيروھای چندين ھزار
نفری نظامی و سرکوبگر مزدور در خيابانھا به دقت مواظبند تا مبادا در
بحبوحه تضاد و درگيری و وحشيگری باندھای لمپن خودشان که ھم
اکنون به جان يکديگر افتاده اند پای ميليونھا نفر جوانان و مردم ناراضی
و معترض که در کمين و در پی سرنگونی حکومت اوباشان اسالمی
ھستند به ميان آيد و برايشان خطر ساز شود .ھم اکنون که ساعت
7عصر است وضعيت فوق در مراکز ياد شده باال ھمچنان ادامه دارد.
بر طبق يک خبر نيمه موثق که ظاھرا از دفتر خامنه ای به بيرون درز
نمو ده ،ديروز سه شنبه شب رفسنجانی و برخی از سرکردگان حکومتی
ضمن حضور در بيت خامنه ای خواھان رد صالحيت و حذف احمدی
نژاد از گردونه انتخا بات شده اند* .
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مشھد و مراسمھاى انتخاباتى
مھرداد ناصری
ديشب حدود شش ساعت در ميان
طرفداران دو جناح سپری کردم و
با تعداد زيادی از مردم صحبت
کردم .ميشه گفت مردم رو در
اينجا بايد به دو گروه تقسيم کرد.
گروه اول افرادی ھستند که
خودشان رو از اين مضحکه بدور
نگه داشتند و وارد ھيچ فضائی
نشدند و گروھی که به اصطالح
ميخواھند بين بد وبدتر يکی رو
انتخاب کنند .
ديشب جوانان به دو گروه تقسيم
شده بودند .وقتی با طرفداران
موسوی صحبت ميکردم ميگفتند
در جامعه ما خفقان حرف اول رو
ميزنه و اين فرصتی شده تا
جوانان بتوانند خودشون رو تخليه
کنند و فضائی بوجود آمده که
جوانان بتوانند خواسته ھاشون رو
فرياد کنند و فرقی نميکنه که آيا
به ھدف برسند يا نه .الاقل تو اين
يک ھفته فرياد ھامون رو ميزنيم
و ميدونيم الاقل از بگير و ببند
خبری نيست .و جالبه در تمام
شعار ھائی ھم که ميدادند فقط
سعی در اين داشتند که بيشتر
جنبه تفريحی داشته باشه .نمی
دونم رفقای من در خارج از
کشور فيلم اخراجی ھا رو ديدن يا
نه اما در اينجا اين فيلم بيان گر
نوعی "دگرانديشی" بين جوانان
بيان شده که با خطوط اين
اسالميون فرق داره و به طور
مثال يکی از شعارھا اين بود:
ايول ايول ايول ،موسوی يل
ايول ،موسوی گل پسر ايول! و
ميبينيم وقتی يک جمع ھزار نفره
بخوان اين شعار رو بدن ھيچ متن
سياسی وجود نداره و به عبارتی
ميشه گفت باالئى ھا سعى دارند
تنھا از شور جوانان استفاده کنند.
اينکه ھمينطور ميماند يا نه بحث
ديگرى است .وقتی از خيلی افراد
ميان سن سوال ميکردم چرا به
اين جمع آمديد؟ خانمی ميگفت
بچه ھام ميخواستند بيان توی اين
جمع و شادی کنن .ترسيدم

بگيرنشون يا اتفاقی بيفته .اومدم تا مراقبشون باشم .و
در مقابل تعدادی بسيجی که بدنبال شعارھای
عوامفريبانه احمدی نژاد مبنی بر مخالفت با اشراف
گرائی و رانت خوارھائی ھمچون اقازاده ھا به پيش
امده بودند و جالب وقتی از آنھا سوال کردم خوب
چرا تو اين چھار سال ايشان يکی از اين آقازاده ھا
رو به دادگاه معرفی نکرد؟ جواب ميدادند که
نميگذاشتند .حاال از ما خواستند که بھش کمک کنيم
تا بتواند اين کار را بکند!
در مورد اينکه تا چه حدی توانسته اند مردم را
اميدوار کنند و چه بخشھائی سود ميبرند ميبايست
بگويم از لحاظ فريب دادن مردم صد در صد موفق
بودند و با اين نمايشھای سريالی که ھر شب به نام
مناظره بر پا کرده اند کامال توانسته اند مردم را
فريب دھند و کليه اذھان را از اينکه چرا بايد
انتخابات فقط اين چھار نفر باشند و چرا احزاب
ديگر نمی توانند نماينده داشته باشند کامال فريبکارانه
عمل کنند .براى عده زيادى ھم فرصتى است.
احمدی نژاد با سياستی وارد کارزار شده که از شش
ماه قبل شروع به تبليغات کرده بود .به طور مثال از
پخش سيب زمينی در ميان روستاھا و مناطق کم
درامد گرفته تا اسفالت کردن و جدول کشی در
روستاھای بزرگتر ،که ميتونن روی اطرافيان برای
تصميم گيری صاحب نظر باشند .وقتی به روستاھا
ميريم ميبينيم بيشتر روستائی ھا ميگن احمدی نژاد
روستاھامون رو اسفالت کرد ،تلفن آورد و غيره .در
مقابل با اجرای طرح افزايش حقوق بازنشستگان در
آخر دوره رياست جمھوری ميخواست نظر تعدادی
از مردم رو به خودش جلب کنه .من ديشب از دور
صدای يکی از ايادی احمدی نژاد را داشتم ميشنيدم
که از قول اون ميگفت که از طريق وزارت کشور
تعداد صندوقھا افزايش يافته و ما اگر بتوانيم در ھر
صندق باالی پانصد رای داشته باشيم کافيه و از
مسئولھاى تبليغاتی ميخواست سعی کنن توی ھر
محله ای الاقل پانصد رای را تضمين کنند با بقيه اش
کاری نداشته باشند.
به عنوان يک کارگر کمونيست به ھم قطارانم بگم
گول اين نمايش ھا را نخورند .زيرا نماينده واقعی ما
کارگران در اين چھار نفر ديده نمی شه و بھترين
کار اين است که نه اينکه نبايد رای بدھيم بلکه در
روز رای گيری نيز بايد به صندقھا نزديک بشيم تا
بتوانيم تعداد بيشتر مردم را آگاه کنيم و نگذاريم رای
بدھند تا ھرچه بيشتر اين رژيم را به انزوای سياسی
برسونيم* .
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"نه"
به مضحکه "انتخابات"!
در ايران انتخابات برگزار نميشود.
مخالفين سھل است ،خودى ترين خوديھا
نميتوانند دراين نمايش شرکت کنند.
گذاشتن نام انتخابات به اين مناسک
اسالمى توھين به شعور مردم است.
"انتخابات" در ايران اسالم زده دريچه
ھيچ گشايش سياسى و اقتصادى کارگران
و مردم محروم نيست بلکه مرحله اى از
تحکيم اسارت سياسى و اقتصادى
آنھاست .ما به اين مضحکه "نه"
ميگوئيم .انتخاب ما يکى از چھار کانديد
جنايتکار نيست ،انتخاب ما سرنگونى
نظام جنايتکاران است .عليه اين بساط
متحدانه بميدان بيائيد .ھمراه با دوستان و
خانواده تان در تظاھرات عليه جمھورى
اسالمى و مضحکه "انتحابات" اش در
روز  ١٢ژوئن شرکت کنيد!

استکھلم ،جمعه  ١٢ژوئن
ساعت  ٩صبح در مقابل سفارت
رژيم اسالمی
مرگ بر جمھوری اسالمی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
تشکيالت خارج از کشور حزب اتحاد کمونيسم
کارگری -واحد سوئد  ٧ژوئن ٢٠٠٩

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن
ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/
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کارگران چه ميگويند؟
گزارشى از چند شھر ايران
نسرين رمضانعلى
خوب از تھران شروع کنم.
دوست عزيزى ميگويد مجموعه
شرايطی که بوجود آمده طورى
است که خيلی راحتتر مسير
شعارھا را عوض کرد .او تعريف
می کرد وقتی ھر شب جوانان را
تا صبح تو خيابانھا می بينيد که با
چه حرارتی شعارھای مرگ بر
ديکتاتور را می دھند ،اشکھای
من سرازير شد .او تعريف می
کند اين حمايت از موسوی نيست
اين تنھا بھانه ای است که جوانان
عمق نفرت خود را از اين رژيم
اعالم بدارند .بر ھيچ کسی پوشيده
نيست  30سال چگونه زندگی
مليونھا انسان را اين رژيم به
تباھی کشانده است .اما امروز
فرصتی است تا نشان بدھند
قدرتمند ھستند .در ادامه می گويد
تا دو ھفته پيش مردم واقعا بی
اعتنا بودند به مسئله انتخابات .اما
حاال حضور فعالتری دارند .نه
اينکه متوھم به موسوی باشند.
وقتی با خيلی از جوانھا صحبت
می کنيد اين مسئله را طرح می
کنند .راھی فعال نداريم بجز اينکه
خودشان را بجان خودشان
بيندازيم  .اگر احمدی نژاد رای
بياورد فضا بيش از پيش ملتھب
خواھد شد .و دعواھای درونی و
حتی ترورھای فيزيکی را نيز
پيش بينی می کنند .به يک معنا
حذف بخشی از سران رژيم .و
اگر موسوی رای بياورد اين بار
جوانان نمی روند خانه ھا بنشينند
و منتظر باشند آيا اصالحات با
اجازه ولی فقيه اجرا می شود يا
نه؟ اعتراضات در فازی ديگر و
شکل شمايلی جدی تر ادامه پيدا
خواھد کرد .در ھر دو صورت به
نفع اعتراضات است.
اما بحثی ديگر نيز طرح می
شود .فضای انتخاباتی را خانمی
تعريف می کند و می گويد؛
موسوی و کروبی و رضائی
مرتب دارند تبليغ می کنند که

مردم بيائيد شرکت کنيد در
انتخابات .عدم شرکت شما يعنی
احمدی نژاد دوباره انتخاب می
شود 4 .سال فشار بيش از حد بر
کل مردم و فقر بيش از پيش مردم
و فضای سرکوبگری و رعب و
وحشت تا حدودی تاثير داشته است.
بخصوص پدرھا و مادرھا که
فرزندان آنھا جوان ھستند در
انتخابات شرکت ميکنند .بخش
زيادی از جوانان در تھران تحت
عناوين مختلف در سالھای اخيرا
مورد اذيت و ازار در مدرسه و
دانشگاه و محالت قرار گرفتند.
کارگر نيروگاه برق تھران؛ ببين
نسرين جان اصال حرفش را ھم
نزن .ما بخشا يک سری جوان
ھستيم که با موقعيت کاری که داريم
حقوق خوبی ھم می گيريم .ھر
وقتی ھم بخواھند حقوق ما را ندھند
خيلی ساده کارھا را تحويل نمی
دھيم .کار در مقابل پول .فعال با اين
سياست توانستيم به اين زالوھا
اجازه ندھيم حقوقھای ما را پشت
گوش بيندازند .ولی راستش اينجا
بيشتر سر اين صحبت ھست ھمه از
يک قماش ھستند ،به کسی رای
نمی دھيم و شرکت نمی کنيم در اين
انتخابات.
کارگر نساجی نازنخ می گويد؛ تف
بر روی ھمه اين آشغالھا! ما که
چند ماه است حقوق نگرفتيم حاال
بريم رای بدھيم؟ اصال اينھا يک
مشت دروغگوی عوامفريب ھستند.
زندگی ما در نه دوران خاتمی
درست بود نه در دوران بقيه.
ھميشه بايد دست خالی باشيم و در
مقابل تنھا فرزندم خجالت زده باشم.
اگر قرار باشد رای من باعث شود
اينھا حتی يک روز زود سرنگون
شود رای خواھم داد .اما من ضربه
ھا باتوم که به پشتم خورده ھنوز
دردش برتنم است .با عصبانيت می
گويد اصال ھمه اينھا دزد ھستند
خانم! مگر نمی بينی ھر شب
چطوری دزديھای ھم را رو می
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کنند؟ حاال برای چند قاز حقوق
ما کارگران را به باتوم و گاز
فلفل چون جاده را بستيم موزد
اذيت قرار دادن .راستش فکر
نمی کنم سگھای خودشان ھم -
منظورش حراستيھا است -
بروند و رای بدھند.
دماوند؛ اينجا بيشتر کار
ساختمانی ھست .اکثر کارگران
ھم فصلی ھستند و مھاجر .اينجا
اختالف طبقاتی را بيشتر از ھر
کجا می توانی لمس کنی .تمامی
حضرات در اين قسمت که آب و
ھوای بھتری از تھران و غيره
دارد ويالھای چند ميلياردی
دارند .اوضاع کار بشدت خراب
است .صبحھا می روم ميدان کار
از ساعت  6تا  10صبح اگر
شانس بياورم کسی بياد و من را
ببرد سر کار که خوب اگر نه
باز دست خالی بايد بطرف منزلم
حرکت کنم .تنھا من نيستم ھمه
اون کسانی که ھر روز در اين
ميدان جمع می شوند سرنوشت
من را دارند .امسال سال بدی
بود .ھمه می گويند بحران
اقتصادی باعث شده ساختمان
سازی نيز اينجا تقريبا متوقف
شود .و کار پيدا کردن سخت تر
از ھميشه باشد .کسی اينجا بيمه
نيست و دولت ھم کسی را
حمايت نمی کند .بنابراين راستش
اينجا بيشتر دولت سرانش آدم ھم
حسابشان نمی کنند .اينجا ھمه
می دانند با يک مشت آدم جانی
جنايتکار چپاولگر روبرو ھستند.
صبحھا که جمع ھستيم و در
گروھھای چند نفره باالخره
صحبت می شود .اين کارگران
بيشتر در فکر اين ھستند کاری
پيدا کنند تا اينکه در انتخابات
شرکت کنند يا نه .ھمه تقريبا می
گويند با شرکت ما در اين سيرک
فقط خودمان را ميمون کرديم تا
باعث خنده و شادی آنھا بشويم و
آنھا خوشحال باشند که چه راحت
ھمه را فريب دادن که فقيرترين
فقيرھا بيان رای بدھند .فقط اين
را بگوئيم اين مناظرھای
تلويزيونی تصوير اين رژيم را
بيشتر از ھر زمانی نشان داد.
نمی دانيد چه لذتی داشت وقتی
در مقابل نزديک به  ۵٠ميليون
ببنده ھمديگر را تھديد می کنند و
دست ھمه را رو می کنند .کاری

که امروز ھمين حضرات کردند
کار اپوزيسيون رژيم را خيلی
راحتر کرد.
مشھد کارگر جھاد نثر؛ خانم
عجب سوالی می کنيد برم من رای
بدھم به کی؟ ما مثال جانباز بوديم
و سالھا در جبھه جنگ برای
نجات مردم و اسالم جنگيديم .بعد
از اين ھمه سال تازه فھميديم چه
کالھی سر ما گذاشتند 12 .ماه
حقوق نگرفتيم! از اداره کار مشھد
بگير تا مجلس ھمه جا رفتيم کسی
جواب ما را نداد .برم به کی رای
بدھم؟ اينھا که ھر شب ميگن چقدر
دزدی کردند و خوردند و به فکر
ما کارگران نبودند؟ تا ديروز برای
خاک پاک ميھن رفتيم جنگيديم
حاال ھم انتخابات است فيلشان ياد
ھندوستان کرده و می گويند
بيکاری زياد است .می گويند فقر
زياد است .آخر کسی ھست به اين
بيشرفھاى عوامفريب بگه مگر ما
در طول اين  12ماه نگفتيم بيکار
ھستيم؟ نون نداريم؟ بچه ھايمان
مجبور شدند ترک تحصيل کنند؟
خانم من اصال رای نمی دھم و اگر
اين پسرم که خر شده افتاده دنبال
اين رنگ سبز بھش گفتم اگر اينھا
راست ميگن بيان ھزينه دانشگاه
تو را از روی دوش من بردارند.
و بھش ھم گفتم اجازه نداری بريد
رای بدھيد ولی می دانم ھر شب
می رود با اين جوانھای ديگر
شعار می دھند .من ھم پير شدم و
او جوان فکر می کند بيشتر از من
دنيا را می فھمد.
بند دير عسلويه ؛ راستش از اينکه
اصال آزادی اينجا وجود ندارد از
اينکه آينده ای نداری زندگی صد
برابر برای جوانان سخت می
شود .دوست داری مثل جوانھای
سراسر اين دنيای پھناور زندگی
کنی و حداقلھائی را داشته باشيد.
داريد
دوست
صفحه ١٧

يک دنياى بھتر

صفحه ١٧

کارگران چه ميگويند؟
گزارشى از چند شھر ايران ...
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دستگيرى فعالين کارگرى ترکيه
را محکوم ميکنيم!

زندگی شخصی داشته باشيد .اينجا
با اين قوانين با اين عقب ماندگی
با اين اوضاع ما چيزی نداريم.
من تصميم گرفتم برم رای بدھم به
موسوی .گفته آزادی بيشتری می
دھد به جوانان .شايد باورت نشود
تقريب به اتفاق جوانان ما پرونده
دار ھستند .می دانی چرا؟ نرفتند
شعار عليه رژيم بدھند .برای يک
ليوان مشروب برای بودن در
کنار دختری چند ساعت آنھم با
صد ھزار بدبختی و دزدکی
زندگی طاقت فرسا شده است .اين
دوره  4ساله احمدی نژاد ديگر
گندش را در آورد .نفس کشيدن را
ھم برايت سخت کرده بود .برای
ھمين من سبز ھستم .می دانم اگر
يک حداقلی را امروز بدست
بيارم شايد فردا فضائی باشد که
بيشتر حقم را از حلقوم اينھا
بيرون بکشم  .من مشکل مالی
ندارم ولی وقتی پول ھم داشته
باشيد آزادی نداری .زندگی در
قفس سخت است .من می رم رای
می دھم به موسوی.
تبريز؛ اينجا شبھا شلوغ است
بويژه در تبليغات ستاد انتخاباتی
فرموده می شود اقای موسوی
خودشان ترک تشريف دارند .و
تالش می شود از احساسات
ناسيوناليستی مردم استفاده کنند
برای به ميدان آورن جوانان.
اينجا ھم تقريبا ھر شب تا صبح
بعد از مناظرھا دعوا و درگيرھا
بين طرفداران به اصالح احمدی
نژاد ھست و موسوی .اينجا ھم
شرکتھای کاريابی تعدادی را
برای ھمين ستادھا استخدام
کردند .قراردادھای از يک ھفته
تا  3ماه .آره اينجا ھم شعارھائی
داده می شود که احساس می کنيد
ربطی به طرفداری از موسوی
نيست .بيشتر عليه کل حاکميت
است .بخشھای کارگری اينجا
تقريبا ھيچ حرکتی نکردند برای
اينکه در انتخابات شرکت کنند.
بيشتر جوانان و دانشجويان ھستند
که بقول خودشان برای تغيير به

ميدان آمده اند.
مرند؛ ھای ھوی انتخاباتی ھست
ولی شب به خيابان آمدن و شعار
دادن اصال زياد ديده نمی شود.
نوعی بی تفاوتی را شاھد ھستيد.
اقيلد اخبار خاصی نيست.
پيرانشھر می گويند احتمال دارد
 70درصد در انتخابات شرکت کنند
و به کروبی رای بدھند بخاطر
اينکه احزاب ناسيوناليست شدند
مبلغين اين رژيم جنايتکار و مرتب
دارند می گويند تا حاال ھيچی نشده
کروبی با تعدادی از خواستھای ما
جواب مثبت داده است .زندگی مرز
نشينی و مشکالت فراوان يکی
ديگر از عواملی است که بی سابقه
در سالھای اخير مردم اين منطقه به
کار کوله بری روی آورند و ھر
روز تعدادی قربانی مرزھای و
پليس مرزی ھستند .ميشود گفت
يکی از داليل شرکت مردم و رای
دادن به کروبی اين عوامفريبی
است.
سنندج مردم کماکان بی تفاوت
ھستند به مسئله انتخابات .حضور
خامنه ای و قبل از او احمدی نژاد
و خالصه سران ريز و درشت
اصولگرا و به اصطالح اصالح
طلب ،تالش کردند فضائی ايجاد
کنند که مردم در کردستان به
انتخابات بی تفاوت نباشند .اخرين
صحبت اين است در مقايسه با 4
سال پيش جنب جوش را می شود
ديد .شھر سنندج البته نظامی است و
بعيد ھم نيست جاھائی اعتراضاتی
بشود و يا صندوقھا توسط مردم بھم
زده شود* .

بنا به اخبار منتشر شده از جانب اتحاديه ھاى کارگرى فرانسه ،در
ساعات اوليه روز  ٢٩مه  ٢٠٠٩در ترکيه  ٣۵نفر از فعالين کارگرى
دستگير شدند .نيروھاى سرکوبگر پليس امنيتى طى يک حمله
سازمانيافته به دفاتر اين فعالين آنھا را دستگير و زندانى کرده اند.
ھمينطور در اين تھاجم به سبک پليس امنيتى ايران کامپيوترھا و اسناد
و سى دى ھاى موجود در دفتر اين فعالين را ضبط کردند .تاکنون در
اخبار رسمى دولت ترکيه دليل دستگيرى اين فعالين عنوان نشده است.
سونگول مورسومبول دبير زن کنفدراسيون اتحاديه خدمات عمومى،
گلچين ايزبرت دبير ايجيتيم سن ،اليف آکگول از سازماندھندگان
ايجيتيم سن ،و يوکسل موتلو از انجمن حقوق بشر در ميان دستگير
شدگان ھستند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تھاجم به فعالين کارگرى و اتحاديه اى
در ترکيه را قويا محکوم ميکند و خواھان آزادى بيقيد و شرط و فورى
آنھاست .دولتھاى پليسى و سرکوبگر ترکيه در دو سه دھه گذشته
تجربه فراوانى در پرونده سازى و دستگيرى و اعدام فعالين کارگرى
و کمونيستھا و سوسياليستھا دارند .حزب مراتب ھمبستگى خود و
طبقه کارگر ايران را با جنبش کارگرى ترکيه و اھداف طبقاتى و
سوسياليستى اش اعالم ميکند و با خانواده ھا و دوستان و ھمرزمان
اين کارگران ھمبستگى خود را اعالم ميکند.
کارگران ترکيه بايد متحدانه خواھان آزادى فورى و بيقيد و شرط اين
فعالين شوند .آنچه اخيرا در ترکيه رخ داده است ،و در دھه ھاى
گذشته تعداد بيشمارى از کارگران سوسياليست و فعالين جنبش
کارگرى را قربانى کرده است ،ھر روز در ايران تکرار ميشود.
آخرين مورد دستگيرى بيش از  ١۵٠نفر از فعالين کارگرى و شرکت
کنندگان در پارک الله تھران بود که قصد داشتند مراسم روز جھانى
کارگر را برپا کنند .کارگران ايران ھمواره بر ھمبستگى
انترناسيوناليستى و طبقاتى خود با مبارزات کارگران در ھر کشور
جھان تاکيد کرده اند و در قطعنامه اول مه  ٢٠٠٩مراتب قدردانى خود
را از ھمبستگى جھانى کارگران با طبقه کارگر ايران اعالم کرده اند.
در مقابل دولتھاى اسالمى سرمايه دارى در ايران و ترکيه ،کارگران
دو کشور و منطقه نياز به تقويت ھمبستگى انترناسيوناليستى دارند.

زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!
مرگ بر سرمايه دارى!

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٩خرداد  ٩ –١٣٨٨ژوئن ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

نداشتن پاسخ اقتصادی مشکلی به
وسعت کل عمر رژيم اسالمی
على طاھرى
با شروع موج انتخابات و
دعواھای باندھای رژيم برای باج
گيری و تصدی پستھای قدرت بار
ديگر کانديداھای منتخب آقا به ياد
حل مشکالت اقتصادی مردم
افتاده اند! در اين سی سال فقط
جايی که ريششان گير مردم بوده
است آمده اند ھزار و يک شعار
اقتصادی پوچ و بی معنا داده اند.
اينھا به مانند عيسی مسيح که بعد
از چھل روز گرسنگی وعده
شيطان برای غذا را با اينکه با
"کالم خدا" سير می شوم رد
کرد ،ميخواھند مردم را با حرف
سير کنند .شرم آور ترين مزد
شکنی ھا ،صف طويل اخراج ھا،
زندگی کارگران و مردم يک ذره
ترديد ھم در اين جنايتکاران راه
نمی دھد .به قول کروبی چيزھا
عمال آن ھستند که به نظر او بايد
باشند! کار به جايی رسيده است
که محسن رضايی قداره بند و
جالد از آمار باالی تورم حرف
می زند )البته بماند که می خواھد
با اداھای مشمئز کننده ادای جان
مک کين اسالمی را در بياورد(
از طرفی ديگر خامنه ای سوپر
ابله رژيم مردم معترض به
وضعيت را در سخنرانی
ديروزش خائن و قاتل خواند .اما
اين شياد خونخوار قبل از ھر
چيزی يادش رفته است که مردم
گرسنه را نمی شود مرعوب کرد.
سی سال نتوانستيد با اوين و 10
ھا ھزار اعدام بکنيد .اين
چرنديات محض است .جواب
مردم ھم بسيار کوتاه و برنده بو
د :تعويض زنجير برده يا برده
دار تغييری در وضع نمی دھد!
مگر مارتين لوتر جمھوری
اسالمی خاتمی  8سال توانست
غلطی بکند؟ مگر ھمان ذره
آزادی صوری که قولش را داده
بود عملی شد که حاال کاری از
دستی موميايی مير حسين بر
بيايد؟
مثال ميرحسين موسوی دم از
بھبود وضع اقتصادی و تغيير می
زند اما اين تغيير چيست؟ آيا قرار

است ھمان مقدار کار اضافی که از
کارگران دزديده اند پس بدھند؟ يا به
قول آقای ھمايون کمربندھايشان را
محکم تر ببندند تا از کاری که
خودشان می کنند يک لقمه بيشتر
جلويشان پرت کنند .تازه اسم اين
دزدی در روز روشن را بگذارند
گشايش اقتصادی و تغيير وضع
مردم!
اما جايی که نصف کارخانه ھای
کشور تعطيل شده اند و درصدی
بيشتر از نصف با سی درصد
ظرفيت توليد می کنند ،بيشتر چيزی
شبيه يک ورشکستگی عظيم
اقتصادی است تا شرايط مھيای
رشد و انباشت سرمايه! نه موسوی
نه احمدی نژاد نه کروبی و نه حتی
خود جان کينزی ھم اگر زنده می
شد نمی توانست کاری برای اين
اقتصاد ورشکسته بکند! از پخش
ھزينه ھا در استان ھا حرف می
زند معنی اش چپاول تمرکز يافته
بيشتر مردم است .جايی که تبليغ
توسعه کردند سال بعدش بيست
ھزار کارگر را به خيابان ريختند.
قراراست کروبی که در ھمان مدت
تصدی گريش در مجلس ارتجاع به
سينه کارگران گلوله زدند مشکل
بيکاری را حل کند؟ يکی نيست
بگويد حضرت اقا شما لطف کنيد
ھمان کارگران شاغل را بيکار
نکنيد الزم نيست کار ايجاد کنيد!
بی شرمانه در تلويزيون می نشينند
از نابود کردن تورم حرف می زنند
اما مثالھای گويای ھمان خبرگزاری
خودشان چيز ديگری می گويد.
کارمند در مصاحبه تلويزيونی می
گفت از خريدن يک ھندوانه عاجز
ھستم! مصاحبه گر از افزايش
دستمزدھا در زمان احمدی نژاد
پرسيد مصاحبه شونده پاسخ داد سه
سال است که يک قران اضافی
دريافت نکرده است! اما ھمين
پريشب محسن رضايی بود که به
احمدی نژاد برای افزايش
دستمزدھا نان قرض می داد! و می
گفت شما دستمزدھا را از دويست
ھزارتومان به  700ھزار تومان
رسانده ايد ولی تورم را کنترل

نکرده ايد! چه بی شرمی وصف
ناشدنی ای!
تازه تمام اين سيستم اقتصادی
فلج و نا کار امد روی دريايی از
دزدی و باند بازی و باج خواری
لق می زند! حرف يکی از
نماينده ھای مجلس ششم بود که
اقتصاد جمھوری اسالمی را
پاکت قاچاق و پول شويی خواند!
و باز ھم با يک تجريد ديگر
اينھا بخواھند خيلی سرمايه داری
پيشرفته ای بشوند از قبيل
خزعبالت اقتصادی رفسنجانی
که می خواست ژاپن اسالمی راه
بيندازد باز به يک دريا مشکل
ديگر می خورند .خود سرمايه
داری جھانی در شرايط تب آلود
و بحران به سر می برد و
روزانه ميلياردھا يورو ضرر
می دھند .حاال گيريم که ھرکول
اقتصاد اسالمی ميرحسين برای
افزايش و تغيير بيايد جلوی
دزدی را بگيرد .کارخانه ھای
جديد را راه اندازی کند و ايران
را اصال شبيه آلمان کند که اينھا
را ھيچ عقل سليمی نمی تواند
برای لحظه ای تصور کند .آيا
باز چيزی جز ھمان داستان دادن
مقداری از مزد اضافی بيشتر به
کارگران است؟ و آيا در خود
آلمان فرضی اين را سرمايه
دارھا داده اند يا خود کارگران
گرفته اند؟ آيا اصال نظام سرمايه
داری در تمام عمر منحوسش
توانسته غلطی برای کارگران
جز قتل و کشتار و استثمار بکند
که نمونه کپک زده اسالمی اش
بتواند کاری بکند؟
خود اقای موسوی طراح فضای
سرکوب کارگران و باز گذاشتن
دست سرمايه دارھا برای دست
اندازی بيشتر بوده است .ھمين
امروز بی شرمانه افتخارش پر
کردن صندوق ارزی کشور از
قبل سه نوبت شيفت کاری بدون
حقوق کارگران در زمان جنگ
است .در دنيای سوپر وارونه
اقتصاديات سرمايه دزدی از
سفره مردم ھم ارزش جلوه داده
می شود .تمام دعوای اين اوباش
در رقابت بر سر دزدی از سر
سفره مردم و کارگران است.
کروبی و موسوی بيشتر
چشمشان به غرب است و خواب

شماره ١٠۴
مدل کشورھای آسيای ميانه و
عربی را برای مردم ايران می
بينند! احمدی نژاد و رضايی
خونخوار چوب را برای کارگران
بلند کرده اند و قداره را از رو
برای کارگران بسته اند!البته ھر
عقل آگاھی که ذره ای از بازی با
لغات جمھوری اسالمی در اين
سی سال آشنا باشد ،تمام اين
شعارھای پوچ را فاکتور خواھد
گرفت و تره ھم بار اين خزعبالت
نخواھد کرد! و از اينھا گذشته
سعی دارند در يک ماه تمام رنج و
دردی را که شب و روز به سر
مردم می اورند مردم فراموش
کنند!ھمين امروز در موازات
انتخابات کريه شان ده ھا رھبر
کارگر در زندانند و صدھا کارکر
روزانه از کار بيکار می شوند.
معاون احمدی نژاد دم از تاسيس
چھل ھزار خانه برای بی خانمانان
می زند گويا برای شھر کرھا و
کورھا نوحه می خواند! در ھمان
کھريزک حتی يک خانه ھم بنا به
شواھد عينی ساخته نشده است .دو
حلب روغن و چند کيلو سيب
زمينی مجانی را که مردم با ھمان
کتکشان زدند تنھا افتخار
اقتصاديشان است .ھفت تپه و
ھزاران کارگر و خانواده ھايشان
که با خطر بی خانمانی و اعتياد و
ھزار و يک مصيبت روبرو ھستند
گويی آدم زنده آن جامعه نيستند!
نه به راستی در نظام جمھوری
اسالمی اقتصاديات فقط برای
طبقات باال معنی دارد و اکثريت
جامعه جزز آدم حساب نمی شود!
مشکل اقتصادی رژيم اسالمی را
تا گردن درون خود برده است .بنا
به معيارھای تعريفی خود اقتصاد
سرمايه داری جمھوری اسالمی
يک واحد ورشکسته اقتصادی
است .پاشنه آشيل اسالميون ھمين
جاست .اينھا نه اعتبارش را دارند
نه خود نظام سرمايه داری جھانی
چندان وضعش خوب است که
استخوانی جلوی اينھا بيندازد .تنھا
راه باقی مانده نظام اسالمی
سرکوب و سرکوب بيشتر است.
فاز جنگ نھايی مردم و رژيم
اسالمی نزديک است و اينرا خود
سران رژيم به خوبی حس کرده
اند .دفعه قبل مردم را شکست
دادند اين دفعه مردم شکستشان
خواھند داد! *

يک دنياى بھتر

صفحه ١٩

اسبھای مولتی ميلياردر
و کارگران گرسنه!
کامران پايدار
با گذشت ھر روز و شمارش
معکوس و نزديک شدن ھر روزه
به مراسم خيمه شب بازی
انتخابات ،ھر روز بشدت بر
وخامت اختالف بين باندھای
مافيايی و جنايتکار حکومت
افزوده ميشود .از مناظره و
شوھای تلويزيونی چھار کانديد
دزد و قاتل و جنايت پيشه تا
چرخانی
اوباش
مراسمات
باندھای لمپن حضرات در سطح
شھر و گوشه و کنار .مردم و
جوانان ھم از اين فرصت استفاده
ميکنند و راه خود را ميروند.
بخشى ھم به اين بازى مضحک
توھم دارند.
در نمايشات مسخره تلويزيونی
پرده از دزديھای صد و ھزار
ميليارد تومانيشان بر می دارند.
ھر يک برای پيشی گرفتن از
حريف پرده از دزدی و اختالس
و جعل اسناد حريف مقابل بر
ميدارد .و آخرش ھم ھر دو به
خوبی و خوشی از مرکز صدا و
سيما خارج شده تا در فردا ھر چه
بيشتر مراسم بازار مکاره دغل و
دروغشان را باد بزنند .در زمينه
تبليغات و رقابت با ديگر حريفان
مضحک انتخاباتشان پولھای
ميلياردی را با دست و دل بازی
ولخرجی می کنند .خيابانھا و
ميادين اصلی شھر تھران
بخصوص در حوالی عصر تا
نيمه ھای شب محل جوالن
باندھای لمپن و اوباش تبليغاتی
ھر يک از کانديداھاست .دھھا و
صدھا نفر از باندھای مزدور و
خريداری شده ھر کانديد در برابر
ھم صف کشيده و عليه ھم شعار
می دھند .در روزھای اخير که
بر شدت اخالفاتشان افزوده شده
گاھا پای نيروی انتظامی و حتی
پليس ضد شورش ھم برای کنترل
اوضاع به وسط کشيده شده است.
بنا به برخی اخبار حتی در قم و
مشھد درگيری و زد و خورد بين
باندھای خود فروش و لمپن
کانديداھا منجر به قتل ھم شده

است.
موسوی سيد مظلوم و سبزنما ھمان
جنايتکاری است که در دوره
صدارتش در دھه  60بيش از
100ھزار انسان انقالبی و
کمونيست به جوخه ھای اعدام
سپرده شدند 8 .سال جنگ ارتجاعی
زندگی و آرزوھای ھزاران و
ميليونھا انسان بی دفاع را متالشی
نموده و به نابودی کشاند تا برای
حکومت جانيان اسالمی فرجه ايجاد
شود +تا خودش را ھر چه بيشتر
تحکيم نموده و ھمچkين سرنوشت
غير انسانی و وحشتناکی را در
سايه حکومت سياھشان برای اين
مردم رقم بزنند .اوباش و باندھای
تبليغاتی اين سيد سبز نامظلوم در
حاليکه بر مچ دست و گردن و ھر
جا و نابجای بدن خود پارچه و
روبان ھای سبز بسته اند با گستاخی
و دريدگی با دست و دل بازی
ھرچه بيشتر مشغول نفله کردن
پولھا و کا غذھا و پوستر ھای
تبليغاتی سيد سبزند .بسياری از
خيابانھا و ميادين و پياده رو ھا با
پوسترو عکسھای کانديداھای
وحوش اسالمی مفروش شده است.
در بسياری از موارد رقبا و
باندھای تبليغاتی با فحاشی و الفاظ
رکيک به مقابله می پردازند .بنا به
دستور ستاد فرماندھی نيروی
انتظامی برای کنترل اوضاع ھمه
کالنتريھا و مراکز سرکوب و پليس
ضد شورش و گارد ويژه سرکوب
به حالت آماده باش در آمده اند.
البته در کنار ھمه اينھا حضور
کثيف عوامل اطالعاتی و لباس
شخصی ھا مشھود است .باندھای
موتور سوار و لمپن و آدمکش
احمدی نژاد در حاليکه به انواع
سالح ھای سرد و گرم مسلح اند در
خيابا نھای اصلی تھران وحشيانه به
قصد زھر چشم گيری از مردم و
حريفان مقابل جوالن ميزنند و
خاطره تلخ سرکوبھای سالھاى بعد
 57را در اذھان زنده می کنند.

برخی از دانشجويان طرفدار
کروبی در روزھای اخير در
اطراف دانشگاه با شعارھای مر
گ بر طالبان و...به حمايت از
کروبی  300ميليونی )پولی که
از شھرام جزايری گرفته است(
در مقابل احمدی نژاد تير
خالص زن پرداخته اند .در
آانطر ف تر احمدی نژاد تير
خالص زن و ھم بانديھايش
مصالی تھران را به قرق خود
در آورده اند و بنا به اخباری
بعلت عدم استقبال مردم از
نشستن در پای منبر اين قاتل دزد
کوشيده اند برای خالی نبودن
صحنه چندين اتوبوس از عوامل
خود را از شھر ری به مصالی
تھران منتقل نمايند که ظاھرا اين
ترفند ھم بی نتيجه مانده و
احمدی نژاد از سخنرانی در
مصلی منصرف می شود .عوا
مل و باندھای کانديداھا با
سواستفاده از برخی از رانندگان
محروم و مسافر کش در ازای
پرداخت روزی  500تا 600
ھزار تومان اين رانندگان و
ماشينھايشان را تبديل به حربه
تبليغاتی متحرک خود در سطح
شھر نموده اند! اين در حاليست
که يک راننده مسافر کش اين
پول را حتی در ازای يکماه کار
بسختی می تواند بدست بياورد.
اين روز ھا در خيابانھای اصلی
تھران مانند انقالب ،وليعصر،
تخت طاوس و ديگر مناطقی که
محل تجمع احتمالی عناصر و
باندھای لمپن تبليغاتی حکومت
است ،بعضی ادارات برای
پرھيز از ھرگونه صدمه
احتمالی ساعت کارشان را
کوتاه نموده و زود تر تعطيل می
شوند .فلکه ھای اول و دوم
آرياشھر ھر روز عصر تا پاسی
از شب محل تجمع و درگيری و
تبليغاتی
باندھای
فحاشی
حکومتی عليه يکديگر است .در
اين ميان تعداد اندکی از جوانان
و نوجوانان ساده دل و بی تجربه
که تشنه آزادی و خالصی
فرھنگی و رھايی از شر بختک
حکومت جانيان اسالمی ھستند و
در حاليکه برخی دختران جوان
در اين فضا موفق شده اند چند
سانتی رو سريھايشان را به عقب
بکشند به سيد مظلوم موسوی و
يا کروبی دخيل بسته اند!

شماره ١٠۴
ھمه اينھا در شرايطی است که
ميليونھا کارگر زحمتکش ھنوز
دستمزدھای ناچيز چندين ماه
گذشته خود را ھم دريافت نکرد ه
اند و اين در حاليست که ھم اکنون
دھھا نفر از کارگران بازداشتی
اول مه امسال ھمچنان بيش از
يکماه است در زندان اوين در
سلولھای انفرادی تا ھمين لحظه ھم
تحت وحشيانه ترين شکنجه ھای
روانی و جسمی قرار گر فته اند.
کارگرانی که فقط جرمشان
برگزاری جشن روز کارگر و
برخی خواسته ھای صنفی بوده
است.
بازار مبادله اس ام اس ھا که
عمدتا حاوی تمسخر و رد حکومت
اسالمی و کانديداھای جنايت پيشه
اش است در بين مردم بشدت گرم
است! از تالش و رقابت باندھای
حکومتی گرفته تا بنگاھھای ھميشه
با شرف بی بی سی و صدای
امريکا ،از توده ای -اکثريتی ھا
گرفته تا ورشکستگان و قاتالن
دوم خردادی ،از فرخ نگھدار ھای
تا دولت آباديھا و سروشھای معلوم
الحال ھمگی ھمراه و متفقند تا
موزيانه و زيرکانه اذھان را
مھندسی کنند .تا اذھان بيدار و
جستجوگر انسانھا که در تکاپوی
راه حل چپ و انقالبی برای
خالصی از حکومت اسالمی
ھستند را به کم قانع کنند .تا شايد
مردم را راضی کنند بين بد و بد
تر بد را انتخاب نمايند .بين لجن و
لجن تر لجن را انتخاب کنند .البته
اگر انتخابی ھم در کار باشد! در
بين برخی گرايشات خرده
بورژوازی ناآگاه و روشنفکران
سرخورده ھم تمايالتی ديده می
شود مبنی بر انتخاب بد به جای
بدتر! تصوير انتخاب بين بد و
بدتر ھمان ترسيمی است که
حکومت اسالمی ،بی بی سی و
صدای امريکا ،فرخ نگه دار ھا و
توده ايھا و دوم خرداديھای ور
شکسته می خواھند در برابر
جامعه قرار دھند .اين تصوير از
قبل مھندسی و طراحی شده عليه
جنبش کار گری و کمونيستی،
عليه تمام انسانيت و آزاديخواھی و
برابری طلبی است .اين تصوير
ھمه کسانى است که در حفظ
جمھورى اسالمى و تداوم وضع
موجود ذينفعند.
صفحه ٢٠

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٠

ستون آخر،

شماره ١٠۴

تابستان داغی در پيش است!

اسبھای مولتی
ميلياردر

ھشدار رفسنجانی ،تھديد کروبی ،روزھای تعيين کننده آتی

و کارگران گرسنه ...

على جوادى
اين روزھا بازار تھديد و خط و نشان
کشيدن در نظام جمھوری اسالمی باال
گرفته است .احمدی نژاد تھديد به افشای
ٽروتھای دزدی شده توسط اصليترين
آخوندھای حاکم ميکند .رفسنجانی و
ناطق نوری و کروبی را رسما به
دزدی و شکنجه متھم کرده است .قول
داده است که اسنادش را رو کند.
کروبی تھديد کرده است که اگر در
مضحکه انتخاباتيشان تقلب شود،
نميگذارد "کار به ظھر کشيده شود".
قرار است که اين بار حاج آقا بعد از
نماز صبح ديگر نخوابد و گزارشات
انتخاباتی را رصد کند .گويا در تدارک
فرمان قيام عليه جناح راست است؟
رفسنجانی نامه سرگشاده به خامنه ای
نوشته است .اولين بار در اين سی سال
است که سران رژيم برای ھم نامه
علنی ميفرستند .تالش کرده است حساب
خودش را از خامنه ای و وضعيت
موجود جدا کند .کلی گله و شکايت که
احمدی نژاد با تکيه به رھبر دارد عر و
تيز ميکند .اعالم کرده است که "من
ادامه وضعيت موجود را به صالح
نظام نمی دانم" .نگران "آتشفشان"
اعتراض مردم و سرنوشت ثروتھای
دزدی شده و "حرمتش" است؟ لحنش
افشاگرانه و تھديد کننده است.
چاقوکشان مجاھدين انقالب اسالمی
نامه شان به احمدی نژاد را با "انتخاب
ناسالم و براساس دوپينگ ھا و خالف
قانون" شروع کرده اند .گفته اند که
مناظره اش با موسوی" ،مناظره
انسانيت با سبعيت بود"؟ ميگويند که
"خزانه دولت و بانک ھا را به حياط
خلوت و کيسه شخصی خود برای
توزيع پول و خريد رای مردم تبديل
کرده" است .ھشدار داده است که
"بنظر ميرسد حاميان شما قصد دارند
انتخابات  ٢٢خرداد را به يک کودتا

تبديل کنند و پس از آن شروع به تسويه حساب با مخالفان کنند".
مدافعين احمدی نژاد سناريوی "احمدی نژاد کشون" را برمال
ميکنند .از قرار از ھم اکنون نام "شھيد احمدی نژاد" در پيام ھای
تلفنی به راه است .
شاھرودی ھشدار داده است که "اتھام" در رژيم جمھوری اسالمی
جرم است .اتھام زنندگان را مورد تعقيب قانونی قرار خواھند داد!
اين يکی ديگر کامال حواس پرتی گرفته است.
بحٽ کودتا و اعالم شرايط اضطراری نقل ھر محفل و باند
مسلحی است .ھمه از قرار در حال تدارک اند .ھيچ جناحی قصد
تسليم و زانو زدن را ندارد .تازه رھبر ھنوز از خفقان بيرون
نيامده و حرفی نزده است .بايد ديد رھبر اين اوباش چه ميگويد .اما
آنچه معلوم است اين است که کسی برای ايشان تره ھم خورد
نخواھد کرد .اما تا ھمينجا شکنجه گران کيھان تھران چنگ و
دندانشان را نشان رفسنجانی داده اند و به سرنوشت طاھری
تھديدش کرده اند.
اين مجموعه ای ديدنی است .انعکاس اعتراضات مردم و داغ شدن
زمين زير پايشان است .صحنه ھا و تصاوير بياد ماندنی اند.
تاکنون سابقه نداشته است اين چنين رو در روی ھم قرار بگيرند.
در حکومت اسالمی – آخوندی ،خودی ھايشان آخوندان حاکم را
به دزدی و شکنجه و چپاول متھم ميکنند .ديگری تھديد ميکند که
اگر تقلب کنيد ،شلوغش ميکنيم .نميگذاريم حتی "کار به ظھر"
کشيده شود .از قرار نميدانند که ھر فراخوان به مردم در تعرض
به جناح ديگر به چاشنی خيزش مردم عليه کل رژيم تبديل خواھد
شد .از طرف ديگر زمانی که محفلی حکم به دزدی آخوندھا
ميدھد ،مردم در پايين برای محاکمه حکومت آخوندھا و اسالم و
کل بساط اين اوباش اسالمی به خط ميشوند .مضحکه انتخابات به
مھلکه انتخابات برايشان تبديل شده است .پوسته ھای ظاھری
کنونی به سرعت به کناری خواھند رفت .مردم به سرعت "اسلحه
ھا را از يک دوش به دوش ديگر خواھند انداخت" .با ھر درجه
تغيير توازن قوا شعارھای به نفع موسوی و کروبی به زباله دان
انداخته خواھد شد و شعار مرگ بر جمھوری اسالمی زبانزد
ھمگان خواھد شد.

اما تا آنجا که به کارگران و
زحمتکشان مربوط است جمھوری
اسالمی نه قابل تعديل است ،نه
قابل اصالح و نه قابل تحمل.
جمھوری اسالمی امروز با تمام
سيمای کريه و زشت و غير
انسانييش سمبل و ثمره  30سال
قتل و شکنجه و جنايت و
آدمکشيست .اين حکومت سمبل
 30سال گرسنگی و استثمار
وحشيانه کارگران و خانواده
ھايشان است .اين حکومت سمبل
سنگسار و اعدام و ھر جنايت غير
انسانيست .اين حکومت ،حکومت
صد ھزار اعدام ،حکومت سانسور
و سرکوب و شالق عليه کارگران
است.
در شرايطی که نعش کثيف دولت
اسالمى سرمايه داران در بحرانھا
و بن بستھای العالج اقتصادی،
سياسی و فرھنگی و اجتماعی
آخرين نفسھايش را می کشد،
باندھای مافيايی حکومت برای
سھم بيشتر از قدرت و پول و
دزدی با ھم در گيرند .اسبھا در
سر بااليی ھمديگر را گاز می
گيرند .واقعيت اينست که نه
جمھوری اسالمی ھمان حکومت
مقتدر و يکدست دھه  60است و
نه اين جامعه  70ميليونی به جان
آمده و در حال انفجار ھمان مردم
است.
در مقابل ما راھى جز تشديد
مبارزه عليه نظم سرمايه و دولت
مرتجع اسالمى اش و تالش براى
سازماندھى و بميدان کشيدن جنبش
سوسياليستى طبقه کارگر نداريم* .

روزھای حساسی در پيش است .تابستان داغی در برابرشان قرار
دارد .تابستانی که ميتواند بساط رژيم اسالمی را در ھم بپيچد.
کابوس مرگ سراپای رژيم اسالمی را گرفته است .مردم برای
پيروزی بايد به گرد پرچم کمونيسم کارگری متحد شوند* .

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

